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A C Z É L : A szabadkőművesség titkai. A'—A-tól 5 7 4 
DALMADY : A Hold befolyása az emberre 15 
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STELT/. IG-KÁBIK : Az iszákos. Fischer-Colbrie Ágost dr.-tól 2 5 2 
GRIGER : A lelkipásztor az antialkoholizmus szolgála-
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K 12- D U D E K J Á N O S dr. 
6 . EGYETEMI TANÁR 

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

TÇath. egyetem. 
Az impozánsul lefolyt katholikus nagygyűlés után 

is mintha ismét csak azt kérdeznék maguktól az 
emberek: Honnan van az, hogy annyi nagy munká-
nak olyan kevés az eredménye ; honnan van az, 
hogy annyi önfeláldozó igyekvés majdnem meddő 
marad, hogy annyi jó mag hull kiszáradt, sziklás 
talajba? Igaz, az eredmény nem egészen megvetendő, 
de az áldozatokkal arányban legalább is tízszer 
akkorának kellene lennie. Sokan keresik az okot. 
Legyen szabad nekünk is keresni ; hogy megtalál-
tuk-e, azt itélje meg az olvasó. 

Tagadhatatlan tény, hogy az emberiség gondol-
kozásmódja megváltozott, alaposan megváltozott azon 
időtől fogva, mikor az egyház nagy tudósai az emberi 
gondolkodást és az isteni kinyilatkoztatást egy fen-
séges nagy harmóniába olvasztották össze. Az azóta 
megtörtént nagyfontosságú természettudományi föl-
fedezések elvakították az emberek szemeit. A sok 
új eredményt a középkori, a skolasztikus bölcselet, 
illetőleg annak eltorzulása, már nem birta befogadni; 
kerestek tehát az emberek maguknak más bölcsele-
tet, mely inkább a természettudományokra volt 
tekintettel, mint az isteni kinyilatkoztatásra. Találtak 
is olyant, mely az adott körülményeknek itt-ott 
megfelelt, de állandó érvényűt nem. Sikerült azon-
ban ehelyett szétválasztani, egymással szembe állí-
tani, mint két ellenséget, a hitet és a tudást. Kgv 
pillantás a modern bölcseletek és bölcseleti rend-
szerek zűrzavarába, meggyőzhet bennünket e tétel 
helyességéről. És lia ilyen állapotok mellett tekin-
tetbe vesszük szent Tamásnak azt az örökérvényű 
tételét, mely a természetesnek és a természetfölötti-
nek egymáshoz való viszonyát állapítja meg: gratia 
supponit naturam, vagyis hogy a kegyelem föltéte-
lezi a természetet, senki sem csodálkozhatik azon, 
hogy a katholikus munkálkodásnak, az irányadók 
minden erőlködésének aránylag olyan kevés a lát-
szata. Az ok egyszerűen abban rejlik, hogy embereink 
természete, melyet az isteni kegyelem föltételez mű-
ködéséhez, nincsen eléggé előkészítve annak befoga-
dására. Embereink gondolkozásmódja nem olyan, hogy 
alkalmas volna a természetfölöttinek befogadására. 

Az emberek gondolkozásmódját kellene tehát 
átalakítani úgy, hogy újra alkalmas legyen a termé-
szetfölöttinek befogadására. De hogyan? Ez a kér-
dések kérdése. A felelet tulajdonkép nem is olyan 
nehéz. Tény az, hogy a természettudományoknak 
fölfedezései igazak. Az, hogy beváltak minden vona-
lon, bizonyítja igazságukat. Meggyőződésünk szerint 
hitágazataink is igazak, mert az isteni csalatkozhatat-
lan tekintélyen alapulnak végelemzésben. A hiba, 
a fogyatékosság tehát csak a kettőt, a természettudo-
mányokat és a hitet összekapcsoló bölcseletben rej-
tőzhetik. Tényleg ottan is van. A modern bölcselet 
ugyanis, megfeledkezve föladatáról, nem kapcsolja 
össze többé a természetes és a természetfölötti meg-
ismerést, világnézetet, hanem ellenkezőlegszétválasztja. 
Más bölcseletet, illetőleg a régi bölcseletet, az igazit, 
kellene újból föltámasztanunk Magyarországon, nem-
csak a szűkebb tudóskörök számára, hanem az embe-
rekben is, az emberek gondolkozásmódjában. Hadd 
nyújtson ez a bölcselet világnézetet a magyar katho-
likus intelligenciának! Ha ezt megtettük, az emberi 
természetek akkor újból képesek lesznek arra, hogy 
Isten kegyelmét, Isten hitét könnyen, öntudatosan 
befogadják; és eredménnyel dolgozhatik akkor újból 
mindenki, akit Isten hivott, hogy szőlőkertjében 
munkálkodjék. 

Könnyen azt válaszolhatná azonban valaki fej-
tegetéseinkre: Nagyon elvont! Törődik is ma valaki 
a bölcselettel, kivéve a szaktudósokat, nálunk Magyar-
országon ! A nagy közönség, pedig az ő megnyerésé-
ről van szó, reá sem hederít egynéhány filozófus 
szőrszálhasogatásaira. 

Erre az ellenvetésre a felelet igen egyszerű. Aki 
figyelő szemmel kiséri az emberi gondolatok fejlő-
déseit, az előtt nem titok az a folyamat, amely nép-
szerűsíti, aprópénzre váltja a bölcselők nehezen ért-
hető, súlyos gondolatait. Az tudja, hogy a szépiro-
dalom, a művészetek és a természettudományok las-
sanként miképen állanak szolgálatába egy bölcseleti 
iránynak és egy világnézet elterjedésének. Az tudja, 
hog}- lia az emberek legnagyobb része egy bölcselet 
sarkigazságait vagy sarkhamisságait nem is fogja fel, 
de az ezekből levezethető következtetéseket, hamisa-
kat és igazakat vegyesen annál makacsabbul hir-
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deti. És ami a legszomorúbb, ez a lassú folyamat 
legnagyobbrészt öntudatlanul történik. A nagyközön-
séget akarata ellenére is vezetik a század gondolat-
áramlatai, melyeknek forrásai, lia nem is kizáróla-
gosan a tudósok szobáiban vannak, de mégis nagy-
részt onnan nyernek irányítást, szabályozást. 

Problémák problémák után vetődnek föl s ezek-
ből születnek többé-kevésbbé helyes feleletekként 
világnézeteket alkotó bölcseletek, melyeket a szép-
irodalom, a tudomány és művészet felhígítva újra 

volna. Nevelne katholikus tudós kart a tudományok 
minden ágában, mely felvirágoztathatja a katho-
likus újságokat, folyóiratokat, könyvpiacot. Egy 
ilyen egyetem tudományosabb katholicizmust és 
katholikusabb tudományt öntene középiskoláinkba. 
És végül a lelkipásztorkodás számára is oly körül-
ményeket teremtene, hogy ami eddig keserű munka 
volt, az édes munkává változna. 

Szóval a katholikus újjászületésnek alapköve 
volna egy kath. egyetem.1 V. A. 

világgá terjeszt, hogy behálózza velük a fejeket. Nem 
egyszerű képzelődés tehát, ha a bölcseletek b e f o l y á s a - ^ erhölcsi lehetetlenség. 
rnl knrnlírn PS pmhcrpkrp Jipe7plrinlí © ról korokra és emberekre beszélünk. 

A magyar keresztény társadalom legfontosabb 
feladata tehát mindenekelőtt önmagában és azután 
másokban is a helyes világnézetet kialakítani, egy 
helyes bölcselet segítségével, hogy igy embereink 
gondolkozásmódja alkalmasabb legyen a hit termé-
szetfölötti tartalmát befogadni. Az egyedüli bölcselet 
pedig, amely alkalmas lenne erre a célra, az, amely 
egyszer már alkalmasnak bizonyult. Ez a bölcselet 
a régi skolasztikusok «Philosophia perennis»-e, melyet 
a boldogult XIII. Leó pápa is olyan melegen karolt 
fel. Ez volna a cél. Azonban ha az okoskodást a 
praktikus térre visszük át, azt kell kérdeznünk 
magunktól : Melyik volna az az intézmény, amely 
legelső sorban volna hivatva ezen terv megvaló-
sítására ? 

Könyvek, folyóiratok, újságok, előadások, iskolák 
talán ? Ezek is, de nemcsak ezek ! Hiszen ezekből 
már mind van és mégsem teljesül a cél, ahogyan 
szeretnők. Itt-ott, rövid időre érnek el hatást, de 
befolyásuk nem maradandó. 

Azért első sorban egy katholikus egyetem kellene 
Magyarországon. Nem állami egyetem katholikus 
theologiai fakultással, hanem katholikus egyetem, 
melynek minden tanára, a theologus épen úgy, mint 
a természettudós, a keresztény világnézet, a keresz-
tény bölcselet lelkes apostola lenne. Amelyen böl-
csész, jogász, theologus és orvos szövetséget kötnek 
a keresztény világnézet hirdetésére. Amelyen a keresz-
tény világnézetet nem zárják el légmentesen a theo-
logiai fakultás kereteiben, hanem amelyen ez a szel-
lem él és mindent behálóz. 

Ez kellene ! Mert az ilyen egyetem élő példaként 
ottan lebeghet mindenki szeme előtt, mutatván a 
módot, miként kell a keresztény katholikus világ-
felfogást, természetest és természetfölötlit, egy egy-
séges harmóniába olvasztani az emberi lélekben. 
Mert az ilyen egyetem egyszer és mindenkorra véget 
vetne a leghatásosabb módon annak az előítéletnek, 
hogy a hit és a tudomány hadilábon állnak egymás-
sal, hogy áthidalhatatlan úr választja el egymástól. 
Mert az ilyen egyetem üdvös hatásai kiszámíthatat-
lanok lennének. Nevelne mindenekelőtt keresztény 
meggyőződésű intelligenciát, melynek a katholikus 
ügyek iránt sokkal nagyobb és megértőbb érzéke 
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az erkölcsi lehetetlenség. 

1. Minden lelkésztől joggal elvárható, hogy biztos 
erkölcsi Ítélőképessége legyen. E nélkül nem boldo-
gul a gyóntatószékben, sem azon kívül ; e nélkül 
hasonló oly ügyvédhez, aki a jog szellemével és a 
paragrafusokkal tisztában nincsen. De hát miben áll 
ez a biztos erkölcsi ítélőképesség? Abban, hogy az 
ember a morálisnak főelveit az élet konkrét eseteire 
helyesen és gyorsan alkalmazni tudja. Ehhez pedig 
ezen erkölcsi alapelveknek beható ismerete szük-
séges. 

A morális alapelvek közül jelen értekezésünk-
ben csak azt tesszük szóvá, amely az erkölcsi lehe-
tetlenségről (impotentia morális) szól és egyike a 
legnehezebbeknek. Látszólag t. i. egyszerű az a tétel, 
hogy az erkölcsi lehetetlenség sok törvénynek meg-
tartása alól kiment; ám nagyon komplikálja a dol-
got az a körülmény, hogy a törvény sokféle: termé-
szeti törvény, pozitiv isteni törvény, világi emberi 
törvény, egyházi emberi törvény s azonkívül mind-

1 Külföldön, épen egy kath. egyetem kebelében élö cikk-
író-hazánkfia, abból a távlatból igy látja a mi legfontosabb 
feladatunkat. Szerk. 

2 Értekezésünkben a következő művekre fogunk hivat-
kozni : Aqu. szent Tamás, Summa Theologica; Lig. szent Alfonz, 
Theologia morális, editio nova, cura et studio P. Leonardi 
Gaudé, Romae MDCCCCV. ; Theophil Simar, Lehrbuch der 
kath. Moraltheologie, Freiburg im Breisgau, 18G7. ; Joseph 
Schwane, Allgemeine Moraltheologie, Freiburg im Breisgau, 
1885.; Aug. Lehmkuhl, Theologia morális, Friburgi Brisgoviae, 
1883. ; Thomas Jos. Bouquillon, Theologia morális fundamen-
tális, Brugis, ed. III., 1903.; Ernestus Mül ler - Adolplius 
Sclunuckenschlaeger, Theologia morális, Vindobonae, 1905. ; 
Franz M. Schindler, Lehrbuch der Moraltheologie, Wien, 
1907.; Fr. A. Göpfert, Moraltheologie, Paderborn, 1897.; 
H. Noldin S. J., Summa theologiae morális, Oeniponte, 1908. 
Friedrich Wagner, Das natürliche Sittengesetz, Freiburg im 
Breisgau, 1911. 
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egyiknek vannak pozitiv és negativ előírásai s ezek 
ugyanegy kategórián belül sem egyenlő súlyúak. Az 
erkölcsi lehetetlenségnek kimentő ereje pedig ezen 
körülmények által sokféleképen módosul. 

Igaz ugyan, hogy a morálisnak különös része 
az egyes parancsolatoknál szóvá teszi azon eseteket, 
amelyekben nagy nehézség, számottevő akadály, kár 
stb. a kötelesség alól fölment; ám ezen eseteknek 
tömege akkora, hogy épen sokaságuknál és kalei-
doszkopszerű változatosságuknál fogva sok ember 
szemében át nem tekinthető őserdővé válnak, mely-
ben eligazodni s melyet apróra megjegyezni fölötte 
nehéz. 

Kell tehát egy Ariadne-fonál, mely a labirintus-
ban eligazít; ezt pedig csak úgy szerezhetjük meg, 
ha a szóbanforgó morális elvet tisztán szemünk elé 
állítjuk és az egyes kategóriák szerint azonnal meg-
felelő példákkal gazdagon illusztráljuk. Az erkölcs-
tani tankönyvek ellen úgyis azt a panaszt szokták 
fölhozni, hogy kevés példát nyújtanak épen ott, ahol 
az a legszükségesebb volna: a legnehezebb princí-
piumoknál (ilyen p. o. a probabilizmus is). 

2. Először tehát tisztába kell jönnünk azzal, 
mikor mondható valamely kötelességteljesítés általá-
ban erkölcsileg lehetetlennek? A parancsolatok bi-
zonyos cselekedeteket vagy tartózkodásokat írnak 
elő és megtörténhetik, hogy ezek vagy fizikai, vagy 
erkölcsi nehézségbe, lehetetlenségbe ütköznek. A fizi-
kai lehetetlenséget egész cikkünkben bátran mellőz-
hetjük, hiszen világos, hogy ez mindennemű kötele-
zettség alól fölment, quia ad impossibilia nemo 
tenetur. A vak ember nem recitálhatja a breviá-
r iumot ; akit leláncolva tartanak, nem mehet el a 
szentmisére ; aki minden vagyonát elvesztette, nem 
restituálhat. 

Erkölcsileg lehetetlennek azt az előírt cseleke-
detet vagy tartózkodást mondjuk, melyet csak rend-
kívüli nehézségekkel, túlnagy áldozatok árán tud-
nánk teljesíteni.1 Rendes körülmények között a tör-
vényhozók ily parancsolatokat nem is adhatnak és 
tényleg nem is adnak. A nehézség tehát esetlegesen 
merül föl, bizonyos kivételes körülmények között. 
Hiszen valamelyes áldozatot minden törvény kiván 
s amennyiben ezen áldozatok a törvény megtartásá-
tól elválaszthatatlanok, annyiban az erkölcsi lehetet-
lenség (impotentia morális) kategóriájába nem sorol-
hatók. így p. o. minden bűnös ember köteles bűneit 
teljesen, a halálosakat szám szerint is meggyónni. 
Lehet, hogy a bűnvallomás reá nézve nem csekély 
megszégyenüléssel j á r ; ám minthogy ez a kellemet-
lenség a dolog természetével bensőleg összefügg, 
nem mondható, hogy itt az erkölcsi lehetetlenség 
esete forog fönn s hogy igy egyes bűnöket el is 
lehet hallgatni.2 Ellenben mikor valaki nagyot hall 

1 Schindler, 189. 1. 
3 Notdin, 165. 1. 

s így hangosabb beszédű és más emberek közelsé-
gében kell gyónnia (ami p. o. budapesti kórházaink-
ban igen sűrűn előfordul), az a baj érheti, hogy 
bűnvallomását környezete is meghallja, miáltal ő jó 
hírnevében súlyos kárt szenvedhet; ez már erkölcsi 
lehetetlenség számba megy, mert a baj itt esetlegesen 
merül föl, a parancs teljesítésével külsőleg függ 
össze, tehát a teljes bűnvallomás kötelessége alól 
kiment. 

Már most hogy ezen bajnak, kellemetlenségnek, 
kárnak mekkorának kell lennie, hogy tényleg ex-
kuzáljon, arra nézve általános szabályt fölállítani 
nem lehet. A figyelmes olvasó az egyes kategóriák 
tárgyalásánál megalkothatja majd a helyes ítéletet. 
A moralisták általánosságban csak azt hangsúlyoz-
zák, hogy a baj nagyságra nézve egyenes arányban 
kell hogy álljon az előírt kötelezettség tárgyának és 
céljának fontosságával, a törvényhozónak méltóságá-
val s az előírt parancs nemteljesítésének következ-
ményeivel.1 Általában az is mondható, hogy a nega-
tiv törvények súlyosabban köteleznek, mint a pozi-
tivek, az isteniek súlyosabban, mint az emberiek s 
így a pozitiv és emberi törvények alól kisebb hát-
rányok mentenek ki, mint a negativ és isteni tör-
vények alól. Ám hangsúlyozzuk, hogy ez az elv is 
általános természetű, egyes esetekben tehát eltérések 
fordulhatnak elő. így p. o. közepes nagyságú nehéz-
ség is elegendő, hogy fölmentve érezzük magunkat 
az abstinentia, a köteles misehallgatás, a breviárium 
recitálása alól; sokkal nagyobb baj kívántatik ahhoz, 
hogy valaki «non jejunus» misézhessék s még ennél 
is nagyobb, hogy misézhessék előírt egyházi ruha 
nélkül.2 

Megkívántatik mindenesetre, hogy a nehézség 
tényleg fönnforogjon és hogy valóban jelentős legyen 
annyira, hogy komoly emberek is annak tarthassák. 

3. Mikor az erkölcsi törvény egyes kategóriáira 
térünk át, mindenekelőtt kiemeljük, hogy a termé-
szeti törvény (lex naturalis) negativ előírásainak 
megtartása alól semmiféle baj, nehézség, áldozat ki 
nem ment, azokat tehát még életünk árán is telje-
sítenünk kell. Itt az impotentia morális kiesik a 
szerepéből. Ezek a törvények t. i. oly dolgokat til-
tanak meg, melyek bensőleg rosszak,3 az ember ter-
mészetével és alapviszonyaival, az erkölcsi rend 
alapjaival ellenkeznek.4 A természeti törvénynek 
ilyen tiltó előírásai p. o. ezek : hitedet ne tagadd 
meg, ne öld meg magad, ne esküdjél hamisan, ne 
káromkodjál, ne hazudj, ne paráználkodjál, a vallást 
ne ócsárold, törvényszerű elöljáródat ne vesd meg, 
szüléidét ne bántalmazd, ne rágalmazzál, hamis tanú-

1 Bouquillon, 388.; Notdin, 165.; Lehmkuhl, 109.; Schind-
ler, 190. 

2 Szent Alfonz L. I. n. 175. ; Miiller—Schniuckenschlaeger, 
249. 1. 

* Schindler, 189. 
* Schwane, 84. ; Simnr. 49. ; Noldin, 202. 
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ságot ne tégy. Ezen parancsolatok alól tehát semmi-
féle nehézség nem ment ki. E szerint öngyilkos az 
sem lehet, aki vagyonát, egészségéi, becsületét is 
elvesztette ; Macbeth-nek még a királyi korona 
kedvéért sem szabad gyilkolnia; hazudni abban az 
esetben sem lenne szabad, ha egy országot, sőt az 
egész világot lehetne vele megmenteni; a hitet abban 
az esetben sem szabad megtagadni, ha valakit a kín-
padra vonszolnak; szándékos elvetélést előidézni a 
szégyen elkerülése kedvéért sem szabad és a ce-
phalothripsia nevű gyermekgyilkosság abban az eset-
ben is tilos, amikor bizonyos, hogy az anya ezen 
gyilkos operáció nélkül meghal. A Machiavelliknek, 
Raskolnikovoknak és Macbetheknek filozófiája a ke-
resztény erkölcstannak ezen intranzigens alapelvén 
zúzódik össze. Itt az erkölcsi világrendnek alapjairól 
van szó, amelyek megingathatlanok.1 

Ne zavarjon meg senkit az, hogy végső szükség-
ben elveheti az ember másnak a jószágát és hogy 
jogos önvédelemből embert is szabad ölni. Mái-
szent Alfonz figyelmeztet erre, amikor m o n d j a : «Et 
si al iquando videatnr licere viol are praeceptum 
negatívum, v. gr. 11011 furandi, 11011 occidendi, puta 
ad defensionem vitae propriae, tune dicitur prae-
ceptum non existere».2 Ismeretes dolog t. i., hogy 
ily parancs: «végső szükségben másét el ne vedd», 
nem létezik, mert ily esetben suo modo a kommu-
nizmus lép érvénybe; az ötödik parancsolat pedig 
csak az ártatlan embernek a megölését tiltja. 

4. A természeti törvénynek pozitív előírásai alól 
az impotentia morális, ha valóban fennforog, felment. 
Ezek a parancsok t. i. nem minden pillanatban 
(semper et prosemper) köteleznek, hanem csak bi-
zonyos időkben, bizonyos körülmények között és lia 
előírásaik olykor nem teljesíttetnek, az erkölcsi vi-
lágrend alapjai nem inognak meg. Mikor Isten a 
természeti törvény által cselekedeteket, teljesítéseket 
ír elő, tekintettel az ő jóságára és bölcsességére, 
joggal föltételezhetjük, hogy nem lehetett szándéká-
ban kötelezni, amikor a teljesítés csak tülnagy ál-
dozatok árán lehetséges. «Ad suavem Dei guberna-
tionem pertinet, ut non obstringat cum valde magna 
difficultate.»3 

A természeti törvénynek ily pozitív előírásai p. 
o. ezek : fogadalmadat tartsd meg ; lelki veszedelem-
ben forgó felebarátodat intsd meg (eorrectio f ra-
terna); a jószágot, amit mástól eltulajdonítottál, mi-
előbb add vissza; a rád bizott dolgokat híven őriz-
zed (depositum); végső testi veszedelemben szenvedő 
felebarátodon segíts. Mindezek a józan észnek és a 
szívnek diktátumai és pozitív isteni törvényhozás, 
kinyilatkoztatás nélkül is köteleznek. 

1 A természeti törvények parancsait Wagner igyekszik 
taxatíve fölsorolni jelzett művében, 33—78. 11. 

2 Sz. Alfonz L. I. Tr. II. de leg. n. 175. 
3 Müller, 249. 

Lehetnek azonban körülmények, amelyek e pa-
rancsolatoknak megtartását nagyon nehézzé teszik s 
így ez alól felmentenek. P. o. lelki veszélyben forgó 
felebarátunkat nem vagyunk kötelesek meginteni, 
hogyha előre látjuk, hogy az illető azt nagyon zokon 
venné és e miatt velünk a baráti viszonyt megsza-
kítaná.1 Ez azonban az elöljárókra, akik hivataluk-
nál fogva kötelesek inteni, nem vonatkozik. így kár-
térítésre is rendes körülmények között kötelezve van 
az ember, mégpedig úgy, hogy mihelyest módjában 
áll, tegyen eleget ezen kötelességének. Erkölcsi lehe-
tetlenség esetén azonban nem kell a kárt megtérí-
tenie. Ilyen lehetetlenség forog fenn, lia p. o. az 
azonnali kártérítés által az illető nagy ínségbe ke-
rülne. «Nobilis — írja szent Alfonz — sí non potest 
statim solvere nisi se privet famulis, equis, armis; 
mechanicus, nisi vendat instrumenta quibus vivit, 
potest differre et paulatim restituere sine iactura sui 
status.»2 Erkölcsi lehetetlenség esete forogna fenn 
akkor is, hogyha a károsító a kártérítés által akár 
tetemes anyagi, akár nagyobb erkölcsi kárt szen-
vedne, p. o. hogyha az a veszedelem fenyegetné, 
hogy felesége vagy leányai az inség miatt esetleg 
prostituálják magukat. Ily esetben a restitutióval 
várhat, míg abban a helyzetben nem lesz, hogy ap-
ránként visszaadhatja, amit eltulajdonított. «Item 
excusaris a restitutione — írja szent Alfonz — si fieri 
nequit absque periculo salutis animae tuae vei tuo-
runi ; ut v. gr. si non possís absque peccato; ut si 
sit periculum ne uxor aut filiae se prostituant, ne 
filii se dent latrociniis, ne ipse per impatientiam 
incidas in desperationem. Quodsi tamen postea re-
deas ad pinguiorem fortunam, teneris adhuc resti-
tuere.» 

Hasonlóan vagyunk a votummal is. Ha valaki 
azt a fogadalmat tette, hogy kápolnát épít, nem kö-
teles azt teljesíteni, hogyha időközben valamely előre 
nem látott baleset folytán szegény sorba siilyed.3 

Jehlicska Ferenc dr. 

Görögországi egyházi állapotok-
I. 

Görögország és annak fővárosa Athén, Európa 
azon pontjai közé tartoznak, melyek úgy természeti 
fekvésüknél, mint azon helyzetnél fogva, melyet a 
klasszikus ó-korban elfoglaltak, mindenkor a művelt 
emberiség érdeklődésének központjában voltak és 
lesznek. Kétszeresen áll ez, lia különösen azon kapocsra 
gondolunk, mely Athént a keresztény ó-korhoz köti. 
Hiszen eltekintve szent Pálnak jelentékeny athéni 
szerepétől, mely ennek keresztény egyházát a keresz-

1 Noldin, II. 109; Göpfert II. 39: «ohne grossen eigenen 
Nachteil.» 

a Szent Alfonz L. III. sz. 698. 
3 Lehmkuhl, I. 278; Göpfert, I. 59; Noldin, II. 236, 
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ténység kialakulásának korába helyezi, az első száza-
doknak számos nagy alakja itt kezdte tanulmányait. 
A keleti egyháznak két nagy egyházatyája: Nagy 
szent Bazil és Nazianzi szent Gergely, Athén iskolái-
ban acélozzák dialektikai fegyverüket, melyet azután 
a kereszténység védelmében fogatnak. Szóval, Róma 
és Konstantinápoly után, Athén a kereszténységnek 
legjelentékenyebb európai pontja. Ezen körülmény 
buzdított arra, hogy mult évi szünidőmnek egy részét 
Görögország egyházi állapotainak tanulmányozására 
fordítsam. Erről akarok — néhány főbb vonásban — 
számot adni. 

Ha valaki azt kérdezné, hogyan tudnám a leg-
rövidebben jellemezni a görögországi egyházi álla-
potokat, rámutatnék az Akropolisra. Az Akropolis, 
a klasszikus görög építészetnek nagyszerű romja, de 
egyúttal szimbóluma az eltűnt pogány szellemnek és 
örök mementója az isteni gondviselés tervének, mely 
az eltűnt világ helyébe új világot emel. Otl, nem 
messze, néhány kőhajításnyira az Akropolistól, az 
Areopágon alakult ki ezen új világ. Szent Pál ezen 
szavai terjesztették a hit szabadságának világosságát: 
«Athéni férfiak! mindenből azt látom, mintha túl-
buzgók volnátok az istenek szolgálatában.. . találtam 
oly oltárt is, melyen írva vala: Az ismeretle-n Isten-
n e k . . . azt hirdetem nektek. . .» És hozzá teszi az 
evangelista: «Némely férfiak pedig . . . hivének; ezek 
közül az areopagita ü ienes . . .» 1 Ez azon «tanítmány», 
melyre az evangelista szerint annyira kíváncsiak 
voltak az athéni férfiak és amelynek szent Pál, nagy-
szerű szónoki fordulattal, mindjár t híveket szerez. 
Csakhogy ezen szabad evangéliumnak, mint a klasszi-
kus pogány szellemnek is csak romjai vannak már 
meg. Az Akropolis tehát és különösen az egyházi 
Areopág helyét jelző sziklatömeg a letűnt keresztény 
dicsőségnek is szimbóluma. 

A hitetlen Renan, midőn fölment az Akropolisra, 
Scipioként kesergett az Akropolis romjainál az eltűnt 
pogány szellem fölött ; a hivő keresztény keseregve 
néz le azon sziklatömegről, hol egykor az Areopag 
állott, mert tudja, hogy a föl-fölhangzó harangok 
játéka, nem azon szabad egyházba szólítja az embe-
reket, melyet szent Pál alapított és melynek szabad 
szellemét ő annyira hangoztatta. A görögországi egy-
ház többé nem ennek a szabad szellemnek hive, de 
a külső formák rabja. A formalizmus az, ami 
a nacionalizmus mellett legjobban jellemzi a jelen-
legi görögországi görög egyházat. 

Nézzük csak ezek után, hogy minő reális alapot 
tudunk adni ezen elmélkedésnek és különösen az 
ebből levont következtetésnek. 

Görög egyházról, ellentétben a byzanci egyház-
zal, 1833., illetőleg 1850. év óta lehet beszélni. Kiala-
kulását annak a nacionalista szellemnek köszöni, mely 
többé-kevésbbé minden keleti egyházban megvan és 

1 Ap. Csel. 17, 22. 23. 34. 

amelynek a konstantinápolyi patriarchatus a szülő-
anyja. 

A császári széknek Byzancba való áthelyezésétől 
(330.) kezdve az igazi romanizmust a byzanci csá-
szárok képviselik. A byzanciak magukat Nagy Kon-
stantin birodalma örököseinek tartották és többnek 
a Nyugatnál, mely annyi országra volt felosztva. 
A harc a valódi romanizmusért folyt. A nyugatiak, 
mivel nálok minden téren a latin nyelv érvényesült, 
rómaiaknak szerették magokat nevezni, a byzanciakat 
ellenben görögöknek nevezték. Viszont a byzanciak 
őket latinoknak mondták, hogy ne mondjuk rómaiak-
nak. Szóval a byzanci császárok a régi római biro-
dalom és az orthodoxia képviselőinek tartották ma-
gokat. Ezért arra törekedtek, hogy ezt az orthodoxiát 
az egész birodalomban érvényesítsék. így a két gon-
dolat teljesen össze volt forrva, vagyis byzanci és 
orthodox egy és ugyanazt jelentette. Konstantinápoly-
nak eleste (1453.) a helyzetet annyiban változtatta 
meg, hogy a byzanci császárok szerepét a konstanti-
nápolyi patriarchatus vette át. A konstantinápolyi 
patriarchák azon nagy előjogoknál fogva, melyeket 
számokra a hódító törökök biztosítottak, a császárok 
utódjainak tartották magokat. Szerintök tehát mind-
azok, kik ide tartoztak és most török alattvalók, 
alájok tartoznak. Vagyis a nemzeti eszme gondolata 
és az orthodoxia gondolata, itt mindig együtt járt. 
A török hódítás előtt ennek okát azon privilégiu-
mokban kell keresnünk, melyet az egyház az ural-
kodóknak bizlosított, a török hódítás után pedig a 
törökök ravasz politikájában, kik az előjogok meg-
adásával, a keleti keresztény világot még jobban el-
szakították a nyugattól. A konstantinápolyi patriar-
chatus, ezen előjogokkal felruházva, a romanizmus 
és orthodoxia jelszavával a legkülönfélébb nemzeti-
ségeket tartotta össze és ugyanakkor az egyházi élet 
terén a byzanci rítusnak és szellemnek, a politikai 
élet terén pedig a görög nacionalizmusnak volt hor-
dozója és terjesztője. Ez azonban nem tarthatott 
sokáig. Mint a mesterségesen összeszorított gőz előbb-
utóbb utat tör magának, úgy a különböző nemzeti-
ségeknek is előbb-utóbb fel kellett szabadulniok. 
Ez pedig akkor következett be, midőn a különféle 
népek nemzeti öntudatra ébredtek és politikailag 
szabaddá lettek, amit kevés idő múlva az egyházi 
függetlenítés is követett. Azt hiszem tehát, hogy Franco 
nem beszél egész világosan, midőn, a keleti egyházak 
nacionalizmusáról szólva, azt mondja, hogy a roma-
nizmust a görög fölkelés ölte meg.1 

A konstantinápolyi patriarchatus romanizmusa 
önmagában hordozta a bomlás csiráit és pedig azért, 
mivel a romanizmus nála csak jelszó volt. Ennek 
leple alatt, mint előbb is említettem, a byzanci 
szellemet és a görög nemzeti érzést terjesztette. Ennek 

1 Nicola Franco sacerdote di rito greco : La difesa del 
Cristianesimo per 1'unione delle chiese. Roma, 1911). 
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egyrészt az lett a következménye, hogy Konstanti-
nápoly több régi ritust, minő az alexandriai és 
antiochiai, kiszoritott;másrészt pedig meghonosított egy 
hamis elvet, mely szerint a vallás és a nemzeti eszme 
ugyanazon dolog. 

Ezzel azonban maga szolgáltatta a fegyvert a 
politikailag szabaddá lett nemzeteknek, hogv egy-
házilag is függetlenítsék magokat. A hellenizmus 
1833. mondta ki az egyházi függetlenséget, mit a 
világi hatalom is nagyban támogatotl. Attól tartottak 
ugyanis, hogy a görögországi egyháznak, a török 
állami hatalom alatt élő patriarchatustól való függő-
sége, káros hatással lehet magára a görög államra. 
A patriarchatus akarva nem akarva 1850-ben el-
ismerte ezt a függetlenséget. Ezzel azután kezdetét 
vette a felbomlási procedura, minek következménye-
ként Kostantinápoly tizennyolc egyházmegyét veszí-
tett el.1 Ez már a Phanart is gondolkozóba ejtette 
és ezért elutasított egy albán küldöttséget, mely az 
albán liturgikus nyelvet kérle. Igy azután a nemzeli 
eszme mindent absorbeál a keleti egyházakban. Ez a 
kapocs köti jelenleg is Görögország egyházát a 
Phanarhoz. 

Egy alkalommal egy görög orvos ismerősömtől, 
a legújabb zavargásokra célozva, azt kérdeztem, 
hogyan vannak megelégedve az uralkodó házzal? 
Nálunk kérem — így szólt — a konstantinápolyi 
patriarcha több a királynál. Mi benne látjuk régi 
nemzeti nagyságunk élő képviselőjét. O nemzeti ál-
maink reménye. Ebből bizonyára mindenki megérti, 
hogy mennyire össze van itt forrva a vallás a nacio-
nalizmussal. De ez egyúttal megölője is minden igazi 
vallásosságnak. Ez a szülője az orthodox formaliz-
musnak. A görög orthodoxot kielégíti az, hogy ő a 
maga templomában ott hallja a maga nemzeti nyel-
vét; ott látja ősei szertartásait, amint azt egykor a 
görög császárok is gyakorolták. Mindezek benne a 
múlt dicsőségét ébresztik. Innen van, hogy az orthodox 
egyházakban — kevés kivétellel — művelt, műve-
letlen körömszakadtáig ragaszkodik azokhoz, még ha 
hitetlen is. Ez nemzeti kincs az ő szemében, melyen 
nem szabad változtatni. 

Hatványozva tapasztalja ezt az ember épen Görög-
országban, ami különben nem is csoda, hiszen Kon-
stantinápoly a szülője. Ezzel pedig Görögország szel-
lemi közösségben él. A görög el nem tudja képzelni, 
hogy ő katholikus, sőt épen latin szertartású legyen. 
Ha megszűnt orthodox lenni, akkor többé nem is 
görög. A háromszori keresztvetést úton-útfélen s a 
szentképek csókolását seholsem látjuk talán oly 
gyakran — Oroszországot kivéve — mint Athénben. 
Isten ments, hogy ezt föltétlenül kárhoztassuk. Csak 
azért említjük, hogy ebben azután ki is merül min-
den vallásosságuk. Orvos ismerősöm pl. Berlinből 
teljesen hitetlen eszmékkel tért vissza. Ez azonban 

nem akadályozta abban, hogv, midőn fölmentünk 
Athén egyik gyönyörű pontjára, a Lykabettosra, be 
ne térjen az ott lévő kis templomba, hol megcsinálta 
a háromszoros keresztvetést és meggyújtott egy gyer-
tyácskát. 

A formalizmus mellett szól az is, hogy a tem-
plomokban állandó a hullámzás. Katonatiszt, mun-
kás, asszonyok, férfiak egymásután jönnek, hogy 
keresztvetés és gyertyagyújtás után távozzanak. Nem 
formalizmus-e az, hogy míg az átlényegülésnél, vagy 
az áldoztatásnál egész közömbösen viselkednek, a 
proszfora (megáldott kenyér) kiosztásánál egymás 
hátán tolongnak és néha valóságos botrányos jele-
neteket rögtönöznek. Ezért az orthodox görögöt a 
szertartások elvégzése ki is elégíti. A papságnak 
nincs semmi gondja a vallásos érzület továbbfejlesz-
tésére.1 Innen van, hogy míg a szertartások időrend-
jére vonatkozólag minden egyes egyházmegyében 
utasítás van, prédikációról egyáltalában nem történik 
említés. Tapasztalatból tudom, hogy a müveitek szerint 
nincs is szükség tanításra a templomban, hiszen a 
szentírásban úgyis megvan minden. Elég, ha az egy-
ház felolvastatja az egyes evangeliumi szakaszokat. 
Az orthodox görögöt, még ha a klérushoz tartozik is, 
nem nagyon bántják a vallási disputák. Ha hitetlen 
eszmék terjesztéséről hallanak, egyszerűen a nemzeti 
vallás nevében tiltakoznak. Ezzel teljesen beérik. 

Ezek után, ha azt kérdeznők, erős-e a görög 
orthodox vallás? a feleletet mindenki levonhatja a 
mondottakból. Ha valaki vallás alatt a külső szer-
tartásokat érti, akkor a görög orthodox vallásnál 
nincs erősebb ; ha azonban ezalatt természetfölötti 
hiten alapuló meggyőződést értünk, melynek a szer-
tartás csak külső kifejezése, akkor erős vallásról itt 
nem beszélhetünk. Nem is lehet ezt várni, hiszen a 
hitéletnek tanítás az alapja. «Eides ex auditu.» Ez 
pedig, mint az alábbiakban látni fogjuk, igen gyenge 
lábon áll Görögországban. 

Hadzsega Ggula dr. 

Néhány szó nevelésünk gránitalapjáról 
I. 

Világunkat az ellentétek világának is nevez-
hetnők. Mi sem üdvösebb az egyénre és közre, mint 
épen az ellentétek megfigyelése és tanulmányozása. 
És mit mond az élet? Akit műveltsége ily tanul-
mányra képesít, az eszmék országában elveszti a 
gyakorlati kivitel iránti érzékét : akiben ez utóbbi 
megvan, hiányzik a szükséges tudományos előké-
szúltség. Nagyon kevés azoknak a száma, akik az 
életből merített kincset az életnek tudják visszaadni. 
E miatt nagyon sok a szélsőségekben csapongó ellen-
tét, melyeknek találkozásából egészséges, elvi jelentő-
ségű harc nem fejlődhetik. A szélsőségek kezdete a 

1 La Croix, 1909. márc. 20. 1 Hát akkor mi végre létezik, ha munkátlan? Szerk. 
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higgadt megfontolás határköve, tartalmuk papagály 
módjára elsajátított vagy csak egyéni érdekből han-
goztatott frázisok halmaza, formájuk az érzelmek 
orgiája megokolatlanul és kíméletlenül harcias a 
személyeskedés előtérbehelyezésével, a talaj meg-
ingatása vagy fölforgatása saját körükön kívül a 
rejtett vagy nyíltan bevallott céljuk. 

A szélsőségek embereinek kezeérintésétől is ki-
szárad az életértékek tápláló nedve, míg ellentétben 
álló emberek vagy irányok találkozása a legfönsége-
sebb harmónia forrása. A kereszténység magasztos 
eszméi és a pogány világtól átvett tudomány ugyan-
csak éles ellentétben állottak és mégis összeolvadva 
az emberiség közkincsévé lettek. A kereszténység a 
pogány értékeket egy nemes gallyal oltotta be és 
mint keresztény és emberi kultura a jövő generáció 
számára a továbbfejlődés biztos, megingathatatlan 
alapját fektette le. A praktikus élet ezen magasztos 
értékektől át volt itatva, a nevelés-tanítás a praxis 
tudományos megokolásában, öntudatossá tételében 
látta főcélját. A különböző áramlatok hatása alatt 
azonban megváltozott az élet; a keresztény értékek-
nek az életre gyakorolt hatásában folytonossági 
hiány észlelhető és az életnek előbb túlnyomólag 
kiegészítő szerve, az iskola, az életre főképen elő-
készítő intézetté fejlődött, illetőleg kellett volna fej-
lődnie. Ez a «kellett volna» vonatkozik elsősorban 
a nevelésre és itt a jellem alapjával törődő vallás-
erkölcsös nevelésre, melynek fősülya a vallástaní-
tásra nehezedik. Minden komoly nevelő elismeri a 
valláserkölcsös nevelés fontosságát — szóban vagy 
sokszor meg nem vallott meggyőződésénél fogva, de 
a praxisban, mintha kissé fáznánk és félve akarnánk 
meggyőződésünknek érvényt szerezni. Sőt már van-
nak, kik az iskolát vallástanítás nélkül szeretnék 
látni. Távol áll e soroktól a polémia, de mégis jól 
megfontolandó, hogy valamely ideál csak hamis 
vagy káros voltánál fogva, mikor az életet hatásképes-
ségének határáig átitatta, repülhet lomtárba, már 
pedig a keresztény vallás isteni Szerzőjében oly 
életrevaló, sokoldalú és tökéletes ideált ad az emberi-
ségnek, hogy szomorúság fog el, ha sokakat látunk, 
kik ezen reális idealizmus magaslatára fölemelkedni 
és a jellem e kimeríthetetlen kincsesbányájából me-
ríteni nem akarnak. Régi vád az iskola ellen, melyet 
egy a neveléstanítás terén megőszült pedagógus is 
mondot t : Kérem, mi nem nevelünk, csak tanítunk. 
Ezen vád ellen, persze, védekezik az iskola. 

Hiszen az iskola a maga törvényeivel és egész 
berendezésével is nevelőleg ha t ! A törvény befekte-
tett tőke, melynek kamatait a köznek kézzel fogható-
lag éreznie kell, ellenkező esetben nyűgnek és egyéni 
szabadságunk zsarnoki korlátozójának tar t juk; a be-
rendezés, a megszabott rend olyan, mint magában 
véve a szokás, hasonlít a géphez, melyet más meg-
konstruált és kezelni is csak más tud. A nevelésnek 
meg kell okolnia, a külsőségekbe lelket vernie, mert 

csak az érték belátása gerjeszthet meggyőződésen 
alapuló tiszteletet. Az igazsághoz talán közel állunk, 
ha a tényleges állapot szemmeltartásával azt mond-
juk, hogy az iskolában a katasztrófák egész sorozata 
várakozik a gyermekre. Az első nagy katasztrófa a 
belépés az iskolába, mikor minden átmenet nélkül 
a játék helyébe szigorúan szellemi foglalkozás lép; 
a második meg ennél is nagyobb, mikor a közép-
iskola befejezése után a fiatalember — megint csak 
minden átmenet nélkül szabadsága teljes birtokába 
jut, a mikor belecsöppen az életbe, hol a nevelés 
helyébe az önnevelésnek kellene lépnie. Ez a má-
sodik lépés oly fontos, hogy valamely élet tragikumát 
legtöbbnyire itt kell keresnünk. Nagy fontossága 
miatt nem kérdezhetjük eléggé sokszor önmagunk-
tól: Eléggé érettek-e leérettségizett ifjaink e lépés 
megtételére? A szellemi képzést illetőleg e folyó-
irat hasábjain már volt szó egy lehetséges megoldási 
módról,1 de a valláserkölcsi nevelés sokkal fontosabb, 
mert az érettségi utáni idő a szabad önnevelés jegyé-
ben áll, melynek alapját a középiskola, gerincét 
pedig a vallástanítás adja. Ha valakinek hátgerincé-
ben baj van, bizonytalan a járása ; így vagyunk a 
valláserkölcsös neveléssel is. De hát ez nem újság! 
Egyáltalában nem, újság csak az, hogy a legfonto-
sabb dologra heti 2, azaz két órát fordítunk és azon 
vélemény felé hajlunk, hogy ezzel megtettük köte-
lességünket. 

De az iskola tovább védekezik: Igaz, hogy taní-
tunk, de ez a tettünk indirekt nevelés, mert a tudás 
hatalom, az akarat ereje az értelem világosságában 
rejlik. Hogy sokan állítják, hogy a tudás hatalom, 
ebből még nem következik semmi, legkevésbbé pedig 
az, hogy ily alakjában igazság legyen. Kérdés, hogy 
milyen tudást közvetít középiskolánk? Van meg-
emésztett és meg nem emésztett, sőt van korai tudás, 
melynek hatása az éretlen gyümölcséhez hasonló; a 
meg nem emésztett tudás emlékezetterhelő, értéke 
majdnem zérus, a megemésztettre áll kissé enyhített 
formában, hogy hatalom. A céltábla majdnem kellős 
közepébe találunk, ha a praktikus életet alapul véve, 
a tanulóknak a középiskolában megszerzett tudását 
nagyrészt viruló nemes szemhez hasonlítjuk, melyet 
a kertész addig hevertetett szobájában, míg elszáradt, 
ahelyett, hogy beoltotta volna. Csak ha a tanuló 
saját egyénisége kohójában megolvasztja a nyert 
benyomásokat, ha asszimilál, úgy ér tudása valamit. 
De tegyük föl, hogy megtenné ezt, még akkor is 
hosszú az út a praktikus ténykedéshez az életben, 
mihez nemes ösztökélő momentum szükséges, sőt 
még valláserkölcsi elvekhez való tántoríthatatlan 
ragaszkodás is és erő is, hogy a teremtett lények 
királyának címét ne bitoroljuk, hogy tényleg úgy 
éljünk, amint józan eszünk diktálja. 

1 Rel. 1911. 38. sz. Bajok középiskoláinkban és esetleges 
orvosságuk. 
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A tudomány, még ha a jelzőtlen erkölcstan is 
az volna, még nem tett senkit sem erkölcsösebbé, 
ehhez vallásos erkölcs kell. Szent vallásunk minden 
időben és minden népnél héroszokat nevelt e téren; 
a praktikus élet tehát a legfényesebb bizonyíték, 
hogy nem relatív, hanem abszolút értékek és oly 
erő birtokában van, mely a különböző egyéneket és 
korokat ezen javak megszerzésében a praktikus élet-
ben segítheti is. Ha valaki a tudományokban dívó 
történelmi szempontot vallásunkra és ennek erköl-
csére akarja alkalmazni, elengedhetetlen kötelessége 
előbb elolvasni az újszövetségi szentírást. Ennek 
olvasása után tegyen félre minden néven nevezendő 
szemüveget és alkossa meg magának a főszereplő-
nek, Jézus Krisztusnak jellemét. Főjellemvonásának 
meghatározása elodázhatatlan nehézségekbe fog ugyan 
ütközni, de minden oldalú vizsgálata mégis azt a 
meggyőződést fogja megérlelni, hogy e jellem oly 
sokoldalú, hogy minden koron és népen felül áll és 
mégis oly konkrét, hogy minden kor és minden nép 
megtalálja benne vallás és erkölcs tekintetében fejlő-
dési tökélyének netovábbját. Már pedig épen Jézus 
Krisztus személyisége áll — nagyon megfontolandó — 
vallásunk és erkölcsünk középpontjában. 

Nézzük ugyanezt konkrétebben! Az összehason-
lító vallástudomány eléggé meggyőzött bennünket, 
hogy nincs vallás valamilyen áldozat nélkül. A kath. 
vallás áldozatja a szentmise, ahonnan kiindul s 
hová visszatér minden ; ebben pedig minden Krisztus 
Urunk körül csoportosul. Erkölcsi életünkben megint 
csak Jézus Krisztus a középpont a legm. Oltári-
szentségben, a gyakorlati élet szempontjából a szent 
áldozásban. S hogy a rendszeresítést kedvelő, min-
dent kis világában egységes képpé összeolvasztó ter-
mészetünk még jobban ki legyen elégítve, a kettő 
oly szoros konnexusban áll, hogy egyik a másik 
nélkül nincs is. 

Most már magától értetődik, ha ez a praktikus 
valláserkölcsi életünkben így van, az életre elő-
készítő nevelés valláserkölcsi részében is így kell, 
hogy legyen. Mi nagyon sokszor hajlandók vagyunk 
valamit magától értendőnek venni és elmulasztjuk 
összehasonlítani azt, a mi magától értetődik, a tény-
leges állapottal. Ilogy tanulóink a szentmiseáldozat 
lényegével és körülményeivel tisztában vannak, kö-
vetkezik egész vallástanításunk teoretikus jellegéből ; 
de hogy ugyanez az áldozat épen azért, mert olyan 
fontos, ezer meg ezer szállal belekapcsolódik-e a 
praktikus életbe, ez már más kérdés. Sot talán még 
egy másik kérdést is meg lehet kockáztatni : Tisztá-
ban vannak-e középiskolai tanulóink, mikor az életbe 
kilépnek, ennek az áldozatnak a fontosságával s ha 
igen, tudják-e, melyik az a misehallgatási mód, mely 
ezen áldozat fönségének és méltóságának legjobban 
megfelel ? 

A szentmiseáldozatot úgy gondoljuk ma a prak-
tikus életbe beleilleszthetni, hogy tanulóinkat némely 

helyen mindennapi, másutt vasárnapi szentmise hall-
gatására kötelezzük, úgy okoskodván, hogy ez majdan 
a szokás hatalmával fog bírni és a kötelesség szük-
ségletté válik. De ezt áz okoskodást csak egy kis-
mérvű mesterséges földrengésnek kell kitennünk és 
összedől, mint a kártyavár. Ilyen mesterséges föld-
rengés hatása a nagy vakációban észlelhető. Hány 
tanulónál mutatkozik a mindennapi vagy néha még 
a vasárnapi szentmise hallgatása mint szükséglet? 
A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon kevésnél, 
hacsak bizonyítványt nem kell hozniok. Az érettségi 
utáni időről ne is beszéljünk! Ez csak azt mutatja, 
hogy a templomlátogatás törvényszerű, de nem 
szabad cselekedet, nem életszükséglet. Egész eljárásunk 
mintha arról a hiedelemről tenne tanúságot, hogy 
az magától is megtörténik, pedig elméletben mindenki 
lehetetlenségnek tartja. 

Nagy kétség fér hozzá, vájjon az iskolai vallás-
oktatás terén belül azt az ürt át lehet-e hidalni, 
még ha nem is vesszük tekintetbe, hogy a hit tanár-
nak nincs elég ideje, mert itt a lehető legfontosabb 
praktikus életről van szó; a szentmise hallgatásánál 
kell a megoldást keresnünk. Milyen a mai ú. 11. 
diákmise külső kerete? Tanulóink közül azok, kik 
tudnak, énekelnek s ez rendben is van, ha az énekek 
szigorúan alkalmazkodnak a szentmise főrészeihez 
és világosan kitűnik, hogy az énekek a szentmise 
kedvéért vannak, nem pedig megfordítva, mert hiszen 
figyelmünk koncentrálása az oltárra a főcél s nem 
esztétikai élvezet. Érdekes megfigyelni a neménekesek-
nél, hogy mily kevesen veszik elő a miseimádságo-
kat. Megesik némely helyen az is, hogy közös, de 
nem miseimádságok mondatnak. 

Ezt a szokásos keretet azonban nem találom 
arra alkalmasnak, hogy a misehallgatást kötelesség-
ből vagy szokásból szükségletté tegye. Szeretnék itt 
egy Németországban tett megfigyelésemre hivatkozni, 
noha tudom, hogy némelyek idegenkedve fogadják, 
mert a németeket nagyon is a felhőkben járóknak 
gondolják. (Azoknak csak azt a megszívlelendő 
tanácsot adom, hogy az emlékezetükben meglévő 
neohumanisztikus, idealisztikus német jellem mellett 
ne feledkezzenek meg róla, hogy Goethe—Schiller 
után a legújabb korban megjelent Bismarck; de 
nem lehet figyelmen kívül hagyniok a mai Német-
ország nagy ipari és kereskedelmi föllendülését, orga-
nizáló erejét, kísérletezéseit az iskolaügy terén stb. 
sem.) Németország egy kis városkájában jelen voltam 
egy diákmisén, hol a rövid szokásos ének a szent-
mise egyes főrészeinél megszülik és a kóruson egy 
előimádkozó figyelmeztette a tanulókat az oltáron 
végbemenő szent cselekményekre, mihez még az 
egyes részeknek megfelelően röpimák is csatlakoz-
tak. Itt a misehallgatás középpontjában igazán a 
szentmise állott; csak még kis tökéletesítésre szorul. 
A szentmise egyes főrészeire történő figyelmeztetések 
lényege maradjon meg, de formájuk időnkint, talán 
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hetenkint változzék, hogy sablonossá ne váljék. S még 
valami. Egyetlen egy elmélkedő imádságból sem 
hiányozzék a vonatkozás a diák praktikus életére. 
Ily eljárással egy csapásra három legyet is ütünk. 
Tanulóink megértik vallásunkban a templomlátogatás 
fontosságát, átélik ismételten azt az igazságot, hogy 
a szentmisének fönsége és jelentősége miatt vallási 
életünk gyújtópontjában kell állnia s végül könnyű 
szerrel bebizonyíthatjuk a gyakori szent áldozás 
szükségességét erkölcsi életünk szempontjából. Hogy 
ily módon szabad idő elvonása nélkül mit nyerne 
valláserkölcsi nevelésünk intenzitás tekintetében, azt 
mindenkinek a saját ítéletére bizom. Ezen kívül 
nagyon jól meg kell fontolnunk, hogy a természetes 
út ebben a tekintetben a gyermekeken keresztül 
vezet a felnőttekhez. Gondoljunk csak xavéri szent 
Ferenc működésére. 

Schiff József dr. 

Heinrich 'Federer regényei. (1) 

A svájci németek büszkék lehelnek fiatal íróikra. 
Itt van Kaiser Izabella, aki, azelőtt — ami ritka 
tünemény — bilinguista irónő volt: franciául és 
németül írt egyszerre. Jelenleg csakis Goethe nyelvét 
műveli. «Der wandelnde See» cimű katholikus regénye 
nagy tetszést keltett. Itt van Zahn Ernő, a vendéglős-
poéta. IIa az ember a Sz. Gotthard-vasuttal Gösehe-
nenbe ér, ahol a hires alagút kezdődik, szálljon le 
a füstös kupéból és nézzen be a vasúti vendéglőbe. 
Ott nem szolgálják ki rosszabbul, mint másutt, de 
alkalma van egy igen nagy irót látni: a göseheneni 
vendéglőst. Zahn Ernő, akitől már a mi «Alkot-
mány»-unk is közölt fordításban novellát, nem tisz-
teletbeli vendéglős, nem korcsmáros in partibus, 
hanem gyakorolja is mesterségét, melyet az apjától 
örökölt. Regényei világhírűek ; megjelentek francia, 
angol és olasz fordításban is. Nagyszerű stiliszta, éles 
megfigyelő és egészséges gondolkodású iró. A hegy-
vidék nem szül idegbeteg irókat. 

Kaiser és Zalm mellé sorakozik most Heinrich 
Federer, a zürichi katholikus költő, akinek két leg-
újabb müve általános érdeklődést, de zajos ellen-
mondást is ébresztett a német keresztények körében. 

Federer sok-sok apró verset, tárcát, elbeszélést 
írt a «Velhagen und Klanigs Monatshefte», az «Ü1 >er 
Land und Meer», a «Deutscher Hausschatz» és más 
folyóiratok számára, két évvel ezelőtt nagy tetszést 
aratott az a poétikus életrajza, melyet Kunz képeihez 
Assisi szent Ferencről írt. Szakemberek mondták, 
hogy a nagy «Santo»-ról még senki sem írt szebben 
és jobban. Ugyanabban az időben nyerte meg Federer 
a «Daheim» pályázatán az első dí ja t : «Väter und 
Söhne im Examen» cimű novellájával 2500 más 
novella-pályázó közül. Általános volt a felfogás, hogy 
egy hivatott iró lépett fel a szerzőben. 

Most egyszerre két nagyobb szabású munkával 

hívja ki a kritikát maga ellen. Az «Aar» első év-
folyama (1910 1911.) közölte a «Berge und Menschen» 
és a «Gral» 1910—1911. évi kötete a «Jungfer Therese. 
Ein Roman aus dem Priesterleben» cimű regényeit. 

A «Jungfer Therese», a papi életből merített 
történet, igen érdekes. Keng János, újmisés, tele van 
szociológiai világboldogító tervekkel. Ismeri a modern 
kultúra minden varázsát, kacérkodik egy kissé a 
modernista eszmékkel. A primicia után megjelenik 
újdonsült oltártestvéreivel a püspök előtt, várva, hogy 
hová disponálják. Azt szerette volna, lia a főváros-
ban hagyja a püspöke. Munkásegyesületekben szo-
cialistáskodni, színházba járni, művészetről és tudo-
mányról csevegni, ez lelt volna az ő eleme. Hanem 
a püspök, aki jól ismerte emberét, azt mondta neki, 
hogy nem fog ártani az ő gyönge egészségének, ha 
a hegyek közé kerül egy kis falucskába, mert ott 
igen jó a levegő ; ott írhat egy parasztéposzt: «Biicolica 
rusticana» cimen. 

Keng János nagy csalódást érez, de azzal vigasz-
talódik, hogy a falusi magányban sokat írhat és 
olvashat. Lachweilerbe kerül káplánnak, egy olyan 
helyre, mely az Isten háta mögött van, hol vasút 
sincsen, ahol, mint mondják, még az ördög is jó 
éjszakát kíván. Lachweilerben a kuliura még nagyon 
hátra van : a káplán úr nem társaloghat Ibsenről, 
vagy Nietzschéről ; ellenben sok divatját múlt szokást 
lát a nép embereinél. Babonát lát a vallásosság kön-
tösében ; haragszik, ha egyliázilag megtűrt imát, vagy 
litániát hall, melyben nincs válogatott stilus és gon-
dolat. Bosszankodik, hogy a nép üres külsőségekhez 
ragaszkodik, hogy jobban bizik az imában és a 
szentelt víz erejében, mint az orvosi tudományban. 
Rossz néven veszi, hogy nem értik meg' az ő felleng-
zős, filozófiai beszédjét. Mérges az iskolára és az 
iskolaszékre, mert nem elég modernek. IIa haza 
iparkodik a káplán úr, otthon is mérgelődik. Magával 
hozott egy öreg kisasszonyt (Jungfer Therese-t) ház-
vezetőnőnek, akivel — úgy hitte — majd Goetheről 
és a darwinizmusról beszélgethet; de ez a sárkány 
azt állítja, hogy a pap csak Jézusról és az evan-
géliumról beszéljen. Ha ebédhez vagy vacsorához 
ül le a káplán úr, akkor az öreg kisasszony mindig 
a legendából olvas föl neki áhítatos történeteket és 
j ámbor csodákat. Ezért aztán hajha is kap Theréziá-
val és azt mondja neki, hogy a legendákban elmon-
dott csodákat nem szabad készpénznek venni. 

— Hát a breviáriumban nincsenek-e meg ugyan-
azok a csodák? kérdéa vallásilag művelt szakácsné. 

A pap utána néz és kénytelen bevallani a diadal-
mas arcot vágó nőnek, hogy bizony azok a csodák 
mind megvannak a breviáriumban is, de hozzá teszi : 

— A breviárium alapos reformra szorul ám ; 
sok benne a kézzelfogható mese. 

A j ámbor Therézia mérgelődik a pap hitetlen-
ségén ; de a mi káplánunk hozzálát egy könyv Írásá-
hoz. Könyvet í r : «Im geistlichen Frack durchs welt-
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liehe Land», amelyben nagy merészen tanácsokat 
osztogat pápának és egyháznak, miképen lehetne a 
katholikus vallást modernebbé és elfogadhatóbbá 
tenni. Több szociális tevékenységet, kevesebb imát 
a jánl ; a bethániai Mária nyugdíjba mehet, Márthá-
nak áll a világ; reformálni kell a breviáriumot, a 
litániákat, az imádságos könyveket. Ezekbe bele 
kellene venni azt, hogy mi szépet mondott Napoleon, 
Wilde Oszkár, vagy Renan Jézusról; tudományosabb 
stílusban kellene énekelni és imádkozni. Reformálni 
kell a papképzést; irodalmárokat és művészeket kell 
nevelni, nem imádkozó papokat. 

Egyéb kérdéseket is feszegetett Keng János könyve, 
egész modernista vizeken evezett. Megismerkedik a 
szomszéd városkában megjelenő zuglapocska bohém 
szerkesztőjével, aki állandóan pillanatnyi pénzzava-
rokkal küzd. Ez a zugszerkesztő elolvassa a káplán 
kéziratait és tisztában van azzal, hogy itt kitűnő 
gseftet lehetne csinálni. Ez a könyv rohamosan 
fogyna, ha a reklám kellőleg kidomborítja, hogy 
katholikus pap írta ezeket az egyházat keményen 
biráló reformábrándokat . 

Elkéri a paptól a könyvet, aki névtelenül akarja 
közöltetni, meg is állapodnak a honoráriumban, min-
denben, csak a közlés idejét hagyják függőben. 
A helyes időpont a kiadásra a káplán tetszésére van 
bizva. 

A káplán kiadta kezéből a veszedelmes kéz-
iratot, gondolkozása azonban lassanként megválto-
zott. Jungfer Theresia hősies magatartása a beteg 
plébános ágya mellett, a parasztoknak józan és 
mély vallásosságából fakadó tettei, egy öreg kapu-
cinussal és egy nyugalmazott pappal folytatott beszé-
dek arra a helyes belátásra hozzák, hogy kéziratá-
ban túllőtt a célon. Belátta, hogy lia a templom 
tetején korhadt egy zsindely, akkor még nem kell 
az egész épületet lerombolni. Lassanként helyes 
mederbe tér a káplán úr gondolkodása, de mái-
későn, mert utóiéri a nemezis. 

A szomszéd városkába hívjákMártha-napi búcsúra 
ünnepi szónoknak. Oda gyülekezik a környék egész 
papsága. Az ünnep előestéjén nagy botrány történik : 
a zuglapocska névnélküli, de nyilván papi embertől 
származó cikket közölt, mely furcsa hangon Márthat 
mondja szükségesnek és Máriát feleslegesnek. A szer-
kesztő követte el azt az Ízléstelenséget, hogy kóstolót 
közölt Keng János kéziratából. Szegény ünnepi szóno-
kunk, kiről senki sem tudja, hogy ő annak a famózus 
cikknek a szerzője, úgy érzi magát, mint a marha a 
vízben, midőn kollégái éles kritikáját hallja a lapocska 
gyenge elmefuttatása fölött. Már készen volt a holnapi 
prédikációval, ugyanabban a szellemeskedő tónus-
ban, mint a hirhedt cikk; de ha ilyen alakban 
elmondja, akkor kollégái felismerik a szerzői s akkor 
ja j neki. Álmatlanul tölti el az éjjeli, bántja a lelki-
ismerete, új prédikáción töri a fejét, de okos dolog 
nem jut az eszébe. Másnap sok ezer főből álló hall-

gatóság előtt megy fel a szószékre, még pedig halál-
sápadtan, de ott fent, a halkan és bizonytalanul 
megkezdett bevezetés után, furcsa változás megy 
benne végig; megszállja a lelkesedés, az igazi katho-
likus lelkesedés, hatalmas beszédet rögtönöz, amely-
ben a tegnapi újságcikket megcáfolja, azaz: saját 
magát; azt bizonyítja be, hogy Mártha Mária nélkül 
semmi sem, mert a munkán, ha nem kiséri ima és 
elmélyedés, nincsen áldás. 

Hallgatóit nagyon fellelkesítette Keng János ;egy 
csapásra hires szónok lett belőle. A beszéd után 
rögtön a zuglap redak ci ójába siet, kemény szemre-
hányást tesz a szerkesztőnek a visszaélésért és vissza-
kéri a kéziratot. A szerkesztő ezt kereken megtagadja, 
megmutatja a szerencsétlen papnak a már a nyomdá-
ból kikerült, fűzött és kötött könyv ezer példányát. 
Holnap kerül a munka a könyvpiacra ; lia a káplán 
5000 frankot ad, akkor elviheti az egész könyvrako-
mányt a kézirattal együtt. 

Lám Frigyen. 

«Longitudinc dierum replebo eum : ~EíQ! hűZ 
et ostendam illi salutare meum.» . . , 

Psal. 90, 16. világ-
krónika B u d a p e s t , f Zichy Nándor gróf emlékezete Magyar-

országra nézve a XIX. század első negyede az újjászü-
letés megindulásának időszaka volt. Vallásosság, nyelv, 
irodalom, politika, gazdálkodás, szóval a nemzeti élet 
minden megnyilatkozása megújhodásnak indult abban 
az időben. 

A vallási megújhodás kezdetben lépést tartott a 
nemzeti újjászületés többi eltökéltebb erőpróbáival, sőt 
mintha élükön vezetni óhajtott volna, úgy látszott. 
Rudnay Sándor (1819. óta) primás ugyanis 1820-ban 
visszahelyezte a primási székhelyet, ahol azt szent István 
király felállította s ahonnan az 277 évig távol volt, — 
Esztergomba. 1821-ben már kész volt a nagy restaurator 
érsek lelkében a «magyar Sion» ormára állítandó primási 
bazilika terve. 1821-ben főpásztori levél jelent meg tőle, 
mellyel «a clero pro exstructione Basilicae Strigoniensis 
symholas offerri cupit», gyűjtést rendelt papjai közt az 
ország első templomára. 1822-ben nemzeti zsinatra hívta 
össze Magyarország püspökeit s illetve papságát s azt 
ugyanabban az évben meg is tartotta. 

A vallási téren jelentkezett mindeme felpezsdülés a 
nagy Széchenyi István grófnak, Magyarország regenerá-
torának, a M. Tud. Akadémia megalapítása érdekében 
tündérmesébe illően kipattant 1825-iki fellépését ime, 
csakugyan megelőzte. 

De hát mi történt vájjon, hogy az ország újjászüle-
tése kezdetén mutatkozott s az 1822-iki nemzeti zsinat-
ban országra szólóan kifejeződésre jutott vallási meg-
újhodás ama lelkes és lelkesítő törekvése, mint üdítő 
itallal kecsegtető forrásvíz, az eléje feltornyosuló ho-
mokhegyben úgyszólván nyomtalanul eltűnt s minde-
nestől elveszni látszott ? 

A katholikus egyházzal, evvel az isten-emberi in-
tézménnyel, a XIX. század elején, nálunk nagyon is 
gyarló, hogy ne mondjam, salnva emberi dolog tör-



1. szám. RELIGIO 11 

tént. Az akkor még teljes burjánzásban volt jozefi-
nisztikus valláspolitikai rendszer, mely még az oltáron 
égni megengedett gyertyák számát is reglamántba fog-
tállá be, az egyházi szólás szabadságának ajkain szo-
rosabbra fogta a lakatot s a nemzeti zsinat aktáit a 
rendőr-állam jupiteri szemöldökének oly fenyegető l'el-
borzongásával csukta el valamely nem is tudni 
melyik állami — királyi-e vagy császári — hatóság asz-
talfiókjába, bogy a vallási téren mutatkozott jobbrafor-
dulás és haladás szelleme, megdöbbenésében, azt sem 
merte számon kérni a hatalomtól, a nemzeti zsinat ha-
tározataiban, tehát az egész ország katholikus egyházi 
aspirációiban és kívánalmaiban, ugyanhát mi és miért 
nem nyerte meg a világi hatóság tetszését, mi és miért 
vonta magára a hatalom neheztelését? 

Szóval, a nagyon is rendesen, mert zsinatból, tehát 
minden tekintetben igen szépen megindult kath. vallási 
megújhodás szellemét onnan felülről, az állam részéről 
tespedésre kárhoztatták. 

Hiába jöttek közbe időfolytán az 1848-iki mostoha 
honi mellőzés izgalmai s az 1855-iki császári konkor-
dátum kenegetései, azután utóbb, az alkotmány vissza-
álltával, a katholikus alapok és alapítványok katholikus 
jellegének kancsalszemü feszegelései, majd a hires 
csapda-korszak hercehurcái s a Tisza-féle «zsidó-keresz-
tény párosodás» — így nevezték akkor — törvényjavas-
latának fenyegetései stb. Mindezek ugyancsak erővel teljes 
katholikus tettre sarkaló tényezők valának minden bi-
zonnyal : a magyar katholicizmust tespedő állapotából 
még sem lehetett soha senkinek felrázni s megújhodás-
nak indítani, mindaddig, míg Zichy Nándor gróf állam-
férfiúi fellépésének gondviseléses ideje el nem érkezett, 
mindaddig, míg a méhében durva istentelenséget rejtegető 
bitközöny, illetve hitetlenség, a mult század 90-es évei-
nek elején, magának az apostoli királyi hatalomnak is 
eszközzé való lealacsonyításával,1 az ismeretes, az or-
szág elkereszténytelenítését törvényhozás útján meg-
kezdő egyházpolitikai törvényeket, vulkáni erőszakkal, 
az ország nyakára rá nem ziúlítolta. 

Mert Zichy Nándor gróf — ezt jegyezzék meg ma-
guknak sokan — Magyarország történetében gondvise-
léses, az isteni Gondviseléstől adott, küldött, támasztott 
államférfiú szerepét töltötte be, úgy, mint senki más 
ő kívüle. Akkorára tartogatta — bosszú élettel s a meg-
váltó Jézus víziószerű ismeretével megáldva őt —akko-
rára tartogatta az isteni Gondviselés öt, mikor Magyar-
országot a valláserkölcsi pusztulás szélén kellett észre-
téríteni; mikor már maga az apostoli király is kezdeti 
a hitetlenségnek nyújtott segítő kéz súlyánál fogva a 
pusztulás lejtőjén elsiklani. 

Ennek a Magyarország történetében szent István 
király óta soha meg se közelített kritikus helyzelnek s 
végzetes pillanatnak a mentés irányában való nem pil-

1 «Nem lett volna a javaslatból solia törvény, lia a király közbe 
nem veti magát. A király a nehéz viszonyok között erre az áldo-
zatra is rászánta magát. (Bizony rosszul tette, félrevezették őt.) O, 
aki ellenszenvezett a javaslattal, maga elé parancsolta a főrendiház 
egyes tagjait. Így mentek át a javaslatok a főrendiházban, egy szó-
többséggel, vagy elnöki döntéssel.» Alkotmány, 1911. dec. 27. Csakis 
a félrevezetett királyi hatalom bírt tehát megbirkózni Zichy Nándor 
gróf erös akaratával — semmi más. íme, Zichy Nándor gróf lelki 
nagyságának egyik kézzelfogható mértéke. 

lanatnyi, hanem tartós kiaknázására rendelte Isten Zichy 
Nándor grófot. És őez isteni hivatását minden idők nagy 
hitvallóihoz méltóképen, világraszóló példás buzgóság-
gal és áldozatossággal, teljesítette mindhalálig. 

Igaz ugyan, hogy a királytól szentesítést nyert tör-
vényjavaslatokból törvények váltak. Ámde Zichy Nán-
dor grófnak minden emberi, bár hegymagasnyi akadályok 
fölé emelkedett nagy, keresztény hite — tilalomfát állított 
együttesen a nemzet és a király szeme elé, abban az 
irányban figyelmeztetőt, hogy a vakmerően elkezdett el-
istentelenedést nem szabad ám tovább folytatni, mert kü-
lönben felbomlik minden. S hogy e szellemi figyelmez-
tetésének, le fel, mindenfelé, latbavethető mázsás súlya 
is legyen, felrázta álmából az ország tízmilliónyi katho-
likusságát s formális esküvétel nélkül föleskedtetett 
mindannyiunkat Krisztus zászlajára — «restaurare om-
nia in Christo», — tudtára adva ez által a keresztény 
vallásosság minden ellenségének azt, hogy Magyaror-
szágban csak a keresztény nép millióinak letiprásával, 
martyriumával, vérontásával lehet a szent koronáról a 
keresztet, a keresztény hit országos uralmának szim-
bólumát letörni, eltávolítani. 

Ezt tette Zichy Nándor gróf. Erre választotta el és 
niiigasztosította fel öt a XIX. század nagy magyar államfér-
fiainak sorából az isteni Gondviselés. Ne mondja teliát 
senki Zichy Nándor grófnak, hogy «nagy szerepet, hatá-
sos szerepet nem adatott játszania». A történeti igazság-
gal való léha, meggondolatlan tusakodás ez a beszéd. 
Vájjon miről lehet felismerni az emberek és az ő szere-
ljük nagyságát? Vájjon miről? Talán csupán és főleg a 
zajról, mely körülöltük támadt? A külső zaj és pompa, 
hajh, sarlatánokat is kitüntet néha a maga szemfény-
vesztő kíséretével. Igazi nagyság emberek között csakis 
az a lelki nagyság lehet, melynél a nagyság mértékét 
az az eszme-világ alkotja, melyet az illető a maga lelkébe 
befogadni s abban megszemélyesíteni képes és szeren-
csés volt. 

Nos, ez utóbbi tekintetben körömfeketényire sem 
térünk el az immár történetté vált igazságtól, lia azt 
mondjuk, hogy a XIX. század összes nagy magyar 
államférfiainak lenyes sorában, az idő és örökkévedóság 
összhangjának eszméjét, amely az Isten iránt való em-
beri kötelességtudás teljesítésében áll, senki világosabb 
példával, senki következetesebb öntudatossággal, senki 
határozottabb eréllyel és buzgósággal Magyarországon 
nem személyesítette meg, mint Zichy Nándor gróf a 
maga hitvalló, hitvédő, hitbiztosító patríarkaságának 
személyében. 

Sírjánál nem annyira áldást kell tehát kérni — ami 
már úgyis olt van — az ő nagy alakjára, mint inkább 
alázattal esedeznünk kell az iránt, hogy a jelen és a jövő 
nemzedék birjon elég szellemi erővel, birjon elég hittel, 
elég Isten és felebarát iránt való szeretettel, Zichy Nándor 
gróf nagy örökségének, Magyarországban a katholiciz-
mus restaurációjának fenntartására és továbbvitelére. 

A szobrára való gyűjtés, illetve adakozás, lesz ez 
irányban az első próbakő.1 

1 A budapesti Szent-Imre-Kör koszorúját «szeretettel» tette le 
Zichy Nándor gróf ravatalára. Nagy dolog a szeretet ; bizonyos érte-
lemben minden jót kifejez. Ámde ez esetben mégis azt mondom, 
a Szeut-Imre-Körnek a szeretet általános kifejezéséhez még liozzá 
kellett volna tenni azt, hogy «elévülhetetlen hálával» teszi le koszo-
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l í u d a p e s t . I. Újévi üdvözletül közöljük Don Anlolin 
Lopez Pelaez jacai spanyol püspök főpásztori levelét 
papságához : 

Fel áldozó papok, 
írjatok a sajtó számára! 
Aki e cimet olvassa, talán fejét fogja csóválni és 

így fog nyilatkozni: «Ugyan mi köze a napi sajtónak a 
papság magasztos hivatásához. A lapokba való irkálás 
e fenséges hivatal teljesítésének bizonyára csak akadá-
lyul szolgálhat. A pap annak a veszedelmébe sodródik, 
hogy jó szellemét s ráadásul még a nép rokonszenvét is 
elveszti». 

Ámde nem feledjük itt mindenekelőtt a régi költő 
szállóigéjét : «Timeo Danaos et dona ferentes», félek a 
dánaoktól, még ha ajándékokkal kínálnak is. Ellensé-
geink tanácsai rendesen ily kártévő ajándékok. Emlé-
kezzünk csak, mekkora lármát csaptak, mikor azokról 
a káros hatásokról volt szó, melyek szerintük okvetet-
lenül bekövetkeznek, hogyha a papság szent ténykedé-
sein kívül egyéb dolgokkal is foglalkozik. Ezek az óvó 
kiáltások tehát nem igazi, nem őszinte felebaráti szere-
tetből származtak. 

Radini-Tedeschi püspök (Discorsi ai Congressi Cat-
lolici) ezt mondja : «A mai liberalizmus körében állan-
dóan terjesztett tévedések között a katholikus papság 
működési köréről alkotott téves felfogás, amely azt 
akarja, hogy a kath. pap a templomon és temetőn kívül 
sehol tevékenységet ne fejtsen ki, egyike a legvégzete-
sebb felfogásoknak.» «Ez a minden esetre kényelmes, de 
apostolinak egyáltalában nem mondható életmód, jegyzi 
meg Arboleya (La mission social del Clero), a vallási 
forradalom és felforgalás törekvése és terméke.» A kath. 
papság hatásköre kiterjed az egész erkölcsi világrendre, 
amely valamint egyes emberek, úgy az egész emberi 
társadalom minden viszonyát felöleli. «A papság szent 
hivatalát a templomra s a halotti szobára korlátozni — 
hogy Don Gabino Tejadával szóljunk — (El Catolicismo 
liberal), annyi, mint a keresztény vallást megnyirbálni s 
ezt mintegy katakombába zárni; annyi, mint Isten föl-
szentelt szolgáit kultuszhivatalnokokká tenni, körülbelül 
úgy, hogy a tekintély nélkül szűkölködő görög szaka-
dárság pópáinak sorába lehessen őket állítani. 

A papságnak, kétségkívül, nem szabad sajátos, 
régi, változhatatlan szent ténykedéseihez hűtlenné válni. 
Azonban ezekhez napjainkban új szerepköröket kell 
csatolni. Ne vádoljon bennünket ez utóbbi állítás miatt 
senki, se modernizmusról, se másértelmű újításról. Sem 
a papság, sem az ö örök missziója nem változik. Csak 
a körülmények változtak s neki örök missiójának tel-
jesítésében ezekre tekintettel kell lennie. A sajtóban 
végzett munka apostoli munka lehet, és valóban mindig 
az is, hogyha célja Isten dicsősége és a lelkek üdvös-
sége. S ami erre a magasztos célra vezet, azt sohasem 
szabad kicsinyleni vagy lenézni. A lapirodalmat nap-
jainkban emelni, megtisztítani s megnemesíteni kell. 
Már Goethe hirdette, hogy «az egyház (a kath. egyház) 
a világot az ő átalakító erejével mindig meg fogja lepni, a 

rá já t egyik föalapítójának a sírjára. A hála eléviilhetetlenségének 
indokoltsága mellett tanúskodom én, aki az alapítás, illetve meg-
születés vajúdásai közben a boldogultnak bámuló munkatársa 
ehettem. 

benne lakozó képességével magát mindig az időviszo-
nyokhoz fogja alkalmazni». Jóravaló-restség és tunya-
ságnál nem egyél) az, mely szemkötőül tapad szemeinkre 
s nem engedi látni, hogy a történet folyása halad, hogy 
közöttünk minden, de minden mozog. Ha mi az általá-
nos mozgásban nem haladunk előre, messze elmara-
dunk. «Sajátságos eljárása az embernek, hogy a gyöke-
res fölforgatásokban és befolyásos újításokban, melyek 
körülötte történnek, nem hisz. Miért? Mert különben 
kénytelen volna megkedvelt régi eljárásain, praktikáin — 
változtatni», mondá mgr. Isoard, annecy-i püspök. (Si 
vous connaissiais le don de Dieu.) 

A hirlapirás versenypályához hasonlítható, hol 
küzdelem folyik. Vájjon az egyház itt e földön nem 
küzdelmes egyháznak neveztetik-e? És szent Pál apos-
tol vájjon nem parancsolja-e, hogy, mint Krisztus har-
cosai, férfiasan küzdjünk? A Megváltó, igaz, békét hozott 
és hagyott maga után ; az ő békéjét. De ugyanő azt is 
megjegyezte, hogy az ő békéje egészen más béke, mint 
amelyet a világ ad. Az ö békéje, melyet az angyalok a 
szent éjszakán — amelyet Cervantes «a mi n a p u n k -
nak nevezett — megénekeltek, csak a «jóakaratú em-
bereknél» található. És, mondá az Üdvözítő, tüzel 
vetni jöttem e földre és mit akarok, lia nem azt, hogy 
égjen? Tévedés és bün az egyedüli ellenségek, melye-
ket a keresztény embernek gyűlölnie kell. Legjobb 
fegyver e két ellenség legyőzésére mindenesetre az élő 
szó fog maradni, amely kétélű kardhoz hasonlítható. 
Azok a harcok azonban, midőn szemtől szembe kerül 
ember emberrel, nagyon ritkák. Messze távolból vetett 
lövegekkel szoktak mai napság bennünket megsebezni. 
Nekünk tehát úgy kell eljárnunk, ahogy a pásztor-
gyermek Dávid tette, aki parittyát használt ellenfelével 
szemben: nekünk a sajtót kell parittyául használnunk, 
hogy az újságírás Góliátját az igaz tanítás sima kövei-
vel fején találjuk el. E célból az irott, maradandó, 
világos és gyújtó szóba egész lelkünket bele kell lehelni, 
hogy az újság világosságot és meleget árasszon szét az 
egész világon s az emberek szivében magas lángra 
lobbantsa az Isten iránt való szeretetet. 

A papság a hivő nép köréből kap hivatást és ki-
válást. Maga az Úr az ő öröksége, és az ő részbirtoka, 
hogy a szenteknél lakozhatik. A papok kiváló csapatot 
alkotnak mindenesetre, és nekik sok minden tilos, amit 
más társadalmi osztályokban senkitől zokon nem vesz-
nek. Ez így van és változtatni rajta nem lehet. Azonban 
ezt az elkülönítést nem szabad odáig erőltetni, hogy a 
papság elszigeteltségbe kerüljön; mert elzárkózás a tár-
sadalomban halált jelent. Korlátolt elzárkózás van szá-
mukra előírva, abból a célból, hogy befolyásunk erős-
bödjék. Nagy baj lenne azonban, ha az valósulna meg 
az elzárkózás következtében, amit Lecleres (Choses 
d'Amerique) jelentése szerint a baltimorei bíboros érsek 
az európai papságról mondott, hogy papság és nép 
egymás mellett haladnak el, anélkül, hogy egyesülné-
nek és egymást át- és áthatnák, «két oly folyóhoz 
hasonlóan, melyek közöl az egyik olajat, a másik vizet 
hömpölyögtet». A nép az ő újságolvasásáról nem akar 
lemondani; a papságnak tehát nem szabad semmit 
elmulasztania az iránt, hogy a nép jó lapokat kapjon 
kezébe. —íj —la. 

* 
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T á j k é p e k ' I. Rajzolja: Mester. 

A s z o c i á l i s e l e t t a r k a s á g a i b ó l . Kopott, sót 
rongyos öltözékű favágó nyit — a zálogházba. Arcán 
iil a szomjúság és a szocialista büszkeség. 

— Mit? Inkább a zálogház, mint szakszervezeti 
munkabér nélkül. Mert, hogy hát ma már nekünk 
favágóknak is szakszervezetszerűleg kell ám dolgozni. 

így húzza a favágó gyakorlati szociológiájá-
nak szálait, mikor már hallja a zálogos szavait: 

— Mit hozott? 
— Hát ezt ni, la! És vállán egyet ránt. 
A zálogos nem érti. 
— Mit beszél? 
— Ezt hoztam na ! 
És lekanyarítja válláról piszkos, follo?, lyukas 

ócska monduráját . 
De a zálogos méltatlankodva visszalöki a cun-

drát. 
— Mit gondol? Nem vagyok én rongyszedő. 
— No no, ne izéljen már. Adjon rá egy pár 

hatost. 
A zálogos felcsattan. Kituszkolja a favágót. 
Az elvtárs dühbe jön. Majd megérzi gyomra 

korgását. És lassan elballag a házhoz, ahol, a szak-
szervezetre hivatkozva, megtagadta a tisztességes 
munkabérért való munkát. 

— Rabszolga-kényszer — mormolja. — Az a'. 
Muszáj nagy úrnak engedelmeskedem tehát. De csak 
addig, míg egy új bekecset vehetek. Ezzel a cundra, régi 
ujjassal, úgy látszik nem lehet sztrájkolni! Hanem 
ha új bekecsem lesz ! A zálogos is máskép beszél. 
Akkor gyúrom ám a sztrájkot. 

* 
Protekciós világban élünk. Bizony, bizony sok-

szor kerülünk abba a helyzetbe, hogy hatalmas, nagy 
urak előtt kell hajlonganunk. És kérnünk. 

Érdekes lélektani képeket lehet rajzolni azokról 
a válaszokról, magatartásokról, mikkel így a pro-
tekciós uraknál találkoznak az emberek. 

Egyik nagy emberismerő így jellemzi a nagy 
urak kegyelmes válaszait — azok értéke és termé-
szete szerint. 

Udvariasan fogadott? Mily jól esik ez az ál-
lapot abban a pillanatban. Szinte olvadsz a gyön-
gédségtől. Szemedben szinte rezeg a könny. De te, 
mikor kérésed nem teljesedik, mikor látnod kell, 
hogy ügyedben egy lépést nem tett az az udvarias 
ember. Es egyetlen szót sem ej te t t . . . Akkor te, az 
udvariasság mértékéhez képest hatszorosan csalódasz 
és százszorosan gorombább leszesz. 

Rövid, kurta választ kapsz ? Ez a protektor vagy 
igazságot mond, vagy van már valami a füle mögött. 
Afféle hátsó gondolat. 

— Hallgatag valaki? Ez nem akarja vagy nem 
meri megmondani a valót. Lehet, liogy sajnál téged. 

«Megtörténhetik, hogy éldeli vergődésedet. A hallgató 
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emberek vagy veszedelmesek vagy tevékenyek. Töb-
bet tesznek, mint beszélnek. 

— Sokat beszélt? Nagyon beszél? Agyon beszél? 
Ez a szavakba pakolja és legtöbbnyire el is pakolja 
érdekeidet rejtett gondolatai közé. 

Es így tovább lehetne fűzni még" a protektorok 
magatartásának lélektanát. 

•r 
A legújabb, a legbüszkébb és még kamasz ko-

rába se jutott szociologiának van egy Achilles-sarka 
a többek közt. 

Az a bizonyos «lia!» Az a veszedelmes «ha». 
Ez a kis szócska fricskázza fel, dönti halomra 

a lelki és szociális életben csaknem összes teóriáju-
k a t . . . Be is vallja egyik-másik higgadtabb, elfogu-
latlan emberük. 

Beszélik, hogy egy hires szociologus, akinek 
vesszőparipája, hogy a mennyország meg a pokol 
amolyan privát ügy. Minden emberfia maga-magá-
nak csinálhatja meg a poklot vagy a mennyországot. 
Privát ügy. Ezt magyarázta untalan az inasának, 
Zsánnak is. 

Történt azonban, hogy a nagy szociológus ha-
lálos beteggé lőn. 

Zsán, meghalok — nyögte a beteg gazda. 
— És aztán ? — kérdezi Zsán flegmatikus ciniz-

mussal. 
— Aztán. . . aztán. .lön egy más élet. Egy isme-

retlen élet. 
— Magánügy. Olyan életet csinálhat maga-ma-

gának, amilyet akar. 
— Ha lehetne . . . ha lehetne! — nyögte a beteg. 

Ha lehetne. 
Zsán mormogott valamit. Amiből a beteg csak 

azt vehette ki : 
— Persze, persze az a kis lia, lia, h a . . . ez a 

maguk tudományának a gyilkosa. . . végzete. 
* 

Egy kórházban fekszik a modern, felvilágosodott 
beteg. Istentagadó. A tudománytól vár mindent. El 
is utasít minden lelki, vallási vigaszt. 

Egy főtt tojást adjon, szól a beteg az irgalmas 
nővérnek, meglehetős gyöngédtelen hangon. 

Az apáca az emberi konyha gyorsaságával hozza 
a kivánt tojást. Ám, mikor enni kezdi a beteg, szinte 
ráförmed a gyöngéd nőre: 

— Nagyon kemény. Még tojást sem tud főzni. 
A betegápoló nővér, mintha megdicsérték volna, 

szeliden mosolygott. Egy arcizma nem árulta el, 
hogy fáj lelkének a durvaság, 

Es siet, röpül a konyhába. Pár pe r c . . . újra a 
beteg kezében a tojás. 

Nagyon lágy! — csaknem ordítja a beteg. 
A szelid nő még most sem méltatlankodik. Ismét 

siet a konyhába. De tüstént vissza röpül, kezeiben 
hozza az edényt forrón bugyogó vízzel, tojással és 
órával. 

RELIGIO 
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— Itt van minden, amire szüksége van nrasá-
godnak. Főzze meg a tojást úgy, mint szereti. 

És szavaiból, egész lényéből annyi szeretet, gyön-
gédség ömlik ki, amennyi és amilyen csak az édes 
anyai szivekből szakadhat. 

A beteg ránéz az apácára. Szemében megcsillan 
a könny. 

Ön megszégyeníti a világ összes tudományát. 
C)n visszaadja az én hitemet. Hiszen őrült ember az, 
aki nem hiszi, hogy van Isten az égben, akinek a 
földön ilyen angyalai vannak. 

. . .A beteg embert gyöngédséggel, türelemmel 
lehet meggyógyítani vagy meghódítani. Beteg ma a 
tá rsadalom. . . lázas a szociális élet is. 

* 

Egy fiatal szocialista nőtársaságban nagyon ki 
akart magáért tenni. Hát így kezdett szellemeskedni : 

— Igazán, ma már minden leánynak táblácskát 
kellene hordania szent érem vagy kereszt helyett a 
mellén. És reá kellene írni : «Hozományom ennyi, 
meg ennyi!» 

— Igaza van — vágott vissza egy felvágott nyel-
vecskéjíí leány. De ma szociálista világ van. Kol-
lektiv életet akarunk élni. Ismernünk kell tehát a 
nagy szociális család többletét és csökkenőjét. Akti-
váját és passiváját. Azért hát beleegyezünk az indít-
ványba, lia a fiatal emberek is hátukon hordják azt 
a kis táblácskát, mely jelzi: «Adósságom ennyi, meg 
ennyi !» 

T u d o m á n y o s kalandozások. Irta Platz Boni-
fác dr. Budapest, 1911. 195 I. Ara kötve 5 korona. 

Az érdemes tudós jelen művében beállott elbeszélő-
nek ; apró kis skizzéket ír, hogy a felnőttebb ifjúságnak 
mondjon el egyet-mást abból, amiről az öregebbeknek 
könyveket irt. De biz ezek az apróságok is csak olyanok, 
hogy a meglett korú is szívesen olvassa s tanul belőlük 
sokat, sokfélét ; hisz a kimeríthetetlen természetről szó-
lanak, melyről sohasem lehet eleget tanulni. 

A természettudomány népszerűsítése tulajdonkép 
ez a könyv, könnyed, nemes stílusban, olyan kérdések-
ről, amelyekkel Platz dr. állandóan foglalkozik ; csak 
egy van, egy kis rajz Orémusz Jánosról, a zirci hires 
kocsisról, melyet úgylátszik változatosság okáért szőtt 
közbe. A többi 1(5 a következő: A kultura kezdete, az 
időjóslás, a Máhdi és birodalma, a mai Kairó, ami el-
múlt s ami elmúlik, az Egyesült-Államok indiánjai, a 
földrengés, vándorlás, a természet titkai közt, a Kongó 
állam, valami az emberről, mesés lények, Tibet, a vad-
ember orvosi tudománya, az üstökösök, a Nílus partján. 
Csupa földrajz, csupa néprajz és paleontologia, egy kis 
csillagászattal megtoldva, abból a sok tudásból, melyet 
a saját kutatásaiból s a saját utazásaiból merített a neves 
szerző. 

Az egyes, a magára tartó ember szinte eltörpül 
abban a tág perspektívában, mely előtte e könyvben 
megnyílik; olyan kicsi lesz tőle, hogy szinte elszégyelli 
magát: miért is tartott ö oly sokat magáról, mikor ő oly 
parányi s a szerves világ múltjában és jelenében oly 

nagy ! De mégis talán legjobban megszégyeníti a kul-
túrájával hivalkodó embert az, amit azokról a szegény 
pusztuló indiánokról e könyvben olvas : Kanadában 
angol kereskedők az őserdőkben, a jeges mezőkön rak-
tárházakat tartanak ; ajtajukon nincsen zár és nem is 
őrzi őket senki. Minden egyes tárgynak, puskának, fej-
szének, késnek, takarónak, lisztnek megvan megszabott 
ára állatbőrökben. Az indián beviszi az állatbőröket és 
ehhez megfelelő értékű cikket visz el érte. Többet soha ! 
így olvassuk a 68. lapon s álmélkodva gondoljuk: pró-
bálják meg ezt otthon Angliában, vagy másutt Európá-
ban azok az angol kereskedők ! 

Nagyon tanulságos egy mű Platz dr. műve s szé-
pen is van megírva. Igen jó szolgálatot tehet az ifjú-
sági, különösen a középiskolai könyvtáraknak ; nagyon 
sokban kiegészíti az iskolában tanultakat. így a mesék 
egyik elemét (130. 1.) az óriásokról, a törpékről, a sár-
kányokról stb., kivetkőzteti fantasztikus alakjából; egy-
általán tágítja a látókört s egyúttal megtanít arra is, 
hogy az ember az egyedüli «kozmopolita lény» (96. 1.) 
a természet körében. 

Jó, ha az ilyen «tudományos kalandozások» meg-
írására a közönség számára írni tudó szakemberek vál-
lalkoznak: ők a kellemest párosítani tudják a hasz-
nossal. d. 

* 

Húrom jel lemzés. (Toldy Ferenc, Greguss Ágost, 
Katona Lajos.) Irta Riedl Frigyes dr. egyetemi tanár. 
(Olcsó Könyvtár). 51 1. Ara 40 fillér. 

Apró kis füzetről van szó, de nekem egy vaskos 
kötettel fölér. Potom néhány filléren árusítják; de ezt 
sem a füzet értékének, hanem a nyomdatechnikának 
és a tudomány mai népszerűsítésének kell tulajdoní-
tani, mert a füzet maga aranyakat ér. Annyi sok van 
benne. Ha a költő énekes jó kedvében azt kérdezte 
egykor, hogy négy kis húrban annyi bú, annyi érzés 
hogy 1er be, én is kérdezhetem : e kis füzetbe három 
ily nagy irodalmi alak hogyan fért bele? Úgy, hogy 
abba a négy kis húrba a művész varázsolja bele a sok 
érzést; ebbe a kis füzetbe pedig irodalmi életünk egyik 
előkelősége rajzolta bele művészi tollal azt a három jel-
lemet, melyről az Akadémiában és a Kisfaludy-Társa-
ságban olvasott. Kontár se a négy búrba a sok érzést, 
se ilyen apró kis füzetbe három ily nagy alakot nem 
tudna befoglalni. 

Ezért oly értékes előttem ez a kis füzet. Azokért, 
akikről beszél s azért, aki beszél. Nagyon szeretem a 
kiváló irodalmi férfiakat, ők ugyanis egyénileg és alko-
tásaikban az emberiség tulajdonképeni nemessége, akik-
nek armáleseit a világ legnagyobb fejedelme, az iroda-
lomtörténet múzsája állítja ki. A legszebb s legigazibb 
diplomát a világon ő adja nekik. 

Toldy Ferenc, Greguss Ágost és Katona Lajos, mind-
hárman egyetemünknek egykori disze s ma is élnek mü-
veikben. Toldy a magyar irodalomtörténet atyja. Gre-
guss az első nagy eszthetikus, Arany János balladáinak 
finom érzékű magyarázója. Katona a speciálista iroda-
lomtörténetbúvár, középkori irodalmunk forrásainak fel-
derítője, ki, ha tovább él, Riedl szerint: 10—15 év alatt 
egészen átalakította volna a régi magyar irodalom tör-
ténetét. 

Ö róluk beszél, őket s működésüket jellemzi há-
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rom emlékbeszéd keretében Riedl Frigyes, hagyomá-
nyaik örököse, a kolléga, aki Arany Jánosával, to-
vábbá poétikájával és rhetorikájával feltűnt, mi-
előtt még az egyetemi kathedrába ült volna. () is tehát 
a sorukból való, méltó arra, hogy róluk beszéljen. Ilyen 
tisztes társaságba, ilyen szellemi arisztokraták közé 
kerül ötödiknek az olvasó, lia a füzetet olvassa. 

Már tavaly, ismertetve Riedlnek Gyulai Pálról a 
«Budapesti Szemlé»-ben írt jellemzését, megállapítot-
tam, hogy Riedl jól jellemez, hogy tolla művésziesen 
fest. A legjobban jellemző irói vonásokat emeli ki ünne-
peltjében s azokat egyéni benyomásaival diszkréten fű-
szerezve, úgy állítja elibénk az irodalmi arcképel s úgy 
beszél róla, mint egy jóízű mesemondó. Az író mellett 
az emberről sem feledkezik meg, azt is átkarolja 
szeretetével s mégis úgy mutatja be, ahogy a való-
ságban volt, minden túlzott eszményítés és elfogultság 
nélkül. 

Igy jeleníti meg a jelen füzet három nagy alakját 
is. Riedl nem hosszadalmas, hanem a lényegesre szorít-
kozik. Élvezzük őt, mint megfestett alakjait is; talán 
inkább előadásának kedvessége, jellemzetessége, mint 
ünnepeltjeinek mélyebb, részletezőbb, tömör és művé-
szibb irói méltatása miatt, amiben mestere, Gyulai Pál, 
oly páratlan volt. Riedl ebből a szempontból nem éri 
utói Gyulait, más temperamentumból van gyúrva. In-
kább csak alakjának s működésének külső részét, iro-
dalmi hatását s irodalomtörténeti helyét, mint egyes 
művei belső értékének szorosabb elemzés útján leszűrt 
mivoltát mutogatja. Nem is foglalkozik ünnepeltjei 
egyes müveivel úgy, mint ahogy Gyulai élesen boncoló 
tollával tenni szokta, inkább csak általános megjegyzé-
sekre szorítkozik. Hogy miként végezte ezt Gyulai, csak 
Kemény Zsigmond regény költészetének mesteri mélta-
tására, vagy Arany és Petőfi között megvont párhuza-
mára hivatkozom. 

Riedl más temperamentum. Gyulai emlékbeszé-
deiben nagyon művészi, de kissé hideg fönség. Riedl 
elsősorban kedves, szeretetreméltó egyéniség; mint kri-
tikusnak is mintha fájna neki oly ellenmondást nem 
tűrő Ítéletekkel s nézetekkel kezelni tárgyát, mint Gyulai 
tette. Kissé szkeptikus is ; talán ezért, ha más vélemé-
nyen van is, nem tud dacosan ellenmondani. Pl. Gre-
gussnál, mintha nem osztaná teljesen felfogását a szép, 
jó és igaz eszméjének kapcsolatáról (27. 1.), vagy Kato-
nának felfogását a középkorról (48. 1.); de azért nem 
akaszt velük tengelyt. 

Gyulaiban folyton csak a mélyen boncoló kemény 
kritikust látjuk, Riedlben meglátjuk az embert is, kinek 
magának is van érzelmi világa; azért olvasója közelebb 
állónak érezi magát hozzá s az ő finom elbeszélő mo-
dorához, mint Gyulai ünnepíes szentenciáihoz. 

Hiába, Gyulai, a kritikus és a művészi jellemfestő, 
sokáig páratlan marad emlékbeszéd-irodalmunkban. 

Ha tehát a tanítvány kisebb is a mesternél, Riedl 
emlékbeszédei mégis értékesek, s rövidebb keretük 
mellett is teljes tanulmányt nyújtanak. Olyanok, hogy 
az ember kétszer-háromszor is szívesen átolvassa őket, 
elmélkedik egyes megjegyzésein, kivált azokon, melyek 
az irodalomtörténeti kereten túllépve, világnézeti jelentő-
séggel birnak. Mert ilyenekkel is találkozunk előadásá-
ban. És sajátszerű, ezekben jobbára afféle fájdalmas, 

pesszimisztikus lélek szelíd sóhajtásai nyilatkoznak meg. 
Erezzük helyenkint, hogy az élet neki inkább csapás, 
mint értékes, megbecsülni való kincs. Problémái szinte 
megoldatlanul állanak előtte úgy, mint a vég, a halál 
is. Lelke tépelődik, mert nem lát tisztán. Arany János 
klasszikus tanulmányozója ebben nem Arany, hanem 
Péterffy Jenő, egykori tanártársa, hatása alatt látszik állani. 

Legjobban éreztem ki ezt abból, amit Katona emlé-
kénél fejteget : hogy «mi mindnyájan be vagyunk illesztve 
az óriási, a végtelen causalitas láncolatába» s ennek 
további részletezéséből. (49.1.) Mondom, kiérezzük, hogy 
Riedlnek a halhatatlan lélek s az ember magasabb ren-
delletése, az az «ad altiora nalus sum«, mintha egy meg 
nem oldott problémaként lebegne lelki szemei előtt. 

Aranynak ennél magasabb felfogása volt az ember-
ről s a végről is, azért élete végéig tarló szenvedései da-
cára se tudott pesszimistává lenni soha. Riedl szép lelke 
is bizonyára megtalálja még azt az utat, melyet Katona 
Lajos is megtalált, ki előbb szintén sok mindenfélét 
máskép vélt látni, azután pedig, talán épen mert a kö-
zépkort tanulmányozta behatóan, azután ismét buzgó 
katholikus lett. 

Anima n a t u r a l i t e r e s t C h r i s t i a n a . 
Riedl az én kedvelt íróm, minden írását szeretem, 

azért volt róla annyi, még keresztényi mondanivalóm is. 
x. 

* 

A Hold hatása az emberre . A «Természettudo-
mányi Közlöny» dec. számában (950. I.) olvassuk a 
következő közérdekű fejtegetést: A szumirok, asszírok 
és chaldaeaiak uralmának idejéig nyúlik vissza annak 
a téves hitnek története, hogy a Hold és a csillagok az 
emberi szervezetre hatással vannak. 

Valószinüleg a menstruáció és a holdváltozások 
periódusának azonossága (28 nap) s a csillagjóslás lehe-
tőségébe vetett megokolatlan hit erőssége volt az oka, 
hogy a XV. és XVI. században az egész orvostudományt 
uralma alá vette az asztrológia s a téves tanokat annyira 
minden ember lelkébe ültette, hogy még napjainkban is 
hadakoznunk kell e babonaszámba menő tévedések 
ellen. 

A kérdés történetét nem fejtegethetjük, csak azt 
keli hangoztatnunk, hogy a mai orvosi tudomány nem 
azért vetette sutba az egész asztrológiát, mert a ma di-
vatozó felfogással és gondolkozással nem egyezik, hanem 
mert egyrészt a csillagos ég törvényeinek fölfedezésével 
s a csillagok valódi mivoltának megismerésével az asz-
trológia sarokköve megdőlt s másrészt a leggondosabb 
statisztika és kísérleti megfigyelések kétségtelenül bebi-
zonyították, hogy a Hold és csillagok járása semmi 
néven nevezendő hatással sincs az élő szervezetekre. 

Még az utolsó évtizedben is jelent meg a tudomá-
nyos dolgozatoknak egész sora, melyekből kitűnik, hogy 
a holdváltozások sem a tüdőgyuladás krízisének idejére, 
sem az epilepsziás rohamok számára, sem az elmebete-
gek izgatottságára, sem a vízi betegek dagadtságára be-
folyással nincsenek. 

Egyszóval : a Hold az emberre nincsen hatással. 
Dalmady Zoltán dr. 

* 
Fabiola, vagy a katakombák eyyliáza. Irta 

Wiseman Miklós bibornok, westminsteri érsek. Angol 
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eredeli után fordította Haudek Ágoston bencés. Steinle 
Ede lovag által rajzolt képekkel. Új magyar kiadás. 
Budapest, Szent - István - Társulat kiadása. 1911. Két 
részben. A Családi Regénytár 65—(58. kötete. 

Ifjú koromban két regény gyakorolt reám oly 
hatást, melynek élénk benyomása eltörülhetetlen lel-
kemben. A sok olvasmány közül most is élénken 
emlékezem mindkettőre s ezek : az angol Wiseman 
Fabiolája s az olasz Manzoni Jegyesei. Klasszikus s 
azért elévülhetetlen értékű irodalmi alkotások, akár a 
nagy keresztény eposzok. 

Hasznos dolgot végzett tehát a Szent-István-Tár-
sulat, midőn Fabiolát új magyar kiadásban újból a 
közönség rendelkezésére bocsátotta. Egy nagy és tudós 
elmének terméke; történeti regény alakjában vissza-
vezet bennünket az első keresztény századokba, neve-
zetesen 302. év tájára, a Diocletian, illetőleg a Maximián-
íéle igen véres üldözés korszakába s széleskörű törté-
neti tanulmány alapján megismertet a pogány világ 
viszonyaival s a keresztények akkori helyzetével. 

Valami olyanféle ez a mű, mint irodalmunkban 
Eötvös József: Magyarország 1514 ben-je ; történeti 
alapon ismertet meg a Dózsa György-féle parasztláza-
dással : hasonlókép Fabiola is regényalakba öltöztetett 
egyháztörténet. 

Rám nagyobb hatást gyakorol, mint Wallace Ben 
Húrja vagy Sienkiewicz Quo vadis?-a. 

Iskolából hazatérő liú indítja meg meséjét, a ke-
resztény szülők gyermeke ; elmondja anyjának tanító-
jának viselkedését, ki neki kereszténynek tűnik fel s 
azért tanítása nem is igen tetszik a többi tanulónak, a 
pogány gyermekeknek. A bujkáló, egymást nem ismerő 
keresztények képe kezd föltárulni előttünk, amint min-
dent betöltenek már, egész a császári udvarig s csak 
cselekedeteikből, egy-egy elejtett nyilatkozatból ismer-
nek rá egymásra. A kovásztól már erjed a nagy pogány 
társadalom, a keresztény eszme terjed, ha még úgy 
leselkednek is utána ellenségei. 

Azután a gazdag Fabiolával, Fabius leányával, 
belépünk a pogány társadalmi életbe s annak sokszerü 
viszonyaiba, romlott erkölcsei közé. Ez által tűnik csak 
szembe igazán a két ellentétes világ : a két harcoló fél, 
a pogányság és a kereszténység. Az uralkodik, ez szen-
ved ; de ennek szenvedéseiből már is kicsillámlik aman-
nak a bukása, saját romlottsága alatt fog összeroskadni. 

A 2-ik résszel a katakombákon keresztül lépünk az 
üldözések közepébe; a regény lendületes, úgyszólván 
diadalmas hangúvá válik, amint egy Tarsicius, egy 
Sebestyén stb. martiriumát beszéli el. Oda kerül végül 
Fabiola is. 

Gyönyörű képek, így haltak meg keresztény őseink; 
sírjaik fölött támadt a keresztény világ, melynek mi 
késő unokái vagyunk. Ha szenvedéseikre nem is, de élő 
hitükre nagy szükségünk volna. —k. 

F. Kóma. Köszönöm. Gondosan és szépen dolgozik. 
X. N y í l r a . Üdvözlöm a nyitraiakat. Hogy fejlődik az 

iskola ügye? 
F. H á t s z e g . Kívánsága szerint jártam el, csak tessék az 

illetőt is értesíteni. 
M. K. Esztergom. Kérem, tessék beküldeni. Kasszián-

tól eddig mindent jónak találtam. 

K. C s á k b e r é n y . Meleg üdvözlet ! Úgy látom, hogy a 
«Keligio ' továbbra is csak szegény marad. 

M. B u d a p e s t . A «Religio»-ban most szakszerűen le-
tárgyalt halottégetéshez jól illik pendantül a «Kath. Szemle» 
cikke: Statisztikai adatok a halotthamvasztáshoz. Nos, t. 
székesfővárosi szabadkőművesek, olvassák el ezt s maguk-
nak is elmegy a kedve ettől a természetellenes és durva 
műtéttől. 

W . R ó z s a h e g y . Hivatásunk szeretete az, amit egy-
másban különösen kell becsülnünk. Fölötte áll ez minden 
földi szempontnak. Ez vezet tanítványaim értékelésében s 
jól esik tudnom, hogy ön is így vette ezt észre. Megállapít-
hatom, hogy : videtur amare — religionem. 

Protes táns Egyház i és Iskolai Lapnak. Budapest. 
Szép önöktől, hogy annyira épülnek Zichy Nándor gróf jel-
lemén, csak abban tévednek, ha azt gondolják, hogy ő «a 
katholicizmus közéleti szerepének visszaszerzéséért» küzdött 
volna, oly értelemben, mint cikkük elárulja, mintha a Pro-
testantismus elnyomásával egyházát ismét uralkodóvá akarta 
volna tenni. Eszeágában se volt ilyesmi, mi katholikusok 
tiszteljük az egyházak törvénybiztosította szabadságát. Zichy 
csak azt akarta, tiog'y vallásos szellem hassa ismét át a 
katholikusokat s az egész közéletet, ami bizonyára önöknek 
is óhaja. Ha mi egyszer megtudnánk egymást érteni, küzdel-
münk a keresztény szellem restaurációjáért közös lehetne. 
De hát az az átkozott féltékenykedés mindig útját vágja a 
kölcsönös megértésnek ; ezért van az, hogy inter duos liti-
gantes folyton az a bizonyos lertius gaudet — kettőnk rom-
lására. 

K. B u d a p e s t . A régibb ószövetségi könyvek is ismerik 
a túlvilági életet, a lélek halhatatlanságát. A seol, az alvilág, 
(pl. Gen. 37, 35), vagy Ábrahám halálakor «népéhez gyűjtetek» 
(Gen. 25, 8) kifejezések őrzik ennek emlékét. Amit különben 
egy, Egyptomban, a lélek halhatatlansága hitének klasszikus 
hazájában, nevelkedett népről okvetlenül löl kell tételeznünk. 
Nem tehát a léleknek a test halála utáni élete, hanem az 
ezzel járó túlvilági jutalom és büntetés tana jut csak homá-
lyos kifejezésre az ószövetség elején. Isten pedagógiai céljá-
nak, annál a népnél, mely a pogányság tengerében a mono-
theismus megőrzésére volt hivatva, kezdetben jobban meg-
felelt a földi javakkal való biztatás, a dekalogusnak «hosszú 
életű leszesz a földön» ígérete. Az igazakra váró túlvilági 
jutalom gondolata csak a későbbi könyvekben kezd elő-
térbe lépni s a túlvilági életre, jutalomra, büntetésre, teljes 
világosságot valójában csak Krisztus tanítása, a keresztény-
ség derített. — A kérdéssel bővebben foglalkozott Pataky dr. 
a ('Hittudományi Folyóirat» 1911. 499. s k. lapjain. 

TARTALOM: Kath. egyelem. V. A.-tól. — Az 
erkölcsi lehetetlenség. I. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — 
Görögországi egyházi állapotok. I. Hadzsega Gyula dr.-
tól. — Néhány szó nevelésünk gránitalapjáról. I. Schiff 
József dr.-tól. — Heinrich Federer regényei. I. Lám 
Frigyestől. — Egyházi világkrónika. (Zichy Nándor gróf 
emlékezete.) — y - /a - tó l . — Tájképek. I. (A szociális 
élet tarkaságaiból.) Mestertől. —Irodalom. Platz: Tudo-
mányos kalandozások, d.-től. — Riedl : Három jellem-
zés. (Toldy, Greguss, Katona.) ar.-töl. — Dalmady : 
A Hold hatása az emberre. — Wiscman-Haudek : Fabiola. 
(Uj magyar kiadás.) -k- tó i . — Telefon. 

I .aptulajdonos és k iadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. I. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 
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FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

A választói jog. 
Az új év az országgyűlési képviselőválasztói 

törvény átalakításának feladata elé állítja hazánkat. 
Ennél fontosabb, a nemzeti lét érdekeit közelebb-

ről érintő kérdés nem várt még megoldásra. Azért 
nem is csodálkozhatunk azon az érdeklődésen, amely 
iránta a társadalom minden rétegében tapasztalható. 
A reformjavaslatról kiszivárgó minden csekély hír 
sokszoros visszhangot kelt. Napilapok és folyóiratok 
állandóan foglalkoznak vele. Politikai értekezletek, 
vagy barátságos beszélgetések meg nem eshetnek 
anélkül, hogy reá ne terelődjék a szó. 

A legtöbben csak módosítandónak tartják válasz-
tói törvényünket. A választói jog általános kiterjesz-
tésében nemzeti veszedelmet látnak. Szerintük a 
vagyoni és értelmi census okvetlenül fenntartandó, 
mert enélkül nemcsak a magyar parlament, hanem 
az egész közélet színvonalának hanyatlása fog sziik-
ségszerüleg" bekövetkezni és a kor igényeinek magas-
latán álló tudomány, bölcsesség és lelkiismeret helyett 
alacsony érdekek és demagógia lesznek úrrá. 

Mások nem tartják a demokratikus irányzattal 
megegyeztethetőnek, hogy az állampolgárok nagy 
része ma sem bír még szavazati joggal. Követelik 
annak általános kiterjesztését és e kiterjesztéstől 
remélik a társadalmi és állami lét összes bajainak 
megszűnését. 

Ez ellentétes nézetek oka majd a kiindulási pont 
körüli tévedésben, majd a dolog természete felől 
táplált elfogultságban van. Azért nem végzünk fölös-
leges munkát, ha a választójog elveit elfogulatlanul 
kifejtjük és a megalkotandó reform irányára és ter-
jedelmére felfogásunkat előadjuk. 

* 
Ezeréves alkotmányunk újabb nagy átalakulása 

a rendiség helyébe az állampolgárság eszméjét tette 
és ez alapon fejtette ki választói rendszerünket is. 

Választói törvényeink azonban nem adták meg 
minden magyar állampolgárnak a választói jogot, 
hanem csak azoknak, akikben megvannak e jog 
helyes gyakorlását valószínűvé levő erkölcsi, értelmi 
és anyagi feltételek. 

Ezek szemelőtt tartásával állapíttattak meg a 

választói jog bírásának és gyakorlásának általános 
és különös korlátozásai. 

Altalános feltételek, egyes kivételeket nem tekintve, 
hogy: csak férfinemhez tartozó, legalább 20 életévet 
betöltött magyar állampolgárok bírhatnak nálunk 
szavazati joggal. 

Különös feltételek pedig: az értelmi és vagyoni 
census. 

Értelmiség cimén a magyar tudós akadémia 
tagjai, akadémiai művészek, tudósok, tanárok, ügy-
védek, közjegyzők, lelkészek, segédlelkészek, mér-
nökök, sebészek, gyógyszerészek, oki. gazdák, erdészek, 
bányászok, iskolai tanítók, kisdedóvók, községi jegy-
zők szavazati joggal birnak. 

Vagyoni census cimén szavazati jog illeti meg 
azokat, akiknek a törvényben megállapított vagyonuk, 
illetve jövedelmük van. Tulajdonképen nem a vagyon 
vagy jövedelem, hanem az ezek után fizetett adó 
alapja a választói jognak. 

A választói reform a most említett általános és 
különös feltételek módosításában, illetve eltörlésében 
áll. Minél kisebbek a választói jog bírásának és 
gyakorlásának feltételei, annál általánosabbá válik a 
szavazói jog. Viszont: minél nagyobb korlátozásokat 
állapit meg valamely jogrendszer, annál kevesebbekre 
szorul a választói jog. 

Vannak, akik választói törvényünknek csak a 
censusra és választói kerületekre vonatkozó részét 
óhajtják módosítani, egyébként úgy az értelmi, mint 
a vagyoni census fenntartását szükségesnek tartják. 
Mások ellenkezőleg a választói jogot korlátozó min-
den vagyoni, vagy értelmi census eltörlését követelik. 
Sőt az általános korlátozásokat is a lehető legala-
csonyabbra akarják szállítani. Ezek a legteljesebb 
szabadság alapjára helyezkednek. 

Szó sincs róla, szép dolog a szabadság, sőt az 
életnek egyik legnagyobb kincse. Minden nemzetnek 
történelmi feladata közintézményeit a legteljesebb, 
de hozzá kell tennünk : a legokosabb szabadság alap-
ján építeni fel. Mert a szabadság az erkölcsi világ-
rend olyan problémája, amit a magán- és közélet 
számára megoldani az emberi bölcsesség feladata. 
A szabadság értékét épen a bölcs korlátozások adják 
meg, amelyek nélkül a szabadság rendetlenséggé 
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válnék. A szabadságnak benne kell lenni minden 
közintézményünkben, de ezekben egyúttal korláto-
zásait is meg kell találnia, hogy becses és gyümöl-
csöző lehessen az élet céljaira. 

Bármily teljeskörű szabadság alapján töreked-
jünk is a választói jogot szervezni, föltétlenné azt 
mégsem tehetjük. Sőt úgy birását, mint gyakorlását 
feltételekhez kell kötnünk, különben megszűnnék 
célszerű jog, sőt megszűnnék egyáltalán jog lenni. 

A dolog természetéből következik tehát, hogy a 
legmagasabb census hívei és a legáltalánosabb 
szavazati jog követelői között nincsenek elvi, hanem 
csak célszerűségi ellentétek. 

Példa gyanánt hivatkozhatunk Franciaországra, 
hol a választói jogot mint emberi jogot fogták fel 
és minden vagyoni, vagy értelmi census nélkül szer-
vezték. A 21. évet betöltött francia férfi-állampolgár 
ott, ahol az összeírást megelőzőleg legalább egy fél-
éven át állandó lakással bir, felveendő a szavazók 
lajstromába és tekintet nélkül vagyoni állapotára, 
vagy értelmi képességeire, szavazójogot nyer. A francia 
választási rendszer tehát a legszélsőbb mesgyén áll, 
melyen túl szerintünk már nem a közhatalom szer-
vezetéről, hanem nyilt anarkiájáról lehetne csak szó. 

És ebben a szélső irányzatban is meg vannak 
állapítva a jog bírásának és gyakorolhatásának 
korlátai. 

Akár elméleti, akár gyakorlati szemmel vizsgál-
juk a dolgot, nyilvánvaló, hogy a választói jog min-
denkinek kivétel nélkül meg nem adható. Mindjárt 
a célja, mely az államjólét, kizárja azt, hogy e joggal 
az állam ellenségei felruháztassanak. Ez a jog csak 
állampolgároknak adható meg, de idegeneknek nem, 
mert különben az állam saját élete ellen törne, sőt 
öngyilkosságot követne el. 

Amint látjuk tehát, az állampolgárság, mint álta-
lános kellék, a józan ész követelménye. 

De így vagyunk a többiekkel is. 
Akár aktiv, akár passiv oldaláról tekintsük e 

jogosítványt, bírásához bizonyos korhatárt kell kiköt-
nünk. Ez a korhatár lehet igen alacsonyan meg-
állapítva a betöltött 20., vagy 21. életévben. De vala-
melyes életkort okvetlen meg kell állapítani. Meg-
dönthetlen tapasztalati igazság ugyanis, hogy a 
közélet szolgálata higgadtságot, szélesebb látókört és 
kitűnőbb belátást követel. Már pedig ezek bizonyos 
testi és szellemi fejlettséget tételeznek fel. S ha 
magánjogi viszonyokban ennek a fejlettségnek kor-
határát a betöltött 24. életévben állapítják meg tör-
vényeink, ugyanily fokú nagykorúságot a legfontosabb 
közügy szolgálatában is meg kell követelnünk. 

Még a legáltalánosabb alapelv mellett szervezett 
választási rendszerek is általános feltételül tiizik 
továbbá a férfinemhez tartozást. Keresztény társa-
dalmakban a nőemancipáció se nem politikai, se 
nem társadalmi kérdés többé. A nő nem annyira 
értelmi, mint inkább érzelmi lény. Sajátos természete 

és tulajdonai a családi tűzhely mellett jelölték ki 
hivatását. Politikai egyenjogúsítása az emberi ter-
mészettel nem számoló intézmény lenne. Politikai, 
vagy társadalmi küzdelmei nemcsak jobbá nem, sőt 
határozottan rosszabbá tennék mai helyzetét. Magyar 
nő, amint tudjuk, nem is vágyik politikai szereplésre. 
Az úgynevezett feminizmus távol áll a magyar nő 
gondolat- és érzelemvilágától. 

Az állampolgárság, bizonyos életkor és a férfi-
nemhez tartozás mellett a jellem és műveltség szintén 
oly fontos személyi tulajdonok, melyeknek érvényesül-
niük kell a választói jog rendezésében. Érvényben 
levő választói törvényünk elég magasra szabta az 
értelmi censust. Fejtegetésem elején felsoroltam, hogy 
értelmiség cimén kik gyakorolhatnak nálunk szava-
zati jogot. A másik szélsőségre Franciaország nyújt 
példát. 

Általában ugyan igaz, hogy kevésbbé müveit, sőt 
teljesen műveltségnélküli emberek is lehetnek jó 
hazafiak. De törvény megalkotásáról lévén szó, nem 
beszélhetünk lehetőségekről, avagy kivételekről. Ha a 
lehetőségekről akarunk szólani, akkor mondhatjuk, 
hogy műveletlen emberek lehetnek ép oly jó haza-
fiak,mint megfordítva : igen műveltek lehetnek nagyon 
rosszak. De ha a lehetőségek terére nem lépünk, sem 
pedig kivételeket nem erőszakolunk, akkor azt kell 
mondanunk, hogy a nemzet igazi értelmes elemei a 
műveltek. A művelt emberek tudják felismerni a 
közszükségleteket. A műveltebbek önzetlenebbül tud-
ják szolgálni a hazát. Számukra tehát döntő szerep 
biztosítandó a közélet intézésében. Az egyszerű 
magyar példabeszéd is azt m o n d j a : ahol a bölcsesség 
vagyon, ott legyen a vezetés is. 

Sőt tovább mehetünk és állíthatjuk azt is, hogy 
a műveltség alacsony foka mellett irrationabilissé 
válik a választói jog birása. Miért adnánk szavazati 
jogot annak, aki e jog természetével, céljával, fontos-
ságával tisztában nincsen ? Egyenesen ésszerűtlen 
valakinek olyan jogot adni, amit célszerűen hasz-
nálni nem tud. 

Láthatjuk tehát, hogy a választói jog birását és 
gyakorolhatását korlátlanná nem tehetjük. Bizonyos 
feltételeket úgy a jog természete, mint a történelmi 
mult, nemzetünk faji sajátosságai, helyzete és céljai 
megkövetelnek. Ezeket a feltételeket mérlegelhetjük 
szigorúbban, vagy enyhébben. De egy megalkotandó 
új törvénynél nem mellőzhetjük. 

Még a legáltalánosabb választói jog hívei is 
követelnek megszorító feltételeket. Igy pl., hogy a 
választói jog csak magyar állampolgárnak adassék 
meg. Aki nem magyar állampolgár, az szavazati jog-
gal ne birjon. 

Továbbá, hogy e joggal csak férfinemű állam-
polgárok bírhassanak. A nőnemet tehát kizárják 
annak birása és gyakorolhatásából. 

Ujabb feltétel az egyéni becsületesség is. És pedig 
úgy a magán-, mint a közjellegű büntettek és vétsé-
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gek, ha a politikai megbízhatóság tekintetéből súlyo-
sak, indokul szolgálhatnak a választói jog elvesz-
tésére. 

A kellő életkor a testi és szellemi fejlettség tekin-
tetéből szükséges. Akár a betöltött 21., akár a betöl-
tött 24. életévben állapíttatik az meg, a kellő belátás 
és higgadtság szempontjából mindenese tben mellőz-
hetlen. Épen ilyen követelmény a kellő értelmiség is. 
Ennek határát megállapíthatjuk az irni-olvasni 
tudásban, vagy valamely alaki képesítést igazoló 
iskolai bizonyítványban. De a törvényes biztosítása 
el nem maradhat . 

Ebből az egybevetésből az is nyilvánvaló, hogy 
az általános szavazati jog és a censusos szavazati 
jog hívei között nincsen elvi, hanem csak célszerű-
ségi különbség. Általános és censushoz kötött válasz-
tói jog nem ellentétes fogalmak. Egymással olyan 
viszonyban állanak, mint a kisebb átmérőjű kör a 
nagyobbhoz. A census hívei ugyanannak a jognak 
csupán a területét teszik kisebbé, midőn határozot-
tabb biztosítékokat keresnek a jog célja és természete 
által ajánlott megszorításokban. 

Halászi] Caesar dr. 

Jlz erkölcsi lehetetlenség. ni) 

5. Az erkölcsi lehetetlenség a pozitiv isteni tör-
vénynek előíró és tiltó rendelkezései alól is fölment. 
Eme törvényeknek anyaga t. i. nem tartozik az 
erkölcsi világrend nélkülözhetetlen alapjaihoz s így 
bár tehetné, nem kötelez föltétlen szigorúsággal. 
«Cum h a m m legum materia ad ordinem servandum 
non sit necessaria. Deus non censetur earum obser-
vationem cum tanto rigore exigere, etsi eam exigere 
posset».1 Isten nemcsak szigorú, hanem jóságos tör-
vényhozója is az emberi nemnek, amellett minden-
tudásánál fogva ismeri gyengeségünket s azért joggal 
hihetjük, hogy pozitiv előírásainak teljesítését nem 
sürgeti minden áron. Helyesen írja Müller: « . . .qu ia 
Deus benignissimus sciens imbecilitatem nostram 
non censetur cum tanto onere obligare, cum ipse 
dicat: Iugum meum suave est et onus meum leve».2 

Ily pozitiv törvény volt az ó-szövetségben az, 
hogy a kitett áldozati kenyerekből laikus embernek 
nem szabad ennie. Dávid, nagy szükségben lévén, 
áthágta ezt a törvényt s maga az Úr menti őt ki 
erkölcsi lehetetlenséggel, mikor sz. Máténál így szól : 
«Nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid, mikor 
megéhezett, ő és akik vele voltak; inikép ment az 
Isten házába s a kitett kenyereket megette, melyeket 
nem volt szabad megenni neki, sem azoknak, kik 
vele voltak, hanem csak a papoknak ?»8 

Isteni törvény írta elő a szombati napnak meg-
szentelését is; szükség esetén azonban bűn nélkül 

1 Notdin, I. 203. 
2 Mt. t i , 30; Müller, I. 249; Sz. Alfonz L. I. n. 175. 
» Mt. 12, 3 - 4 

lehetett azt meg nem tartani, amint ugyancsak az 
Úr mond ja : «Avagy nem olvastátok-e a törvényben, 
hogy szombaton a papok megszegik a templomban a 
szombatot és vétek nélkül vannak ?» 1 

Nagyobb gyakorlati jelentősége van annak a 
pozitiv isteni törvénynek, mely előírja, hogy a halá-
los bűnöket meg kell gyónni, még pedig teljesen 
(integritás materialis in confessione). Nem köteles 
az ember ezen parancsolatot megtartani, vagyis nem 
kötelező a teljes gyónás oly esetekben, amikor az 
akár a gyónóra, akár a gyóntatóra vagy valamely 
harmadik személyre nézve nagyon hátrányos volna. 
Elég tehát a hiányos bűnvallomás is a feloldozáshoz, 
amikor p. o. a gyónónak betegsége ragályos; mikor 
az ütközet után sok a haldokló és nem lehet mind-
egyiket teljesen meggyóntatni ; mikor a nagyot halló 
gyónóhoz úgy kellene kérdéseket intézni, hogy mások 
is meghallanák ; mikor a beteg gyónó közvetlen köze-
lében betegek feküsznek, akiknek a bűnvallomást 
meghallaniok nem szabad.2 

6. Az erkölcsi lehetetlenségnek az emberi törvé-
nyeknek mezején van a legnagyobb szerepe. A lex 
humonanak mindkét osztálya, az egyházi és a világi 
törvény, úgy előíró, mint tiltó alakjában egyaránt 3 oly 
természetű, hogy az impotentia morális eseteiben 
rendesen nem tekintetik kötelezőnek. Itt az a szabály 
uralkodik: «lex humana moraliter impossibilis non 
obligat;» azon emberi törvény, melynek teljesítése 
rendkívüli nehézségekkel jár, nem kötelez. Emberi 
törvényhozónak nem áll hatalmában ily nagy bajjal 
teljesíthető törvényeket hozni 4 s túlnehéz dolgot 
rendesen nem is ír elő. Lehetetlen, hogy a törvény-
hozó ily nagy áldozatokat követeljen egyesektől, 
mikor az egész közönség ily nagy áldozatokat nem 
hoz.5 Nyilvánvaló, hogy ez méltánytalan, sőt igaz-
ságtalan követelés volna. De meg elviselhetetlen és 
káros is, mert alkalmat szolgáltatna a törvénynek 
sűrű áthágására, ami valóságos átok lenne a közre 
és egyesekre nézve. Az emberi törvényhozásnak 
hozzá kell illeszkednie az Úr igájának könnyű vol-
tához: «Quia suavitas regiminis iugo Christi confor-
manda postulat, ne cum nimia difficultate subditos 
obstringot legislator humánus».6 Nagyon helyes, amit 
Bouquillon m o n d : «Ecclesia praecipere potest ordi-
narie et absolute, quae universitati fidelium possi-
bilia sunt! hoc postulat et infirrnitas humana, el 
indoles oeconomiae christianae, quae est oeconomia 
libertatis, et voluntas Christi Domini, qui omnibus 
imponit perfectionem essentialem, gradum vet o per-
fectionis sublimiorem consilio proponi t : de facto 
autem Ecclesia nonnisi pauca et facilia fidelibus 
communiter el absolute praecipit».7 

1 Mt. 12, 5. 3 Schindler, I. 181. 1. 
2 Göpfert, III. 171. és k. 11. 4 Noldin, I. 203. 1. 
5 Schindler, u. o. ; Bouquillon, 388. 1. 
» Müller, I. 249. 1. 
? Bouquillon, 293. 1. ; Göpfert, 1. 59. 1. 
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Hogy ezen elvet az egyes esetekben jól alkal-
mazzuk és sem az egyik, sem a másik irányban 
végletbe ne essünk, hasznos dolog egyszerre szemünk 
elé állítani egy csoport példái. 

Az Egyház súlyos bűn terhe alall előírja a vasár-
napi és ünnepi szentmise-hallgatást. Ezen törvény 
alól, mely «non pertinet ad graviora praeeepta»,1 

általában kiment bármely nagyobb anyagi vagy lelki 
kár, melyet megtartása által szenvednénk vagy más-
nak okoznánk. Kiment tehát lakásunknak a templom-
tól való tetemesb távolsága, valamint az is, ha vala-
kinek nincs meg az állásának megfelelő ruhája. Ki 
vannak mentve a lábbadozók, a munkások oly üze-
mekben, ahol vasárnap is szokás dolgozni; a fele-
ség és a gyermekek, akik félnek férjüknek illetve 
szüleiknek nagy bosszúságától, falusi úri leányok, 
mikor az ő házasságukat hirdetik. Szent Alfonz szerint 
felmentve van az is, aki tetemes nyereségre tehet 
szert, melytől a misehallgatás által elesnék.2 

Összefügg ezzel a vasárnapi munkaszünet parancsa 
is, mely alól az impotentia morális szintén igen sok 
esetben kiment. Fenyegető árvíz, tűzveszedelem, 
ínség, nehezen abbahagyható gyári munka elegendő 
kimentő oknak tekintetik; vasárnapon is varrhat az 
a szegény asszony, aki hétköznap nem ért reá gyer-
mekeinek ruháját rendbehozni; ünnepnapon is foly-
tathatja munkáját a kézműves, hogyha a megrendelt 
dolgokat a hét folyamán legjobb igyekezete mellett 
sem sikerült elkészítenie s félő, hogy megrendelői 
az el nem készítés esetén elhagyják. 

A húseledeltől való tartózkodásnak tiltó paran-
csa is ebbe a kategóriába való. Pénteki napon is 
szabad húst enniök a gyengélkedőknek, a viselősök-
nek, a beteg gyermeket szoptató nőknek, valamint 
a munkásoknak is, kik nagyon fárasztó munkát 
végeznek, vagy oly üzemekben vannak elfoglalva, 
amelyekben étvágyok gyengül, ilyenek p. o. az üveg-
huták, vasöntödék munkásai, bányamunkások, kazán-
fűtők, mozdonyvezetők.8 Ha valamely családban az 
atya a böjti ételeket nem tűri, a többi családtagok 
fel vannak mentve az abstinentia alól. Az egyszeri 
jóllakás parancsa alól (ieiunium) pedig az impotentia 
morális elve kimenti a betegeket és a lábbadozókat, 
a viselős és szoptató nőket kivétel nélkül, az idege-
seket, akiknek az orvosok előírása szerint kisebb 
adagokban, de többször kell élkezniök; a nőket a 
«fluxus menítruus» idején, nemkülönben azokat is, 
akiknél a l ő j t erős fejfájást szokott okozni, vagy 
nagyobbfokú álmatlanságot.4 Jellemző az is, hogy a 
ieiunium alól a nagyobb fáradsággal járó szellemi 
munka is kiment. így nem vétkeznek, ha többször is 
jóllaknak, vagy uzsonnáznak, tízóraiznak a kezdő 
tanárok, akik nagy fáradsággal készülnek előadá-

» Noldin, II. 278. 1. 
2 Szent Alfonz, T. I. L. III. n. 301.; Noldin, II. 279. 1. 
3 Noldin, II. 684. 1. 
* Schindler, II. 334. 1. ; Noldin, II. 698. 1. 

saikra; tanítók, akik napi 1—5 órát tanítanak «cum 
magna defatigatione» ; tanulók, akik naponkint 9—10 
órát töltenek iskolában komoly tanulásban; szónokok, 
akik mindennap, vagy csaknem mindennap beszél-
nek stb.1 

Az impotentia morális természetesen a breviárium 
recitálása álól is kiment. így p. o. nagyobb fejfájás 
esetén nem köteles az ember breviariumozni és mint 
Noldin mond ja : «notandum est neminem teneri refec-
tione corporis aut necessario somno se privare, ut 
officium recitare possit».'-

7. Az előző pontban tárgyalt szabály alól, mely 
szerint az impotentia morális emberi törvény által 
előírt minden kötelesség alól kiment, bizonyos kivé-
teleket szoktak felsorolni a moralisták. Megjegyzendő 
azonban, hogy ezek az esetek csak látszólag kivéte-
lek, mert közelebbről tekintve a dolgot, kitűnik, hogy 
itt magasabbrangú törvények játszanak közbe, melyek 
nagy kárral is köteleznek. Így aj a legnagyobb áldo-
zat árán is teljesíteni kell az emberi törvény által 
előírt kötelességeket, hogyha azoknak nemteljesítése 
a közjónak kárára lenne. Hogy p. o. a plébános resi-
deáljon, állomásán tartózkodjék, emberi előirás. Bizo-
nyos okok ez alól kimentenek. Ám járvány idején 
semmi áron sem szabad helyét elhagynia, mert az 
ily távozás a köznek nagy kárára volna. Nyilvánvaló, 
hogy itt egy negatív természeti törvény játszik közbe, 
amely szerint a közjót saját egyéni érdekünknek fel-
áldozni nem szabad. Hasonlóképen ott, ahol a nép-
nek nagy megbotránkozásától lehet tartani, még abban 
az esetben is kellene a lelkésznek a húseledelektől 
tartózkodnia, hogyha az orvos ily ételeket megenge-
dett vagy tanácsolt volna neki, mert itt nyilvánvalóan 
az a negativ természeti törvény lép közbe, mely tiltja 
felebarátunknak megbotránkoztatását. «Aliquando — 
írja az emberi törvényről Bouquillon — omni in casu 
observanda, si e transgressione legis tantum pro tota 
communitate nocumentum sequatur, ut in eius com-
paratione detr imentum privatum attendi non possit.»3  

«Etiam cum gravi, imo extremo incommodo legis 
observatio urget, si in damno communi avertendo 
privatum bonum etiam summum negligi necesse est.»4 

bj Ha valamely felebarátunknak örök üdve forog 
kockán, és pedig úgy, hogy ő magamagán nem segít-
het, akkor a szeretetnek pozitív (isteni) parancsa ön-
feláldozás árán is kötelez, mert a szeretet rendjének 
természeti törvénye nem engedi meg, hogy egyéni 
kisebb javunkat felebarátunknak nagyobb javánál 
többre becsüljük, c) Akkor sem szabad visszariadni 
semmiféle áldozattól, hogyha az emberi törvénynek 
neniteljesítése esetleg karöltve járna Istennek, a val-
lásnak, vagy az Egyháznak megvetésével. Ha p. o. 
azt követelné valamely hitetlen ember, hogy a vasár-

1 Schindler, II. 337. 1. ; Noldin, II. 698. 1. 
ä Noldin, II. 802. 1. és kk. 
3 Bouquillon, 389.1. 
4 Lehmkuhl, I. 109. I. 
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napi munkaszünetet ne tartsuk meg s a tiltott munka 
végzésével fejezzük ki megvetésünket Isten, vagy az 
Egyház iránt, akkor a törvényt abban az esetben is 
kellene megtartanunk, hogyha az illető megöléssel 
fenyegetne. Itt is a természeti törvénynek negativ 
parancsa az, mely kizárja a kimentő impotentia 
moralist, ez a negativ természeti törvény pedig ez : 
Istent, az Egyházat, a vallást ne vesd meg.1 

dj Hogyha valamely emberi törvény bizonyos 
esetben minden érdekelttől kíván nagy áldozatot, 
akkor egyeseknek nem szabad magukat kimenteniök 
az erkölcsi lehetetlenség cimén. (P. o. mikor a kato-
nákat igazságos háborúban a harctérre vezénylik.) 

Ezzel összefügg az a rokonkérdés is, vájjon 
bizonyos esetekben írhatnak-e elő a törvények hősies 
cselekedeteket vagy tartózkodásokat (actus heroici), 
amelyeknek véghezvitele rendkívüli erkölcsi erőt 
követel, vagy sem. aj Az isteni törvények nyilván-
valóan előírhatnak ily cselekedeteket, hiszen Isten 
minden teremtménynek föltétlen Ura, O tehát egy-
részt rendelkezhetik velünk tetszése szerint, másrészt 
képes is erősíteni gyengeségünket, hogyha ilyesvala-
mit tényleg követelne (gondoljunk csak a vértanúk 
eseteire), bj Emberi törvények rendes körülmények 
között heroikus cselekedeteket nem írhatnak elő, 
hanem csak olyanokat, melyeknek végrehajtása az 
átlagos erkölcsi erőt felül nem haladja (actus com-
munes).2 Azonban kivételesen igen terhes dolgokat 
is parancsolhat, még pedig akkor, amikor a közjó 
szükségessé teszi, p. o. háború, közveszély idején. 
Azonkívül — s ezt különösen kiemeljük — paran-
csolhat heroikus cselekedeteket minden olyan eset-
ben, amikor valaki szabadon választott oly állást, 
amely hősies feladatokkal, nagy áldozatokkal jár, 
vagy amelyben ily teendők esetről-esetre előiratnak. 
így p. o. a coelibátust semmiféle emberi törvény 
általában kötelezővé nem tehetné, azokat azonban, 
akik a magasabb rendeket latin rítus szerint önként 
felveszik, emberi törvény coelebs életre kötelezheti 
és kötelezi is.3 Ugyanez áll a szerzetesekre nézve is, 
akiket a rend céljához képest kötelezni lehet p. o. 
arra, hogy ragályos betegeket ápoljanak, foglyokat 
váltsanak ki, vagy hittérítőknek menjenek vad népek 
közé. «Nihilominus — írja Bouquillon — facta sup-
p o s i t i o n voluntaria, potest Ecclesia praecipere dif-
ficiliora, et de facto ea praecipit iis, qui vitám regu-
lärem agunt, vei clericalem statum amplectuntur, vei 
mimera ecclesiastica suscipiunt.»4 

8.Hogyértekezésünk kimerítő legyen, szóba hozzuk 
azt a kérdést is, vájjon impotentia morális esetében, 
amikor valaki az egész követelt cselekedetet vagy 

1 Sz. Alfonz, L. I. n. 175.; Schindler, I. 189. 1.; Dr. J. Ev. 
Prunner, Lehrbuch der. kath. Moraltheologie. Freiburg im 
Breisgau, 1875. 78. 1. 

2 Göpfert, I. 46. 1. 
3 Schindler, I. 166. 1. ; Göpfert, I. 46. 1. : Lehmkuhl, I. 96. 1. 
* Bouquillon, 294. 1. 

tartózkodást véghez nem viheti, részben azonban 
mégis megtehetné: fel van-e mentve az egész telje-
sítés alól, vagy csak az erkölcsileg lehetetlen rész 
alól, vagy teljesen? Felelet: aj Ha a kötelességnek 
tárgya felosztható és ha az egyes részekben meg-
valósul a törvénynek rációja, akkor az, aki az egészet 
nem teljesítheti, a lehető részt megtenni köteles. így 
p. o. aki az egész officiumot el nem végezheti, köte-
les recitálni az elvégezhető részt, hogyha abban a 
parancsnak értelme megtalálható (ha t. i. az a rész 
nem jelentéktelen, v. ö. Noldin, II. 802. 1.). Aki böjt 
és abstinentia napján böjtölni nem tud, a húseledel-
től tartózkodnia kell, hogyha az lehetséges és viszont. 
Az abstinentia is oszthatónak tekintetik, azért aki 
pénteki napon egyszer húst evett, a nap többi részé-
ben abstineálni köteles.1 bj Hogyha pedig a teljesí-
tendő előírásnak tárgya oszthatatlan, akkor az, aki 
az egészet nem teljesítheti, a résznek megtevésére 
sem köteles. Oszthatatlan p. o. a böj t ; az tehát, aki 
böjti napon kétszer jóllakott, annak aznap tovább 
nem kell böjtölnie, mert az előírt egyszeri jólíakást 
már nem tarthatja meg. Aki reggel előre látja, hogy 
este oly egyházmegyében lesz, ahol nincs böjt, sza-
bad napközben a maga egyházmegyéjében, ahol 
ieiunium van előírva, többször jóllakni. Aki fogada-
lommal arra kötelezte magát, hogy valamely kegy-
helyre elzarándokol, ez pedig közbejött akadály miatt 
erkölcsileg vagy fizikailag lehetetlenné vált, az útnak 
egy részét megtenni nem tartozik. 

9. Végezetül meg kell határozni az epikiának 
viszonyát az erkölcsi lehetetlenséghez. Szent Alfonz 
a kettő között különbséget nem tesz, az erkölcsi 
lehetetlenségnek eseteit az epikia elnevezése alá fog-
lalja.2 Az újabb moralisták legnagyobbrészt különb-
séget tesznek a tágabb és a szorosabb értelemben vett 
epikia között. Az első alatt mindazt értik, amit mi 
eddig az erkölcsi lehetetlenség elnevezése alatt tár-
gyaltunk. Ennél a tágabb epikiánál úgy ítélünk, hogy 
â törvény bizonyos körülmények között elveszti hatá-
lyát, még pedig azért, mert a törvényhozó az ilyen 
eseteket a törvény keretébe nem foglalhatta (nem volt 
hozzá joga.) 

Ezzel szemben a szorosan vett epikiánál úgy Íté-
lünk, hogy a törvényhozó bizonyos egészen sajátos 
eseteket méltányosságból (a törvény betűjének elle-
nére) a kötelező törvénybe belefoglalni nem akart, 
jóllehet az jogában állott volna. Ily értelemben az 
epikia (ETU eíxsia, aequitas, lenitas ; éid el srxoç, id quod 
aequum est, par est) nem egyéb, mint megszorító 
törvénymagyarázat, «interpiaetatio legis secundum 
aequum et iuslum», amikoris úgy ítélünk, hogy a 
törvény valamely különös esetre, egészen sajátos 
körülményeknél fogva, ki nem terjed, mert különben 
azzal a személlyel, aki ily sajátos körülmények között 

iV. ö. Göpfert, I. 64. 1.; Müller, I. 250. 1. 
s Szent Alfonz, T. I. L. I. Tr. II. n. 201. 
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van, igazságtalanság, illetve méltánytalanság történ-
nék. Legmélyebb alapja ennek a törvénymagyarázat-
nak abban keresendő, hogy a törvényhozó nem hoz-
hat oly törvényeket, melyek minden egyes adott 
esetre ráillenének; azértis joggal tételezhető fel, hogy 
ő azt a törvényt, mely csak közönséges esetekre nézve 
rendelkezik, egyes nehéz esetekre kiterjeszteni nem 
akarta. «Quia humani actus — írjaAqu. szent Tamás — 
de quibus leges dantur, in singularibus contingenti-
bus consistunt, quae infmitis módis variari possunt; 
non fuit possibile aliquam regulám legis institui, 
quae in nullo casa deflceret; sed legislatores atten-
dunt ad id, quod in pluribus accidit, secundum hoc 
legem ferentes; quem tarnen in aliquibus casibus 
servare, est contra aequalitatem iustitiae, et contra 
commune bonum, quod lex intendit; sicut lex insti-
tuit, quod deposila reddantur, quia hoc, ut in pluri-
bus, jus tum est; contingit tarnen aliquando esse 
nocivum, puta si furiosus deposuit gladium, et eum 
reposcat, dum est in fur ia ; vel si aliquis reposcat 
depositum ad patriae impugnationem. In his ergo 
et similibus casibus malum est sequi legem positam; 
bonum autem est praetermissis verbis legis, sequi id, 
quod poscit iustitiae ratio et communis utilitas. Et 
ad hoc ordinatur epicheia, quae apud nos dicitur 
aequitas. Unde patet quod epicheia est virtus.»1 

Ha a pap a szentmise előtt valamit megevett, 
aznap miséznie nem szabad. Hogyha azonban pri-
miciánssal történt meg ez a dolog, föltételezzük, hogy 
az Egyház a szóbanforgó tdalmat (ieiunium natu-
rale) erre a különös esetre nem terjesztette ki s így 
a neomista epikiával élve, első szentmiséjét bemu-
tathatja, ha véletlenül non ieiunus is.2 Ha az ehhez 
hasonló esetekben lehet még a följebbvalóhoz for-
dulni, akkor az kötelesség is; ám az illetékes elöl-
já rónak elutasító válasza esetén is szabad az epikiá-
val élni, hogyha a törvény bizonyos körülmények 
között káros vagy igazságtalan lenne.3 

Jehlicska Ferenc dr. 

Görögországi egyházi állapotok• (ii) 
Említettem már, hogy bár a kánonok világosan 

intézkednek a tanításról, a görögországi egyház föl-
mentve érezte magát attól, a hivők pedig nem tar-
tanak igényt az egyházi tanításra. Az erkölcsök 
eldurvulása azonban magával hozta, hogy a dolgon 
valamiképen mégis változtatni kellett. Mit tettek 
tehát? A görög kormány a feloszlatott kolostorok 
vagyonának egy részét egyházi prédikátorok (Eepojoj-

1 Aqu. szent Tamás, S. Th. 2. 2. qu. 12ü. a. 1 — Art. II.: 
«Epicheia iustitiae, ut generi subjicitur, estque liumanorum 
actuum superior quaedam regula, quippe qua legális iustitia 
dirigitur». 

s V. ö. Noldin, III. 173. 1. 
8 Az epikiáról v.o. Göpfert, I. 81. I.; Schindler, 1. 178. 1.; 

Prunner, 73. 1.; Schwane 89. 1.; Noldin, I. 186. 1. 

puxlç) szervezésére fordította. Ezen intézkedés nyo-
mán egyik-másik egyházmegye is meghonosította 
ezen intézményt. Jelenleg ezek jár ják be időről-időre 
az egyes vidékeket, hogy az önkéntes hallgatóságot 
oktassák. Ez az eljárás azonban korántsem elegendő 
és nem felel meg azon ideálnak, melyet az egyház 
a lelkipásztorról nyújt. Aranyszájú szent János, Nagy 
szent Bazil, Naz. szent Gergely bizonyára nem így 
képzelték ezt. Ok szent Pál intelmét tartották szem 
előtt: «Praedica verbum, insta opportune, impor-
tune: argue, obsecra, increpa in omni patientia et 
doctrina».1 A hithirdetés elválaszthatlan a parochustól 
és az ilyen intézkedés, ha pótol is valamit, termé-
szeténél fogva leszállítja az igehirdetés fontosságát. 
Olyanfélének tünteti ezt fel, mint a mi a lelki gon-
dozásnak nem lényeges járuléka. Ez tehát legfeljebb 
a kötelességhiánynak palástolása, kényelemszeretet, 
mit annyira táplál, hogy — ami szinte hihetetlen — 
világiaknak megengedte a templomban való beszé-
det. így pl. a «Kacpo») (Idők) alapítójának temetése-
kor a székesegyházban egy világi tartotta a gyász-
beszédet. 

Nagy hátrányára szolgál a hitéletnek az is, hogy 
a görög egyház nem támaszkodhatik tevékeny szer-
zetesekre, bár számuk jelenleg is igen nagy, viszo-
nyítva Görögország területi nagyságához. Erről meg-
győznek a következő számok : Az 1833-iki feloszlatás 
után a 400 kolostorból még mindig 82 maradt. Azon-
ban már 1858-ban 152 lett. Jelenleg 169 férfikolostor 
van 1)522 szerzetessel. Ezenkívül van még 12 szerzet, 
mely államilag nincs elismerve.2 Egész kis hadsereg 
ez, de szervezetlen, petyhüdt, nem képes csatázni. 
Két férfiszerzetet volt alkalmam megnézni. Az egyik 
az Athénben levő «Movxatrjptov twv 'Aaw|j.átojv)), a másik 
a Patrasban levő Girokomios. Templomuk állandóan 
zárva van; ők maguk nagy rendetlenségben szerte-
széjjel húsölnek. Elénk világot vetnek a szerzetesek 
életére azon intelmek, melyek a Girokomios-ban ki 
vannak függesztve. A metropolita a következőkre 
figyelmezteti a szerzet tagjait: a) Vigyázzon a hegu-
men, hogy a szerzetesek a templomban tisztán jelen-
jenek meg, bj az istentiszteletet el ne hadarják, 
c) engedély nélkül a városba ne menjenek, dj saját 
tulajdonuk gondozása mellett el ne hanyagolják a 
szerzet tulajdonát, ej a szomszéd kávéházban ne 
időzzenek, f ) nőrokonokat ne fogadjanak. Valóságos 
Kain bélyege ez a kolostornak. Hozzá kell ugyanis 
tennem ezekhez azt, hogy súlyos visszaélések és 
panaszok tették ezeket az előírásokat szükségessé. 
Nem csoda, ha mindenáron el akarták erről terelni 
figyelmemet és csak lopva jegyezhettem le. Egyéb-
ként a remélt hatás nem igen volt meg. A szomszéd 
kávéház, persze nem olyan budapesti féle, tele volt 

1 2. Tim. 4, 2. 
3 Verfassung und gegenwartiger Bestand. Von Isidor 

Silbernagl. Regensburg 1901. 
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kávézgató szerzetesekkel és másokkal. A d) pont 
alatt említett tulajdonra pedig megjegyzést téve, hogy 
hiszen ez a szegénységi fogadalom ellen van, fele-
letül azt kaptam, hát hiszen sok mindenféle tiltva 
van s mégis megteszi az ember. Hangsúlyozom, 
szórói-szóra ezt felelte a kisérő szerzetes. Pedig ez 
még a jobbik elemhez tartozott, mert tanulmányai 
kiegészítése végett az athéni egyetem hallgatója. 

Érdekes az, hogy hogyan gondolkozik a görög 
orthodox ember a szerzetesi hivatásról. A világiak, 
már t. i. a műveltebbek, nem sokat adnak rájuk. És 
jelenlegi állapotukat tekintve, igazuk is van. A világi 
papság nagyobbára mint anacharetismust fogja fel. 
Szerintük a szerzetesnek bent a városban semmi 
keresnivalója nincs. Ebben természetesen megszólal 
a féltékenység is, mely még abból a korból szárma-
zik, mikor az egyházi élet irányítása teljesen a kolos-
torok kezében volt. Ma ez a féltékenység jogosulat-
lan, de az elfogultság megmaradt. Egyébiránt a 
kolostorok tényleg mind kint vannak és pedig ren-
desen a legszebb pontokon. A Girokomios-ból pl. a 
tengerre nyiló elragadó kilátás mennyi elmélyedésre 
ad alkalmat és mégis milyen prózai ott az élet. 
Amikor tehát patrasi kolostorról beszélünk, azt úgy 
kell érteni, hogy az a város szélétől legalább is jó 
órányira van. így már ennél fogva sem alkalmasak 
arra, hogy a világ forgatagában irányító szerepet 
vigyenek, mint ezt a nyugati szerzeteknél látjuk. 

Női kolostor már kevesebb van. 1833-ban az 
összes női kolostorokat, három kivételével, feloszlat-
ták. Jelenleg kilenc van. Egy ilyet megnéztem Kor-
fuban, a Movaaxyjpiov TWV ayiwv OsuSwpwv-t. Semmi kü-
lönös megjegyezni valóm nincs rá. Ezek sem tar-
toznak a hitélet élő szervei közé. Amolyan vallásos 
kommunitásnak lehet tekinteni. íme így néz ki a 
görög orthodox egyház hitélete. 

Hogyan fest tudományos állapota, milyen a pap-
ság műveltsége ? Az eddigiekből is körülbelül követ-
keztethetjük, hogy ez sem áll valami magas szín-
vonalon, bár tagadhatlanul sok történt a hiányok 
pótlására. A kormány, hogy a kolostorok feloszlatá-
sát követő forrongást lecsillapítsa, megígérte, hogy a 
pénzt egyházi kulturális célokra fogja fordítani. ígé-
retét részben teljesítette is. Az 1837-ben felállított 
athéni egyetemen theologiai fakultást is létesített, 
főleg a magasabb klérus kiképzésére. Ennek néhány 
jeles tanára volt. így pl. Liveropulos, Kleopas, később 
érsek, Kalogeras, Damalas (7 1892). A falusi papság 
kiképzését szolgálták a Syrosban, Chalkisban és 
Tripolisban alapított papi iskolák. Ezek között és az 
egyetem között közép helyet foglal el az 1840-ben 
Rizaris nagy görög hazafi által emelt Rizarion, melybe 
bárhol lakó görög fölvehető. Innen kerülnek ki jelen-
leg is a seminariumok tanárai. A növendékek egy 
része egyetemre jár. Az egyetem theologiai fakultá-
sának tanterve olyan, mint bármely más hasonló 
intézményé. Csak az a baj, hogy tanárai rendszerint 

protestáns egyetemeken nyerik kiképzésüket és így 
a protestáns hatást nem tudják levetkőztetni, sőt 
olykor az orthodoxia elvei ellen is vétenek. A mos-
tani tanárok között is néhány széles körben ismere-
tes személy van. így pl. az egyháztörténelem tanára, 
Diomedes Kyriakos, kinek egyik müve németre is le 
van fordítva.1 Az újszövetségtan tanára, Zalotas, külö-
nösen szent János evangéliumáról írt műve révén 
ismeretes. Kiváló egyházjogász Rallis, ki a múlt év-
ben mint az egyelem rektora, az azilum-jogról tar-
tott beszédet, mely külön nyomtatásban is meg-
jelent.2 Föl kell említeni a már említett kiváló 
biblikust, az 1892-ben elhalt Damalast. A maga ne-
mében páratlanul áll a synoptikusokhoz írt exegesise. 
Kár, hogy sok kérdésben nem tud szabadulni a pro-
testáns hatástól. Nem lehet említés nélkül hagyni a 
kiváló történetírót, a Rizarion most kinevezett rek-
torát, Papadopulost, ki hatalmas munkát írt a j e ru -
zsálemi egyházról. 

A görög egyház tudományos képét rajzolva, meg 
kell emlékeznem a folyóiratokról is, melyek rende-
sen a szellemi mozgalmak hű tükrei. E tekintetben 
sok próbálkozás történt, azonban pártolás híján a 
legtöbb igen rövid életű volt. 

Igaz tehát, hogy mint feljebb mondottuk, a görög-
országi egyház sokat igyekezett pótolni a hiányokon, 
a mostoha viszonyok azonban nem engedik, hogy 
igyekezetének látható eredménye is legyen. Ezt bizo-
nyítják Silbernagl-nak következő adatai : 1897-ben 
Görögországnak 4025 parochiája volt 5423 nős és 
242 nőtlen pappal. Ebből 35-nek egyetemi kiképzése 
volt, három magán theologián tanult, 167-nek gim-
náziumi és tanítói képzettsége volt, 110-nek lelkészi 
iskolai végzettsége (ilyen van: Tripolisban, Hermo-
polisban, Chalkisban és Korfuban), 1221 reáliskolát 
végzett, a többi pedig csak népiskolai képzettséggel 
rendelkezett, tehát nagy többségénél szó sincs a theo-
lógiáról. Lehet-e ilyen körülmények között ebben az 
országban öntudatos vallási életet várni ? 

Ezeket tudva, gondolhatjuk, hogy minő lehet a 
görög orthodox egyháznak a nyugati egyházzal szem-
ben elfoglalt álláspontja. Ez a lehető legmerevebb, 
bár, mint az athéni katholikus érsekségen és a korfui 
katholikus parochián hallottam, egyébként békében 
élnek. 

Naptáregyesítésről vagy más hasonló kérdésről 
itt nem igen beszélnek. Ez szerintük az egyetemes 
zsinat hatáskörébe tartozik. A keleti egyház — mondta 
Athénben a ypanixaisú? — konzervatív, ilyen lépésre 
bajosan adja magát. Ennélfogva az egyházi missió-
ról sem esik szó Görögországban. Erre nézve jel-
lemző, hogy ahol csak felhoztam a velehrádi kon-
gresszust, halvány sejtelmük sem volt arról, hogy mi 

1 Geschichte der orientalischen Kirche v. 1453—1898. 
Leipzig, 1902. 

2 Ilspi aauXía; y.azá. xb Síxaiov !•>); opO-oSogou. . . ixxXyalo;. 
Athén, 1911. 
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történt ott. Igaz, hogy a velehradi kongresszus eddig 
csak Oroszországot tartotta szem előtt, csak ennek 
küldte be a tanácskozás aktáit, ámde azért kis érdek-
lődés mellett is hallhattak volna róla valamit. Hiszen 
e kongresszus hire az egész európai sajtót bejárta. 
Különben az sem érdektelen, mit Korfu orthodox 
érseke mondott az unióra nézve. Mi tiszteljük, bámul-
juk a pápát, én — tette hozzá — mint volt velencei 
archimandrita, személyesen is ismerem és szeretem, 
becsülöm a mostani pápát, de a keleti egyház soha-
sem fogja a pápa papucsát csókolni. A vallás nem 
filozófiai systema folytatta — hogy mit kell hinni, 
az megvan a Szentírásban. Péternek primátus 
honoris-a volt, ezt elismerjük és ezt megadjuk a 
pápáknak is, de a többiek fölött való uralkodásról 
nem lehet szó. Ilyen protestáns módon beszélt. A tra-
dícióról említést sem tett. Ez különben majdnem 
általános eljárás az orthodox theologusoknál. 

Jelenleg főleg Miksa herceg cikkei képezik szó-
beszéd tárgyát. Képzelhetjük, mennyire fáj ennek a 
tudós és nagyszivű tanárnak, hogy bár jóhiszeműleg', 
oly mérges fegyvert szolgáltatott az orthodoxia kezébe. 
Jellemző erre nézve a görög király udvari papjának 
levele Miksa herceghez, mielőtt ez még visszavonta 
volna téves állításait.1 Hogy röviden jelezzem a levél 
tartalmát, az említett udvari pap, Timetheos Ana-
stasios archimandrita ezt í r ta: Az Istentől van ön ki-
szemelve, hogy az egyházak egyesítésére irányuló 
törekvéseknek központja legyen. Örülök, hogy az ön 
őszintesége reményt nyújt arra, hogy a nyugati egy-
ház észreveszi a maga tévedését. Tekintve az ön jó 
dispozicióját, megvilágítom ön előtt az egyház igaz-
ságát. E bevezetés után előbb általánosságban szól a 
keleti egyház állásfoglalásáról, azután pedig külön 
letárgyalja — és alaposan végez vele — a pápai 
primátust és a csalatkozhatlanságot. A keleti egy-
ház — folytatja igen sokat szenvedett a pápák-
tól, főleg a keresztes hadjáratok alatt, de hitét meg-
őrizte. A keleti egyház tehát a kereszténység kovásza. 
Ez az egyetemes egyház, melyért «szent» Photius és 
Caerularius Mihály harcolt. Kár, hogy nincsenek új 
Photiusok és Caerulariusok. A keleti egyház depo-
si tuma: az alázatosság és a hét szentség, mely élteti. 
A vatikáni könyvtárban a nyugati egyház megtalál-
hatja önmagát, mert ott vannak az első nyolc szá-
zad kincsei. Az Újszövetség elegendő az unióhoz. 
Az első hét egyetemes zsinat tanítása az Újszövetség 
tanítása. Kánonaik szelleme az Újszövetség szelleme. 
A szentségek kiszolgáltatási módja szintén innen 
folyik. A keresztségnél gondoljunk csak Krisztusnak 
a Jordánban való keresztelkedésére. Ha ma a «pá-
pista» pap keresztel, sem a Jordánra, sem a baptis-
teriuinra nem gondol az ember. Említi, hogy IX. Pius 
pápa 1857-ben búcsút engedélyezett, megemlítette a 
gyónást, de nem szólt a bánatról. Ebből azt követ-

1 L'liellenisme 1911. jan.—febr. szám. 

kezteti, hogy a nyugati egyházban elegendő a bűnök 
bevallása bánat nélkül. A «Filioque»-t illetőleg csak 
annyit mond, hogy ebben a kérdésben is eligazít az 
első nyolc század, hogy hol van az igazság. Áttérve 
a primatusra, azt írja, hogy minden bajnak ez a 
forrása. Az Újszövetség erre nézve is nyújt fölvilá-
gosítást. Hol van az evangéliumban szó Péter elsőbb-
ségéről? Sehol. Ellenkezőleg az evangélium azt bizo-
nyítja, hogy Krisztus az alap. Nem igaz — így kiált 
föl —hogy a primátus az egyház egységének alapja, 
épen ellenkezőleg ez okozta a szakadást. Hol olvas-
ható az Újszövetségben, hogy Péter római püspök 
volt? Az első egyetemes zsinaton sem volt pápa. 
A csalhatatlanságról szólva, többi között azzal érvel, 
hogy Péter és Pál nem merték hirdetni csalhatat-
lanságukat. (Persze, nem jól ismeri az Újszövetséget.) 
Azzal végzi, hogy az unitusok megszűnnek hellének 
lenni, azért az unió támadás a görög nemzet ellen, 
(íme az előbb említett nacionalizmus.) Az unió sze-
rinte meglesz, ha a latinok, különösen a jezsuiták 
igazi keresztények lesznek. A pápa kérjen bocsána-
tot a keleti egyháztól elődei bűneiért. 

Látjuk, hogy az egész levél csupa szenvedély, 
csupa protestáns argumentálás, a tradició hallgatag 
tagadásával. Nem sophism a-e az, mikor azt állítja, 
hogy nem a primátuson nyugszik az egyház egy-
sége, hanem, hogy ellenkezőleg ez a szakadás oka ? 
Nem szenvedély-e az, mikor a latinoktól még a 
keresztény nevet is megtagadja és arra int, hogy 
mindenki őrizkedjék tőlük. így azután értem, hogy 
amint azt az athéni érsekségen hallottam, az ortho-
dox egyháznak a nyugati egyházhoz való jogi viszonya 
megítélésében is következetlenek. így pl. a katho-
likus egyház előtt kötött házasság érvényességét néha 
elismeri, néha pedig tagadja az orthodox konzisz-
torium. 

A görögországi egyház fennt vázolt képéhez még 
hozzá kell adnunk a keretet. Ez a keret, bár szeré-
nyebb, de szebb. És ez a katholikus egyház. Ott áll 
ennek a centruma, az Areopagi szent Dénesről, Athén 
első püspökéről elnevezett székesegyház, a modern 
Athén legszebb helyén, a 65ö; toö 7iavsjiicjxyjp.íou-n, nem 
messze s klasszikus szépségű, sajnos visszatértem óta, 
leégett egyetemtől. Athénben mintegy ötezer katho-
likus van; egész Görögországban körülbelül negyven-
ezer. Nagyrészt olaszok, franciák, németek. Görögök 
is vannak köztük, de valamennyi latin szertartású. 
Görög szertartású katholikusok Görögországban nin-
csenek. A katholikusok a Gergely-féle naptári köve-
tik, kivéve Korfut és Zantét, kol a Julián-naptárt 
követik ősidők óta. A missiók nem sok eredményt 
tudnak fölmutatni; bizalmatlanságot keltettek maguk 
ellen azáltal, hogy iskoláikban vonakodtak az ortho-
dox tanulók hitoktatása végett orthodox hitoktatót 
alkalmazni. így Kyriakos elpanaszolja, hogy pl. a 
Tinosban levő francia leánynevelőintézet 100 növen-
déke közül 1894-ben több mint 50 orthodox volt és 
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nem volt orthodox hitoktatójuk. E tekintetben — 
azt hiszem — helyesebb volna figyelembe venni az 
érzékenységet, mert különben is annak a gyereknek 
későbbi katholikus nevelése nincs biztosítva. Ilv 
módon formális aposztatákká teszik őket. Engem is 
gondolkozóba ejtett az, hogy görög szertartású katho-
likusokról ott egyáltalában szó sincs. Reméljük, hogy 
XIII. Leo nagy szelleme idővel itt is jótékony módon 
fog hatni, úgy, amint ezt a többi missióknál látjuk, 
hol azt tart ják szem előtt: non est nccesse, ut omnes 
simus latiili, sed ut simus omnes catliolici. 

Vázlatosan ilyenek a görögországi egyházi álla-
potok. Még egyszer visszatekintve a vázolt képre, 
ismételjük: az Akropolis és az Areopagnak magas-
lata szent Pál magasan szárnyaló, szabad szellemét 
idézi vissza emlékezetünkbe. Szent Pál az ő pogány 
hallgatóságát a bálványimádás rabszolgaságából sza-
badította meg, most is új szent Pálnak kellene tá-
madnia, ki a pogány ősök keresztény utódait a 
külsőségek szolgaságából megszabadítva, a fejlődés 
magasabb régióiba emelje. De ha nem is támad új 
szent Pál, sokban fog hozzájárulni a megújhodáshoz 
a görögországi egyház klérusának képzeltebb volta. 
Kyriakossal mi is ettől várjuk a hitélet megelevene-
dését, s a magunk részéről hozzátesszük : egyúttal 
az unió gondolatának megérlelődését is. Adja Isten, 
minél előbb ! Hadzsega Gyula dr. 

Néhány szó nevelésünk gránitalapjáról <u.) 
Az említeti eljárással a köznek oly nagy szolgá-

latot tennénk, hogy tavaszi időben körülbelül virulna 
az élet; de gondoljunk a zord télre is! Ekkor korán 
sötétedik, tehát több világításra van szükség. A test 
hőmérséklete túlságosan leszállna, ha több mozgást 
nem végeznénk és fűtőkészülékről nem gondoskod-
nánk. Ilyen mozgó, meleget és fényt árasztó intéz-
ményre szüksége van a deákok közösségének, de a 
felnőttek társadalmának is. Minthogy itt a rendesnél 
több munkáról van szó, csak az a deák veheti ki 
részét ilyen, a vallás mélyebb megértését propagáló, 
a vallásért nagyobb lelkesedést felkelteni akaró és az 
egyén intenzivebb vallás-erkölcsös életét, több chari-
tativ munkát sürgető intézmény működésében, aki 
az átlagosnál több idővel rendelkezik. 

Ilyen, a vallásos életet elméletben és gyakorlat-
ban egyaránt előmozdító intézményünk pedig van és 
ez a Mária-kongregáció. Némely embernek borsódzik a 
háta már e név hallatára is, mert nem ismerkedett 
meg objektive sem szervezetével, sem működésével. 
Ez év tavaszán a bécsi Mária-kongregációk hajón 
Pozsonyban kirándulást rendeztek. Mikor ez a néhány 
száz ember zenekarral végig vonult a város utcáin a 
mély-úti kápolna felé, — amint ez ilyen alkalmakkor 
szokás — az üzletekből az emberek csak úgy tódul-
tak a látványosság megtekintésére, többek közt egy 
borbélyüzletből egy izraelita is. Mikor látta azt az 

impozáns menetet, kérdezte, hogy kik ezek? A bécsi 
Mária-kongregációk, volt a válasz. «Mi ez a Mária -
kongregáció? — «Kath. társulat, melynek főcélja a 
vallásos élet mélyítése», mondta valaki. — «Jól teszik 
a katholikusok, Mária-kongregáció kell ma, nekünk 
is Mária-kongregációkat kellene alapítanunk.» Ez 
megfontolt és objektív Ítélet volt. 

De van sok művelt katholikus is, ki nem is tudja, 
mi a Mária-kongregáció, noha az utóbbi időkben az 
újságok nagyon sokat írtak róla; tapasztalatból beszé-
lek ! Sőt van kath. nevelő is, ki idegenkedik tőle, mert 
fél a felekezetieskedés vádjától. Vagy oly nagy hatásuk 
lett volna a Mária-kongregációk elleni beszédeknek 
és irkálásoknak, hogy már katholikusok is kezdik 
hinni, hogy a kongreganisták tényleg a vallási gyű-
lölködés szítói ? Nem akarom elhinni, de ha valaki 
ismeri a kongregációt szervezetében és életműködé-
sében és mégis legkisebb mértékben is ily vélemény 
felé hajlana, azt arra kérném, hogy olvassa el Schiller 
W. Telijét és elolvasása után kérdezze meg önmagá-
tól, miért gyűlöli Gessler elejétől fogva Telit és miért 
tör romlására? Hasonló okból nem élhetnek néha 
békében a kongreganisták sem, de ezért igazságosan 
csak nem lehet a vallásos kongreganistát okolni, hisz 
az igazi, meggyőződésen alapuló vallásosság épen 
türelmessé tesz ! Hiába minden okoskodás, a theoriá-
ból, az iskolai és társadalmi életből vett érvek mind 
azt diktálják a nevelőnek, hogy örömmel ragadjon 
meg még sokkal jelentéktelenebb eszközöket, melyek 
a vallás-erkölcsi jellem kiépítésében segédkezet nyujt-
hatnak és hogy ne habozzék fölkarolni liorderejében 
ily nagy fontosságú intézményt, mikor meg van győ-
ződve róla, hogy a vallásos élet szilárdságától függ 
nagyrészt tanítványainak boldogsága jövő hivatásuk 
teljesítésében. Nem a méltányosság elve, hanem tanít-
ványaim iránti szeretet vezérel, mikor mondom, hogy 
még ott is, hol egy arra alkalmas kath., protestáns 
vagy izraelita tanuló van, meg kellene alakítani a 
hasonló célú, neki megfelelő egyesületet; a legfénye-
sebb bizonyítékokat a fölállítás szükségessége mellett 
épen azok szolgáltatják, kik oly erős hangon beszél-
nek ellenük. 

Az eddig elmondottakat annál is inkább kellene 
minden komoly nevelőnek a legnagyobb buzgósággal 
fölkarolnia, mert itt a meglévő keretek közt az isko-
lai élet nyilvánulásainak hatásosabb fölhasználásáról 
van csak szó a jellemnevelésnél, azon meggyőződés 
alapján, hogy a jellemet megalapozó intenzivebb 
vallás-erkölcsi nevelés egyúttal a jellemszilárdság és 
jóság intenzivebb fejlesztése, tehát jobb előkészítés 
boldogabb jövő életre. 

De az életre való előkészítés munká ján kívül az 
iskolára az életet kiegészítő munka is háramlik, főleg 
manapság. Itt olyan hiány pótlásáról van szó, mely-
nek megszűntét bizonyára minden nevelő örömmel 
fogadná. Középiskolai nevelésünkben hiányzik az 
ember-házat csapadék ellen védő tető, hiányzik a 
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királyi lény koronája és a képesség a koronába illő 
drágakövek megszerzésére az élet forgatagában. Ma-
napság ennek a koronának a megszerzését az önne-
velésre bízzuk és figyelmen kívül hagyjuk, hogy a 
legtöbb ifjú, ha kikerül az életbe, nem ott keresi, ahol 
a dolog természeténél fogva keresni kellene. Nagyon 
sok ifjú csak. nagyon későn veszi észre, hogy jellem -
épületének a kiépítésére szükséges köveket idegen 
földön kereste, ahol azokat meg nem találhatta. Még 
nagy szerencsének kell mondanunk, ha észreveszi a 
hiányt és pótolni igyekszik, mielőtt vagy amikor jelle-
mének vallás-erkölcsi alapja inogni kezd. Erre nézve 
erős gátat kell emelnünk a modern élet széthúzó, bom-
lási processusának, erősítenünk kell a szellemiekkel 
való foglalkozás szeretét és biztosítanunk kell a szelle-
miek uralmát a realizmus világában. Mindenképen 
rajta kell lennünk, hogy a középiskolai életben látot-
takat és hallottakat tudatosakká tegyük, hogy a túl-
nyomó részben kívül jövő hatások helyébe a célszerű 
önhatások lépjenek. Egységes, a főbb pilléreket szi-
gorúan körülvonalzó, de az egyén szabad mozgását 
semmiesetre sem gátló, az egész embert főbb voná-
sokban tekintetbe vevő praktikus élettudományra 
volna szükségük az életbe már-már kilépő középisko-
lai tanulóinknak. Ilyen praktikus élettudomány egy-
séges képben sok, a tanulónak nagyon érdekes és 
hasznos tudnivalót ölelhetne fel, mely ma csak szór-
ványosan fordul elő, vagy néha elő sem fordul akár 
alkalom, akár idő hiánya miatt. 

Tanulóink a természetudományi órákban egész 
részletesen megismerkednek az élő organizmus lénye-
gével és törvényeivel. I)e az élet, melynek küszöbén 
tanítványaink állanak, sem más élő organizmusnál, 
melyben minden egyes sejt-ember úgy törekszik élet-
fenntartási ösztönének a kielégítésére és saját speci-
ális céljaínak a megvalósítására, hogy ezzel egyúttal 
az emberiség egész organizmusának az előbbrevitelét, 
tökéletesbítését célozza. Az egész élő organizmus tel-
jesített munkája az egyes szervek munkabíró képes-
ségétől függ és ezek munkájából tevődik össze. Az egyén 
munkabírásának fokozása legjobb előkészület Istentől, 
a legtöbb és legelső törvényhozótól ránk rótt köte-
lezettségek teljesítésére önmagunkkal és az egész 
társadalommal szemben a társadalmi életben elfog-
lalt helyünkön. 

A középiskolai vallás-erkölcsi nevelés legfőbb és 
legnemesebb célja azon belátás megérlelése észokok 
előtérbe helyezésével is, hogy a vallási élet életünk 
testi és szellemi részében is legnagyobb javunkra 
vezet. Csak így emelkedik a mérleg egyik serpenyője, 
melyben a belátáson alapuló szabad akaratú cselek-
vés van elhelyezve, a másik rovására, melyben a 
törvény kényszerítő hatása foglal helyet. Csak így 
válik a vallás azzá, aminek lennie kell, bennünket 
edző és egész lényünkben a teremtett világ Urához 
felemelő szervezetté, életnedvvé. 

Az emberi élet főbb részeinek szemléltetésére 

szolgáljon három koncentrikus kör. A legkisebb ábrá-
zolja testi életünket, melynek határain túl fekszik a 
nagyobb köre szellemi részünknek és a legnagyobb 
vallási életünket jelképezi, mely az emberi korlátolt-
ságon fölül végtelen vizekre utal. A nagyobb kör 
mindig magába zárja a kisebb köri, illetőleg köröket. 
A testi élet épségben tartásáról némileg gondoskodik 
az iskola, hiszen vannak tornaóráink, játékdélutánunk, 
iskolaorvosunk és egészségtani óráink, csakhogy ezek 
még mindig nem eredményezték azt, hogy az akrobata-
mutatványok egyoldalú testedzésükkel végleg letűn-
jenek a testnevelés mezejéről. Épen azért a teljesség 
kedveért is, de a dolog fontossága miatt is itt rá 
kellene mutatni a svéd torna jótékony hatására és 
szükséges voltára az egész testi szervezet egészséges, 
harmonikus fejlődése szempontjából. 

Ugyancsak kívánatos — amit eléggé intenziven 
úgy sem tudunk megtenni — hogy az életbe kilépni 
készülő ifjaink előtt még egyszer összefüggőleg fej-
tegessük elsősorban tudományos alapon a tiszta 
erkölcs nagy jelentőségét, az alkohol mértékietlen 
élvezetének és a narkotikus eszközöknek a káros hatá-
sát a fejlődésben levő testi szervezetre, főleg egész 
idegrendszerünkre, mely szellemi életünk zongorája. 
Átmenetül a testi és szellemi élet kölcsönhatásáról 
lehetne szó. 

Noha sokat hallanak tanítványaink életünk szel-
lemi részéről, mégis marad egy egész sereg kérdés, 
melyekre mohón kapkodják a feleletet, ami nagyrészt 
öntudatlan hiányérzetnek a jele az önnevelés szem-
pontjából. I lyenek: Érzékszerveink és a helyes s cél-
szerű megfigyelés, szellemi tőkénk gyarapítása, objek-
tiv világ képünk megalkotása, a társadalmi életben 
való elhelyezkedésünk és uralmunk biztosítása szem-
pontjából a teremtett világ fölött. A gondolkodás játszi 
könnyűsége megfigyelés alapján. Az önmagába való 
elmélyedés mindennapi életszükséglet az erők szét-
forgácsolása ellen. Észszerű gazdálkodás szellemi 
erőinkkel: Minimális erőfogyasztás mellett maximális 
erőhatás. A gondolkodás és akarás együttes működé-
sének a folyománya az emberhez méltó cselekvés. 
A megfontolt, rendszeres és kitartó munka tetteink 
sikerének első főfeltétele. Az értelem ellenőrzése alatt 
álló érzelmek mint az akarásra össztökélő momen-
tumok. Egész szellemi életünk és cselekvésünk köl-
csönhatása. Észszerű szellemi élet fölemeli, megne-
mesíti a testi életet. Természetes szellemi életünk 
kiindulópontja Isten műveinek megismerése és vég-
pontja állandó törekvés a Teremtőhöz működésének 
szemmeltartásával a teremtett világban. 

Végül bocsássuk rá mindezekre a vallási élet 
fényét. Mutassuk ki a vallási élet hasznát és szüksé-
gességét testi és szellemi életünkre. Főleg a vallási 
élet centrumára, a szent áldozásra és ennek előfutár-
já ra a szent gyónásra kellene tekintettel lennünk. 
A szent gyónás a nyújtott malaszttal erkölcsnemesitő 
intézmény, a test uralmának kerékkötője és a szellem* 
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élet fölszabadítója, ésszerű rend megteremtője mi-
bennünk. A szent áldozás, az egyesülés magával a Böl-
cseséggel és Szentséggel, szellemi életünknek erős 
szárnyakat ad, Iiogy a józan optimizmus és idealiz-
mus hazájába emelkedhessünk, fokozza ragaszkodá-
sunkat az erkölcsi jóhoz, általában a szellemi élet hat-
hatós támogatója. A szent áldozások számának mun-
kánk fokozódásával arányosan kellene növekednie. 

Vázlatosan elmondva, ez volna véleményem sze-
rint az, amit tanítványainkkal összefüggésben meg 
kellene értetnünk közvetlenül a középiskola elhagyása 
előtt és épen a vallástani órákban, mert hiszen az 
argumentumokat tekintve ilyen praktikus élettudo-
mány nem más, mint megfordított vallásoktatás, mind-
kettőnek tartalmi viszonya pedig egy pénzdarab két 
oldalához hasonlít. Schiff József dr. 

Heinrich Vederer regényei. (ll ) 

A regény folytatása szerint hiába könyörög a 
káplán. Tann, a szerkesztő, hajthatatlan marad, hivat-
kozik feleségére és gyermekeire, kik tovább nyomo-
rognának, ha nem sikerül ez a szép üzlet, mert bizony 
a lap és a nyomda a bukás szélén állanak. Szegény 
János erre kétségbeesetten a vonatra ül föl, a fő-
városba siet; a püspök lába elé akar borulni, bocsá-
natot kérni és a főpap segítségét igénybe venni, 
hogy a könyv meg ne jelenhessen. 

A püspök körúton van ; más vezető egyházi em-
berrel sem tud beszélni. Félig őrülten utazik haza; 
a kiállt izgalmaktól beteg lesz, ágyba dúl és félre-
beszél. Várja egzisztenciájának, becsületének össze-
roppanását ; tele van bánattal és szégyennel. A botrány 
kikerülhetetlen. 

De íme, Therézia, a papszakácsné, a bornírtnak 
és bigottnak mondott vénkisasszony, aki véletlenül 
megtudta a könyv körül folytatott manipulációkat, 
a városba siet, odaadja évek hosszú során át keser-
vesen összespórolt pénzecskéjét : 5000 francot a pénz-
éhes szerkesztőnek, megveszi rajta az egész kiadást, 
megmenti gazdájának becsületét, nyugalmát és lelki-
ismereti békéjét. 

A fiatal káplán visszanyeri egészségét és élet-
kedvét erre az önfeláldozó cselekményre. A kis falu 
népe egész télen át csodálkozik, hogy milyen csúnya 
fekete füstöt okád a kápláni lakás kéménye. Azt 
lehetne hinni, hogy csupa ördög száll ki abból a 
kápláni lakásból. A jó Therézia fűtött a főtisztelendő 
úrnak modernista ördögökkel teli könyvével. 

íme, ez a regény tartalma főbb vonásokban; 
mellékepizódokban igen gazdag. Tárgya : egy tévedő 
papi lélek tisztulási processzusa ; főhőse, aki ezt a 
kúzködő lelket a jó útra segíti saját vagyonának 
föláldozásával, az egyszerű, őszinte, szögletes modorú, 
jó humorú papgazdasszony : Therézia. Szelid humor 
ömlik el az egész cselekvényen, melyben azonban 
igen izgalmas jelenetek is vannak. A mellékszereplők: 

az orvos, a kapucinus, a plébános, az iskolaszéki 
elnök, a zúgszerkesztő és puccos felesége, a parasz-
tok és a falusi gyerekek jól vannak rajzolva. 

A regény tendenciája, Keng János fejlődése, jól 
van feltüntetve konfuzus modernistából kitűnő pap 
lesz. Stílusa szép, visszatükröződik benne a hegyi 
lakók érdekes pszichológiája. 

A regény folytatásokban jelent meg a «Grab-
ban. Az első két részlet megjelenése után egy papi 
szerző keményen támadta Federert a «Bonifacius-
Korrespondenz»-ben, gyarló tákolmánynak mondta 
a munkáját és frivolnak nevezte el a költő eljárását, 
hogy rokonszenvesen beszél egy modernista papról 
s hozzá még tréfás hangon is szerepelteti a gazd-
asszonyával együtt. 

A támadó cikkre egy püspök levelet írt a «Gral»-
nak, amelyben védelmébe vette a regényírót, ama 
nézetének adva kifejezést, hogy egy elbeszélés, mely-
ben az igazi katholikus felfogás diadalt arat a moder-
nista ábrándozások fölött, igen sok katholikus lélek-
nek csak üdvös olvasmányul szolgálhat. A püspök 
nevét nem akarja a «(irai» a polémiába bele-
vonni — nem talált a regényben kifogásolni valót; 
mert ha a regény humoros, ez a humor még nagyon 
messze van a frivolságtól; Sheehan művei sem kü-
lönbek. 

A «Bonifacius-Korrespondenz»-et nem elégítette ki 
a püspöki nyilatkozat sem ; még egy második táma-
dást is intézett a «Gral» és Federer ellen. A polé-
miának véget vetettek a következő hires i rók: Stock-
mann Alajos S. J. ; Limbourg M. S. J.; Innerkoller 
A. C. S. S. B. (Hofbauer Szent Kelemen életrajzirója.) 
Koch Gaudentius (). Cap. és Weisz A. M. egyetemi 
tanár. Igazat adtak a «Gral»-nak és gratuláltak a 
szerzőnek. A «Bonifacius-Korrespondenz» elvesztette 
a csatát; Kichert, a «Gral» szerkesztője maradt fölül, 
aki a regényt nagy irodalmi nyereségnek mondta. 

Az ártatlan «Jungfer Therese» vihart keltett, de 
még nagyobb kifogásokat emelhet a túlbuzgó prüdéria 
Federernek második nagy regénye ellen, melyet az 
«Aar» első évfolyama közölt. 

A «Berge und Menschen» cimű regény, mely 
már könyvalakban is kapható, igen kényes problé-
mával foglalkozik. Tárgyalja a törvénytelen gyermek 
helyzetét nemzőjével szemben és azt tanítja, hogy 
az atya erkölcsi kötelessége a botlásból származott 
gyermeket akármilyen körülmények között is el-
ismerni, fölnevelni és a botrányt jóvá tenni. 

Manusz Emil, svájci mérnök, vasutat tervez a 
turisták számára egy meredek hegycsúcsra: az Ab-
somerre. Elmegy a hegyek közé, otthon hagyja fele-
ségét és mostoha gyermekét, hogy a pálya tervezésén 
dolgozzon. A sziklaóriások közt megismerkedik egy 
15 éves parasztfiúval, aki munkálataiban segédkezik. 
Véletlenségből rájön, hogy ez a pásztorfiú — Mang 
a neve — nem más, mint saját természetes fia. 
Ezelőtt 16 évvel Manusz Emil egyetemi hallgató ko-
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rában ezen vidéken turistáskodva, egy szép paraszt-
leánnyal ismerkedett meg. Csupa fiatalos könnyelmű-
ségből elcsábította és aztán otthagyta. Azóta 16 év 
mult el. El is felejtette azt a leányt, megnősült és 
gazdag, hires mérnök lett belőle. Most azt is meg-
tudja, hogy hajdani áldozata: Cecilia azóta teljesen 
rossz űtra tévedt és szégyenletes életmódot folytat. 

«Én vagyok az oka ennek a szörnyű erkölcsi 
ha lá lnak! — mondja magában Emil — én vagyok 
a bűnös abban is, hogy ez a szegény parasztfiú kény-
telen megvetni édesanyját és ismeretlen apját 1» 

Manusz hideg, kemény, számító ember volt min-
dig, de itt a hóval borított sziklák alatt, a romlatlan 
nép társaságában, felolvad a szive körül a jégpáncél ; 
fölébred jobb érzése, kínozza a 16 évig mélyen alvó 
lelkiismerete. Jóvá akarja tenni a hibát; ha nem 
volna már felesége, nőül kellene vennie a romlott 
teremtést, hiszen ő, a férfi, volt züllésének az okozója 
és a pásztorfiútörökbe kellene fogadnia. Ez az adop-
tálás is nagyon sok szégyennel járna , hiszen Cecilia 
csak az imént bukott el újra, két törvénytelen gyer-
meknek adott életet. Manusz lelkiismereti furdalását 
és tévedését jó feleségével közli, akivel szemben mái-
egészen meghidegült. Sette, a mérnök neje, igen jó-
szívű, nem tesz az urának hiábavaló szemrehányást 
múlt ja miat t ; megígéri, hogy segítségére lesz a hiba 
helyrehozatalában. 

Manusz Emil attól is fél, hogy törvénytelen fia 
nem fogja őt szerethetni, ha fölfedezi magát előtte. 
Tehát első dolgának tartja, hogy az elismertetés előtt 
megnyerje előbb a pásztor szeretetét. 

Maiig, kemény és gyanakvó természetű fiú, ne-
hezen barátkozik. De megszereti a mérnököt, amikor 
ez bátran szembeszáll az egész faluval, hogy a nagyra-
vágyó bíró életét megmentse, akinek egy rossz vál-
lalata — az a bizonyos hegyi vasút — a parasztokat 
az anyagi bukásba sodorta. 

Amikor élelről-halálról van szó, akkor borulnak 
egymás keblére apa és fiú. Manusz törvényesíti fiát; 
a bukott nővel nem tehet semmit se, mert ez szülés 
után tüdőbajt kap és belepusztul. Felséges és meg-
ható az a jelenet, midőn Manusz az egész falu előtt 
bevallja hibáját és bocsánatot kér a halottól, hogy 
életét elrontotta. Egy ilyen szép jelenetet csak keresz-
tény érzésű ember írhatott le. Nincs meghatóbb 
dolog, mint a férfias, nyilt bevallása annak, hogy 
hibáztunk és a kárnak nyilt jóvátevése. 

A regény nagyon emlékeztet Tolsztoj «Föltámadás» 
cimű művére, amelyben egy gazdag gróf munkásnak 
áll be a szibériai ólombányákba, hogy állatias zül-
léséből kiragadja azt a szerencsétlen, deportált nőt, 
kinek ő volt az első csábítója. 

A «Berge und Menschen» regény igen gazdag 
mellékeseményekben. Federer leírja azt az alpesi 
népet, mely még az ősi életmódot: a pásztorkodást 
folytatja. Svájc olyan zúg'át mutatja be, ahol az em-
berek nem élnek az idegenforgalomból, ahol még 

nincsen lépten-nyomon hôtel, fogaskerekű-vasút és 
mesterséges vízesés. Ez a patriarchalis világ pusztuló-
félben van ; hiszen a regényben is arról folyik a szó, 
hogy fogaskerekű vasútat építenek az Absomer büszke 
hegycsúcsára. Csakhogy a regény szerint a természet 
erősebb, mint az emberi tudomány; készen van a 
pálya, de jön egy alapos felhőszakadás és szét-
szaggatja, lehordja a mérnöki ész és a munkáskéz 
minden alkotását. Federer sok helyen ad kifejezést 
megbotránkozásának, hogy mennyire csúfítja el a 
rút iizleti vállalkozás az Alpesek legszebb vidékeit. 
A kiállhatatlan hegyi vasútak pocsékká teszik a leg-
szebb tájképeket. Az igaz, hogy sok pénzt hoz Svájcba 
a «Baedecker-csôcselék», de kiforgatja a svájci népet 
jámborságából és becsületességéből. A nagy idegen-
forgalom kész nemzeti veszedelem. A svájci ember 
már -már nem érzi magát otthonosan a hegyek közt ; 
veszélyben forog a nép ősi jellege és jelleme. 

A regény paritätikus vidéken játszik; a jobb 
szerepekben majdnem kivétel nélkül protestánsok 
játszanak. Ez a tényleges viszonyokból folyik; a 
protestánsok befolyásosabbak, gazdagabbak és mű-
veltebbek a vegyes vallású helyeken. A pásztor-
életnek és a hegyvidéknek rajza mesteri. Svájcnak 
Federerben olyan népies irója van, mint Steiermark-
nak Roseggerben, azzal a különbséggel, hogy Federer 
katholikus gondolkodású. 

Federer bőven használja művében a dialektust 
is, ami csak érdekesebbé, földszagúbbá teszi regé-
nyeit; de, mint tudjuk, a tájszólás művelője gyakran 
esik abba a hibába, hogy nem kerüli el az eredeties-
kedő szólásmódokat, a póriás (alias: zaftos) kifeje-
zéseket sem. Federer parasztjai is néha nagyon is 
drasztikusan beszélnek (mint Móricz Zsigmond em-
berei), de magában a tárgyban kínálkozó kényes-
természetű helyzetek rajzolását elkerülte, regényét 
tehát a túlskrupulózus erkölcsbiró inkább nyelvi 
szempontból támadhatja meg. Katholikus felfogását 
a szerző nem erőszakolja tüntetőleg, de a sorok 
között kiolvasható igazi keresztény érzülete. 

Az «Aar» helyesen cselekedett, hogy első év-
folyamát ilyen nagykaliberű regény közlésével indí-
totta meg. 

Federer nemcsak jeles regényíró, hanem költe-
ményei és irodalomtörténeti cikkei is az «Aar» és a 
«Gral» legértékesebb közleményei. 

Nagyon eleven tanulmányt írt tavaly Tolsztojról 
az «Aar»-ba. Fejlődése elé feszült várakozással tekint 
az egész német irodalom. A «Jungfer Therese», mely 
annyi pör-patvart okozott, igen ajánlatos könyv, 
lveng János története, aki rosszul megemésztett szo-
ciológiai frázisokkal és reformokkal egy kis falucs-
kába kerül, majd pedig ábrándozó rajongóból prak-
tikus gondolkodású lelkipásztor és Krisztus igazi 
követője lesz, jótékony hatású olvasmány minden 
küzködő lélek számára. A falusi segédlelkész apolo-
getáját tisztelheti Federer Henrikben. Lám Frigyes. 
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Igyházi Budapest. Újévi üdvözletül. — II. Talán ezt az 
. . . ellenvetést fogja tenni valaki nekem : A papnak tekin-

° tétyét és állásának tiszteletét óvnia kell; gondoskodnia 
rónika. keii róla, hogv az iránta való rokonszenv kárt ne vall-

jon ; ha ő az újságírók közé keveredik, sokféle gyűlöl-
ködés veszedelmének teszi ki magát, ellenfelei érzékeny 
oldalán fogják megtámadni, kicsinyíteni és rágalmazni 
fognak igyekezni öt. A következmény az lesz, hogy az 
egyház gyalázása és üldözése fokozódni fog. 

Ám, hogyha a papság az ily elkerülhetetlen kelle-
metlenségek miatt azt hiszi, hogy neki az újságírástól 
tartózkodni kell : akkor ebből az következik, hogy neki 
társadalmi téren minden tevékenységet abba kell hagyni 
és pusztán a templomban és sekrestyében való műkö-
désre kell szorítkoznia, amely helyekről Ireland érsek, nem 
minden gúnyos vonatkozás nélkül a jelen körülményekre 
azt mondja, hogy azok neki most, ebben a hideghitü 
korban, az ö «téli szállásai». Es tulajdonképen még itt is 
lakatot kellene szájára tenni és hivatásához hűtlenné 
kellene lennie, ha az ilyes aggályokat figyelembe kel-
lene vennie. A hírlapirodalom terén dolgozó papokat a 
világ, természetesen, nem szereti, mert fél tőlük. Ámde, 
ha már bajnak kell lenni, nem jobb-e gyűlöletbe ke-
rülni, mint megvetésbe? Gyűlölni a világ azt szokta, 
aminek tekintélye van, ami tiszteletet érdemel. A béká-
ról mondja egy mesekönyv, hogy mérgét csak fényes 
tárgyra fecskendi ki. Akinek magaviselete méltóságán 
alul marad és hallgatásba burkolódzik, mikor beszélnie 
kellene, az az ember nem sokat log a latban nyomni. 
A gonoszok gyűlöletébe kerülni — jó jel. «Ha e világ-
ról valók volnátok — mondá Jézus az ö tanítványai-
nak — akkor a világ az övéit szeretné; de minthogy e 
világról valók nem vagytok, azért gyűlöl benneteket a 
világ». Párisban a kővetkező fölhívást intézték a pap-
sághoz : «Hogy a népet nevelhessétek, hát erre nézve a 
templomi szószékkel nem vagytok megelégedve? Csak ti 
maradjatok szépen templomaitokban, terjesszétek a val-
lástant az igazság szószékeiről ; de ne használjátok erre a 
világi és titeket kompromittáló szószéket — a sajtót». 
A fönt idézett tudós püspök (Liberté de l'Eglise) rámu-
tatott arra az ellenmondásra, melybe az egyház ellen-
ségei kerüllek, egyúttal a rosszhiszeműségre is, mellyel 
azt állították, hogy az újságba író papokon megbotrán-
koztak. Ha jószelleniü világiak emeltek szót a sajtóban, 
hogy az egyház jogait védjék, akkor ezeket a világi ka-
tholikusokat arról vádolták, hogy a papság jogait bito-
rolják. Ha pedig a papok a templomi szós/ékiöl védték 
az egyház érdekeit, akkor azt vetettek nekik szemükre, 
hogy a politika tilos mezejére kalandoztak át, emberit 
istenivel keverlek össze «és hivataluk becsületét kom-
promitálták». Miután emlékezetbe idézte a hitvédő Ter-
tullián szavait : «liceat veritati vei via tacitarum litte-
rarum ad aures vestras pervenire», az említett francia 
püspök ezt a következményt vonta le: «Minthogy ta-
gadni nem lehet, hogy a napi sajtó mindenki és min-
den ügy számára nyitva áll: azért tehát rajta, fogjuk be 
a sajtót a hit, az igazság szolgálatába». (Vége köv.) 

* 
F u l d a . Katholikus egyház és halotthamvasztás. — 

A német püspöki kar 1911. aug. 22-én tartott értekezle-
letéböl a halottégetés ügyeben a következő utasításokat 
adta ki. Ezek az utasítások az apostoli Szentszék hatá-

rozatain alapszanak s a keresztény katholikus hívek 
magatartását és a papság eljárását szabályozzák a halott-
égetés szellemi járványával szemben: 

«1. Katholikusoknak tilos halotthamvasztó társasá-
gok tagjainak lenni. 

2. Az emberi hulla elégetése, kivéve a szükség ese-
tét, szigorúan tiltva van. Ennélfogva senkinek sem sza-
bad sem elrendelni, sem helyeselni azt vagy közremű-
ködni abban, hogv saját vagy más holtteste elégetés alá 
kerüljön. 

«}. Olyan kalholikusokat, kik holttestük elégetését ren-
delték el és ebben a szándékukban halálukig megmarad-
tak, a római Szertartás-Könyvnek (Rituale) az egyházi 
temetés megtagadásáról szóló rendeletei szerint kell 
kezelni. 

4. Olyan kalholikusokat, kik dacára annak, hogy 
az egyházi tilalomról tudomással birtak, mégis holttes-
tük elégetését rendelték el, a halotti szentségek kiszol-
gálása előtt meg kell inteni, hogy rendelkezésüket von-
ják vissza. Vonakodásuk esetében nekik a halotti szent-
ségeket nem szabad kiszolgáltatni. Ha alaposan lehet 
az egyházi tilalom bűntelen nemtudását feltételezni és 
hogyha egyúttal a megintés sikere iránt remény nincs, 
akkor, hacsak különben botránytól tartani nem kell, az 
intés mellőzendő. 

5. Oly emberek tetemeit, kiket saját akaratuk nélkül, 
mások rendelkezése alapján égetnek el, otlhon vagy 
a templomban (temetői halottasházban vagy kápolná-
ban) egyházi szertartás szerint megáldani lehet. Az ilye-
nekért a szentmisét is nyilvánosan és ünnepélyesen le-
hel szolgáltatni, az exequiákat is szabad megtartani és 
évfordulókat is szabad elfogadni. A holttest egyházi ki-
kisérése azonban az elégetés helyiségébe tilos. Hogy 
ilyenkor botrány ne támadjon, ki kell hirdetni, hogy az 
elégetés az illető halott akarata nélkül vagy annak elle-
nére van rendezve. Azoknak azonban, kik holttestük 
elégetésében bűnösök, a föntemlített megtiszlelések nem 
adhatók meg. Az ilyenekért a mise fölajánlása (appli-
catiója) is csak magánúton (privatim), nem nyilváno-
san történhetik. 

6. Távolabbi vagy közelebbi közreműködés a halot-
tak elégetésében, akár parancs, akár tanács vagy szol-
gálat útján történjék, katholikusoknak, súlyos káro-
sodásuk elkerülése végett, csak az alatt a fellétel alatt 
szabad, lia a j a halottégetés nem a szabadkőművesség 
tüntető megnyilatkozása; b) lia a halottégetésben köz-
vetetlenül és szántszándékkal semmi sincs, ami a kath. 
tannal ellenkeznék vagy ami a szabadkőművességnek 
elismerese volna; c) ha ki van zárva az, hogy katholi-
kus alkalmazottak vagy munkások a katholikus vallás 
iránt való megvetés céljából vannak munkára kötelezve 
illetve felfogadva.Egyébiránt,ilyen esetekben a résztvevők, 
ha meg is hagyandók jóhiszeműségükben, mindazáltal 
őket is mindenesetre figyelmeztetni kell, hogy szolgála-
taikat ne formális közreműködéssel, vagyis ne helyeslő 
akarattal végezzék. A halottégelésnél csupán így, vagyis 
csak anyagilag közreműködőktől a szentségek kiszol-
gáltatása meg nem tagadható». 

íme, így fogadta a kath. egyház a fakultativ halott-
égetést Poroszországban, ahol azt az országgyűlés 2 sza-
vazattöbbséggel 1911. május hó 20-án elfogadta. 

—y —la. 
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Politikai arcképek. Az új Magyarország vezér-
egyéniségei. Irta : Pethő Sándor. Budapest, 1911. (Az «Élet» 
irodalmi és nyomda-részvénytársaság kiadása.) 148 lap. 
Ara 3 korona. 

Pethő nevével csak a legújabb időben találkozunk 
az «Élet» szépirodalmi lap hasábjain. Hallom, hogv a 
nagy tavaszmező-utcai állami főgimn. oki. helyettes 
tanára s fiatalember. Ezek a körülmények, összevetve 
azzal, amit a címben foglalt «Politikai arcképek»-ben 
olvasok, ellentmondani látszanak egymásnak. Keresem 
t. i. a kezdőt s olyan valakit találok, aki széles tudá-
sával, mélyreható s elfogulatlan Ítéleteivel, a lélek- s 
jellemrajz mesteri kezelésével már a nagybecsű alkotá-
sok magaslatán áll. Aki nem tanítvány, hanem mái-
Benczúr a politikai arcképfestők előkelő iskolájában. 

Hogy mint és mikor kezdette írói pályáját, nem 
tudom. Gondolom, nem régen kezdhette. Nekem nemrég 
az «Élet»-ben Pázmányról írt arcképével tűnt föl; a 
jelen könyve után pedig már ügy vagyok vele, mint 
Petőfi volt Arannyal 1847-ben, midőn «Toldi»-jával a 
Kisfaludy-Társaság pályázatát megnyerte. Azt írta az 
egyszerre feltűnt Aranynak : más csak szálanként kapja 
a babért, neked egyszerre egész koszorút kell adni. 

Meg vagyok lepetve s tisztelem nagy írói tehet-
ségét ; mert nemcsak vállalkozott, de elismerésre méltó 
sikerrel egyszerre meg is oldott nagy problémákat : 
a legnagyobb férfiaink politikai működésének egy-egy 
arckép keretébe szorított jellemző bemutatását. Nehéz 
egy föladat ez. Megoldása nemcsak sokféle és széles-
körű ismeretet tételez föl, hanem intuitiv lelki eröt is 
kíván, mely a politikai élet bonyodalmas alakulásai 
között meglátja a köznek és az illető vezetőféifiúnak 
egymásra való hatását s mindazt, amit a köz a férfiú-
nak s a vezetőférfiú a köznek adott. Mely meglátja, 
mennyire vitték egymást kölcsönösen előre, vagy mennyire 
hálrállatták egymást. S meglátja, mi az illető vezető-
férfiú lelki világában a jellemző energia, mely ilyen 
szerepre avatta. Mely számot tud vetni azzal, mit adott 
át örökségül a mult a jelennek s hogy a vezelőféríiú 
szerepe mi volt az újabb jelen kialakításában ? 

Csak említeni kell a 12 nagy nevet, melyeknek 
politikai arcképeit tartalmazza Pethő könyve, hogy be-
lássuk, vagy inkább sejthessük, mily nehéz lehet az 
ilyen arcképeknek élethű megfejtése ! Apponyi Albert, 
ifj. Andrássy, Grünwald Béla, Szilágyi Dezső, idősebb 
Andrássy, Beöthy Ákos, Kállay, Ugrón és Kaas, Tisza 
Kálmán, Kossuth Lajos a publicista, Görgei, Zichy 
Nándor és a konservativ politika. Micsoda nevek, mi-
csoda mozgató tényezői újabb politikai életünknek ! 
Igazán a legkiválóbbak. 

És az arcképek mégis hűk; jól, elevenen s történet-
imen mutatják be az illetőt ezer szálból font politikai 
tényezői minőségében, olykor irodalmi működésével ki-
egészítve. Legalább a karakterisztikusnak kiemelt voná-
sok igazán találók ; nyomukban ráismerünk teljesen az 
illetőre, akik működésüket éveken át figyelemmel ki-
sértük. A pártosság vagy más elfogultság nem igen 
zavarja ezeken az arcképeken az összbenyomást, a tár-
gyilagosan ítélő olvasó, csak ránézve is, szinte önként rá-

jnondja egy-egyre: csakugyan olyan, ahogy fiziogno-
miája az én lelkemben verődött lel Például a zseniális 
Apponyinak vissza-visszatérő hamleti természete,Szilágyi-

nak ragyogó agy-műhely bírása mellett is másodlagos 
politikai értéke, Beöthynek harcos, feszes, csaknem 
rideg erélyessége politikájában és könyvében, Ugronnak 
dantoni természete s egyúttal ravaszkodó, székelyes ész-
járása, Zichy Nándornak evangeliumi szempontja, mint 
archimedesi pont, ahonnan kiforgatta sarkaiból az egész 
magyar világot s így tovább — oly szembeötlő vonások, 
hogy hallatukra röglön rámondjuk: ő az s nem más! 

Az irodalmi arckép persze jellemrajz s nem kime-
rítő történeti értekezés. Azért, habár vétkezném, ha azt 
mondanám, hogy az arcképek rendes természete szerint 
Pethő is könyvében a valónak szebb mását adja, hogy 
eszményíti alakjait, nem, előnyeiket csakúgy látjuk 
kiemelve, mint gyarlóságaikat; mégis, legalább pl. az 
ifj. Andrássynál, kit oly tárgyilagos és emelkedett Ítélettel 
megáldottnak mond, hiányzik szerintem egy vonás, amit 
az ilyen arcképben sem szabad említtetlenúl hagyni, 
az, hogy nagy művében, a magyar állam megalakulásáról 
szólva, igazságtalan a kereszténység és a pápaság érde-
mei iránt. Pethő, aki megrója Beöthy Ákost, hogy Páz-
mányt epés tollal s nagy elfogullsággal strébernek meri 
nevezni, még Andrássyban is megnótázhatta volna ezt. 

Különben meg vagyok győződve, hogy sok olvasója 
lesz e könyvnek ; nemzeti pantheonunk, újabb korunk 
legnagyobbjai vannak benne leltározva klasszikus tollal 
és sok-sok levonható tanulsággal. Kit ne érdekelnének 
nemzetünk exponensei, a vezetők, vér a mi vérünkből, 
csont a mi csontunkból ? 

Én nagy élvezettel olvastam s elgondolkoztam 
fölötte. Mert sok-sok keserű-édes gondolatot szuggerál ez 
a könyv nemzetünk mai sorsáról. S mikor már sokat 
élveztem, a végén az a gondolat kezdett motoszkálni a 
fejemben, hogy az ilyen okos könyvnek a megirója 
hogyan lehet még csak — helyettes tanár? 

Dudek. 
* 

Schütz Antal dr. : Kathol ikus Egyháztörténetem. 
Középfokú iskolák számára és magánhasználatra. Buda-
pest. Szent-Islván-Társulal kiadása. 1911. 179 oldal. 
Ára 1 korona 80 fillér. 

Schütz piarista főgimn. tanárról egy volt jeles ta-
nítványa — jelenleg egyetemi bölcsészethallgató — sok-
szor úgy nyilatkozott előttem, hogy az ő és tanulótár-
sainak véleménye szerint Schütz dr volt tanáraik között 
a legludósabbak, legképzettebbek egyike. Nagy szó ez. 
Nagy dicséret ez ily fiatal tanárra, olyan gimnáziumban, 
mint a budapesti piarista főgimnázium, mely a piarista 
tanárok legjelesebbjeit egyesíti falai közölt. S akik 
Schütz tanárt nyilvános szerepléseiből és könyveiből 
ismerjük, szívesen igazat adunk annak az ifjúnak. Ez 
a megállapítás tehát nem újság, hanem közismert dolog. 
Sokkal fontosabb jelen ismertetés szempontjából ezen 
hittanárjáért rajongó iljúnak azon további nyilatkozata, 
hogy Schütz tanár szavaira diákjai tűzbe vízbe mentek 
volna utána, annyira magával tudta őket ragadni elő-
adásaiban. 

Ezek után érthető izgalommal és kíváncsisággal 
vettem kezembe Schütz dr.-nak Egyháztörténelmét : 
vájjon megtalálom-e benne az ő tanári egyéniségének 
két characteristicumát : az imponáló tudást és a magá-
val ragadó előadásmódot vagy más szóval a tárgy szak-
szerű kezelését? 
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Ami a könyv tudományos oldalát illeti, nem habo-
zom kijelenteni, hogy e tekintetben elsőrangúnak talá-
lom. Eddig csak mint kiváló bölcselőelmét tiszteltem 
Schützöt. E könyvében pedig, mint a történelemnek 
igazán meglepően tájékozott ismerőjét is megismertem 
őt. Kis keretek közé ennyi jellemző, fontos és a fejlet-
tebb szellemű tanulóknak izgatóan érdekes adatot, ese-
ményt, történelmi problémát ily tömören összerakva 
talán egy tankönyvben sem lehet megtalálni, mint az ő 
könyvében. Főképen anekdotaszerü apróságokban, meg-
jegyzésekben mutatja be nagy történelmi tájékozott-
ságát és erejét. A modern ifjúra nézve oly fontos nagy 
ütköző pontokat, pl. inkvizíció, boszorkányhit, Galilei-
kérdés, Unam sanctam bulla, liberalismus stb. jól kiélezi 
s bennük a tanulót okos történeti belátásra segíti. 
Okfejtése a fejlett eszű bölcselőt mutatja be történelmi 
keretek között. 

S teszi mindezt kitűnő technikai beosztással. Mint 
az előszóban ő maga kiemeli, tényleg, «az egészen végig 
következetesen alkalmazott szedéssel jól kiemelkednek 
a vezérszók és gondolatok, úgy, hogy a témák vázlata 
magában a szövegben könnyen áttekinthető». Nagyban 
segítségére siet ezzel a diákok szeleburdi memóriájának. 

Azonban én úgy látom, hogy a tudományos szem-
pontot nagyon is túlhajtja. Annyira rendszeresen össze-
foglaló állekintést nyújt az egyház életéről, hogy hitem 
szerint ennyi tömörséget, ekkora sürítettséget gimnazista 
ifjak még el nem bírnak. A sűrített gáz munkára kény-
szerilheti a gépek szunnyadó energiáit, de ha túlfeszítjük 
erejét, szét is repedhet és rombolást is okozhat. Ez a 
könyv is a maga összesürített ismeret kincsével egy 
ügyes hittanár kezében a szent kereszténység munkás 
szeretetére sarkalhatja az ifjak nemesebb erőit. De 
viszont el is pusztíthatja kedvüket. Azért tartok ezen 
eredménytől is, mert a szerzővel ellentétben úgy látom, 
hogy a mai anyagiasan gondolkodó korban épen nem 
valami túlságos erős a történelem iránt való rajongás, 
a traditiók tisztelete. A nagy traditiók nélkül szűköl-
ködő, csak a jelennek és jövőnek élő s a kulturvilág 
egész múltjával szeges ellentétbe került zsidóság nagy-
ban pusztítja a történelmi érzéket az ifjúságnál is. 
A megélhétésérl folyó vad tülekedésben már kevés 
ember érti á t : mi közünk van nekünk a múlthoz? No 
meg úgy látom, legalább diákkori élményeim ezt az 
emléket rögzítették meg bennem, hogy a történelemre, 
ép úgy mint a számtanra, születni kell. Aki számtani 
és történelmi érzék nélkül született, sohasem fogja azt 
megszerezni; legfölebb fáradalmas, izzadságos munkával 
némi gyakorlati ügyességre lehet benne szert tenni. 
Lehet, hogy ez a nézet nagyon is alanyi bennem, de 
a következendők miatt jónak láttam ezt is elmondani. 

Én ugyanis azt hiszem, hogy a történelem taní-
tásánál nem a tudománynak, mint rendszeres ismeretek 
összeségének közlése a főszempont. A történelemtanítás 
nem történhetik önmagáért. Még a profán történelem-
tanítás sem elégedhetik meg ennyivel. A főszempont 
mindkettőnél a nevelői célzat. Legyen igazán magistra 
vitae. Pedig eddig nem volt az. S itt eszembe jutnak 
a nemes Eötvös Józsefnek lesújtó szavai : «A história 
mindennek jó lehet, de bizonyára példának nem; nem 
követi senki tanácsait.» (Karthauzi, 178. o.) 

S miért nem követi senki sem? Miért van az, hogy 

a Combesektől, Magelhaës Limáktól, Ca na lej ásóktól és 
Kelemen Samuktól lefelé a legkisebb falusi jegyzőcskéig 
és kisbiróig inég a XX. században is mindenki a szent 
kereszténységen köszörüli torkát, nyelvét és kardját? 
Hogyan van az, hogy még most is naivul azt hiszik 
ezek a jámborok, hogy ők fogják és pedig föltétlenül 
megfogják kondítani a lélekharangot a kereszténység 
koporsója feleli, holott XX századon ál okosabb, erő-
sebb és nagyobb urak is megrugdalták már ezt a 
mindenkitől megkötözött oroszlánt s még sem pusztult 
bele? Honnan van az, hogy még most is olyanfélék az 
egyház életének külső körülményei, mintha XX viharos 
század az ő minden vadságával, üldözéseivel el sem 
suhant volna felette, anélkül, hogy letörte volna? Honnan 
van az, hogy még most is ártalmatlan csecsemőnek 
gondolják sokan, akit kényük-kedvük szerint megfojt-
hatnak bármely pillanatban? Honnan van az, hogy az 
egyháztörténelem nagy tanulságait még mindig nem 
érzi ki elég intenzitással sem jó barát, sem ellenség? 

Szerintem a tárgy helytelen kezelése okozza, hogy 
Eötvös szavainak igazat kell adnunk. Nincs elég célzatos-
ság (természetesen objektiv célzalosságot éilek) a tárgy 
kezelésében. Pedig ma minden tanításnak célzalosnak, 
azaz praktikusnak kell lennie. Még Schütz könyvében 
sem látok annyi célzatosságot, amennyit ott látni szeret-
nék, ámbár az ő könyve az eddigiekhez képest már 
tényleg nagy léptekkel közeledik e cél felé. Csak dicsérni 
tudom nála, hogy a szokottnál nagyobb mértékben jutott 
szóhoz az Egyház belső története, hogy nagyobb szám-
mal vett fel életrajzokat, illetve jellemképeket is. De ez 
még mindig nem elégít ki engemet egészen. Még mindig 
erősen ragaszkodik a történelem tanításának ósdi, csak 
az ismeretközlést hangoztató irányához. A rendszeres 
ismeretek összességében álló tudományos szempontra 
még a kelleténél buzgóbban esküszik. Innen lehet, hogy 
sok oly dolgot vesz tel és tárgyal könyvében, amelyek-
kel már senki sem törődik, mert nem korszerűek, a 
minő például az őskeresztény obscurus eretnekségek-
nek a kelleténél hosszabb tárgyalása, vagy pedig olyan 
dolgokat is felvesz és hosszasan tárgyal, melyeket a 
diák más tárgykörben talán már halálra unt, aminők 
a szertartástanból kölcsönzött ismertetések az egyházi 
szervezetről, istentiszteletről, templomról, stílusokról 
stb. Az ilyen ismétléseket csak élőszóval kell végezni ; 
a könyvben már fölöslegesek. Bosszantja a diákot. Ezek 
miatt szenved rövidséget még nála is a paedagogiai 
szempont. A sok szám, név, adat, esemény stb. már 
nagyobbrészt ismeretesek a profán történelemből és 
egyéb tárgykörökből. Azért én úgy képzelném a mai 
egyháztörténelem-írást és tanítást, hogy ezeket a már 
máshonnét szerzeit ismereteket csak alapnak kellene 
használni egy történelmi apologiához és még inkább 
a Bossuettöl művelt törlénelembölcselethez. 

Azt kellene kimutatni, mint mutatkozik az isteni 
Gondviselés bölcs vezetése az egyháztörténetem folyamán. 
Mint emelkedtek kulturában és jóságban, boldogság-
ban nemzetek és egyesek, midőn a szent keresztény-
séget nemcsak hitték, hanem élték s mini sülyedtek 
műveltségben és boldogságban még egyháziak is, ha a 
vallást csak egyéni szeszélyeik s érdekeik kendőzésére 
használlak. Azért minél több intimitást kérnénk a törté-
nelemben és pedig mindent az ifjú egyéni élményeinek 
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világába belekapcsolva Foerster módszere szerint, bogy 
az ifjú lássa, értse, mi köze van neki a tanultakhoz. 
Legalább is korszerű apró megjegyzések alakjában kell 
ezt megtenni Tóth Kálmán dr. 

(Vége köv.) 
* 

A halottégctés . Katona József drnak, székesfővá-
rosi IX. kerületi tiszti orvosnak, itt a «Religio»-han kö-
zölt tanulmánya fűzet alakjában önállóan is megjelent. 
(Ara 50 fillér.) Kapható a Szent-István-Társulat könyv-
kereskedésében, Kecskeméti-utca 2. 

A rosszindulatból, mint Katona mondja, hogy a 
papságnak borsot törjön az orra alá, a szabadkőműve-
sek által felszínre dobott s már megvalósításra törekvő 
kérdés a jelen tanulmányban alapos és szakszerű meg-
világításban részesül. Szinte kézzelfoghatóig mutatja ki 
a halotthamvasztás mellett kórusban zengett frázisok 
hiábavalóságát s vele szembeállítja a természet útmuta-
tását, mellyel a józan eszű ember nem szokott harcba 
szállani. 

A közönséget leginkább érdeklő : közegészségi, köz-
gazdasági, majd a történeti és eszthetikni szempontokat 
a tudomány és a tapasztalat adatai alapján úgy dombo-
rítja ki, hogy az olvasó előtt teljesen nyilvánvalóvá lesz 
a szabadkőművesek rosszindulatú s a világrendet 
ostromló tendenciája. Sok zajt ütnek semmiéri, a köz-
érdeket hangoztatják, pedig csak fekete lelkük há-
borog. 

Egy kottából ugyanazt a nótát fújják; felolvasásaik-
ban, agitációjukban mindenütt ugyanazokat az érveket 
hangoztatják. Hál ezekre az érvekre, ugyanabban a 
sorrendben, megfelel a jelen orvosi tanulmány, melynek 
irója hivatalos minőségben már több halott körül 
megfordult, mint ahányat ők összesen láttak — mesz-
sziről. 

A józan felvilágosítás céljából nagyon üdvös ennek 
a füzetnek a terjesztése, mely illetékes tollból származva, 
az érveket részletesen kifejtve, a nagy kavarodásba vi-
lágosságot deríteni van hivatva. Sokan vannak, akik 
épen a kérdés nem ismerése miatt hódolnak meg a diva-
tos lárma előtt. Mérlegeljék Katona dr. fejtegetéseit s meg 
vagyunk győződve, hogy nem lesz kedvük csatlakozni 
a nagy füstű, de kevés dohányü lieccelődökhöz. d. 

K. D e b r e c e n . Köszönöm. 
Sz. V.-Varsány. 1911-re szól. 
E . Bács . Számítása helyes. 
Sz. S z e g h a l o m . 1912-re fizetve. 
K. Z s o l n a . 1912-re 6 kor. jut. 
K. Z á k á n y . 1912 re marad 4 korona. 
K. A. ÎVyitra. A «Religio» régi jó barátjának szíves 

üdvözlet ! 
P. F. Nagyvárad. Prima causa velünk van, csak a 

causae secundae indíthatók nehezen. Olyan az előremenésünk, 
mint igen száraz ősszel a szántóvelőé. 

F . B u d a p e s t . Hogy a halottégetés nem rendeleti uton, 
hanem csak törvénvhozásilag lenne megengedhető, az 
bizonyos. Legjobban fogja ezt tudni a kormány maga. Katona 
drt ez a szempont nem érdekelte, hanem az orvosi és a 
társadalmi szempontok; ezekkel házalnak a szabad1 őmívesek. 

Z. B a r a n y a i j á n . Megfigyelésünk azonos. Igen-igen sok 
esetben nem a pénzhiány a lap nemjáratásának az oka, a 

világért se; 51I10I sok mindenfélére — haszontalanra is — telik, 
telnék biz erre is. A «betűiszony a nagy akadály s más 
egyéb, ami velejár. Nagy erkölcsi restaurációra volna szük-
ség, hogy a magasabb szellemi értékek ismét kelendőkké 
váljanak. Beh más képe lenne az életnek is! 

W . B u d a p e s t . Igen, olvastam és épültem Kacsoh Pong-
rác dr., kecskeméti főreáliskolai igazgató és szakbeli fizikus 
cikkén a «Magyar Figyelő» jan. számában. «A természettu-
dományok és Haeckel Ernő» végre magyar részen is zseni-
ális tudással való leleplezése a XIX. század legnagyobb tudo-
mányos szédelgőjének, kinek — Kacsoh szerint — ami 
«\Velträtsel»-jeiben «egyéni sajátja, az részben nagyon kétes 
értékű, alapos vizsgálatra szoruló hipotézis, részben egy 
okos és tanult biologus céltudatos, ravasz hazudozása». 
(53. 1.) Megírták ezt már külföldön sokan : Chwolson, Reinke, 
Paulsen s annyi más szaktudós; de nálunk, akik rendszerint 
hátrább járunk egy gondolattal, még az egyetemen is bálvá-
nyozzák Haeckell. Végre akadt, aki saját fejével gondolkozva 
s Haeckel műveit vizsgálva, mégis csak kimondta, hogy a 
«Welträtsel» a tudomány szempontjából «a ponyván árult 
könyvek mellé való». Mióta a <• Religio!» szerkesztem, olva-
sóim a tanúim, folyton ezt hangoztatom, «Származástan és 
Világnézet» című művem is erről szól; végre akadt magyar 
fizikus is, akinek volt bátorsága ugyanazt kimondani. Az igaz-
ságnak a megtévesztett emberek között is előbb-utóbb mégis 
csak ki kell derülnie. Talán ez a tudástól duzzadó cikk végre 
gondolkodóba ejti a mi haeckelistáinkat is. 

A Sárospataki He formátus Lapoknak. A kálvinista 
föltétlen praedestinatio alapját Róni. 8, 28—30 ban, mint 
önök mondják, nem lehet feltalálni. Olvassák csak figyel-
mesen : Akiket eleve ismert (t. i. az Isten), eleve is elren-
delte azokat, hogy hasonlókká legyenek az ö Fia ábrázatához 
s igy ő elsőszülött legyen a sok atyafiak között. Akiket 
pedig eleve elrendelt, azokat hilta is és akiket hívott, azok-
nak megigazulást is adott. Tetszik látni, miből indul ki 
minden további isteni intézkedés'? Abból: akiket eleve ismert. 
Vagyis, mint sz. Ambrus értelmezte (De Fide 1. 5. a. 6. n. 83) : 
«Qtios praescivit, et praedestinavit, non enim ante praede-
stinavit, quam praesciret». Sz. Pál szerint tehát az isteni előre-
tudást követte az üdvösségre való jelölés, ami igazán feltéte-
les eljárás. Kálvin az eredeti bűnről vallott abnormis tana 
folyMán gabajodotta föltétlen praedestinatio kegyetlenségeibe. 
Sz. Ágostonra szintén kár hivatkozni, csak félreértve lehet 
őt Kálvin értelmére húzni. Lásd: Franzelin Tractatus de 
Deo uno. 1883. 613. és 676. 1. Sz. Ágoston is t. i. ugyanazt 
tanította, amit sz. Pál és sz. Ambrus. Pl. Ad Simplic. 1. 1. 
q. 2. n. 6: «Quod dictum est, qui elegit nos Dens ante mundi 
conslitutionem, non video, quoniodo sit dictum nisi prae-
scientia». Hol az a kutatás önöknél, melynek szabadságával 
annyiszor eldicsekednek? Ezeket a dolgokat kutatni kell s 
nem mások után naivul utánmondani. 

TARTALOM: A választói jog. Halászi/ Caesar dr.-
tól. — Az erkölcsi lehetetlenség. II. (Vége.) Jehlicska 
Ferenc dr.-tól. — Görögországi egyházi állapotok. II. 
(Vége.) Hadzsega Gyula dr.-tól. — Néhány szó nevelé-
sünk gránitalapjáról (A Mária-kongregációk.) II. (Vége.) 
Schiff József dr.-tól. — Heinrich Federer regényei. II. 
(Vége.) Lám Frigyestül. — Egyházi világkrónika. —;/ 
— la-tói. — Irodalom Pethő : Politikai arcképek. Dudek-
töl. — Schütz : Kath. Egvháztöiiéneleni. I. Tóth Kálmán 
dr.-tól. — Katona: A halotlégetés. </.-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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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K 12- D U D E K J Á N O S dr. 
'< 6 . — EGYETEMI TANÍR 

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Új könyv a kath. autonómiáról! 
I. 

Immár tíz esztendeje, hogy a második (1897— 
1902) autonómiai kongresszus által kidolgozott s a 
kongresszusi küldöttség által a főkegyúrnak átnyúj-
tott szervezeti szabályzat elintézésre vár. Vár, a köz-
szólás szerint, de várat csak nem nyerhet, annak 
dacára, hogy ez már a második várás, miután az 
első kongresszus által kidolgozott s 1871-ben benyúj-
tott tervezet épen 26 esztendeig hevert a miniszter 
fiókjában. Akkor végre az új kongresszust összehívó 
leiratban a főkegyúrtól hallottuk, hogy a tervezet el 
nem fogadható, mivel az egyház hierarchikus szerve-
zetének s a főkegyúr jogainak sérelme nélkül életbe-
léptetni nem lehet. 

Csináltunk tehát egy másik tervezetet, a két utóbbi 
szempont skrupulózus tekintetbevételével s íme ez a 
tervezet is csak hever, az igaz, hogy még nem 
huszonhat esztendeig, de hever valamelyik fiókban 
eldugva, anélkül, hogy az ország legősibb s legna-
gyobb egyházának közönségét arra méltatnák, hogy 
legalább csak egy szóval is jeleznék, hogy mi lesz 
hát : jó-e, megvalósítható-e, vagy megint csak rossz-e 
ez az új tervezet is? 

Pedig jámborabb autonómiai, önkormányzati 
tervezetet már képzelni se lehet, mint amilyen ez a 
második. Szinte nem is illik rá ez a jogi kifejezés: 
autonómia. Első részében egy csomó paragrafusból 
áll, olyanból, amit a mozgalmak idején senki se kivánt ; 
amire 1848-ki őseink, midőn a változott kormányzati 
viszonyok folytán kath. alapjaink és alapítványaink, 
valamint iskoláink átvételét a megszűnt helytartó-
tanács kezéből kérelmezték, nem is gondoltak: áll a 
hitközségi és egyházmegyei szervezetre vonatkozó 
töméntelen paragrafusból, ami azonban az életben 
alig jelent valami új jogot, legkevésbbé pedig olyat, 
amit az állammal szemben védeni kellene, szólván 
az iskola, a paplak, a templom építéséről vagy fenn-
tartásáról s a híveknek e célokra való megadóztatá-

1 A katholikus autonomia közreműködése a főkegyúri 
jog gyakorlatában. Irta : Kérészy Zoltán dr., a kassai kir. jog-
akadémia igazgatója. Budapest, 1912., 110. 1. Ára 3 korona. 

sáról. Mind olyan dolgok tehát, amit minden hit-
község a saját kebelében, főkegyúri összehívók s 
óriási apparatussal végzett autonómiai kongresszusok 
nélkül, püspökével egyetértve maga is megállapíthat s 
elintézhet. A második részében pedig, amelyben épen 
egyházunk rendezetlen ügyeinek, főképen a főkegy-
uraság gyakorlásának : a főpapnevezésnek, a kormány 
kezében lévő kath. alapítványaink és iskoláink keze-
lésének az állammal végzendő s a változott kormány-
zati viszonyok által követelt rendezéséről van szó, 
olyan szerény, annyira messze álló az autonómia szo-
ros fogalmától, hogy alig lépi túl a meglévő, a kath. 
alapok és alapítványok miniszteri kezelésének ellen-
őrzésére kinevezett, most is működő s jobbára világi 
kath. férfiakból álló bizottság hatáskörét. 

Oly szerény, mondom, az újabb tervezetnek épen 
ez a főbenjáró s országos kath. autonómiánkat hal-
vány vonásokban sem kifejező, hanem inkább csak 
amolyan keztyűs kézzel érintő része, mintha a kon-
gresszus nagy alázatosan csak annyit akart volna 
mondani : Miniszter úr ! ha már semmit se akarnak 
átadni a saját jussainkból a magunk kezelésébe, leg-
alább engedjék meg, hogy alkalomadtán mi is hozzá-
szólhassunk a magunk dolgaihoz. Csak legalább hozzá-
szólhassunk, nem azért, hogy szavunk a magunk dol-
gaiban esetleg irányadó is legyen, de legalább, hogy 
csak hozzászólhassunk ! 

Oly szerény, ismétlem, a szervezetnek épen ez a 
főbenjáró része s annyira távol áll attól, amit az 
autonómia, az önkormányzat jogköre alatt az állam-
mal szemben nem mondom a protestánsoknál, hanem 
még az erdélyi kath. Statusnál is, akár alapjaik, akár 
iskoláik önálló kezelését tekintve, mindennap végbe-
menni látunk, hogy a kath. közönség, ha ma életbe-
léptetnék ezt a szervezetet, nagyot nézne s csodál-
kozva kiáltana fel : ki a manóba nevezi ezt autonómiá-
nak, magyarul : önkormányzatnak ! Hiszen ez semmi ; 
ki mondhatja ezt jognak, vagy a miniszter kezében 
lévő főpapnevezés, kath. alapítványok és iskolák 
igazi rendezésének az állammal szemben ! 

S kérem, még ez a tervezet is hever a miniszter 
fiókjában, hever már tíz esztendeje, mert hogy ez a 
semmi is — még sok nekünk! 

Mit szóljunk ehhez? 
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Nem komoly, nem igazságos eljárás ez a magyar 
kath. egyház egyetemével szemben, akár a haza meg-
állapításánál, akár a további századokon által a mai 
napig a nemzet léte s fejlődése körül szerzett érde-
meinél, akár a többi egyházakat egyenkint és össze-
sen fölülmúló s ma döntő elvként elismert több-
ségénél fogva. Nem komoly eljárás ez, főkép azért, 
mert maga az illetékes hatóság s nevezetesen maga 
a kormány ismételten összehívta a katholikusokat 
kongresszusra; amivel maga jelezte, hogy a katholiku-
sok bizonyos világi vonatkozású ügyei, mai rendezet-
len állapotukban, nem felelnek meg az államhata-
lommal szemben a 48-ban törvénybe iktatott vallási 
egyenlőségnek és viszonosságnak, hogy tehát azokat 
rendezni kell. S mikor a felhívásra összegyűlt katho-
likusok legitim képviselete a rendezésnek igazán 
hogy is mondjam — a minimumát állapítja meg, 
akkor meg ad acta, fiókba teszik iratait. 

Ennél az ismétlődő ténynél semmi sem bizo-
nyítja jobban, hogy az egymást felváltó kormányok 
csak amolyan másodosztályú polgároknak tekintenek 
bennünket katholikusokat és sajnos, mutatja egyúttal 
azt is, hogy ezt nagy bátran meg is tehetik velünk, 
a nagy, de tehetetlen masszával szemben. 

Ilyen körülmények között jelenik meg most Kéré-
szy könyve a kath. autonómiáról. Jó arra, hogy leg-
alább pillanatra elfelejtve szégyenletes állapotunkat s 
elfordulva a reális élettől, vigasztaláskép ismét csak 
a jogi elméletekkel foglalkozzunk. 

Mielőtt azonban érdemlegesen foglalkoznám e 
könyvvel, előbb meg kell festenem hátterét, azaz előbb 
még kissé mélyebben kell részleteznem az imént 
mondottakat. 

Játékot űznek velünk s autonómiánkkal és nincs 
senki, aki odamondaná nekik: elég legyen a játék-
ból; ne gúnyolódjatok a kalholikusokkal azért, mert 
tehetetlenek ! Ne mutogassátok nagy fölényeteket egy 
tehetetlennel szemben, ti híres kath. miniszterek ! 
A három millió protestánsnak állami prot. egyetemet 
emeltek, melyet nem is kért: adjátok meg a tizenkét mil-
lió katholikusnaka saját dolgai fölött való rendelkezési 
jogát, hisz magatok mondtátok kétszer is, hogy az 
megilleti a katholikusokat. Tehát legalább a magatok 
szavára legyetek kényesek, ha már bennünket akár 
hátba is verhettek — büntetlenül. 

Hogyan állhatott azonban elő ez a mai visszás 
állapot s mi lehet az oka annak, hogy amit a 3V2 
millió protestánssal, vagy az 1 millió izraelitával a 
világért se mernének megkockáztatni, velünk, a 12 
milliót számító nagy majoritással, oly kurtán bán-
hatnak el? 

Ez az a háttér, melyet megfesteni fölötte szük-
ségesnek látok s okulásul minden katholikussal jól 
megértetni akarok. 

Ki hinné, hogy a mi szégyenteljes állapotunkban 
a magyar kath. egyház vezetői által száz esztendeje 
elhanyagolt sajtó boszulja meg magát? Pedig úgy 

van, végső elemzésben minden bajunknak, minden 
tehetetlenségünknek és népszerűtlenségünknek ebben 
rejlik a forrása. 

A magyar kath. egyház II. József kora óta elő-
ször népszerűtlen, azután tehetetlen, végre minden-
kitől, még a saját tőle elidegenített fiaitól is meg-
rugdalt s megrúgható cadaver lett. Az okfűzés nagyon 
egyszerű és világos. II. József rendeletei által végre 
szabad levegőhöz jutottak a protestánsok s miután 
úgy szerették az «uralkodó» egyházat, mint kecske a 
kést, a közéletet még hevesebben kezdték ellene han-
golni, mint intézmény ellen. Ugyanakkor uralkodóvá 
lett a francia forradalmi eszméken táplálkozó auf-
klärizmus is, amely a katholicizmus tanai s egész 
szelleme ellen izgatott az emberek között. Nagyban 
kezdett terjedni a pamflet-irodalom s a napi sajtó. 
A két jó barát erre vetette rá magát, mert felismerte 
a nyomatott betii erejét. A magas klérus ellenben 
csak nézte mindezt, olimpusi nyugalommal megve-
tette a «skriblereket», mert hisz ott volt a helytartó-
tanács, ha baj lesz, majd az segít rajta. Segített is, 
csak a lelkekre nem volt befolyása. A szellemek 
rohamosan mételyeződtek meg, elidegenedtek az egy-
háztól; mert a katliolicizmusnak egy organuma sem 
volt, mely résen állva, felvilágosítólag hatott volna 
az emberekre s ellensúlyozta volna a terjedő keresz-
tényellenes eszméket ; mely magyarázta, mely védte 
volna a kath. egyház jogait és tanait. A magas klérus 
magában állott, külső fényében ugyan, de a lelkek-
ben régen megingott m á r az iránta való tisztelet, 
híveiben, sőt jó részt az alsó papságban is, sőt nem-
csak iránta, hanem az egész katholicizmus, mint tan-
és intézmény iránt. 

Történeti tény, hogy a katholicizmus már fél-
századja csak a papiroson volt uralkodó egyház 
Magyarországon, mielőtt az 1848 : XX. t.-c. 2. §-ában 
papiroson is a bevettek közé degradálták. Jóval 48 
előtt kezdték Paczolayék Borsodban és a diétán ter-
jeszteni a szekularizáció eszméit; de a sajtóban sen-
kinek se jutott eszébe megmagyarázni az emberek-
nek, hogy a kath. egyházi vagyon nem az állam 
javaiból keletkezett; ki is magyarázta volna, hiszen 
kath. napi sajtó nem létezett. Mondhatott és Írhatott 
itt mindenki tiicsköt-bogarat a kath. ügyekről, el-
hitték neki, mert ellenkezőről senki sem világosította 
fel őket. A kath. klérus a sajtó hatalmának tudatára 
nem tudott emelkedni; így terjedt el a tudatlanság 
a kath. dolgok körül maguk a katholikusok között is. 

Hallatlan egy helyzet volt az, amelybe egyházunk 
az egyoldalii és folytonos agitáció folytán került már 
1848 előtt a közéletben és az emberek gondolkozá-
sában. Megvetették, mint lejárt nagyságot, szivük 
mélyében. 

Egészen érthető ilyen fejlemények között, hogy 
mekkorát nézett a diéta, mikor 1848 április 7-én a 
Pozsonyban összegyűlt néhány dietai főrend s né-
hány követ a katholikus autonómiáért nyújtotta be 
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hozzá a petíciót. Egy esti kerületi ülésen vették elő 
s rövidesen kimondták rá : «a petició elkésett», Deák 
Ferenc, az igazságügyminiszter, amaz indokolása alap-
ján, hogy a katholikus alapok jórészben a status 
javaiból valók, tehát a kérdést az idő rövidsége miatt 
érdemlegesen már megvitatni nem lehet. De a két 
nap múlva autonómiájukat kérő görög keletiek nem-
csak hogy el nem késtek, hanem nyomban autonó-
miát is kaptak. 

Ez az 1848-iki sors, Deák nyilatkozatával együtt, 
fátumként lebeg autonómiánk felett. És ha azután 
kétszer is belementünk a kongresszusba, mindakét-
szer előreláthatólag hiába; mert, ahogy volt a XIX. 
század első felében, úgy maradt a katholicizmus a 
század második felében is, lelkeket felvilágosító, elő-
készítő hatalmas sajtó nélkül, ami leginkább meg-
látszott azon, hogy még a jobblelkű aut. képviselők 
is csak a tárgyalások folyamán tapogatódzva jöttek 
rá, akik rájöttek, hogy voltakép mit is akarunk az 
autonómiával s hogy mi lehet annak a jogköre, tehát, 
hogy mit k ívánhatunk? Kevesen voltak tisztában a 
dologgal. 

A száz esztendeje elhanyagolt sajtó íme alapo-
san megbosszulja magát rajtunk — a mai napig. A leg-
több ember a mai napig sincs tisztában azzal, mi is 
tulajdonkép az a főkegyúri jog, vele jár -e az a 
királysággal, mint más felségjog, vagy az egyház feje 
által adott kiváltság? Milyen eredetűek az egyházi 
javak, statusjavak-e, mint Deák nagy történeti téve-
déssel mondta, vagy Szent István családi, tehát ma-
gán vagyonából eredő birtok-e ? Mily természetű lehet 
az ezekből származott vallás- és tanulmányi alap ? 
Szóval homály dereng az elmék felett, mert az ilyen 
kérdéseket csak a naponkint adagoló napi sajtó ké-
pes megértetni az emberekkel s köztudatba vinni. 

Ez a köztudat, ez a tájékozottság az, ami nekünk 
teljesen hiányzik. 

Az 1848-iki petíciót, valamint az 1870—71-iki s 
az 1897—1902-iki aut. kongresszusokat nem ala-
pozta meg előre a katholikus sajtó, mert olyan nem is 
volt; de volt bőviben liberális sajtó, mely száz oldal-
ról s naponta szuggerálta a közönségnek és az irány-
adó köröknek, hogy a katholikusokat semmi sem 
illeti meg, se a főpapnevezésbe való beleszólás, se 
pedig az alapok és iskolák kezelése, annál kevésbbé 
tulajdonjoga, mert az mind országos alap. Ez a 
mondva csinált közvélemény állja útját minden előre-
menésünknek. 

A száz esztendeje elhanyagolt sajtó —• ismét-
lem — bosszulja magát raj tunk a mai napig. Filii 
tenebrarum prudentiores sunt íiliis lucis. 

Az 1848-iki petició sorsa, Deák nyilatkozatával 
együtt, fátumként Icbc^ autonomicink felett. Ezcrt 
került a második kongresszus elaborátuma is a mi-
niszter fiókjába s ott is marad elintézetlenül mind-
addig, míg majd a kormánynak szüksége lesz ismét 
arra, hogy az esetleg valamiért, valami ujabb meg-

sértésért haragvó katholikusok figyelmét foglalkoz-
tassa — az autonómiával. 

Valóságos játéklabdája lettünk mi, a még mindig 
népszerűtlen, mert még mindig erős sajtó nélkül 
szűkölködő katholikusok a mindenkori kormányok-
nak. S velünk együtt ez a szerepe autonómiánknak 
is. 1870 előtt épen itt a «Religioban» nagyon agitált 
Palásthy Pál egy konzervatív párt alakítása miat t ; 
fogta magát Eötvös József miniszter s a katholiku-
sokat, nehogy valahogy eszükbe jusson zavarni a 
a liberalizmus mézes heteit, autonómiai kongresz-
szusra hivatta össze. 1894-ben nagyon fájtak a ka-
tholikusoknak az egyházpolitikai törvények ; a kor-
mány rögtön segített magán, összehívta az auto-
nómiai kongresszust, hogy jóindulatáról biztosítsa a 
háborgókat. De azért az autonómiát a világért se 
adják meg; még egy Apponyi Albert, vagy egy Zichy 
János kultuszminisztersége alatt sem történhetik meg 
ez a jogorvoslás a katholikusok részére. 

Nincs mit tartaniok a nem létező kath. közvéle-
ménytől. 

Hogy mennyire játéklabdája a mindenkori kor-
mányoknak a katholikus autonómia a tehetetlennek 
ismert magyar katholikusokkal szemben, semmi sem 
mutatja annyira kézzelfoghatóan, mint az utolsó kon-
gresszus összehívása. Összehívták a már feltűnően 
mozgolódni kezdő katholikusokat s azt is mondták 
nekik : tessék az 1870—71-iki tervezetet átdolgozni 
a hierarchia és a főkegyúri jog sérelme nélkül. De 
hogy mi jogot juttat az alakítandó autonómiának a 
hierarchia s mit a főkegyúr, a világért se mondották 
volna meg, mert akkor a kongresszus esetleg eltalálta 
volna a dolgot s kidolgozhatott volna oly tervezetet, 
melyről többé nem lehetne azt mondani, hogy a 
hierarchia és a főkegyúri jog sérelmére van. De-
hogy közölték volna ezt! Hagyták a kongresszust 
magára : fejtse meg ő a rébuszt, ahogy tudja, ők pedig 
Wlassics urammal együtt előre a markukba nevettek. 

Nem az a baj ugyanis, mintha az irányadó he-
lyen nem tudnák, hogy létezett valaha egy II. Szil-
veszter, aki Szent Istvánt felruházta valamivel s 
hogy létezett XIII. Kelemen is, aki Mária Terézia 
kérelmére újból megerősítette a főkegyúri jogot, tehát 
olyasmit tett, amit a pápa a felségjogokkal sohasem 
tesz ; azt is tudják, hogy azok a miniszter kezelésé-
ben levő alapok papi, egyszóval katholikus vagyon-
ból gyűltek össze s hogy Arpádéknak is csakugyan 
volt valami családi vagyonuk; mindent tudnak, de 
nem adhatnak át nekünk semmit, mert a protestánsok, 
az uralkodó Tiszák, folyton azt súgják a fü lükbe: 
jog ide, jog oda, a katholikusokat erősíteni nem 
szabad! Tehetik ezt annál könnyebben, mert erős 
kath. sajtó hiányában a nagy, még a kath. nagy-
közönség sincs fölvilágosítva jogaink igaz voltáról. 

S akárki legyen nálunk a kultuszminiszter, az 
ugyanazon fátum hatása alá kerül. Az utóbbi időben 
kezdték kolportálni az újságok, hogy a kultusz-
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miniszter be fogja nyújtani a katholikus autonómiá-
ról szóló törvényjavaslatot. Bezzeg másnap kaptuk 
a hivatalos cáfolatot, hogy a törvényjavaslat (mely-
ről mindenki tudta, hogy már Apponyi alatt készen 
volt) még mindig nem kész s különben is, hogy az 
idő nem kedvez a dolognak, azért várni kell. Tehát 
az állami protestáns egyetem felállításának, valamint 
a zsidó autonómia előkészítésének nem kedvezőtlen 
a véderővita ideje sem, a katholikusoknak ellenben 
kedvezőtlen az idő s kedvezőtlen is marad a mi 
autonómiánk dolgában in secula seculorum, ha 
csak egyszer majd az a 12 milliós massza nem 
fog akarni végre tettekkel tényező lenni. 

Pihen tehát s a miniszter fiókjában továbbra is 
pihennie kell a kongresszusi elaboratumnak, termé-
szetesen nem más okból, hanem mivel ürességével 
is még mindig sérti a hierarchiát és a főkegyúri 
jogot. S a kormányok jóindulatából fog is pihenni 
addig a pillanatig, míg majd a valami jogsérelemmel 
arculcsapott katholikusokat ismét nem kell újból 
foglalkoztatni valamivel. Akkor kerül elő a fiókból 
a tervezet; akkor sül ki róla, hogy sérelmes s újból 
megismétlődik a játék egy ünnepiesen összehívandó 
ú jabb kongresszuson. S Zichy János gróf, bizonyára 
már mint nem miniszter, akkor is elnökölni fog 
valamely katholikus nagygyűlésen, melyen egy szó-
nok — elnöki helyeslés mellett — teljes páthosszal 
fogja vitatni a katholikus autonómia szükséges és 
jogos voltát. 

Ez a mi helyzetünk. 
Ha jóval száz év előtt, úgy már Batthyány József 

gróf primássága alatt, püspökeink nem a helytartó-
tanács rescriptumaiban keresik a földi üdvösséget, 
hanem a szép egyházi vagyonból mindjár t a vész-
felhőkkel terhes idők kezdetén erős sajtót teremte-
nek s azt folyton élesztik, a száz év lefolyása alatt 
beh sok dolog máskép történt volna e magyar föl-
dön s más lenne autonómiánk sorsa is. Dudek. 

71 modernizmus történeti módszere. (I) 

A modernizmus a legfelsőbb helyről elitélt theo-
logiai tan. 

A tanító-egyház, mint a kinyilatkoztatott hitle-
tétemény egyedül illetékes őrzője és birtoklója kö-
telességet teljesített az elitélés tényével ; kötelességet, 
melyet minden komolyan kutató tudósnak és ko-
molyan gondolkodó hívőnek méltányolnia kell. Az 
elsőnek azért, mert ezzel az eljárásával a józan ész 
örökérvényű törvényeit védelmébe vette; a másik-
nak pedig azért, mert a legszentebb értékeket pro-
fanáim nem engedte. Az elitélés megtörtént, de a 
modernizmus még vibrál sokak lelkületében. Vájjon 
azért van-e ez, mert az Ítélet talán túlszigorú volt; 
vagy pedig, mivel az egyház abszolúte nem méltatta 
a modernisták egy törekvését sem? Nem; hanem 
azért van ez, mert a tévelyektől tarkálló moderniz-

mus ékes zománcot hordoz, mely, mint a csalfa fény» 
megtévesztőleg hat ; aztán pedig azért, mert a «mo-
dernség»-gel azonosított modernizmus alatt az in-
telligens világ a haladó kultura csodálatraméltó vív-
mányait értette, melyek minden őszinte és az em-
beriség boldogulását célzó egyénnek tiszteletét hívják 
ki. Azért sokan, hallva a modernizmus elitélését, 
meghökkentek, mivel a legértékesebb kulturtényezők 
megtámadását vélték látni úgy az 1907 július 3-án 
kiadott római Dekretumban, mint az 1907 szept. 
8-án keltezett «Pascendi» enciklikában. 

Hogy a zománc alatt tévely lappang és hogy 
sokak félelme alaptalan volt, az kétségtelen. Hogy 
ennek dacára a modernizmus mégis tovább vibrál 
a szellemekben : az nem az igazság örök szférájából 
merített életerőnek a következménye ; az csak a lát-
szólagos élet erőltetett kifejezése. Máskép leend. Mivel 
bízunk a kereszténységet megteremtő, a krisztusi 
egyház fölött állandóan őrködő örök isteni erő ha-
tásaiban s mivel remélünk a kinyilatkoztatott és a 
természetes igazság diadalában: azért sziklaszilárd 
bennünk a meggyőződés, hogy megjön az az idő, 
mikor a modernizmus a szellemi világ látóhatárán 
teljesen leáldozik és a téves eszmék lomtárába kerül, 
ahová a katholikus tanokat juttatni akarta. Addig is 
azonban ezen rendszerrel foglalkozni érdemes ; nem 
azért, mintha tévedései felderítve nem volnának, 
hanem azért, hogy az embernek minél többször al-
kalma legyen a katholikus egyház színarany igaz-
ságait s minden időre és helyre szóló érvényét minél 
alaposabban megismerni. 

A következőkben röviden rámutatunk a moder-
nizmus szerepére a történelem terén. Először körül-
vonalozzuk történeti módszerét; másodszor pedig 
minden egyoldalúság és animozitás kizárásával Íté-
letet mondunk róla. 

1. A modernizmus történeti módszere. A moder-
nizmus felfogása szerint csak azon események bír-
hatnak reális léttel, melyek a látható természet ha-
tárait át nem lépik és pedig akár a létesítő ok, akár 
a jelentés, akár pedig eredmények tekintetében. 
Mivel a természeti világ egyedül létezik, épen azért 
egyedül az létesíthet s egyedül az szolgálhat a léte-
sítendő események színteréül. Isten a természeti vi-
lágba csakis természetes módon játszik bele; tehát 
ezen beleavatkozása nem bír semmiféle természet-
fölötti jelleggel. A természetfölötti események, ami-
nőkről a kereszténység írott okmányai és élő hagyo-
mányai beszélnek, nem bírnak a lét valóságával. 

Mivel az emberiségben bennrejlik a vallási ösztön, 
mely Istennek lelkünkben élő eszméjén alapszik: 
ezen eszme és ösztön az evolúció világtörvénye ér-
telmében, mint magból a palánta, fejlődésnek indult 
s ez a fejlődés bizonyos személyi, helyi vagy időbeli 
körülmények szerencsés közrejátszása folytán sokszor 
oly messzeható volt, hogy benne a természeti világ 
keretein kívül álló, természetfölötti tényezők fellé-
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pését vélték látni. Ezen messzeható fejlődés gyorsabb 
menete különösen a bennünk élő és a megérthetet-
len titokzatosságok felé törekvő érzelem — úgy 
mondják — a hit impulsiója révén következik be. 
Ezen ösztökélés természetes ténye a hivő emberi 
léleknek, ép azért csakis természeti létesítő okkal 
bírhat. S ezen ösztökélés természetes ténye a vallási 
ösztön, mely a megérthetetlen és elérhetetlen s a 
titokzatosság fátyolával lefödött jelenségek után só-
hajtoz. A jelenségeket az «isteni»-nek köntösébe 
öltözteti. Ezt «transflguratio»-nak nevezik. Csakhogy 
ezen hatása az ember vallási ösztönének, mondják 
tovább, visszahatást szül ; a lélekben, az öntudat-
alattiból fel-feltörő hit világában transfigurált esemé-
nyek «defiguratió»-t szenvednek a történelem terén, 
mivel olyasmit vettek fel magokra a hitbeli felfogás 
révén, ami őket a történelem reális teréről a hit 
szimbolikus világába tereli. Épen azért ezen esemé-
nyek — szerintök — két elemnek az összetételéből 
állanak, t. i. a hitbeli elemből, mely isteninek is 
mondható és történelmiből, melyet emberinek ne-
veznek. 

Innen van az, hogy a modernisták szerint két-
féle történelem létezik: reális és szimbolikus vagy 
benső történelem. Az első a természetes, a valóban 
megtörtént események tana; másik ellenben a hit 
sejtelmeinek, a hit által kitalált vagy pedig meg-
változtatott eseményeknek az elbeszélése. Az első 
igaz, megtörtént eseményekkel foglalkozik, amelyek 
tehát a létezés reális világában bírnak alappal ; a 
másik ellenben olyanokkal foglalkozik, amelyek a 
hit által elgondolt, titokzatos világban léteznek s ha 
eredésüket is onnan veszik, akkor tisztára a vallási 
ösztönnek mélységes ugyan, de mégis csak merő sej-
telmei; ha pedig csupán a jellegüket kölcsönözték 
belőle, eredetüket azonban a természetes történések 
sorából veszik: akkor a reális és a szimbolikus 
(phenomenalis) világ ölelkeznek bennük. Ha ez így 
van, folytatják tovább, akkor ami a hit világában 
igaz, az a történelem terén nem szükségképen az 
és megfordítva; vagyis a tények rendjében kettős 
igazság létezik: hitbeli és történeti. Ez a moderniz-
mus történeti felfogása, melyet kritikainak ne-
veznek. 

Ezek után önkéntelenül azon kérdés merül fel : 
honnan jöttek rá ezen módszerre? Talán a hosszú 
századokon keresztül dolgozó elmék mély kutatá-
sainak leszürődése ez? Nem. Ők magok vallják ezt 
igy s nagyra vannak vele, hogy új utakon járnak. 
Tényleg új utakon haladnak, amelyeken Eusebius, 
Baronius, Natalis Alex., Fleury, Döllinger, Hefele, 
Fraknói sok más hires történésszel egyetemben nem 
jár tak és nem járnak. Avagy talán az emberi elmé-
nek általános önkiigazítása-e ezen módszer, a helye-
sebb és megfelelőbb érdekében ? Nem, mert a moder-
nizmus és a racionalizmus elszigetelten magokban 
állanak vele. Ez a racionalizmus találmánya, mely 

Kant és Hegel megismerési elveit alkalmazza a 
kereszténységre. Reimarus,Hessing,2Nicolai,8Eichorn,4  

Semler,5 Paulus,6 Strauss,7 Baur8 és iskolája tanainak 
leszűrödése a modernisták történet-kritikai módszere. 
Az ember Hammerstein,9 Pesch Chr.,10 Reinhold,11  

Dudek,12 Székely,13 Zubriczky14 és mások müveiből 
a racionalizmusnak a kereszténységre vonatkozó tanát 
behatóan ismerheti meg. És hogy a modernizmus 
milyen utat tapos : azt a Pascendi enciklika irta le s 
nálunk Dudek,15 Rott,16 Szeghy,17 külföldön pedig: 
Mercier,19 Heiner,18 Michelitsch20 és mások bebizonyí-
tották. 

Ezen történeti-kritikai módszert azért találták 
ki, hogy a kereszténységet isteni jellegétől megfosztva, 
a többi természetes vallások sorába helyezzék. Ki 
nem venné észre ezen törekvést pl. Strauss D. művei-
b e n ? S ki nem venné észre ugyanezt a tendenciát 
Loisy müveiben,21 aki, mint Dudek dr.22 megjegyzi, 
túltesz Harnackon is, aki Dogmengeschichte és Wesen 
des Christentums című műveiben ugyancsak megnyir-
bálja a kereszténységet? 

Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy a raci-
onalizmus és a nyomában haladó modernizmus 
kezében a kereszténység hasonló sorsra jutott, mint 
az ember, akiről az evangéliumban olvasunk, aki 
Jeruzsálemből Jerichóba menve rablók közé esett és 
nagy sebektől elborítva, kifosztva, felismerhetetlen 
állapotban az útszélen feküdt. 

Szóval a modernisták történeti módszere szerint 
a Krisztussal és az evangéliummal já ró események 
nem a reális történelemhez, hanem ahhoz a másik-
hoz, a hitbelihez, a vallási ösztön által költötthöz 
tartoznak. 

Mlinarovits Kelemen. 

1 Scliutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes. 
3 Reimar hátramaradt iratainak : Fragmente eines unbekannten, 
kiadásával; nemkülönben a «Beiträge zur Geschichte und 
Literatur» közrebocsátásával ö a «Wolfenbütteli töredékek» 
befejezője. 3 Az általános német könyvtár kiadója. 4 Reper-
tórium für biblische und morgenländische Literatur. 5 Kü-
lönösen De daemoniacis c. müve. 6 Commentar über das N. 
T. ; Das Leben Jesu. 7 Das Leben Jesu ; Die christliche 
Glaubenslehre; Leben Jesu für das deutsche Volk. 8 Die 
Symbolik und Mythologie; Der Gegensatz des Petrus und 
Paulus. 9 Begründung des Glaubens, B. K. 10 Theologische 
Zeitfragen. 11 Der alte und der neue Glaube. 12 A keresztény-
ség apologiája, II. r. 440—525. 13 A szentírás apolog. és Her-
meneutica Bibi. 275—322. 14 A kereszténység lényege és Pár-
huzamok. c. müveiben. 15 Modernizmus és katholicizmus; 
16 Kath. Szemle, 1907. decemberi füzetében ; 17 Kath. Szemle, 
1908. jan. füz. 18 Der Modernismus, (1. Hirtenbrief und 
Auszug aus einer Rede). 19 Der neue Syllabus Pius X., oder 
Dekret; Die Massregeln Pius X. gegen den Modernismus; 
20 Der biblischdogmatische «Syllabus» Pius X. 21 Autour 
d'un petit livre és L'Evangile et L'Eglise cimű munkáiban. 
«Wie gesagt, war es hauptsächlich A. Lo i sy . . . der das Er-
scheinen des neuen Syllabus veranlassete.» Michelitsch, Der 
neue Syllabus, p. S. Hermann (Inst. Dogm. v. I.) megjegyzi, 
hogy a 65 kárhoztatott tétel közül Loisy-é 56 22 Modernizmus 
és katholicizmus, p. 22. 
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J{abbia dantesca." (i.> 
(VIII. Bonifác pápa szerepe a Divina Commediában.) 

Mikor Domenico Palmieri, a nemrég elhunyt 
nagy nevű theologus tollat fogott a kezébe, hogy 
«Eccelenza del Poema» címen méltassa a halhatat-
lan Dante halhatatlan művét, a Divina Commediát, 
pillanatig tanácstalanul állott íróasztala előtt. írnia 
kellett a Divina Commedia fenséges voltáról («eccel-
lenza»), páratlan szépségeiről ! De hogyan tegye ezt 
épen az a Palmieri, kinek elve szerint kárbaveszett 
vállalkozásba fog az, aki komolyan be akarja bizo-
nyítani valamiről, hogy ez a valami szép. «A szép-
séget látni s érezni kell, de nem érvekkel bizonyí-
tani»,— mondja.1 Inkább azt szoktuk bizonyítani, ami 
valamiképen bizonyításra szorul, nem pedig Dante 
fő művének bámulatra ragadó kiválóságait. A Divina 
Commediát Palmieri is szerfölött szereti és becsüli, 
s ennél — saját bevallása szerint — a világirodalom 
egyetlen más klasszikus költői művét sem bámulja 
lelkesebben.2 

De nem is csak a Divina Commediáról, hanem 
magáról a nagy költő ideális alakjáról is sokszor a 
hódoló bámulat és elragadtatás hangján emlékezik 
meg. Sőt arra is kéri Istent, teljesítse forró vágyát : 
láthassa meg egy nap az ő Dantéját a boldog és 
örök Paradicsomban.3 Ily tiszteletre méltó (majd azt 
mondtam «szent») a költő személye is Palmieri előtt. 

1. E néhány előre bocsátott szó szolgáljon 
most arra, hogy majd a nagy ellentétek láttára annál 
jobban mérlegelni tudjuk Palmieri azon kemény 
szavainak súlyát, melyekben az «altissimo Poéta» 
személyét illeti keserves szemrehányásokkal, súlyos 
de talán jogos vádakkal. 

Mert ugyanaz a Palmieri, aki magát a Divina 
Commedia lelkes bámulójának («caldo ammiratore») 
vallja, ugyanaz beszél a méltatlankodás komoly, elkese-
redett hangján Dante féktelen haragjáról («l'ira sua 
sregolata») ;4 beszél gibellin haragról («l'ira gliibel-
lina»),5 gibellin dühről («il suo furor ghibellino»)/' 
s elnevezi Dante némely eljárását őrjöngésnek 
(«frenesie»).7 Van egy szó az olasz nyelvben, melyet 
a kutyákra szoktak alkalmazni, mikor raj tuk kitör 
a veszettség dühe : «rabbia» ; s van egy kifejezés 

1 «La bellezza non si dimostra con argomenti, — si 
vede e si sente.» Domenico Palmieri S. J. Commento alla 
Divina Commedia di Dante Alighieri. Vol. I. Prato. 1898. 46. 1. 

2 Máskép nem mondaná magáról : «Jo amo e stimo assai 
la Divina Commedia, e ne s o n o . . . caldo ammiratore, e la 
stimo non inferiore a qualsiasi poema classico». U. o. 

3 «II beato ed eterno vivere in Pa rad i so . . . dove Iddio 
ci faccia la grazia di rivederlo (t. i. Dantét) un giorno.» 
U. o. 154. 1. 

* Ü. o. 13. L 
s U. o. 11. 1. vagy Vol. II. 144. 1. 
a U. o. Vol. I. 77. 1. Hasonló kitétellel találkozunk más 

helyeken is, pl. 382. 1. 
7 U. o. 99. 1. 

Palmieri szókincsében, mellyel Dantét szokta jelle-
mezni, mikor ez utóbbi a pápákról szenvedéllyel 
tárgyal : «rabbia dantesca»,1 «dantei dúhösség», «dantei 
veszettség». 

Helyén valónak tartok mindjár t itt egy megjegy-
zést kockáztatni : aki tisztábban van azzal, mit nevez 
Palmieri dantei dühnek, annak éreznie kell, hogy 
Palmieri nem is vétett annyira az igazság, mint inkább 
csak a nagy költő emlékét méltán megillető kegyelet 
ellen. Nem a vád és szemrehányás igazságtalan, 
hanem a szó szerencsétlen. Mennyivel sikerültebb, 
mennyivel kegyeletesebb hangon tudja jellemezni 
Baumgartner2 Danténak néhány pápa iránt tanúsított 
nem épen méltányos érzületét: «Diese tiefe, gran-
diose Leidenschaft, in erschütterndem Leiden begrün-
det.» Itt nincsen szó veszettségről, dühről, hanem 
határtalan mélységes szenvedélyről, melyet a hazájá-
ból száműzött hazaszerető lélek gyötrelmei s meg-
ragadó fájdalma némiképen indokolttá tesznek. 

2. Mert Danténak is meg kellett egyszer Ízlel-
nie a számkivetés minden keserűségét. Firenze a 
politikai pártvillongások hevében száműzte legna-
gyobb liât, igaz : csak két évre ; de a száműzetésben 
is nagy Dante később sem tért vissza, hanem bele-
nyugodott abba, hogy ne a szép Firenze derült ege 
alatt, hanem idegen földön «boruljon rája a halál 
homálya».3 A száműzetésben csak izzóbb lánggal 
lobogó hazaszeretet sugallhatta a «Popule meus 
quid feci tibi» kezdetű levelét is, melyet Firenze 
népéhez írt. Mert «minél több oka volt neheztelni 
hálátlan hazájára, annál jobban szerette azt; s harag-
jában, mellyel nagy bűneit ostorozta, szemrehányá-
saiban, melyekre hálátlansága miatt fakad, az a mély 
fajdalom és aggódás hangzik szüntelen, melyet csak 
a szeretet táplálhat oly erősen s melytől a gyűlölet 
s a közönyös elhidegülés egyaránt távol van».4 

Ahogy fogytak évei, úgy fogyott velők reménye 
is, hogy valaha viszontlássa szülőhazáját, Firenzét. 
Pedig úgy szeretett volna ott halni meg, ahol keresz-
telték. De kegyetlenül kizárták őt abból a szép akol-
ból, melyben boldog gyermekkorában, «mint kis 
bárányka alhatott» : 

«.. . la crudeltà fuor mi serra 
Del bello ovile, ov'io dormii agnello.»5 

1 U. o. 11. 1. — «Rabbia» annyi m. a német «Hundswut» ; 
a 473. lapon : « è nel Poéta una vera mania.» 

2 Geschichte der Weltliteratur v. Alex. Baumgartner. VI. 
Herder. 1911. 106. 1. 

3 A visszatérhetés engedélye ugyanis oly föltételekhez 
volt kötve, hogy ezeket Danténak lealázó voltuknál fogva 
vissza kellett utasítania. Többek között: hogy a visszatérő 
száműzöttek egyideig önként börtönre szánják magukat, ker. 
Sz. János napján a szégyen fövegével (hegyes sipkával) a 
fejükön, égő gyertyával kezükben nyilvános körmeneten 
kövessék Sz. János taligáját, stb. (V. ö. Dr. Angyal János : 
Alighieri Dante élete, főműve, hite. Temesvár. 1904. 10. 1.) 

4 A Pokol. Fordította, bevezette s jegyzetekkel kisérte 
Szász Károly. Budapest. 1888. 30. 1. 

5 Paradiso 25, 5. 
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3. A Divina Commedia a száműzetés éveinek 
munkája. Nem is nagyon csodálható tehát, ha a 
mélyen szenvedő Dante eme capolavoro-ján dol-
gozva, nem tudta feledni politikai ellenfeleit, kikről 
tudta, vagy legalább hitte, hogy száműzetésének okai 
voltak. S a szenvedésekben megtört Dante sokkal 
gyöngébbnek bizonyult, semhogy azokról, kik őt bol-
dogtalan földönfutóvá tették, szemernyi jót gondol-
hatott, vagy csak egyetlenegy elismerő szót is Írha-
tott volna.. 

S mivel VIII. Bonifác pápa a guelfek és gibelli-
nek között folyt politikai harcokban nem mutatkoz-
hatott mindkét párttal szemben egyaránt közönbös-
nek ; s mivel a két párt közül épen Dante pártfelei, 
a gibellinek voltak azok, kik a császárságnak oly 
azt meg nem illető jogokat követeltek, melyek egye-
nesen Itália és a Szent Szék függetlenségét veszé-
lyeztették volna, — Bonifác politikai ellenfele lett a 
gibellin tábornak. A pápa beleszólott Firenze ügyeibe, 
a signoria megbukott s Dante száműzött lett. VIII. 
Bonifác személyét pedig, ha már előbb nem, e perc-
től kezdve gyűlölte, sötét gyűlölettel, mint halálos 
ellenségét Dante. 

Pedig ezek után is kérdés marad, vájjon Bonifác 
volt-e oka Dante száműzetésének. 

Szász Károlynak, a dunamelléki ref. püspöknek, 
nem áll érdekében menteni a pápát, könnyen mond-
hatja tehát, hogy «Dante méltán tulajdonította ez 
eredményt Bonifácnak, aki ellen gyűlöletét csak nö-
velhette az, hogy szülővárosát sohasem látta viszont.»1 

Dante maga is oly szavakat ad a Paradiso 
XVII. énekében Cacciaguida ajkaira, melyek értel-
mében Daniénak azért kell távoznia Firenzéből («di 
Fiorenza partir ti conviene»), mert így akarja ezt 
(«questo si vuole») és ebben dolgozik («e questo 
giá si cerca») s ezt nemsokára keresztül is viszi («e 
tosto verra fatto») az a Bonifác, akit e kérdés ko-
molyan foglalkoztat («chi ciö pensa») ott Rómában, 
ahol nap nap után űzik a szimóniát («là dove Cristo 
tutto di si merca»).2 

Ha tehát a költőnek hiszünk, tényleg azt kell 
tartanunk, hogy Dante száműzetése Bonifác pápa 
műve volt, De ismét közbelép Palmieri s figyelmeztet 
arra, hogy a költő — épen mert a pápával szemben 
nagyon is ellenséges indulatú — e kérdésben ille-
tékes tekintély nem lehet.3 Firenze ügyeibe beleavat-

1 I. m. 275. 1. 
2 Jó fordítását adja e kemény szavakat tartalmazó dantei 

soroknak Szász Károly: 
«Mint Hyppolit Athénből megfutamlott, 
. . . Úgy kell Florencet néked is elhagynod. 
Ezt így akarják s ürügy is akad. 
Sikerül is annak s ott, hol eladják 
A Krisztust minden isten-áldott nap.» 

(A Paradicsom. Irta Dante A. Ford. s jegyz. és magy. kisérte 
Szász K. Bpest. 1899. 202. 1.) 

3 «La sola asserzione del poéta, nemico purtroppo di-
chiarato del papa, non basta davvero a fareene sicuri.» 

kőzni, mint ezt Bonifác tette s Dante száműzetését 
akarni, mondja Palmieri, e keltő nem jelent egyet. 
Épen ezért, míg a történelem ellenkezőt nem mutat 
föl neki, egyáltalán nem hiszi, hogy Bonifác pápa 
Dante sorsára befolyással lett volna; sokkal való-
színűbb előtte, hogy a pápa Dantét nem is ismerte.1 

Helyesen jegyzi meg, hogy ez természetesen csak az 
esetben lehetséges, ha az az állítás, mely szerint Dante 
valamikor Bonifác pápához követségbe ment volna, 
nem felel meg a történelmi valóságnak. Bár, hogy a 
pápa Dantét esetleg személyesen nem ismerte, ezzel 
hathatósan érvelni — úgy hiszem — még nem lehet. 
Ha ugyanis igaz volna (ami körülbelül nem igaz), 
hogy mikor a pápa 1301-ben Matteo d'Acquasparta 
bíborost Firenzébe küldte, egyúttal azzal is megbízta, 
hogy a viszálykodókat száműzze, ezért még nem 
kellett a pápának okvetlenül személyesen ismernie 
a száműzendőkel. 

De bármint álljon a dolog, annyi tagadhatatlan 
marad, hogy Dante a pápát — nem azért, mert pápa, 
hanem inert Bonifác volt — gyűlölte, határt nem 
ismerő, vak gyűlölettel; gyűlölettel, mely kegyeletet 
nem ismer, hanem boszút szomjazik.2 így esett meg, 
hogy a Divina Commediának, e par excellence ka-
tholikus költeménynek nem is egy, nem is két helyén, 
nemcsak a Pokolban, hanem a Paradicsomban is 
annyiszor kell találkoznunk Bonifác pápának szé-
gyenletes emlékével. Szégyenletesnek mondom, mert 
ilyennek festi előttünk a költő. 

4. Mindjárt az első súlyos vád a Pokolban hang-
zik el Bonifácról. E szerint Bonifác csellel szerezte 
volna meg magának a szép nőt, az Egyházat, hogy 
azután meggyalázza : 

«Se' tu si tosto di quell' aver sazio, 
Per lo quai non temesti torre a inganno 
La bella donna, e poi fame strazio ?3 

A pokol azon helyén vagyunk, ahol a simoniát 
űzők bűnhődnek s ahol már várnak Bonifácra.4 

(Ism. m. Vol. III. II Paradiso. 277. 1.) — Vájjon mit szólna 
Palmieri, ha valakinek kedve volna e szavaira ilyen ellen-
vetéssel felelni : Danténak az az ellenséges érzülete, mellyel 
Bonifác személyét illeti, talán nemcsak nem leszi valószínűt-
lenné, hogy a pápa volt oka a költő számkivetésének, hanem 
inkább maga is érvet szolgáltat e tény valószínűsége mellett. 
Nem azért valószínűtlen, hogy a pápa száműzte Dantét, mivel 
ezt Dante állítja, aki rá haragszik, hanem talán inkább épen 
azért haragszik rá Dante, mert tudja, hogy Bonifác volt, aki 
őt száműzte ! ? 

1 U. o. 278. 1. 
2 «Uno sfogo di privata vendetta», amit Palmieri «aljas 

eljárásnak» nevez («che "i? al tutto ignobil cosa»). U. o. Vol. 
I. 13. 1. 

3 Inf. 19, 55—7. — Itt is hűen fordít Szász Károly : 
«Hát ily hamar beleunnál a jóba, 
Melyért nem féltél csellel megkeritni 
A szép arát, hogy oszt' hurcold sártóba ?» 

De e mondat : «hogy oszt' hurcold sártóba», — már nem oly 
sikerült (tartalmi hűség szempontjából sem), mint Angyal I, 
fordítása : «hogy aztán meggyalázzad.» 

« Inf. 19, 77. — V. ö. Párad. 30,148 is. 
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A pápára haragvó Dante könnyen hisz annak a tra-
díciónak, mely szerint Bonifác csalással jutott volna 
a pápai trónra. Mikor (e hagyomány értelmében) 
szent életű elődje, V. Coelestin pápa cellájának ma-
gányába vonulva imádkozni szokott, Caietani biboros 
egy a falba alkalmazott picike nyíláson keresztül e 
szavakat sugdosla Coelestinnek titokzatos hangon: 
«Celestino, rinuncia! Celestino, rinuncia!» («Mondj 
le, Coelestin, mondj le!») A pápa azt hitte: égi szó-
zatot hall s lemondott Caietani biboros (VIII. Boni-
fác) j avára ; előzőleg azonban egy definitiót adott 
közzé, melyben kimondja, hogy a pápának joga van 
e legfőbb méltóságról lemondani. így lett volna «la 
bella donna» Bonifác jegyese, más szóval: így jutott 
Bonifác a pápai trónra. 

Ha Coelestin le nem mond a trónról, Bonifác 
talán sohse lett volna pápa ! E gondolat nem ok 
nélkül gyötörhette Dantét, aki minden szenvedéseért 
Bonifácot okozta. Ezt a «nagy lemondását» («il gran 
rifiuto») épen ezért nem tudná feledni Coelestin pá-
pának. így jut aztán Coelestin is ugyancsak a Po-
kolba. A pokol előrészében találkozik vele a költő s 
azonnal rá ismer: 

«Vidi e conobbi t 'ombra di colui, 
Che fece per viltate it gran rifiuto.»1 

1 Szó szerint: «oda nézék s fölismerém annak az ár-
nyékát, ki gyávaságból lemondott a nagyságról (szolgailag 
fordítva : a nagy lemondást tette).» Inf. 3, 59—60. — Kaposi 
József Dante Magyarországon c. munkájában (247. 1.) hibáz-
tatja Szász Károlyt, amiért e soroknak kétféle fordítását is 
adja («a bevezetés egészen más fordítást ad, mint a szöveg); 
de különösen elitéli azt, hogy egyszer a «ránéztem», másszor a 
«fölismerém» kifejezést használja, pedig «a magyarázat szem-
pontjából óriási különbség van — mondja — a «ránéztem» 
és «fölismerém» között.» Nem hiszem, hogy Szász Károly 
e vádra rászolgált. Igaz ugyan, hogy a «ránéztem» és «föl-
ismerém» kifejezések értelme nem azonos, de azért mind a 
kettő s akármelyik helyén való, mivel Dante mindakettőt 
használja («vidi» e «conobbi»). Tartalmilag egyébkent is 
visszaadják Szász K. fordításai mind a kél értelmet. Külön-
ben több jel arra mutat, hogy Szász K. neves Dante-fordi-
tónkkal szemben a kritika néha nem is csak szőrszálhasogató, 
hanem egyenesen túlzó, sőt igazságtalan. Igaz, hogy mint 
Kaposi megjegyzi (u. 0.253. 1.), Szász K. a Purgatórium jegy-
zeteiben a hit kérdését nem tárgyalja mindig «oly dicséretes 
objektivitással», mint a Pokol-fordításhoz csatolt magyará-
zatokban, de ő itt nem azt mondja : ez volt Dante hite, 
hanem egyszerűen saját protestáns theológiájának elvei sze-
rint értekezik. IIa azt mondja Szász Károly: Dante katho-
likus volt, én protestáns vagyok, — ezt csak nem tudjuk be 
neki hibául. — Nagyon igaz az is, hogy Szász K. egyszer 
(Par. 351. 1.) «Ízléstelenné is válik» (Kaposi u. o.), de azért 
általánosságban véve a Paradicsomhoz adott kommentára s 
fordítása épen a Szűz Máriáról szóló részekben sokszor 
(tehát nem épen mindig) katholikus Dante-magyarázóinkénál 
is jelesebb. — Egy másik vád szerint Szász K. a Purgató-
rium 20. énekének Szűz Máriára vonatkozó 8. terzináját for-
dítva «ismét többet mond, mint Dante, mert ez «éhségről» 
semmit sem tud, sőt Szász a kath. theológia ellen vét, mikor 
a 3. sorban a «kínnal» kifejezést használja, amennyiben Jézus 
Krisztus születését természetfölöttinek tartják úgyszólván az 
összes theológusok.» (Alleram : Kath. Szemle 1903. 669. 1.) 

E két sor olvasásánál érzi csak igazán az ember, 
hogy a katholikus Dante sincs mindig kellő tekin-
tettel azon nemes, tiszteletet érdemlő érzelmeink 
iránt, melyeket egy pápának s szentnek személyével 
szemben szeretnénk táplálni. Floznik György dr. 

Adatok a papnevelés történetéhez a munkácsi 
egyházmegyében. (i> 

Munkács-egyházmegye történelmében a pap-
nevelést illetőleg három korszakot lehet átlagosan 
megkülönböztetni. Az első korszak 1689-ig, a máso-
dik 1776-ig, a harmadik pedig a mai napig tart. Én 
az első két korszak papneveléséhez kívánok csak az 
alábbiakban néhány adattal hozzájárulni abban a 
reményben, hogy az, aki egykoron meg fogja írni a 
papnevelésnek részletes és pragmatikus történelmét 
a munkácsi egyházmegyében, talán némi hasznát fogja 
vehetni az én sovány adataimnak is. 

Az első korszakban szó sem lehel a mai érte-
lemben vett papnevelésről, mivel e korszakban 
Munkács-egyházmegye nemcsak papnöveldével, de 
még elemi iskolákkal sem rendelkezett, ez okból 
aztán azok, akik az egyház szolgálatába óhajtottak 
lépni, vagy az akkori nagyszámú zárdák egyikében, 
vagy pedig egyes képzettebb falusi papoknál szerezték 
meg azon ismereteket, amiket abban a korban a pap-

De e vád is csak részben jogos : Szász sem beszél «éhség-
ről», hanem «ínségről» s így a «povera fosti tanto» értelmét 
tartalmilag fedik Szász szavai : «szegény valál, ínség is 
gyötre». — Mikor Kaposi (u. o. 247—250. 1.) «Szász. K. Dante 
magyarításának néhány tipikus hibájára» mutatott rá, itt-ott 
szintén igen szigorú volt. Hibát talál pl. e sorban : «Meg-
izzadék, oly félelmem vala» (Inf. 3, 132), mivel az olasz 
szöveg «a félelemtől való megizzadást a jelenre s nem a 
múltra vonatkoztatja.» Tisztelettel kérdem : a «megizzadék» 
alak nem vonatkozhatik a jelenre is? A «meg» igekötővel 
kezdődő igék a mult időben sokszor csak azt jelentik, hogy 
az állapot vagy cselekvés már megkezdődött (a múltban), de 
tart még (a jelenben). Pl. «megéheztem» (éhes vagyok), 
«megeredt az eső» (most is esik), «megszomjaztam» (szomjas 
vagyok), «megizzadtam» (izzadok) stb. — Nem kellett volna 
Kaposinak annyira rosszalnia (u. o. 248. 1.) Szász K. azon 
sorát sem, melyben az «il senso lor m'é duro» (Inf. 3, 12.) 
fordítását adja. E sor értelméről kétféle magyarázat van s 
bár határozottan valószínűbb a Kaposi adta értelmezés, de 
azért lehetséges a második is. Ha «rossz fordításnak» minő-
sítjük a Szász Károlyét, akkor a német Kannegiesser (Witte 
kiadása), az olasz Palmieri és mások többen szintén nem 
tudnak olaszul és nem értik Dantét. — Kaposi műve ez 
apróbb kifogásolni valók mellett is jeles munka marad. 
Benne jóval többet kapunk, mint amennyit a könyv címe 
ígér: Dantét nemcsak magyar vonatkozásokban ismerjük 
meg belőle teljesen kimerítően, hanem mellesleg a külföldi 
Dante-irodalom felől is sokoldalú, nem egyszer nagyon ér-
dekes tájékoztatást nyerünk. E könyv nélkül, mióta meg-
jelent, most már el sem képzelhetném többé magyar Dante-
irodalmunkat, mely vele jelentékenyen gazdagodott. Külö-
nösen értékes a benne oly gazdagon fölhalmozott adatok 
miatt, mert a Dante Magyarországon» c. könyv bámulatos 
hangyaszorgalomnak s lelkes ügyszeretetnek gyümölcse, a 
kérdésbe eső «omne scibile» tárháza. 
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jelöltektől megköveteltek. A jelöltek szellemi képes-
ségétől függött aztán, hogy mennyi idő alatt szerez-
ték meg a kellő ismereteket, melyek az ó-szláv szö-
veg olvasásán, a katekizmuson és biblián, valamint 
az egyházi szertartások végzésén kívül alig állottak 
másból. 

Természetes dolog, hogy a jobbmódú jelöltek 
a saját költségükön éltek a tanulmányi idő alatt a 
zárdában vagy az illető pap házánál, míg a szegé-
nyebb sorsuaknak ellátásukért és tanításukért testi 
munkával kellett megszolgálni. Mivel pedig ebben a 
korszakban — a keleti egyház kánonjogának meg-
felelőleg — senkit sem szenteltek fel pappá 30 éves 
kora előtt, világof, hogy nem gyerek, hanem fel-
nőtt, sőt rendszerint már nős emberek voltak, kik 
e tanulmányaik végett a zárdába avagy valamelyik 
világi paphoz mentek. Ebből aztán megérthetjük azt 
is, miért voltak nemcsak a püspökök — az egy 
Rakoveczky Method (1687—1689.) kivételével1—hanem 
az egyházmegye összes dignitáriusai is e korszak-
ban a szerzetes papság soraiból választva, míg 
a világi papból egy protopópánál (esperes) nagyobb 
méltóságú ember nem lehetett. 

A második korszak akkor vette kezdetét, amikor 
De Camelis püspök, illetve apostoli vikárius (1689 — 
1706.) kérésére megengedte Kollonics Lipót prímás, 
hogy a néhai Jahó Jakab pécsi kanonok alapítvá-
nyára három munkács-egyházmegyei ifjü vétessék be 
a nagyszombati papnöveldébe, akiktől azonban mái-
megfelelő előképzettséget is követeltek.2 

De nemcsak ez a három alapítványos ifjú végezte 
theologiai tanulmányait Nagyszombatban, hanem az 
ambiciózusabb ifjak közül mások is, kik természete-
sen vagy a saját költségükön tartották ott fenn magu-
kat, vagy pedig a papnöveldében való kiszolgálással 
keresték meg az élelmüket. Az utóbbi esetre a leg-
eklatánsabb példa a Bradács János püspök (1767— 
1772.) esete, ki mint kiszolgáló inas végezte tanul-
mányait Nagyszombatban.3 

A szepesi parochiák lévén legközelebb Nagy-
szombathoz és a Szepességen lévén a legtöbb közép-
iskola is, természetes valami, hogy Nagyszombatba ép 
a Szepességből került a legtöbb iljú és hogy ez 
magyarázza meg azt a feltűnő körülményt, melynél 
fogva e korszakban, sőt még jóval azon túl is, az 
egyházmegye püspökei és legelőkelőbb férfiai — 
elenyésző csekély kivétellel — a Szepességből kerül-
tek ki. 

A Nagyszombatban tanuló papjelöltek, ha nem 
alapítványi helyen voltak, egy-két évi tanulás után 
fölszenteltették magukat és mint fölszentelt papok 
folytatták tanulmányaikat, mivel a római szék enge-
delmével szabad lévén nekik latin szertartás szerint 
is misézni, a beszolgált mise-stipendiumokból köny-

1 Duliskovics «Isztovicseszkija Cserta» II. 72. 
2 Duliskovics i. m. III. 1. 
3 Lucskay História Carpatho-Ruthenorum. IV. 117. 

nyebben fentarthatták magukat. Elég legyen erre 
nézve is például Bradács János püspököt említeni fel.1 

A második lépést a rendszeres papneveléshez 
Olsavszky Manó püspök (1747—1767.) tette meg az 
által, hogy 1747-ben megnyitotta a munkácsi pap-
nevelőiskolát, melyről alább lesz szó.2 

A harmadik lépés ez irányban Eszterházy Ká-
roly gróf egri püspöktől eredt, kinek előterjesztése 
folytán Mária Terézia királynő 1754. július 8-án kelt 
rendeletével 1200 frtot utalványozott arra a célra, 
hogy ez összegből évenkint hat munkács-egyház-
megyei növendék tartassék el az egri papnöveldében.3 

Alább fogom részletesebben mondani el az egri 
papnöveldében tanult ifjak egyik legkiválóbbjának 
följegyzései alapján, minő hatással volt az egri neve-
lés az ott megfordult növendékekre. 

A rendszeres papnevelést kívánta szolgálni e kor-
szakban végül az a pap-képző iskola is, mely az 
oláh ajkúak részére 1767-ben lett felállítva s mely 
Zváskó nevű tanítójával együtt Szatmárról egyidőben 
Turcra lett áthelyezve.4 

Míg az első korszakban a papjelöltek tanulmá-
nyaik végett csak a görög szertartású zárdákat keres-
ték volt fel, addig a második korszakban felkeresték 
az egyházmegye területén levő nevesebb latin szer-
tartású zárdákat is, első sorban pedig a sztropkói 
Ferenc-rendű zárdát, hol ez időben a theológia mellett 
a bölcsészetnek is igen kiváló oktatói voltak.5 

De hogy a kiválóbb tehetségű és magasabb becs-
vágyó ifj ak e korszakban mily messze fekvő helye-
ket kerestek fel tanulmányaik bővítése céljából, onnan 
látjuk, hogy pl. Petkószky János 1714-ben a bécsi 
Pázmáneumban, Zseleznik Pál 1760-ban Rómában 
tanulják a theologiát, míg Bradács Mihály, ki mint 
káptalani helynök és fölszentelt püspök 1814-ben halt 
el, mielőtt nagyszombati klerikus lett volna, elvégezte 
Bécsben a jogi tanfolyamot.6 

Itt jegyzem meg, hogy 1758-ban azt a fölszólí-
tást kapta volt Olsavszky püspök Rómából, miszerint 
küldjön növendékeket a szent Atlianázról nevezett 
intézetbe, mely felszólításnak azonban Olsavszky — 
jelentkezők hiányában — nem tehetett eleget.7 

De a kiválóbb tehetségű ifjak nemcsak rend-
szeres theologiai oktatásban kívántak részesülni,hanem 
arra törekedtek, hogy a magasabb tudományos gradu-
sokat is elnyerhessék. Ezek közül elég legyen meg-
nevezni Olsavszky Simon püspököt (1700 — 1738.), ki 
a filozófia doktora és a theologia baccalaureusa ; 
Olsavszky Manó püspököt, ki szintén a filozófia dok-
tora, Rassó Györgyöt, ki a kánonjog, Beskó Györgyöt, 
ki a filozófia doktora volt és akik mindannyian a 
második korszakban végezték tanulmányaikat.8 

1 Lucskay i. m. 220. 
2 ü . o. 37. 
3 U. a. 245. 
* Lucskay i. m. 222. 

s U. a. 237. 
° U. a. 224. 
7 Lucskay í. m. 245. 
s U. a. 207. 
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Olsavszky Manó püspök látva azt, hogy a vallás-
alapból nem remélhet oly segélyt, amelyből rendes 
papnöveldét állíthatna fel és el lévén határozva bármi 
utón és módon kiemelni papságát az annyiszor 
szemére hányt tudatlanságból és elmaradottságból, 
az 1744. év őszén, a munkácsi lelkészet belsőségén 
a saját szájától elvont falatok árán — mint Lucskay 
mondja — iskolaépületet kezdett felállítani, melyet 
azonban anyagi eszközök hiányában csak 1747-ben 
fejezhetett be.1 

Ez iskolaépületben két tanterem volt, még pedig 
egy az elemi ismeretek, egy pedig a papi tudomá-
nyok előadására. Az elemi iskolában a munkácsi 
kántor, a papnevelő iskolában pedig egy-egy kiválóbb 
képzettségű pap oktatta az iljúságot. 

Olsavszky ismételt esedezése folytán Mária Terézia 
1748. február 20-án 300 frtot engedélyezett a vallás-
alapból ezen iskola céljaira oly módon, hogy 150 frt 
a papnevelő-iskola, a 120 frt pedig az elemi iskola 
tanítójának a fizetésére fordíttassék, inig a fennmaradó 
30 frtból az iskola dologi kiadásait kellett fedezni.2 

Ezen iskola, illetve annak papnevelő osztálya 
1777-ig, t. i. az ungvári papnövelde életbeléptetéseig 
állott csak fenn és virágzása az 1771-től 1777-ig 
terjedő időszakra esik. Az elemi-osztály növendékei 
egy kiskatekizmuson és biblián kívül csak ó-szláv 
nyelven írni, olvasni és a számolás elemeit tanulták. 
Ily gyarló előképzettséggel menvén át a növendékek 
a papnevelő-osztályba, természetes dolog, hogy ennek 
az osztálynak a tananyaga sem terjedt túl a rítuson 
és a morális elemein.3 

Az iskola hol üresen állott, hol meg túl volt 
zsúfolva, mivel a tanulók rend szerint csak addig 
hallgatták az előadásokat, amíg tartott a magukkal 
hazulról hozott élelmiszerekben. 

Tudni kell ugyanis, hogy a munkácsi iskola tanulói 
mind meglett ifjak, sőt nős férfiak voltak, kik a leg-
különbözőbb anyagú és szabású ruhában jártak és a 
városban rendesen a földművelő polgároknál voltak 
szálláson. Ha elfogyott a hazulról hozott élelmük, 
akkor vagy a Munkáccsal szomszédos községekbe 
rándultak ki élelemszer gyűjtése végett, vagy pedig 
egyenesen hazamentek ezért.4 

Hogy aztán ily viszonyok közt szó sem lehetett 
rendszeres tanításról s hogy ebből kifolyólag Olsavszky 
maga is kénytelen volt gyakorta olyanokat szentelni 
papokká, akiknek utóbb maga mondta a szemébe : 
«Potius diabolo imposuissem manus, quam tibi», 
az nagyon is könnyen megérthető dolog.5 

Tekintettel erre, valamint a tanulóknak időnkint 
való nagy számára — igy pl. 1756-ban 80 volt a tanu-
lók száma, kik közül azonban csak 7 tudta a tollat 
úgy ahogy kezelni — Olsavszky nagyon óhajtotta 
volna úgy az iskolaépületet kibővíteni, mint pedig 

1 U. a. 180. 3 ü. a. 181. 5 U. a. 181. 
2 Lucskay i. ni. 135. 4 Lucskay i. m, 182. 

a papnevelő-osztály tanítója mellé segéd-tanítót is 
alkalmazni, főleg pedig a fölszentelendőket legalább 
egy félesztendei fegyelmezett életmódnak alávetni, 
de anyagi eszközök hiányában mindez csak jámbor 
óhajtás maradt.1 

A papnevelő-osztály tanítói, mint említettem, 
magasabb kepzettségű, t. i. olyan papok voltak, kik 
Nagyszombatban vagy Egerben végezték tanulmá-
nyaikat és hogy a megélhetésük biztosítva legyen, a 
tanítói állás mellé rendesen az oroszvégi parochiát 
is megkapták. Az ezen állásban működött 8 pap 
közül különös említést érdemelnek Babilya Mihály, 
Kopcsay János, Udvardy Illés, elsősorban pedig Bra-
dács János, — a későbbi püspök — aki 1756-tól 
1766-ig állott ez iskola élén, mivel ő bővíttete ki az 
iskolaépületet, ő öltöztetett fel először reverendába 
és tartott papi figyelem alatt két növendéket, ő hozta 
be az addig ismeretlen vizsgálatokkal együtt a rend-
szeres előadásokat a célból, hogy így a püspök ne 
legyen kénytelen szemrehányásokat hallani az egriek-
től, az udvarból és gróf Schönborntól, kik folyton azt 
hánytorgatták fel neki, hogy tudatlanokat szentel fel.2 

Bármily kezdetleges szervezetű és berendezésű 
volt is ez az iskola, mindazáltal a maga korában 
égető szükséget pótolt és valósággal bámulat tölti 
el az embert, olvasva úgy az ifjúság tudományszomját, 
mely képessé tette azt a legsanyarúbb nélkülözések 
elviselésére, valamint Olsavszky püspök fáradozá-
sát és áldozatkészségét a gondjaira bizott papság 
szellemi javának munkálása körül. 

És ha mindezek dacára ez iskola nem felelt 
meg az Olsavszky várakozásának minden tekintet-
ben, annak egyes egyedüli oka a rendelkezésére 
álló anyagi eszközök elégtelensége volt. 

A szükséges anyagi erőtől, illetve eszközöktől 
pedig Olsavszkyt egyedül az egri püspökök fosztották 
meg, kik hatalmas befolyásukkal útját áltották annak, 
hogy a legfelsőbb helyen meghallgassák, illetve telje-
sítsék Olsavszkynak a munkácsi papnevelő iskola 
érdekében előterjesztett kérelmeit.3 

Zsatkovics Kálmán. 

Budapest. Újévi üdvözletül. — III. Annak az "Egyhá: 
ellenvetésnek, hogy a sajtóval való foglalkozás nem yjJág-
egyezik meg a papi ájtatossággal, most már semmi , , 
éltelme sincsen. A tapasztalás épp az ellenkezőről 
tesz tanúságot. Ha abban a mozgalmas, nyugtalan 
életben, melynek a sajtó megvalósítója, veszedelmek 
vannak a papra nézve, akkor itt azt kell megjegyezni, 
hogy ő ennek a veszedelemnek nem önként teszi ki 
magát, hanem arra kényszerítve van. Szándéka nemes 
és tiszta, és mivel ezt a terhes foglalkozást Isten dicső-
ségére s a lelkek üdvösségeért vállalta el, azért biztosan 
számíthat Isten segítségére. A mi kötelességünk, épp úgy, 
mint bármely istenes embernél, a «Luchas del alma» 

1 Lucskay i. m. 76 2 U. o. 136. 3 Lucskay i. m. 267. 
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szerzője szerint nem az, hogy oszlopon álló szentek 
módjára viselkedjünk és sivár pusztába vonuljunk vissza ; 
hanem inkább az, hogy ablakainkat minden széláram-
nak, bárhonnan jöjjenek, nyitva tartsuk, vagyis min-
den hírnek, kérdésnek, kívánságnak, melyet a tömeg 
irántunk táplál, minden célnak és törekvésnek, melyek 
testvéreinkre, a liivekre nézve komoly következmények-
kel járhatnak, készségesen megnyissuk füleinket. Amint 
a régiek meséje szerint a szinbű, a vízi gyík, tűzön ment 
keresztül anélkül, hogy magát megégette volna ; amint 
a Nap sugarai át tudnak hatolni a vizén anélkül, hogy 
megnedvesednének: akképen a világi pap is megélhet 
a világban anélkül, hogy elvilágiasodnék, mozoghat vilá-
giak körében anélkül, hogy világi életmódra vetemed-
nék. Minden bizonnyal, nem lehet semmiféle vigyázat 
elég nagy az iránt, hogy a papi méltóságnak sajátos 
tökéletessége kárt ne szenvedjen; azonban azoktól a 
szofizmáktól és álokoskodásoktól is őrizkedni kell, me-
lyeket a röstség szokott sugallni. Mire nem támaszkodik 
s mibe nem kapaszkodik, mint eszközbe, sokszor a jóra-
való röstség, csakhogy bennünket tétlenségben tartson 
vissza s a régi, elkoptatott utakon járasson végig ! Ne 
törődjünk tehát kényelemszeretetünk mentségeivel és 
zsákmányra leső ellenségeink gyanús figyelmeztetései-
vel. Mondjuk inkább a nagynevű langresi püspökkel 
(Casos de conciencia): «A nyomtatott szónak nagy, dicső 
előjogát hadd engedjük hát át ellenségeinknek ; hagy-
juk a napisajtó területét teljesen a tévedés birtokában ; 
az egyház pedig, amelynek szent Pál apostol szerint 
«opportune et importune», ha tetszik, ha nem tetszik, 
fölemelni és hallatni kell szavát, hallgasson vagy csak 
ahhoz a csekély kis csoporthoz szóljon, amely még szó-
széke köré szokott gyűlni. Szűnjék meg az egyház az 
újságírók működésében kifejtett fölöttébb hatásos pré-
dikálás-módot használni; sőt vonja vissza áldó kezét 
azokról az elfajult fiairól, kik az épp említett eszköz hasz-
nálatával neki hallgatóságot képesek szerezni. Ah ! mily 
gonosz tanács ! Mekkora veszedelmet rejt méhében !» 
A nagynevű (volt) mainzi püspöknek (Ketteler bárónak) 
szavai : «Ha szent Pál még egyszer a világra jönne, 
újságíró lenne», az egész világot bejárták és mérhetet-
len hasznot hajtottak. Ah igen — mondá valaki egy kath. 
kongresszuson, — nem is kellene szent Pálnak újságíróvá 
válni, hiszen, amennyire az ö idejében lehetséges volt, 
ö már akkor az volt, az ő folytonos üldöztetés közt le-
folyt pályafutásában. Igaz ugyan, hogy ő csak leveleket 
írt, ámde azok valóságos hitterjesztő, bárcsak egyszer 
megjelenő lapok valának, melyeket mindannyiszor elő 
lehetett venni, amikor a körülmények szükségessé tették. 
A «Le Vieux Retraite» cimü lap szent Pál apos-
tol leveleiben egy modern napilapnak összes beosztását 
fölfedezte : ott találta a vezércikket a hitágazatokról és 
morálról szóló fejezetekben; a viták rovatát kivált a 
judaizáló hamis tanítók téves tanaival való erőteljes 
nyilatkozataiban ; a napi kérdések rovatát, pl. mikor a 
korinthusiakat a romlott emberekkel való társalgástól 
óvja; a társadalmi rovatot, ahol pl. az ephezusiakhoz írt 
levélben oktatást és utasítást ad a szolgák és urak közt 
való viszonyra vonatkozólag; a gyakorlati élet rovatát 
abban a korinthusiakhoz intézett intelemben, hogy a 
jeruzsálemi szegények javára rendezett gyűjtésben részt 
vegyenek ; a vegyesek rovatát jelentéseiben, hogy hajó-

törést szenvedett, hogy börtönben ült, hogy hány ütést 
kapott, hogy ötször vesszőzték őt meg stb. ; az üzenetek, 
vagyis az ú. n. szerkesztőségi telefon rovatát, például a 
kolosszabeliekhez írt levelében, ahol ezt üzeni: «Üdvözöl 
benneteket Epaphras, üdvözöl Aristarchus» ; vagy a 
Timotheushoz írt levélben az ott hagyott tárgyakra vo-
natkozólag: «ha hozzám jösz, hozd magaddal a köpö-
nyeget, melyet Troasban hagytam» ; a munkatársak rova-
tát, ahol Silvanus, Timotheus, Sosthenes stb. szerepelnek. 
Szent Pál apostolnak ugyanis voltak rendes levelezői s 
tudósítói, kiket apostoli riportereknek lehetne nevezni, kik 
között még nők is szerephez jutottak, például egy Chloe 
nevű görög nő és Phoebe diakonissza stb. A propa-
ganda, vagyis terjesztés ügyéről is gondoskodott szent 
Pál apostol, mert elrendelte, hogy leveleit közöljék a 
testvér hívekkel olvasás végett, hogy levelét a gyüle-
kezetben fölolvassák és más gyülekezetekkel is közöljék. 

íme, szent Pál apostol valóban mintát állított leve-
leiben nagy elterjedésre számított heti vagy napilap 
számára. 

«Az egyházellenes, «antiklerikális» sajtó, így szól 
tovább, messze megelőzött bennünket minden tekintetben. 
Sokáig, nagyon sokáig, a napisajtó vagy egészen, vagy 
majdnem egészen az egyház ellenségeinek kezében volt. 
Sietnünk kell nagyon, hogy a modern idők csataterén 
harckészen és kedvező állásban érkezzünk meg. . . Még 
van idő. De már elérkeztek azok a pillanatok, amidőn 
dönteni, eltökéléseket alkotni, a szétszóródott erőket 
összegyűjteni, hogy jól fegyelmezett csatarendben, Isten 
nevével ajkainkon, az ő egyháza iránt való szeretettel szi-
vünkben, a sajtó meghódítására kivonuljunk. Mi célból? 
Hogy a közvéleményt visszahódítsuk. És hogyha ezt 
visszahódítottuk : akkor a szavazó-jegyek meghódításá-
nak országos műveletére kell rávetni magunkat, mert a 
választó többségekből kerülnek ki (ha különben minden 
becsületesen, rendben folyik) a parlamenti többségek, 
melyek törvényeket alkotnak és törölnek el, kormányo-
kat állítanak vagy buktatnak meg. Talán nemsokára 
már későn lesz, és akkor nekünk további teendőnk 
más nem leszen, mint keservesen siránkozni annak romjai 
fölött, amit annyira szeretünk és oly gyáván védel-
mezünk». 

A ft. püspök úr itt aztán keservesen panaszkodik 
afölött, hogy a spanyol papság oly fizetést kap (termé-
szetesen az államtól, az elrablott egyházi vagyon kár-
pótlásául, mint a szeparáció előtt Franciaországban), 
tehát mert oly fizetést húz, hogy míg egyfelől fölkopik 
az álla, másfelől még közreműködését is a sajtóban 
mód nélkül megnehezíti. Nyomorra van kárhoztatva, 
úgy, hogy mintegy az a gondolat, hogyan meneküljek 
meg az éhhaláltól, időt se enged neki gondolkodni 
afölött, hogy sokat írjon. Azután szórói-szóra így foly-
tatja: «Hogyha pedig nem minden pap járulhat a kath. 
sajtó támogatásához írásbeli adalékokkal : az mind-
az.által mindenkire nézve lehetséges, hogy támogatásával 
sok szolgálatot tegyen neki. A mi legújabb könyvünk-
ben, melynek címe «A jó sajtó keresztes hadjárata», 
bőségesen és részletesen kifejtettük, mikép vehet részt 
a papság ebben az üdvösséges vállalatban. Az ott föl-
sorolt eljárásokon kívül a buzgóság és lelkesedés az Úr 
szolgáinak még sok egyebeket is fog sugallani, amik 
nem kevésbbé hasznot hajtók lesznek... Különösen a 
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szerzetesek és székesegyház körül csoportosuló papság, 
nemkülönben a papnevelő intézetek, illetve hittani fő-
iskolák tanárai hivatvák első sorban, hogy tollúkat 
fegyverül használják szent édesanyánk, az egyház védel-
mére. A lelkipásztori téren működő papság körében is 
sok jó tollforgató ember találkozik; a többiek pedig 
kivétel nélkül megtehetik azt, hogy a modern tévedések 
ellen más papoktól Írottakat, illetve a katholikus lapok-
ban megjelent olvasmányokat a nép széles rétegeiben 
elterjesztik. Ah ! mily magas szintájra emelkednék a mi 
sajtónk és mily sikeresen lehetne az antiklerikalizmus 
vészterhes terjedését visszaszorítani, hogyha annyi ezer 
és ezer lelkipásztor szivére venne az ügyét, ajánlaná 
a kath. sajtót, a kath. lapoknak hirdetéseket, előfizető-
ket, tudósítókat és tudósításokat szerezne és, ami fő, 
ha egyesületeket szervezne a sajtó támogatására». 

Ez a főpásztori szózat, amint láttuk, Spanyol-
országnak, egy tiszta katholikus országnak szól ; ámde 
másutt is lehet belőle tanulságokat levonni. 

* 
P á r i s . Miért szükséges kathotikusoknak katholikus 

tudomány-egyetem ? — Franciaországban, tudjuk, hét 
katholikus tudomány-egyetemet alapítottak több egy-
házmegye püspökei vidékenkint összeállva metropolitáik 
elnöklése alatt 1875-től kezdődőleg. Jelenleg öt ily fő-
iskola áll fönn és fejlődik szakadatlanul, «Institut Catho-
lique» név alatt, mert az uralkodó államrendszer a maga 
intézetei számára foglalta le az «université» szót, a 
tudomány-egyetemek ősi nevét. 

Dacára annak, hogy a francia katholikusok tényleg 
elfoglalták azt az álláspontot, hogy nekik katholikus 
tudomány-egyetemeket kell fönntartani, legújabb időben 
mgr. Lacroix, leköszönt tarantaisei püspök, aki idő-
közben Párisban a Sorbonne-on (állami egyetemen) 
tanszéket fogadott el a történelemből, egy könyvet adott 
ki, melyben azt a véleményt nyilvánítja, hogy a francia 
katholikusoknak nem szabad «kinai falat» fölállítani a 
Sorbonne és a katholikus egyetemek között, hanem «jó 
szomszédságot» kell vele fönntartaniok. 

Ez a tétel visszatetszéssel találkozott katholikus 
részről, tekintve azt az állapotot, melyben Franciország 
főegyeteme, a Sorbonne, jelenleg van. A francia állam — 
senki előtt sem titok a dolog — vallástalan állam, ha-
lálos ellensége minden tételes vallásnak, de főképen a 
a kath. egyháznak. A Sorbonne-t az atheus francia 
állam egészen a maga képére és hasonlatosságára ala-
kította át. «Kinai falat» a Sorbonne s a kath. tudomány-
egyetemek között tehát nem a katholikusok állítottak 
föl, hanem a francia istentelen állam : ennélfogva, hogy 
«jó szomszédok» viszonya legyen köztük, arról nem a 
katholikus tudomány-egyetemeknek kell tenniök, hanem 
a francia állami hatalomnak, mely a Sorbonne-t, meg-
töltve azt hitetlen szabadkőművesekkel és zsidókkal, a 
katholikus vallás ellenségévé tette. 

A különben jószándékú Lacroix nyugalmazott püspök 
föllépése nemcsak azzal a hatással járt, hogy tétele a 
kath. publicisztika részéről visszautasításban részesült, 
hanem egyúttal ki is hivta a katholikus tudományos 
élet vezető férfiait arra, hogy a katholikus tudomány-
egyetemek elkerülhetetlen szükségességét újból világos-
ságba helyezzék. 

Reimsben, Luçon bibornok elnöklésével, kiváló 

katholikus férfiak, «Amis de l'Institut catholique de 
Paris» név alatt, gyűlést tartottak, mely előtt, több más 
tárgy ulán, Baudrillart, a párisi kath. tudomány-egyetem 
rektora «Pourquoi des Instituts Catholiques?» (Miért 
kellenek katholikus tudomány-egyetemek ?) cini alatt 
nagy meggyőző erővel vitatta és bebizonyította a katho-
likus tudomány-egyetemnek elkerülhetetlen szükséges-
ségét. Idézzük beszédéből a döntő részeket. 

«Valaha, azt mondják, Institute Catholique nem 
létezett. Nagy tévedés. Nem volt külön katholikus tudo-
mányos főiskola, mert valamennyi tudomány-egyetem 
katholikus volt. Újabb időben, a második császárság 
vége felé, kezdett az egyház (Franciaországban) szabad 
(nem állami) főiskolai nevelésre gondolni. Ezt az egyház 
elkerülhetetlenül szükségesnek tartotta. Miért? Hogy 
gyermekeinek hitét megőrizze. 

Mainapság ki merné a katholikus tudomány-egye-
temek szerepének jelentőségét kétségbe vonni, amikor 
egy pillantást vetve az állam egyetemeire, azt látjuk, 
hogy néhány, igen kevés, elszigetelt, őszintén keresztény 
tanár mellett egész tömege az oly embereknek járja a 
hivatalos tanszékek lépcsőit, kik nem hisznek semmit 
s tanítanak mindent, csak a vallási igazságot nem. 

Néha szemünkre vetik nekünk, hogy hiszen az 
állammal szemben mi nagy dolgot úgy sem végezhetünk. 
Nem-e? kérdem. Tekintsenek csak önök a kis Svájcra. 
Ott Freiburgban, a 18.000 lelket számláló város és a 
220.000 lakossal biró kanton katholikus tudomány-
egyetemet tart fönn, 600 tanulóval, 71 professzorral. 
Nézzük meg Belgiumot. Négy püspöki egyházmegye, a 
malinesi érsekkel élükön, 77 év előtt új tudomány-
egyetemet állított Louvainben s ennek az egy tudomány-
egyetemnek neveltjei átalakították az országot. («Dont 
les anciens élèves ont transformé le pays».) 1909-ben, 
fönnállásának 75-ik évében, az egyetem évforduló ünne-
pén, a tíz államminister közül nyolc volt jelen, mint az 
egyetem tanítványa, köztük a kabinet elnöke is, s a 
ministerek mellett száznál több szenátor és képviselő 
szerepelt, mint szintén volt tanítványok. Ha még hozzá-
vesszük azt, hogy az egyetem volt tanítványai ezernyi 
katholikus egyesületet alapítottak időközben s ezek 
mind képviseltették magukat az egyetem ünnepén s 
képviselőik Isten szabad ege alatt lengő zászlókat hor-
dozva vonultak el a malinesi érsek és az ország minister-
elnöke előtt: akkor fogalmat alkothatunk magunknak 
arról a hatalmas erőről, mellyel ez a fenséges (magni-
fique) intézet az egyház és a haza ügyeit szolgálja. 

Franciaországban (mely lakosokra nézve hétszer 
akkora, mint Belgium) a katholikus tudomány-egyetemek 
elkerülhetetlenül szükségesek, három nagy célból, három 
nagy ügy támogatására, melyek a következők: a vallásos 
hit megtartása és megőrzése kiváló ifjú emberek szi-
vében ; nevelése tanár-testületnek szabad collège-ink 
(középiskoláink) számára, hogy azok fönnállhassanak; 
védelme az értelmi, tudományos téren a szakadatlanul 
ostromolt vallásos hitnek. 

Ami az első célt illeti, szóló 18 éves korától fogva 
életét az ifjúság nevelésében töltötte. Tehát tapasztalás-
ból beszélhet és azt mondja, hogy csakis katholikus 
tudománykar, amelyben minden tanár közreműködik 
az ifjúság vallásos nevelésében, példájávál és tanításá-
val, ahol tehát nem fordul elő az az eset, hogy amit 
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az egyik tanár az ifjúság lelkében fölépit, azt a másik, 
a hitetlen vagy hitközönyös, lerombolja, csakis ily 
katholikus tudomány-kar képes az ifjúság lelkében a 
keresztény hitet fönntartani, megőrizni s a küzdelmes 
életpályák számára eléggé megacélozni. Igazi s kifogás-
talan keresztény életirányt az intelligens ifjúságnak 
csakis katholikus tudománykar képes adni. Ez a szol-
gálat hogy mily óriás (immense) szolgálat, azt a keresz-
tény atyák és anyák tudják igazán érdeme szerint 
méltányolni. 

Amit a francia katholikus tudomány-egyetemek a 
második helyen említett ügy támogatására, a második 
cél elérésére tesznek, azt statisztikai adatok számokkal 
bizonyítják. Például, 1875 óta a francia katholikus 
tudomány-egyetemek 5000 tanári oklevelet adtak ki a 
humaniórákból — ebből Párisra 1300 licencié esik; — 
a tudori oklevelek száma — mert Franciaországban a 
doktorság ritkaság, nem terem minden fán — 32-re 
rúgott. A természettudományi szakban kiadott tanári 
oklevelek száma több százra emelkedett. Az 5—6000 nyi 
tudóssá, illetve tanárrá nevelt intelligens ifjú-emberek 
legnagyobb része a középiskolai tanítás terén nyitott 
magának életpályái. Elképzelhetni, mekkora értelmi és 
pedagógiai kincs ez a katholikus nevelői kar a szabad 
col'egiumokban (kath. középiskolákban), ahol azok az 
állami intézetekkel a versenyt, az egész ország tudtával, 
sikeresen, sőt előnyösen (avantageusement) állják ki. 

Mit mondjunk arról a harmadik szolgálatról, melyet 
a katholikus egyetemek tanári karai hivatvák tenni és 
tesznek is a bitéletnek, a keresztény civilizációnak, 
a kath. egyháznak? Igaz, hogy a katholikus hitet a 
hierarchia, a tanító egyház van hivatva fönntartani. 
Ámde emellett a hit ügyének a katholikus tudomány-
egyetemek tanárai kiszámíthatatlan szolgálatot tehetnek 
és tesznek is. Már csak az is, hogy személyükben élő 
példával állítják a világ szeme elé azt, hogy a tudomány 
nagyon szépen megfér egy s ugyanazon lélekben a buzgó 
hitélettel, s viszont, ez az utóbbi, a vallásos hit, soha 
és semmiben sem akadályozza a tudós ember szellemét 
a tudományos búvárkodásokban és szárnyalásokban. 
Példa erre — hogy csak egyet említsünk — Lapparent, 
aki a keresztény elveket a legkitűnőbb természettudo-
mányi bizonyítékokkal támogatta. A katholikus tudo-
mány-karokon minden este nyilvános conférences-ok 
(előadások) vannak a vitatott hittudományi, bölcseleti, 
történelmi stb. kérdésekről. Egy-egy ily conférence-t 
tartó katholikus tudomány-egyetemi tanárnak mennyire 
dicsőségére szolgál az, hogy az állami iskolák főemberei 
(des universitaires de marque), zsidó vagy racionalista 
professzorok, hallgatóik sorában foglalnak helyet, hogy 
a katholikus tudományos tanítás tanszékeiről fölvilágo-
sítást nyerjenek a tudományban a tudományról». 

Eddig Baudrillart, a párisi katholikus tudomány-
egyetem ezidőszerinti rektor magnifikusza.1 Érvei oly 
világosak és meggyőzők, hogy további okoskodásnak 
igazán alig lehet helve. —y —la. 

1 Isten kegyelme mellett a katholikus tudomány-egyetemek 
hivatvák visszaadni a keresztény civilizációnak, s ebben a tudomá-
nyos gondolkodásnak, a közel 400 év óta földúltságban szenvedő 
egység és összhang épségét. Nos, hát csakugyan igaz volna, hogy 
Magyarország ebben a munkában nem akarna s nem tudna részt 
venni ? ! 

Schütz Antal dr. : Katholikus Egyháztörténetem, j 
Középfokú iskolák számára és magánhasználatra. Buda-
pest. Szent-István-Társulat kiadása. 1911. 179 oldal. ' o m • 
Ára 1 korona 80 fillér. 

II. A történelem tanítással azt kell elérni, bogy a 
tanítványok gyöngéden szeressék egyházukat, a maguké-
nak tartsák ezt a nagy és dicső múltú családot és 
büszkék legyenek reá. Be kell láttatnunk diákjainkkal, 
hogy amint a Dunapart egyes kövének van szüksége 
a part egészéhez való szoros ragaszkodásra, mert külön-
ben elviszik és megőrölik a hullámok, nem pedig a 
partnak van szüksége arra az egy vagy két kőre; az 
egyes embernek is magának van szüksége, hogy hü 
gyermeke legyen az ő egész világra kiterjedő nagy szent-
családjának, mert különben elviszi a veszedelem. Az 
egyháznak ellenben nincs szüksége x, y-ra. Nélküle is 
meglehet. Mikor tehát a diák a pápáknak, püspököknek 
stb. hatalmi törekvéseiről tanul, ebbe a perspectivába 
állítsuk be őket: nem a maga hasznáért, modern szóval 
élve klerikalismusból tetle ezt vagy azt az egyház, hanem 
a lelkekért. Önnön érdeke hát az embernek, ha hall-
gat az anyaszentegyház szavára. De ezt sokszor kell 
kiemelni, hangoztatni, mert a diák a maga eszével 
épen az ellenkezőjét látja az egyháziak küzködéseiből. 

Azt hiszem Schütz drnak is az a rémes gondolat oko-
zott oly gyötrelmes kísértést egyetemi hallgató korában, 
amely a régi módszerű történelemtanítás melleit okvet-
lenül betolakszik a lelkekbe, hogy t. i. a kereszténység 
nem tette jobbá az emberiséget általában. Hiszen majd-
nem csupa sötét képek tárulnak a diák lelki szemei elé. 
A miért-re még Schütz dr könyvében sincs eléggé 
kihegyezve a felelet. Szeretném, ha sokszor utalna arra, 
hogy a kereszténység elit-vallás, hittana majdnem 
megközelíthetetlen, erkölcstana az átlagember számára 
túl magas. Továbbá mindig megkötözött oroszlán szere-
pére kárhoztatták az uralkodók stb. Ezért aztán nem 
fejIhette ki óriási erejét. Miközben félkézzel épített, fél-
kézzel mindig védekeznie kellett. Azonban akkor is 
csak szellemi fegyverekkel. Nem csoda hát, ha a fizikai 
erők durva csatájában sokszor alul maradt. Mert ő nem 
helyezkedhetett az ököljog azon barbár elvének alapjára: 
aki bírja, marja. 

Meg vagyok róla győződve, hogy Schütz dr. a 
gyakorlati tanításban nálamnál sokkal gyakrabban és 
sokkal ügyesebben alkalmazza és pengeti ezen gondo-
latokat. A könyve végén is megteszi és összefoglaló tanul-
ságképen. De az események közben nem látom még eléggé 
kidomborítva őket. Pedig az egész könyvet ilyenekkel 
kellene teletűzdelni. Talán túlságosan is szubjektív az 
én felfogásom a történelemtanításról. Ha Schütz tanár 
más szakavatottabbak ismertetéseiből maga is ezen 
gondolatra jönne, kérem ne tekintse ismertetésemet 
bírálatnak az ő könyvéről. Hanem inkább tekintse 
könyvét olyan alkalomnak, melyet én megragadtam 
alanyi nézeteim kinyilvánításához. 

Még csak a könyv stílusára pár megjegyzést. Nem 
szeretek kicsiségekkel babrálni és másokat ilyesmivel 
bosszantani. Azért nem térek ki részletesen apró kifo-
gásaimra. Általában előkelően tudományos, tömör és 
annyira egyéni a könyv stílusa, hosszú körmondatai 
oly fárasztók, hogy tanulásra nehéznek találom. Több 
könnyedséget, olyan Eötvös Károly-féle csevegésszerü 
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elbeszélőmodort szeretnék benne látni. A könyv stilusa 
is a nagyon is önálló tudóst dicséri szerzőjében. 

Tóth Kálmán dr. 
* 

G a z d á t l a n ievelek. Irta Görgei Artúr. Budapest, 
1911. 58 1. Ára 40 fdlér. (Olcsó könyvtár.) 

Aki az 1848—9-ki szabadságharcunk vége, a vilá-
gosi fegyverletétel okai iránt érdeklődik, az ebben a kis 
műben magától a fegyvertletevő fővezértől, a ma is 
Budapesten élő Görgei Artúrtól kapja meg a felvilágo-
sítást. A «gazdátlan levelek» ugyanis csak címben gaz-
dátlanok, valóban pedig csak forma, Görgei maga írta 
azokat 1867-ben Viktringben, Klagenfurt mellett, az akkor 
még őt általánosan elitélő s unisono hazaárulónak bé-
lyegző közvélemény tájékoztatására. A Franklin-Tár-
sulat most újból kiadta. 

Ma már persze máskép ítéljük meg ezt a szomorú 
multat s a fegyverletételben egy elkerülhetetlen lépést, 
a fizikai túlerővel szemben való akaratlan meghajlást s 
a további felesleges vérontás elkerülését látjuk. Tudjuk, 
hogy az április 14-ki detronizáció ránk hozta a musz-
kát, a két császár egyesülését, a kettőnek megtörésére 
pedig nem volt erőnk. 

Ami ma még érdekelhet tehát, az inkább annak a 
felderítése, hogy mi történt Kossuth és Görgei között 
áprilistól augusztusig, a tragikumot megelőzőleg. Erre 
vonatkozólag lebbenti föl a fátyolt Görgei. Talán leg-
jellemzőbb e tekintetben a 37. o ldal . . , mely irigyke-
désről, féltékenykedésről, erről az ősi magyar virtusról 
s a belső meghasonlásról beszél. 

Érdekes kis füzet, legalább is a tekintetben tanul-
ságos, hogy egyszer már tanuljunk a múltból, okul-
junk a saját hibáinkon, tanuljunk végre összetartást, 
mert úgy a múltban, mint a jelenben is áll az, hogy : 
discordia maximae etiam res dilabuntur. x. 

* 

Ifjúsági regények. Sárándy István : Titokzatos 
vizeken. 128 1. Az «Élet» irodalmi és nyomda r.-t. kiadása. 
Ara kötve, illusztrálva 4 korona. 

Torna István : A hegyaljai diákok. 164 1. Szent-István-
Társulat kiadása. Ára kötve, illusztrálva 4 korona. 

Bokor Malvin : Két világ. 163 1. Szent-István-Társu-
lat kiadása. Ára kötve, illusztrálva 4 korona. 

A mostani karácsonyi könyvpiacon egyszerre három 
itjúsági regény is jelent meg. Egyet a fiatal «Élet» 
R.-T., kettőt pedig a rég jól ismert Szent-István-Társu-
lat adott ki. Együttesen ismertethet :ük, habár mind-
egyik az ifjúság más-más csoportjának van szánva. 

Sárándy István : Titokzatos vizeken címen regényt 
írt az «ifjúság» számára; Torna István: A hegyaljai 
diákok című művén az olvasható: «a serdültebb iíjú-
ság» számára. Valóban a tartalomból látjuk, hogy 
Sárándy müve inkább csak az alsóbb osztályok és 
ezekkel egyidős ifjak előtt lehet érdekes, míg Torna 
regényét a felsőbb osztályosok és egyetemi hallgatók 
fogják élvezettel olvasni. De még más különbséget is 
észleltem. Sárándy — úgy látszik — művét inkább az 
egyszerűbb emberek, falusi és kisvárosi polgárok szá-
mára írta, Torna a müveitek közé és a fővárosi életbe 
vezet bennünket. 

Sárándy igazán kalandos elbeszélést, hogy ne mond-
jam mesét írt. Balajti Gyurkát atyja, nagykárolyi csizmadia 

mester, gyerekes csinyje miatt meg akarja büntetni, mire 
ez világnak adja magát. Az első éjjel egy korcsmába talál-
kozik Gömb Flóriánnal, aki Argentínába csábítja és szál-
lítja a magyar embereket, hogy ott még a rabszolgáknál is 
rosszabb állapotba kerülő munkások gyanánt eladja 
őket. Balajti Gyula is vele kéredzkedik. El is indulnak 
a Cobra gőzösön, ahol még elég jól menne a Gyurka 
dolga, mert a kapitány veszi pártfogásába, betegségében 
ápolja és vissza akarja hozni Európába; de még Argen-
tína felé menet a Cobra összeütközik egy kétárbocos 
vitorlással : a Sarkcsillaggal ; a Cobra elsüllyed és az 
utasok közül csakis Gyurka menekül meg, úgy, hogy a 
«Sarkcsillag» viszi őt tovább. A mese azután itt meg-
akad és csak húsz évvel később folytatódik, de ekkor 
már maga Gyurka (már György) meséli el, miután az 
egyik karácsony estéjén megöregedve, összetörve haza-
kerül. Otthonában még élnek, ezeknek meséli el tör-
ténetét. 

A Sarkcsillagot tengeri kígyó támadta meg és az 
összes személyzetet megette, csak Gyurka menekült 
meg; egyedül volt a nagy hajón, amelyet azonban a 
szél Argentina partjára vet, hol Gyurka ugyanazon 
kegyetlen Pampanello kezébe kerül, akinek Gömb Fló-
rián akarta a magyarokat szállítani. Itt tölt 20 keserves 
évet, végre aranykeresés közben Painpanellót és két 
télügyelöjét a kigyók agvoiimarják és így a velük levő 
munkások — köztük Gyurka is — megmenekülnek. 

Kalandos történet, úgy hogy ha télnőtt elolvassa, 
azt mondja rá: ez nem lehet igaz; azért mondottam, 
hogy csak kis gyermekeknek és egyszerű embereknek 
fog tetszeni. 

Kidolgozása szépen indul. Egészen a Cobra süllye-
déséig gondosan van kidolgozva, de azután azt a benyo-
mást kelti, mintha a vége elhamarkodva készült volna, 
mintha a nyomdászinas már olt várta volna az íróasztal 
előtt a kéziratot! A tanulságot: a fiúk engedelmes-
kedjenek, a munkások meg ne induljanak mindenféle 
csábító szavakra Amerikába, épen az tenné hatásossá 
és elfogadhatóvá, ha Gyurka szenvedései, kiizködései 
bővebben, szebben lennének kifejtve. Sárándy ezt meg 
is tudta volna tenni, mert a regény elején kimutatja a 
tehetségét; ép azért gondolom én azt, hogy a végét 
kidolgozni már nem volt ideje. 

Nyelvezete humoros, magyaros, csak az a baj, hogy 
nincs különbség az író nyelvezete és a szereplők beszéd-
modora közt, mintha mindegyik szereplő az író nyelvén 
tudna beszélni ! 

Az egész regény befejezettnek mondható, csak azt 
nem tudjuk, hogy vájjon Balajti Márton csizmadia-
mester bátyjával és a Zsivány nevű kutyájával mi tör-
tént? Nem kérdeznők ezt, mert hiszen mellékes alakok 
a regényben, ha az író annyi oldalt nem szánt volna 
nekik regénye elején, mikor még széles mederben, szé-
pen indult. 

Azt hiszem, Sárándy más történettel és más idő 
alatt, még igen szép és jó ifjúsági regényeket log írni; 
hogy képes lesz reá, a «Zászlónk»-ban nem egyszer 
kimutatta. 

Toma István más légkörbe vezet bennünket. 
Regénye ugyan a középiskolában a felső osztályok közöli 
indul meg, de legnagyobb részben mégis a budapesti 
egyetemi hallgatók éleiét testi. Mondhatom, kitűnően. 
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Nem hiába a Szent Imre Kollegium prefectusa, de ismeri 
az ifjak ügyes-bajos dolgait. 

A becsületes Kapás Mihály asztalos mester derék 
lia : Béla és Szapronczay pénzügyigazgató fia : Tihamér 
körül két pártra szakad az önképzőköri itj úság ; a vezető 
tanár bölcsen oldja meg a kérdést ; ha már Szapron-
czay Tihamér az önképzőkör elnöke, Kapás Béla lesz a 
márciusi ünnepség szónoka. Kapás Mihály uram oda 
van a nagy örömtől, csak az szomorítja, hogy fia, a 
kitűnő diák, nem akar egyetemre menni, hanem műasz-
talos akar lenni. Torna gyönyörűen írja le, mint nyug-
szik bele végre mégis az öreg Kapás, mint vezeti Isten 
akaratában való megnyugvásra öt a dúsan termő szőllö-
tőkéje. 

Budapestre készülnek most már a hegyaljai diákok ; 
a derék Kapás mindig előretörtet, a szocialista mun-
kások szivét is megnyeri és Istenhez vezeti őket, kül-
földi tanulmányútra is küldik s idehaza a miniszter-
elnökség dísztermének bútorzatára kiírt pályázat első 
díját ő nyeri meg, míg külföldön egy francia gyáros 
fényes fizetéssel szerződteti. A többiek : Szapronczayék 
elzüllenek, már-már a végsőre gondolnak, ekkor menti 
meg őket az a Kapás, akit eddig mindig csak gúnyoltak. 
Az egész történeten kedvesen húzódik végig Kapás 
Bélának és Zernőy Piroskának az alispán leányának 
egymás iránt érzelt vonzalma, tiszta szeretete, amely 
Piroska bátyját, kinek Kapás egykor instruktora volt 
Pistát is megmenti az elzülléstől. 

Kedves, rövid kis történet. Ugyan mondhatná valaki: 
mintha nem lenne befejezve; mi lesz Borosaival, Torkossal? 
Mi lesz Kapás Bélával és Zernőy Piroskával? Gondoljuk, 
hogy boldog házastársak, de ezt a regényből is szeret-
nők tudni. Mi lesz Kapás tervével: hogy szülőhelyén 
fog munkálkodni, hatalmas ipartelepet létesíteni atyja, 
városa dicsőségére, mert hiszen a regény végén francia 
földön nyer alkalmazást? Mindezt elgondolhatjuk, szinte 
tudjuk, de igaz, hogy a regényből is jól esett volna 
ezt olvasni. Ezeken a kérdéseken kívül azonban senki 
semmi hibát sem fedezhet fel e regényben. 

Nyelvezete könnyed, élvezetes; és egyes leírásai, 
epizódjai magukban is kiváló irodalmi termékek. 
A szónokválasztó gyűlés, az öreg Kapás lelkiküzdelme; 
az érettségizett diákok jellemzése, a szocialisták meg-
térítése, a Budapesten züllésnek indult egyetemi hall-
gatók mulasztásai, adósságai ; Zernőy Pista tusakodá-
sai ; az úri apák könnyelműsége fiaik előtt, a lóverseny 
stb. stb. mind érdekes, élvezetes, igaz és tanulságos 
epizódok. 

Kitűnő alak a gyáva, zsidó Goldblatt, aki már az 
iskolában Szapronczayék pártján szemtelenkedik; Buda-
pesten pénzkölcsönöket szerez társainak, váltót hami-
síttat, de mindezek mellett ő maga vizsgázik, míg tár-
sait viszi az ősjogászság útjára; gondolja, a haszon 
mégis csak az övé lesz, a pénzbeli is, meg aztán a vizsga 
révén állást is nyer. Tornának volt bátorsága, hogy ily 
erős vonásokban jellemezze a Goldblattokat ! 

Sokat tanulhatnának az apák is Zombory főispán 
és Szapronczay pénzügyigazgató jellemzéséből. Ezek 
eljönnek, hogy fiaiknak adósságait rendezzék ; persze a 
fiúk Goldblatt tanácsára szépen becsapják az apjukat s 
minden más okot mondanak, csak azt nem, amire 
igazán elköltötték a pénzt. Az apák eleinte hűvösek, de 

a vacsoránál kibékülnek a pezsgő mellett, célzatos 
viccelést engednek meg fiaik előtt s végre — elmennek 
az orfeumba! Nem csoda, ha a két fiú hangosan össze-
kacagott. 

— Haha ! Hát nem vagyunk mi szamarak ? Ilyen 
apáknak nem mertük bevallani az egész igazságot! Az 
öregeink se jobbak a Deákné vásznánál. (136. 1.) 

Kérdeztem egyik tanítványomat, aki már elolvasta 
ezt a regényt, mit szól hozzá? Tetszik, tetszik — mon-
dotta, — csak az nem tetszik, hogy az a Kapás jelesen 
érett és mégis csak műasztalosnak megy ! Pedig lám 
épen ez az, ami kell, hogy mindenkinek tetssék a re-
gényben. Ez a tanítványom azt a már általános felfo-
gást képviseli: csak hivatalnoki, «úri» pályára kell 
menni ; míg Torna Kapás Bélája azt a nagy igazságot : 
müveit iparosokra van szüksége ez országnak s emellett 
az is igaz, hogy a művelt iparosoknak sokkal jobb a 
jövedelmük, mint a nyomorgó hivatalnok uraknak! Torna 
Kapás Bélája azt hangoztatja a még — hiába — manap 
is kiváltságokra féltékeny és kitüntetéseket hajhászó 
világnak : nem a külső máz, hanem a munka nemesít. 

Igen a munka és a munka mellett ott van a vallás 
is. Torna, a pap író, nem hánytorgatja szére-szóra a 
vallási gyakorlatokat, hanem igen helyesen, ezeket ter-
mészetes cselekedeteknek tekinti, amelyek nélkül egy 
müveit iÍjú el sem lehet. Többet ér el így vele, mintha 
minduntalan ajánlgatná. Olyan természetesnek tűnik fel, 
hogy Kapásnak rendes gyóntató atyja, osztályfőnöke : 
Tipray, a piarista tanár, hogy a fiatal diák azt kérdez-
heti magától : Hát ime, én miért nem vagyok az én 
tanáromhoz bizalommal? Vagy oly természetesnek tűnik 
fél, oly szép egyszerűséggel írja le, hogy Kapás és társai, 
mielőtt a felsőbb tanulmányaik végzésére elutaznak 
hazulról, előbb meggyónnak, megáldoznak ! 

Torna ismeri a fiatal lelkeket, tud a nyelvükön 
beszélni. Matti/asóuszky Kasszián dr. 

(Vége köv.) 

Levél a szerkesztőhöz. 

Méltóságos Uram ! Jól írta egyszer a szerkesztői 
üzenetekben, hogy a papok igyekezzenek tanulni s 
akkor nem követnek el annyi gixert a saját szakmá-
jukban. 

Megküldötték minap a «Cél»-t mutatvány gya-
nánt s én beletekintve, átolvastam a bevezető cik-
kelyt: Az igaz élet-ről. Amit a harmadik oldalon ol-
vastam, az valósággal konsternált. így magyarázni a 
nyolc boldogságok első tételét még nem hallottam. 

Képviselő koromban egyszer Kossuth valamiért 
közbeszólt s azt mondotta : írva van : Boldogok az 
együgyűek. Felvilágosítottam őt, hogy a «beati pau-
peres spiritu», boldogok a lelki szegények, nem úgy 
értendő, mintha az Úr a korlátolt elméjűeket, bár-
gyúkat, szellemi szegényeket, buta együgyű embereket 
hirdette volna boldogoknak. Hanem érteni kell első 
sorban : 1. azokat, kik valóban szegények, s ezt a 
helyzetet és állapotukat türelemmel, megadással, 
Isten akarat ján megnyugodva viselik s bizonyos fokban 
tehát a szegény állapotot szeretik. Azután 2. azokat, 
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k ik e l h a g y j á k v a g y o n u k a t s ö n k é n t s z e g é n y e k lesz-
n e k , h o g y k i k e r ü l j é k a g a z d a g s á g k ísér tése i t , veszé-
lyei t s a l a c s o n y s o r b a n e r é n y e k e t , l e m o n d á s t g y a k o -
r o l j a n a k s tb. Végre 3. a zoka t , k ik b á r v a g y o n o s a k , 
g a z d a g o k , úgy é l n e k és t e sznek , « m i n t h a n e m b í r -
n á n a k s e m m i t » , azaz n e m t e k i n t i k a v a g y o n t c é lnak , 
t ö r e k v é s ü k egye t l en t á r g y á n a k , egyedü l i é lveze tnek , 
a v a g y o n t n e m h a s z n á l j á k soha ros sz ra , h a n e m e l l en -
k e z ő l e g j ó r a , a v a g y o n t a l e n t u m á t é r t ékes í t i k a l e l k ü k 
ü d v e j a v á r a : n e m k ö t i k sz ivüke t a fö ld i v a g y o n h o z 
s n e m ez a fö ld i d o l o g m o z g a t j a őke t , h a n e m egé -
szen oly é rzü le t t e l v a n n a k , m i n t a s zegények , a k i k 
I s t e n n e k h á l á t a d n a k m i n d e n é r t , a m i j ö k v a n s n e i n 
z ú g o l ó d n a k , h a ő k e t ká r , vesz teség ér i stb. 

A c i k k í r ó azt a « b e a t i t u d o » - t « e g y ü g y ű s é g r e » 
m a g y a r á z z a , úgy m i n t F é n y e s S a m ú , az «ú t törő» , 
m ú l t k o r S o p r o n b a n m a g y a r á z t a , azt p r o k l a m á l v á n , 
h o g y az «ú t tö rők» m á s v i l ágnéze t e t p r é d i k á l n a k , 
n e m a m i l y e n t a p a p o k h i r d e t n e k . A t ö b b i köz t ezt 
m o n d t a : a s z e n t í r á s b o l d o g o k n a k h i r d e t i a s ze l l emi 
gyengéke t , az e g y ü g y ű e k e t , — m i p e d i g az t m o n d j u k : 
B o l d o g o k a t u d ó s o k , az o k o s a k , a t a n u l t a k ! 

Azér t t e s zem ezt szóvá , h o g y s e n k i n e fö lü le t e s -
k e d j é k szép m o n d á s o k , s z e l l e m e s k e d é s e k k e d v é é r t s 
n e f ú j j a a v i l ág f i ak és e l l en ségek t r o m b i t á j á t . 

E g y á t a l á b a n b o r z a s z t ó á l l a p o t b a n é l ü n k . A v i l ág 
f o l y á s a és a z a v a r i jesz tő . E g y h á z i f é r f i a k k ö r é b e n 
is. Mer t m i n d e n k i m á s s a l fog la lkoz ik , n e m a s a j á t 
s z a k m á j á v a l , a s a j á t do lgáva l . A sok k i p k e d é s - k a p -
k o d á s k ö z ö t t e lvész az igazság, a h e l y e s fe l fogás , a 
k o r r e k t é rzü le t . 

H így j e meg , Mé l tóságos U r a m , n a g y o n k é n y e l -
m e t l e n ü l é r z e m m a g a m a t e z e k b e n a « m o s t a n i i d ő k -
b e n » . T e l j e s dezo l ác ió fe lé r o h a n u n k . K é r e m a B e -
l i g i ó t : c l a m a , n e c e s s e s ! H a észrevesz i ezeke t a g ixe -
r e k e t , m u t a s s o n r á s r e g i s z t r á l j a azoka t . L e g a l á b b 
leszegezve és m e g b é l y e g e z v e l egyen a g ixer . 

M é l t ó s á g o d n a k t. h i v e P. 

férfiak ; minden — minden megváltozott, csak a régi társi 
szeretet maradt meg, ennek nevében viszont üdvözöllek! 

H. B u d a p e s t . A jó Méhely Lajos még mindig azt hiszi, 
hogy a fizikai törvényeken kívül nincs más s hogy ezek egyedül 
és szükségszerűen uralkodnak az emberen ép úgy, mint a vipe-
rán. (Termtud. Közlöny 1912. 48. 1.) Ugyan kérem, mikor 
hozza az a fizikai szükségszerűség a viperát olyan helyzetbe, 
hogy olyan tanulmányt írjon Méhely Lajosról, mint aminőt 
Méhely közöl a viperáról ? Soha. Az ember uralkodik a ter-
mészet erőin, irányítja, használja őket. Mert vannak ám 
a fizikaiakon kívül szellemi erők és szellemi törvények is 
s ezekből folyik egy kis különbség az ember és vipera között. 
Ezeknél az uraknál hiányzik az alapos bölcseleti képzettség; 
nem tudnak logikailag gondolkozni s ennek folytán nem 
tudják az észlelt tényeket valódi értékük szerint mérlegelni. 

Az «Élet»-nek. B u d a p e s t . Erdős Renée kezdte, Sik 
Sándor az utolsó számban folytatta s mindkettő nagyon az 
életbe markolva, feszegette az irodalmi mecénás-kérdést. 
Keresik a Kazinczy-korszak Festeticheit, Wesselényieit, 
Csereieit, DessewfTveit... ma és nem találják. Sík Sándor 
tengelyt látszik akasztani Erdőssel s megállapítja, hogy 
bizony akkor se voltak sokan; de amiben aztán mindketten 
egyetértenek, az a keserű való, hogy ma már az a kevés is 
eltűnt . . .E l tűn t , eltűnt, ismétlem én is harmadiknak : bizony 
ma már az a kevés mecénás is eltűnt. Nincsenek. Ezt a nin-
csent-t pedig így írja körül Sík : «Tény, hogy a magyar iro-
dalomnak és általában az egész magyar szellemi életnek mai 
nagy forrongása, nagy és gazdag termékenységei ígérő belső 
küzdelme, formái, érzésbeli és világnézetbeli átalakulása 
azok nélkül (értsd: anyagi támogatásuk nélkül) megy végbe, 
akik születés, vagyon és tekintély dolgában az első sorban 
á l lanak». . . Csupa ténymegállapítás ez, melyről lehet, hogy 
a Riviérán vagy valahol Kairóban telelő nagy urak nem 
vesznek tudomást. Mond azonban Sík Sándor tovább mást 
is, a jövő zenéjét szólaltalja meg, melyet azok a nagy urak 
a közel jövőben valószínűleg már nem a Riviérán, hanem 
itthon fognak ha l l an i . . . «minden jel arra mutat, hogy a jövő 
Magyarországa is nélkülök fog megszületni», írja folytatólag 
Sik Sándor. Akkor t. i. előreláthatólag már Hatvani Deutschok, 
Grünfeldek és más feldek fognak állani első sorban. Vájjon 
vissza fognak-e majd akkor emlékezni a mai nagy urak arra, 
hogy az az elhagyott magyar irodalom idejekorán kérte, 
figyelmeztette őket a sajál és az ő érdekeikre? Sajnos, akkor 
már minden későn lesz ; az «Elet» azonban csak tovább 
feszegesse most ezt a thémát, ma még talán — mondom talán — 
nem késő. 

B. S z a t m á r . Örülök sikerének. 
F . F r i b o u r g . Majd átolvasom. Miklós uram mit csinál? 
N. Aki tollával ingyen és sokat dolgozik, annak csak az 

igazság fekszik a szivén ! Ne haragudjanak rá tehát, ha szól, 
nem önös érdekből teszi. 

V. N a g y s z e b e n . Csak az ott tartózkodó földieink éber-
ség-hiánya lehet az oka, hogy még olyan helyen sem tudják, 
hogy Magyarország nincs Ausztriában. Helyes az ilyesmit 
folyton szóvá tenni, majd csak egyszer másutt is megtanul-
ják — a földrajzot. 

S. Á. B u d a p e s t . Nem is szónokolt s mégis szépen, 
igazán a dologhoz értően szólt: egész csendben, észrevét-
lenül két új előfizetőt hozott magával. Ilyen hangtalan s 
mégis nyomós beszédekből él meg a kath. sajtó. Vivant 
sequentes ! 

I ) . E g y h á z a s b á s t . Jó régen volt, mikor együtt tapos-
tuk a Sugár-utat ; az arrafelé lovagolni szokott id. Andrássy 
Gyula grófnak, a hires miniszternek, most már csak szép 
lovasszobrát nézhetnők a parlament előtt. A Sugár-útból is 
azóta Andrássy-út lett, az ifjakból pedig az életben dolgozó 
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tlj könyv a kath. autonómiáról. dl.) 

Egy hátteret feslek Kérészy dr. könyvének az 
ismertetéséhez, illetőleg annak a ténynek a meg-
értéséhez, hogy a törvényben kimondott vallásegyen-
lőség és viszonosság dacára miért nem juthatunk 
mi katholikusok, bizonyos, a főkegyuraság révén 
(épen a legmegfelelőbb címen !) a kormány kezeibe 
épen akkor (1848-ban) került fontos ügyeink (fő-
papnevezés, kath. alapok és alapítványok, közép- és 
felsőiskoláink) önálló kezeléséhez — ez a kath. 
autonómia — mikor a vallásegyenlőségről és viszo-
nosságról hozott törvény (1848: XX. l.-c. 2. §-a) 
azokat egyenesen nekünk utalta ki? Más szóval, 
miért volt lehetséges az az ellenmondó dietai intéz-
kedés, hogy míg az 1848 : XX. t.-c. 2. §-a kimondotta 
a vallások között az egyenlőséget és viszonosságot, 
aminélfogva a katholikusokra nézve is a protestánsok 
egyházi önállóságáról szóló 1791. XXVI. t.-cikk 10.§-át 
kellett volna alkalmazni (alapítványaink és iskoláink 
önálló kezelését kellett volna kimondani) s ehelyett 
hozták az 1848 : III. t.-c. 6. és 7. §-át, mely szerint az 
addig a helytartótanács kezelésében lévő összes, 
tehát a kath. egyházi ügyek is, a felelős kormány 
kezelésébe mennek át? 

Miért államosítottak cl bennünket akkor, mikor 
a törvény értelmében épen önállókká kellett volna 
válnunk? 

Inimicus homo hoc fecit és megtette, mert az 
akkori katholikusokkal, ezzel a saját egyháza ügyei 
körül tudatlan árnyék-tényezővel, megtehette, sőt 
megtehette egyenesen a nagy többségben lévő dietai 
kath. vallású követek asszisztenciája mellett és sza-
vazata által ; mivel ők az egészben legföljebb a papi 
hatalom egy kis megnyirbálását látták. Ezzel a 
logikátlan eljárással adta ki mérgét az a hangulat, 
mely ellenünk, illetőleg a katholicizmus ellen, II. József 
óta gyülemlett, melyről az előbbi részben beszéltem 
s mely mint villamos feszültség most sült el, mikor 
végre egyházellenes cselekvésre adódott alkalom. 
A XX. t.-c. 2. §-a nagy hangon kimondja: a hazá-
ban bevett összes vallások között tökéletes egyenlő-
ség és viszonosság állapíttatik meg; de ez a valóság-
ban csak annyit jelentett — ki következtethetné ezt 

a törvény szavaiból ? — hog}' a kath. vallás meg-
fosztatik régi uralkodói jellegétől s a bevettek közé 
soroltatik ; egyebekben őt semmi további egyenlőség 
és viszonosság nem illeti meg, hanem a III. t.-c. 
intézkedései szerint összes ügyei a felségjognak tartott 
főkegyúri jog révén a felelős kormány kezeibe 
kerülnek. 

A dietai főrendekből és követekből Scitovszky 
pécsi püspök elnöklete alatt — a primási szék üres 
lévén — hamarjában, igazán az utolsó pillanatban, 
szerveződött csoport, szem előtt tartva az 1791. XXVI. 
t.-c. mértékét, fölismerte a XX. t.-c. 2. §-ának termé-
szetes logikáját s benyújtotta autonómiáért a petí-
ciót a diétához ; de arra a diéta rövidesen kimondta, 
hogy elkésett. Ilyen kath. logikára, vagyis némely 
katholikusok ilyen hirtelen megokosodására a diéta 
nem volt elkészülve.1 

Ez a fatum lebeg azóta autonómiánk fölött s 
minthogy épen ez az 1848-iki dietai eset a határkő 
sorsunk és helyzetünk fejlődésében, azért jó lesz 
még röviden reá összpontosítanunk figyelmünket, 
jó lesz vele közelebbről megismerkednünk; egyrészt 
azért, hogy megérthessük, miért volt lehetséges annak 
ilyen megtörténése, a jogos kath. kívánság elutasítása ; 
másrészt hogy lássuk, azóta mennyire okult a magyar 
katholicizmus a katasztrofális eseten s mennyire igye-
kezett megkorrigálni a tévedésekben immár szinte 
megvénült elméket és sziveket ? Csak ennek az isme-
rete mellett szólhatunk birálólag Kérészy könyvéről, 
illetőleg az általa megjelölt kibontakozási módoza-
tokról. 

1848 márciusában, régen megérlelve, az összes 
Imények közrejátszottak arra, hogy a különben a 

főkegyúr oltalma alatt álló magyar kath. egyház, ha 
ügyei szóba kerülnek, arra a megalázó' sorsra jusson, 
amelyre tényleg jutott. Tudatlanság a kath. tanok, 
ügyek és jogok körül egyrészt, másrészt az általános 
ellenszenv minden iránt, ami katholikus, első sorban 
pedig a papság iránt, kisérték a katholicizmust az 
1848-iki események közé. Az egyház a közfölfogásban 
úgyszólván csak a papságból állott s hozzá, mint 

1 L. tanulmányomat : Vallási ügyünk 1848-ban. Religio. 
1890. 193. s k. 1. 
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csakhamar a mozgalmak között kitűnt, fegyelmezet-
len, liberális gondolkozású papságból ; hivei pedig, 
akik megvédhették volna jogait, csak az anya-
könyvekben bejegyezve léteztek, egyebekben nagy 
többségükben szivük és lelkük — jó hosszú ideig a 
hangos protestánsok és szabadkőművesek s hasonló 
irányú sajtó által megdolgozva — nemcsak távol 
volt a kath. gondolkozástól és érzülettől, de maga is 
határozottan ellenséges szellemmel telt el. Egyszóval 
a minden önállóságtól elszokott s a helytartótanács 
járszallagján mozgatott egyház minden irányban 
szánandó képet mutatott s már a század elejétől 
fogva csak azon a címen volt uralkodó, hogy min-
denki uralkodott rajta. Vezetőit azonban se a körül-
csapkodó radikális áramlatok nem eszméltették föl, 
új védelmi eszközök előkészítésére nem indították, 
se a helytartótanács abszolutisztikus eljárása, mely 
míg az 1822-iki nemzeti zsinat hasznos vallási újí-
tásokat célzó aktáit is fiókjába zárta, a változott 
helyzet fölismerésére nem vezette. 

A papság nem érezte meg az elmaradhatatlan 
változások előjeleit, nem keresett mentő utakat ; nem 
fordult híveihez, nem igyekezett visszahódítani az el-
idegenítetteket. Nem merített okulást a történelemből 
a tekintetben, hogy válságos időkben a néprétegek 
hangulata döntőbb tényező minden írott törvénynél 
s minden megcsontosodott tekintélynél. 

Jellemző az egyik követnek, ha jól emlékszem 
a trencséni Kubicza Pálnak nyilatkozata a Scitovszkv-
nál tartolt s a petíción fejét törő konferencián, midőn 
Scitovszky panaszos szavaira azt felelte: Előbb is 
jöt tünk volna (t. i. mi világi katholikusok), ha hivtak 
volna. 

Valóságos reflektor-fényt vet ez a nyilatkozat 
az akkori züllött belső egyházi állapotokba. 

Ki törődött volna ilyen körülmények között 
annak az oknyomozó kutatásával : mi a főkegyúri 
jog, milyen eredetűek az egyházi javak, alapok, ala-
pítványok és iskolák? Mi az a primás elnöklete alatt 
működő commissio ecclesiastica a helytartótanács 
körében? Mint Lonovics később, 1851-ben, a «Jose-
phinismus» címen kiadott művében keserűen be-
vallja, a hierarchia is egészen hozzászokott volt 
ahhoz, hogy a saját föladataiban is a helytartótanács 
gondolkozzék helyette. Pihent a kényelem párnáin, 
azt gondolta, helyzete örökre biztosítva van. Hivei 
meg eközben egészen elromlottak. A püspökök pász-
torok maradtak nyáj nélkül. 

Előre lehetett tehát látni, hogy a kath. egyház-
nak, ha bármi szempontból is szóba kerül, a diétán 
veszteti ügye van. Ez pedig igazán váratlanul gyorsan 
be is következett. A párizsi februári forradalom pél-
dájára március 13-án kitört a bécsi forradalom. 
A pozsonyi diétán ezen a napon valami adóügyet 
tárgyaltak s eszük ágába sem jutott még a leg-
vérmesebbeknek se, hogy mi lesz másnap, hogy kü-
szöbön a nagy fordulat: a 12 pontba foglalt nem-

zeti követelmények váratlan megvalósíthatása. Pest — 
a bécsi forradalom hallatára — március 15-én kezdte, 
Pozsony — a diéta — március 10-án Bécsbe menesz-
tett nagy küldöttséggel folytatta s március 17-étől 
április 9-ig meghozta a diéta az új Magyarországot 
létesítő törvényeit. Gyorsan, gőzerővel dolgozott. 
Kossuth Lajos terjesztette elő a törvényjavaslatokat 
s szó se lehetett arról, hogy valaki ellentmondjon 
neki. Különben is Kossuth, akivel a diétán csak az 
ékesszavú Sárkány Miklós bakonybéli apát mert 
eszmecserébe bocsátkozni, rosszul volt hangolva a 
kath. egyház iránt, hogy a pest-józsefvárosi plébános 
reversális nélkül való vegyes házasságának megáldá-
sát tőle megtagadta. Egyik ezen alkalommal történt 
dietai felszólalásából még mást is veszek ki. Emlí-
tette, hogy a görög keleti püspökök őt felkeresték, 
a katholikusok nem. Tehát a mieink a politikában 
sem szokatlan etikett-szabályokat sein ismerték. 
Ügyüknek tehát mindenképen buknia kellett. 

Egymásután szavazta meg a pozsonyi diéta a 
törvényeket. Meghozatott a XX. t.-c. a vallások egyen-
lőségéről; a III. t.-c., mellyel ügyeinket a felelős 
minisztérium körébe kebelezték s a XIX. t.-c., mellyel 
a Pázmány alapította s Mária Terézia által a szek-
szárdi apátsággal s más egyházi javakkal gazdagítolt 
pesti egyetemünket a kultuszminiszter felügyelete alá 
helyezte, úgy értették : elállamosította. 

Történhetett volna-e velünk s ügyeinkkel ez az 
en bloc eljárás, ha elődeink, előrelátva a csak a 
vak által előre nem látott elmaradhatatlan esemé-
nyekel, idejekorán sajtót állítanak sajtó ellen s ha 
ismertetve ügyeinket, jogainkat, idejekorán erős köz-
véleményt teremtenek mellet tük? Ha egyáltalán 
hacsak kissé is törődnek a szembetűnően ellenséges 
hangulat kiengesztelésével s a józan útra való vissza-
terelésével ? 

Ugy teltek, mint aki egyáltalán nem ismeri az 
életet s az életet mozgató tényezőket. 

Hogy pedig az 1848-iki peticio sorsa, Deák 
nyilatkozatával együtt, még mindig, egész a mai 
napig, fatumkép lebeg autonómiánk fölött, nem arra 
mutat-e, hogy vezetőink az 1848-iki eseményeken 
se okultak; hogy azután se számoltak a korszellem-
mel mert ime jogaink ma is oly tisztázatlanok a 
közvéleményben és a jogászok előtt, az egyetemi 
jogi tanításban is, mint azelőtt voltak. 

Pedig még 1848-ban is az embereknél erősebb 
volt a tények ereje; azt a kath. multat, azokat a 
kath. jogokat a 18-iki törvényhozás se tudta egészen 
elhomályosítani. Először is a III. t.-cikkben az van, 
hogy a püspökök, apátok, prépostok kinevezését 
ő Felsége magrínak tartja fönn. Vájjon miér t? 
A királyi leirat folytán törvénybe került ez a saját-
szerű kifejezés vájjon mit akar mondan i? Én ebben 
a főkegyúr lelkiismeretének a megszólalását s ezzel 
a főkegyúri jognak a többi királyi jogoktól való 
sajátszerű megkülönböztetését látom. Másodszor a 
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törvény szerint eme kinevezések ellenjegyzését a 
Felség személye körüli s nem a kultuszminiszternek 
kellene eszközölnie. Miért? Harmadszor alapjainkat 
és alapítványainkat a törvény ugyan a miniszter 
kezelésébe utalta; de a számadások, költségvetések 
róluk sohasem kerültek az állami költségvetésbe. 
A vallás- és a tanulmányi alapé a mai napig sem, 
az egyetemi alapé pedig úgy suttyomban csak 
1870-ben került oda. Vájjon miért történt mindez így, 
lia azok a kath. autonomiai jogok olyan megoldha-
tatlan rébuszok ? 

íme még 1848-ban is az embereknél erősebb volt 
a tények ereje s az az erő mellettünk, a mi jogaink 
mellett szól ; de mi bizony nyilvánvaló jogaink hangoz-
tatására, különösen pedig a közvéleménynek ezen 
irányban való tájékoztatására 1848 óta se tettünk 
sokat s így történik, hogy Kérészynek még legújab-
ban megjelent könyve sem látszik tisztában lenni 
autonómiai jogainkkal. 

Az imént megfestett szomorú háttérből tekintve 
a dolgokat, foglalkozzunk most már ezzel a legújabb 
irodalmi termékkel, hogy lássuk, mennyire jutot tunk 
legalább az idevonatkozó jogi elméletek és megálla-
pítások terén? 

Aki az imént megfestett háttér szem előtt tartá-
sával fog Kérészy könyvének olvasásához, azonnal 
látja, hogy a tényleges valósághoz híven ecseteltem 
a multat s jelen helyzetünket és hogy a száz éve 
fennálló, s eddig meg nem szüntetett okok folyton 
ugyanazokat a visszás eredményeket szülik. Egész a 
mai napig. Az az egyházjog, melyet jogászaink az 
egyetemen tanulnak, még mindig a jozefinizmus 
szellemétől van áthatva — Kőnek könyvében. Se 
Cherny nem volt, se az elfogulatlanságra törekvő 
Ivováts tanár nem ment attól. 

íme itl az alapbaj, jogászaink világnézetében, 
az állani és az egyház viszonyának jozefinisztikus 
felfogásában. Ez a szellő fúj felém Kérészy könyvé-
nek mindjárt az első lapjairól, pedig mondhatom, 
protestáns szerző Kérészynél jobb indulattal nem 
kezelte még a kath. autonómiával összefüggő egyház-
jogi kérdéseinket. Katholikusan mondja, hogy «az egy-
házat Krisztus alapította s tőle származik az egyházi 
hatalom», tehát «hogy az állam nem adhat az egyház 
számára sem önkormányzati, sem másnemű jogintéz-
ményt» s mégis midőn fölveti azután a kérdést : köz-
jogi vagy egyházjogi alakulat lesz-e a kath. autonomia ? 
a feleletben már jozefinista és protestáns beszél 
belőle. 

Kérészy autonómiánk megalkotásánál nem isméi-
éi más tényezőt, mint csak az államot, hogy az fogja 
nekünk adni azt a bizonyos autonómiát, melyet 
1848 óta kérelmezünk. Az egyház nem. S milyen 
alapon mondja ezt? Azon az az alapon, mivel hogj' 
az autonómia szervezetét s hatáskörét megállapító 
szabályzat törvényhozási becikkelyezést igényel. 

Ebből elvcsúsztatással — következteti, hogy tehát ' 
az autonómiai szervezet a magyar törvényhozás te-
kintélyén log nyugodni, amint hogy megalkotása ál-
lami törvénybe való cikkelyezés nélkül nem képzel-
hető. Ennek folyományakép egyenesen kimondja, 
hogy a létrejövendő kath. autonómia az egyházi 
szervezet keretén kívül álló intézmény lesz. 

Confusio josephinistica. Az állam és csakis az 
állam lebeg mindenben és mindenütt eme jogászok 
szemei előtt. Először azt mondja, hogy az állani az 
egyház számára jogintézményt nem adhat, sőt azt 
is vallja, hogy az autonómia hatáskörébe nem ál-
lamkormányzati, hanem egyházjogi természetű jogo-
sítványok fognak tartozni ; máskor meg, és pedig 
következetesen, mégis azt hirdeti, hogy azt az auto-
nómiát, mint az egyházi szervezet keretén kívül álló 
intézményt, a magyar törvényhozás fogja nekünk adni, 
és pedig azért, mivel ő iktatja törvénybe. 

No nem ! Még a protestánsoknak se a magyar 
törvényhozás adta az autonómiát az 1791:26. t.-cik-
kel; a prot. autonómia is a prot. egyházi elvekből 
folyó alakulat, azt a protestánsok egyházuk jogánál 
fogva magok alkották; a törvényhozás csak az állami 
jogba nemütközőnek ismerte el s támogatásához a 
maga segítségét is ígérte, szóval nem adta, hanem 
csupán törvénybe cikkelyezte, a maga részéről is 
elismerte a prot. autonómiát. 

Hasonlókép jár t el az 1848: XX. t.-c. 1. §-a, 
midőn az unitárius vallást bevettnek jelentette ki. 
Nem vallást és egyházi szervezetet adott ezáltal az 
állam az unitáriusoknak ; hanem a már kész alakula-
tot, melynek kialakításába az államnak semmi inge-
renciája nem volt, elismerte, törvénybe iktatta. 

A kath. autonómia is csak az egyházjoggal egyező, 
annak elveiből folyó alakulat lehet s olyan, melyet 
«csakis a competens egyházi jogalkotó szervek léte-
síthetnek». Azért üléseztünk a kongresszuson a püs-
pöki kar égisze alatt, hogy megcsináljuk a szerveze-
tet; azért nyerheti az autonómia — lia mindjár t 
csekély részben is — a maga jogait az egyház, illető-
leg «a püspökök engedményéből»; amint hogy más-
részt az is, hogy a főkegyúri jog gyakorlásában való 
részvevés, továbbá a kath. alapok és alapítványok, 
valamint a kath. iskolák kezelése is a szervezel jogkö-
rébe vonatik, azért lehetséges, mert ezek sem állami, 
hanem az egyházjogba tartozó, ha mindjár t világi 
vonatkozásuaknak nevezett ügyek. A szervezeti sza-
bályzat elején még azt is olvashatta volna Kérészy, 
hogy az a kérdéses autonómia a pápa jóváhagyása 
nélkül sem jöhet létre. 

Amint pedig jozefinisztikus gondolkozás já r ja át 
Kérészyt a kath. autonómia, mint jogi intézmény jelle-
gének a megállapításánál, úgy protestáns jogász beszél 
belőle az általa felvetett ama kérdés megoldásánál, 
hogy hát tulajdonképen micsoda jogon adhat, lia ad, 
a magyar állam a katholikusoknak autonómiát? Azt 
mondja: a kath. autonómiát legmegfelelőbben a 
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magyar állami egyházjog keretébe tartozó intéz-
ménynek tekinthetjük. Állami egyházjogba? Hon-
nan veszi ezt az új fajta, nálunk soha nem hallott 
egyházjogot? Honnan? A német protestáns, a 
«cujus regio, illius religio» elv alapján fejlett egyházi 
jogból. Tehát idegen talajról. Mondja ugyanis: 
«A német egyházjogászok tudvalevőleg állami egyház-
jog (Staatskirchenrecht) alatt az egyházi jognak azt 
a részét értik, mely az egyházi ügyeket rendező (!) 
állami jogszabályokból á l l . . . (s mondja tovább): 
A katholikus autonómiát is, a magyar törvényhozás 
által leendő becikkelyezés folytán, ilyen vagy leg-
alább is az állami törvényhozás által szankcionált 
szabályok fogják meghatározni». 

A világért se így áll nálunk a dolog! Ez lehetsé-
ges a prot. elveken szervezett német államjogban, 
de nem Magyarországon ; lehetséges a protestánsok-
kal, de nem a katholikusokkal szemben; nálunk az 
államjog is a kath. ügyeket mindig a kánonjog sze-
rint tekintette. 

Ha a jóindulatú Kérészy ilyen módon indítja 
meg a kath. autonómia fejtegetését, mivel ilyen felfo-
gásokbabeleszületett s ezekben nevelkedett jogásznak, 
képzelhetjük, hogy a továbbiakban is csak ezen 
a tudósi szemüvegen át nézi a főkegyúri jogot, az egy-
házi vagyont s pereputyostúl mindent, ami autonó-
miánk jogkörébe tartozik. Jozefinisztikus és protestáns 
szemüvegen ezt máskép látni nem lehet. így tanították s 
tanár korában is iurat in verba magistri. Katholiku-
sok pedig alapos jogtörténeti nyomozásokkal nem igye-
keztek a részletes kérdések múltjáról fölvilágosítani 
a jogász világot és sohasem törődtek azzal, micsoda 
kath. egyházjogot tanítanak a jogi fakultáson. így 
aztán a jogászvilág körében ma is ugyanúgy gon-
dolkoznak ügyeinkről és jogainkról, akár 1848 körül. 
Mindent állami jognak tartanak. Hiszen nálunk se 
jogászok, se nem jogászok nem kutatnak ezen kér-
dések körül, hanem egyszerűen tetemre hívják — 
Koneket. Dudek. 

A modernizmus történeti módszere. (IL) 

2. Hogy a modernisták történeti módszerének 
tudományos értékét megállapíthassuk, fölvetjük a kér-
dést: vájjon jogosan jár-e el a tudós, aki a priori 
tagad? A tudományok követelményeit ismerve és 
jogait tiszteletben tartva, azt kell mondanunk, hogy 
nem és pedig azért nem, mert így járva el, a tudo-
mány természete ellen cselekszik. Előre megfogal-
mazott eredménnyel nekifogni az igazság kutatásához, 
abszolúte megengedhetetlen egy eljárás és fokozottabb 
mértékben tiltva van a történelem terén. A történe-
lem célja nem a tényeknek a priori való kitűzése,1 

1 Prohászka dr. az «Ég és fötd» című munkájában ezen 
eljárásról azt mondja, hogv az esztelenség és mint olyan, 
fittyet hány minden methodusnak. 404. 1. III- kiad. 

hanem az, hogy a mult megtörtént tényeit az okmá-
nyok hitelessége, a tanúk szavahihetősége szerint 
vizsgálja és állapítsa meg. Az okmányok hitelessége 
és a tanúk szavahihetősége az irányadók és ezeknek 
útmutatása szerint kötelessége a kutatónak a tényt, 
az eseményt és természetét megállapítani. Tehát ne 
kezdjen disputálni a történetileg elbeszélt esemény 
lehetősége körül, ez már a bölcselet körébe tartozik, 
hanem nézze meg azt, hogy a megbízható tanúk és 
okmányok mit mondanak. Ha a meghitelt esemény 
a történések természeti keretén kívül bírja léte szük-
séges okát, akkor a kutatónak kötelessége elismerni 
az esemény természetfölötti jellegét. Az ellenkező 
eljárás a történet szempontjából módszertelen eljárás 
és ezen módszertelen eljárás jegyében lép fel a 
modernizmus, hasonló apriorizmustól indíttatva. 

Ez az alaphibája. A történeti módszert fölcseréli 
a bölcseleti módszerrel s ezt vonja be a történet-
tudomány birodalmába. A modernisták is bizonyára 
tudják, hogy a történelem külön tudományszakot 
képez, melynek természete ki van építve és ezen 
kiépítés biztos kezekkel körül van vonalozva ; tehát 
van külön módszere is, melyet a mult eseményei 
körüli kutatás képez, az okmányok hitelességének, a 
tanúk megbízhatóságának megállapításával. Tehát a 
történettudomány az igazságokat nem az emberi érte-
lem köréből meríti, ez a bölcselet célja, hanem az 
okmányokból. Az emberi értelem hivatása a történet-
tudomány terén a tényeknek és hitelességüknek a meg-
állapítása, nem pedig elvont igazságoknak felfedezése. 

A modernizmus megfeledkezett a különleges 
történeti módszerről s olyat használ, mely nem tör-
téneti, hanem filozofáló, tehát a bölcseletinek és a 
történetinek valamiféle vegyüléke. A példa megvilá-
gítja a dolgot. Krisztus feltámadása, mint múltban 
történt esemény, a történettudomány keretébe vág. 
A történésznek kötelessége megvizsgálni azon okmá-
nyokat, melyekben ezen esemény foglaltatik és latol-
gatni a történeti következményeket, melyek az ese-
mény nyomában jártak. 

Ezen két tényező megállapításától függ Krisztus 
föltámadásának történeti hitelessége. A két tényező 
pedig nyilvánvaló tanúságot tesz amellett, hogy 
Krisztus föltámadása valóban megtörtént; tehát tör-
téneti tény. Ha a két tényező azonfölül a természet-
fölötti világrendben rejlő erőt nevezi meg Krisztus 
föltámadásának létesítő okául ; akkor ezen tény 
természetfölötti eredése is történetileg biztos. így 
tesz-e vájjon a modernizmus történeti kritikája is? 
Nem. Ott hagyja a történeti okmányokat, előhoza-
kodik az agnoszticizmussal s bölcselkedve azt mond ja : 
a természetfölötti világrend nem létezik, legalább mi 
arról mitsein tudunk, tehát Krisztus feltámadása nem 
lehel történeti tény. Ez nem történeti módszer, annál 
kevésbbé kritikai módszer; ez bölcselkedési, aprio-
rizmus, melynek nincsen helye a történettudomány 
terén. 
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Sok történeti tény természetfölöttiségének a jel-
lege él a kereszténység tudatában, amely tudat tör-
ténelmi alapzaton nyugszik, mert megtörtént tények-
ből sarjadzott ki. A modernizmus nem történelmet, 
hanem a keresztények hitét jelöli meg e tudat forrá-
sául. Eljárási módját azzal igazolja, bogy a fejlődés 
világtörvény, tehát neki minden van alávetve, ő a 
tanok és események legfőbb kritériuma. Az evolúció 
tudományos értékéről szólni nem lehet most célunk. 
Annyi tény, hogy pl. az evangéliumokban sok ese-
mény természetfölötti jellege erősen van feltüntetve. 
Erre azt felelik, — legalább is az eljárási módjuk 
arra utal, — bog}' az evangéliumokban még nem 
lehel szó természetfölötti eseményekről, mivel Jézus 
tettei akkor még nem fejlődhettek ki ilyenekké, 
ahhoz hosszabb idő kellett. Itt az ember önkéntele-
nül is kérdezi : hát a bölcselkedés van hivatva a 
történeti tények megállapítására? És szabad-e a tör-
téneti okmányokat természetük ellenére az evolúció 
gondolata szerint magyarázni? Szóval összezavarni 
a bölcseletet a történettudománnyal: nem módszeres 
eljárás. S még ez nem elég. Az ember világosan látja, 
hogy ezen eljárást csakis a kereszténységre alkal-
mazzák ; csak a kereszténységre vonatkozó okmá-
nyokkal bánnak el olyan vakmerő önkénnyel. A tanúk 
szándékát, erkölcsi jellegét, törléneti értékét ők álla-
pítják meg az okmányok ellenére, a történeti okmá-
nyok hitelességét és igazmondóságát tagadásba veszik 
történeti okok nélkül ; ők állapítják meg, s nem a 
törléneti okmányok, hogy a múltban micsoda ese-
mények jöttek és jöhettek létre; azonkívül a törté-
neti tények állagát önkényesen elválasztják a körül-
ményektől. Ez pedig annyit jelent, mint a szubjek-
tivizmus uralma a történelemben. És mert szubjek-
tivizmus, a történeti igazságot megállapítani képtelen. 
Az ilyen eljárás nem lehet tudományos eljárás, mert 
az alanyi magyarázat nem egyéb merő önkényke-
désnél. 

A tudóshoz az események megállapításában abszo-
lúte nem illik az animozitás, mert elfogultságra vezet: 
így aztán megszűnik a pártatlanság, gyengül a tárgyi-
lagos igazság tisztelete és a lelkiismeret szava helyett 
az érzelem veszi át a vezető szerepet. A moderniz-
must mámorba ejtette az újdonság. Újszerű élet után 
áhítoznak, mely szerintök méltó lesz az emberhez, 
mivel természeti alapokon log nyugodni ; tetsző lesz, 
mert tisztán emberi leend. Az értelem szabadon röp-
köd majd, mint a magasságokban cirkáló madár ; a 
szív telítve lesz az illatártól, mint a tavaszi levegő, mert 
légköre a dogmátlan, a természetes, a merőben em-
beri módon fejlődött kereszténység leend. 

Ez a természetes kereszténység az a csalóka 
fény, mely tudományhajóikat megtévesztette a kuta-
tás nagy tengerén. E megtévesztés pedig abban áll, 
hogy a dogmátlan kereszténység újdonsága meg-

j- ragadta őket és ennek ellenállhatatlanul ható varázsa 
alatt a megállapított történeti igazságokat tagadásba 

veszik új okmányok nélkül. Sohasem tagadtuk és 
nem is fogiuk tagadni, hogy a tudományos világban 
a kiigazítások, a nézetváltoztatások sokszor elkerül-
hetetlenek. Ezen kiigazítások azonban csakis az 
előbbi nézet alapos megdöntése után következhetnek 
be és nem egyik-másik nehézség felhozásával. 

Ha a modernizmus a történeti kereszténység ellen 
feltétlen érvényű érveket hozna fel, akkor elismernők 
törekvéseik érdemlegességét és jogosságát, és pedig 
a tudomány nevében. Ha új okmányok feltalálásával 
bebizonyítják, hogy pl. a kereszténység isteni jellege 
mellett bizonyító ez vagy amaz a csoda természetes 
esemény volt, mi készek vagyunk természetfölötti 
jellegének feladására. Egyszóval: ha történeti bizonyos-
sággal megmutatják, hogy a kereszténység semmi 
egyéb, mint a hellenista bölcselet és a római jog 
természetes vegyüléke, vagy a buddhizmus avagy 
babilonizmus egyszerű fejleménye, akkor mi készek 
vagyunk táborukhoz csatlakozni és zászlajuk alat! 
a kereszténység természetfölöttisége fölött Jeremiás 
siralmainál gyászosabb s megrázóbb gyászéneket 
elzengeni. 

Mikor e világraszóló tettre készeknek nyilatko-
zunk, kérjük a kereszténység természetes származá-
sának történeti beigazolását. Azon bizonyítékokat 
kérjük, melyek szerint a kereszténység nemcsak külső, 
hanem belső, azaz nemcsak terminológiai, hanem 
tárgyi hasonlóságot, illetőleg azonosságot mutat fel 
a más, vele párhuzamba hozott vallásokkal. Hiszen 
világos, hogy ehhez jogunk v a n ; úgyszintén világos, 
hogy a keresztény vallás s még inkább a ker. hit-
tudomány átvehetett egyes kifejezéseket a pogány 
vallásokból, vagy bölcseleti rendszerekből, anélkül, 
hogy ez által a kereszténység isteni eredete veszélyez-
tetnék.1 Ilyen az egyes vallási igazságok terminoló-
giája, vagy a vallás bölcseleti tárgyalása mellett szóló 
egyes érvek. De a tárgyi hasonlóság sem elég e nagy 
kérdés eldöntésére.2 A hasonló tárgyú tan még nem 
teszi szükségessé a másik hasonló tannak, mint for-
rásnak a megjelölését, mivel egy és ugyanazon forrás-
ból származhatnak, pl. az őskinyilatkoztatásból, vagy 
hogy a természetből vegyek példát: az emberi érte-
lem és szív világából. Ha pedig történeti okmányok 
állapítják meg a tárgyi hasonlóságot és ki van zárva 
az egy közös forrásból való származtatás : akkor a 
dolog komolyságához mért kutatást kívánunk afelől, 
hogy melyik vallás képezi a másik forrását, mert 
világos tény, hogy a kereszténységnél régibb vallások 
is utólagosan több elemet kölcsönöztek át tőle; így 
pl. a Buddhára vonatkozó több elem Krisztus sze-
mélyéről van átkölcsönözve. 

De hol vannak ezen történeti okmányok, hol 

1 Fischer-Colbrie Ágost, A kinyilatkoztatás Logosz-tana 
és a görögök bölcselete. M. Sión, 1895. I. f. 

3 Az összehasonlító módszer alkalmazásáról világosan 
tárgyal Zubriczkv a «Párhuzamok a kereszténység és más 
vallások között» c. művében, 24—66 1. 
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késnek az éji homályban? Hol és mikor köszön be 
azon hajnal, mely kétezredéves hitvilágunk alkonya 
lesz? Ilyen okmányok és ilyen adatok eddig még 
ismeretlenek. 

Nem állítom, hogy a kereszténység isteni eredete 
melleit a mathematikai érvek abszolút bizonyossága szól. 
Nem. De ez nem baj, mert történeti tényéknél mást, 
mint erkölcsi bizonyosságot, követelni nem lehet. 

Azt se mondom, hogy a kereszténység több tana 
ellen egyáltalán történeti nehézség fel nem hozható. 
De amit eddig felhoztak, az mind megtalálta a maga 
kellő magyarázatát. 

A körülvonalozott modernista történeti módszer-
ben nagy szerepet játszik a kettős igazság. Azért 
okvetlenül fel kell vetnünk a kérdést : van-e a kettős 
igazságnak tudományos a lapja? Nincs. Nincs bölcse-
leti szempontból, nincs történelemi szempontból. Az 
értelem ugyanazon tárgyat több szempontból ismer-
heti meg, de ezen több szempontból való megisme-
rés az igazság tekintetében egy és ugyanazon ered-
ményre kell, hogy vezessen ; ahol ez nincs, ott tévely 
lappang. A bölcselet bebizonyította, hogy az igazság 
lényegéhez tartozik az egység1 és pedig az összes 
tudományszakok körében. Tehát lia a modernisták 
akarják alkalmazni a kettős igazságot: először is 
meg kell dönteni az eddigi józan bölcselet tanát az 
igazság természetéről, de nem Kant vagy Hegel böl-
cselete alapján, és akkor a kettős igazság jegyében 
vizsgálhatja a kereszténységet; addig nem. Történet-
tudományi szempontból nézve a kettős igazságot, az 
színién csak monstrum, amelynek az eddigi és a 
jelenkor legzseniálisabb történetíróinál semmi nyoma. 
Különben is, hogy valamely tény történetileg igaz 
legyen, annak a történeti okmányok tanúságával kell 
egyeznie, ha nem egyezik, akkor nem igazság. Egy-
szóval helyesen mondta E inhard : az empirikus-tör-
ténettudomány terén sem szabad a kétféle: vallás-
theologiai és történettudományos igazság kétes expe-
dienséhez folyamdni.2 

Duns Scotus azt mondja : 3 «Mulli imperfecte co-
gnoscentes veritatem, opinantur se cognoscere per-
fecte, nescientes distinguere inter perfection et imper-
fectum». Ezen szavakat beigazolva látom a moder-
nistákon. Erős bennük a ludat, hogy az igazság 
fényteljes ösvényén haladnak. De ez a tudat a töké-
letlen ismeret talaján nőtt fel s épen azért növek-
vésében nem lehet viruló, mert az igazi és tökélete-
sebb tudomány napsugara nem dereng reá. 

A hosszú századok lefolyása igazolta, hogy a 
katholikus hit tudomány képezi a sziklaerős várat az 
eretnekek tudományával szemben. A modernizmus 

1 L. pl. Aristoteles 1. II. Metaph. ; S. Thora. Sum. p. 1. qu. 
16. art. 6.; p. 1—2, qu. 93. art. 1. 1. 3.; Scotus in 1. XII. Metaph. 
1. II. c. I. et II. etc. 

2 Katholisches Christentum und moderne Kultur; ma-
gyarra fordította Huszár Elemér, 33. 1. 

3 In II. Metaph. c. I. n. 3. 

elhagyta ezen sziklaerős várat és a szubjektivizmus 
roskadozó épületébe vonult. Nem önmagában keresi 
a bajt és a tévelyt, hanem a kereszténységben; nem 
a saját szemeiben kutatja a rövidlátás okát, hanem 
a Nap világosságában. Pedig tény, hogy a keresz-
ténység, mint történeti igazság áll az emberiség ér-
telme előtt; de valamint «verum non potest sciri ex 
falsis»,1 mondja ugyancsak Scotus, éppen úgy a mo-
dernizmus sem tudja felismerni a kereszténység tör-
téneti igazságát, valódi fenségét és minden időre és 
nemzetre szóló boldogító erejét, mert saját történeti 
módszere téves útjain bolyong. Lépjen tehát rá az 
emberi ész által sok századon keresztül kipróbált 
történeti módszer ösvényére: akkor majd reá is 
mosolyog a kereszténység isteni fénye. 

Mlinarovics Kelemen. 

T^abbia dantesca." (ii.> 
(VIII. Bonifác pápa szerepe a Divina Commediában.) 

5. E kis kitérés után térjünk ismét vissza Boni-
fácra, akinek meggyalázott emlékével találkozunk a 
Pokol 27. énekében is. Itt nyilván a kegyelmi esz-
közökkel való visszaélést akarja Dante ostorozni, de 
oly módon teszi ezt, hogy igazat kell adnunk Pal-
mierinek, aki e részt az Inferno legszerencsétlenebb 
énekének nevezi.2 Ott gyötrődik kínzó lángba zárva 
Guido da Montefeltro, a gonosz tanácsadó s Bonifác 
pápát okozza elkárhozásáért: 

«l'fui uom d'arme, e poi fui cordigliero, 
Credendomi, si cinto, fare ammenda, 
K certo il creder mio veniva intero, 
Se non fosse il Cran Prete, a oui mal prcnda, 
Che mi rimise nelle prime colpe .. .»3 

Bonifác állítólag visszahívta Guidót a klastrom-
ból, hogy segítségére legyen a mai Palestrina elfog-
lalásában. S Bonifác, ez a «fő pap» («il Gran Prete»), 
de egyúttal «az új farizeusok fejedelme» («lo prin-
cipe de' nuovi Earisei»), tanácsot kért ez ügyben 
Guidótól. Guido pedig tudva, hogy Bonifác győzelme 
csak bűnös csellel volna biztosítható, nem felelt («ed 
io tacetti»), mert bolond, részeg beszédnek gondolta 
Bonifác szavait («perché le sue parole parver ebbre»). 
Bonifác erre megnyugtatni s biztatni kezdette a vo-
nakvó Guidót: «Szived ne aggódjék («tuo cor non 

1 U. o. c. II. n. 7. 
2 «Il resto dalla terzina 21 fa di questo canto il più 

infelice delli infernali.» (I. m. Vol. I. 473. 1.) 
3 Inf. 27, 67—71. — Szász K. fordítása: 

«En hadfi voltam ; szerzetessé lettem, 
Hivén, hogy ilyen övben jól vezeklek; 
S nem is csalódtam volna meg hitemben, 
IIa nem lett voln' a főpap, (úgy vesszen meg!) 
Ki visszacsalt előbbi rossz u tamra . . .» 

«Acui mal prenda» : a német nyelv megengedi ez átkos 
mondat szószerinti fordítását: «dem schlecht es bekommen 
möge.» Szász K. fordításán («úgy vesszen meg») e helyt 
mintha Angyal 1. hatása látszanék («vesszen beléje»). 
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sospetti»), mondá, ha épen bünt is kell elkövetned, 
bűnös tanácsot adva nekem, csak bátran ki vele («e 
tu m'insegna fare»), én már előre föloldozlak («finor 
t'assolvo») ; hisz jól tudod, hogy enyém a kulcsok 
hatalma, s fölnyithatom vagy bezárom a mennyek 
országát» («lo ciel poss'io serrare a disserrare»). 

Bonifácnak e «nyomós érvelése» («gli argomenti 
gravi») megtörte Guido hallgatását s kész volt a 
tanáccsal : 

«Padre, da che tu mi tavi 
Di quel peccato, ove 1110' cader deggio : 
Lunga promessa con haltender corto 
Ti farú trionfar nelT alio seggio».1 

Ez a pokoli epizód, ez ám csak mérges nyíl, 
mely VIII. Bonifác emléke ellen irányul! «Az ég 
szerelmére! — kiált fel Palmieri — ugyan mit gondol 
Dante, kinél fog hitelre találni «egy ily ostoba hazug-
ság» («una si goffa menzogna»), mely szerint egy 
pápa elkövethetné azt a nem is annyira merészséget, 
mint inkább butaságot («stupidezza» : bocsánat, hogy 
hűen fordítok,) hogy megígérje s meg is adja vala-
mely csak később elkövetendő bűnnek előzetes fel-
oldozását?! Vagy talán annyira tudatlanok voltak 
annak idején a keresztények, hogy ily «vastag szamár-
ságot» («cosi grossa corbelleria») is el lehessen hitetni 
velők?!»2 Ira! Furor! Gofl'a menzogna! frenesíe! 
Mania! Babbia dantesca! 

6. — A Purgatoriumban is említés esik párszor 
Bonifácról.3 De mivel e helyeken egyenesen meg-
nevezve nincsen, néhány Oante-magyarázó igyekszik 
különösen az egyik kemény kitételnek4 oly értelme-
zést adni, mely Bonifác személyét egyáltalán nem 
érinti. E kérdéses dantei sornak: 

«.. . perché il capo reo lo mondo torca» 

szószerinti értelmét így adhatnók vissza: «Jóllehet 
a Fő-gonosz félre vezeti a világot.» A Dante magya-
rázók többségének azonban eszébe sem jut, hogy a 
Fő-gonosz («il capo reo») nem szükségképen jelenti 

1 Inf. 27. 108- 111. — Szász ford. : 
«Atyám, mivelhogy igy tisztára 
Mosol a bűntől, melybe esni késztetsz : 
ígérj sokat, de válts be keveset, 
S a győzelem Szent Székeden tied lesz.» 

2 «È un velenoso dardo sceccato contro la memoria di 
Bonifacio VIII. Lo stesso poéta ci fa capire, ch'egli svela una 
cosa nascosta (terz. 21), cui i vivi non conoscevano : cosi 
almeno pensava Guido. Da chi dunque, domandianio, Dante 
l'lia avuta ? L'lia egli inventata? forse no : benché pel suo 
mal talento verso Bonifacio, egli sí trovi senza valido schermo 
contro questo sospetto . . . Ma, se il Ciel lo salvi, a chi pensa 
egli dar a intendere una si góllá menzogna, che un papa, 
Bonif. VIII avesse non dico l'ardirc, ma la stupidezza di 
promettere ed assicurare Passoluzione anticipata d'un pec-
cato futuro ? Che i cristiani a qué giorni fossero cosi igno-
ranti, da beversi cosi grossa corbelleria ? . . . Cotesto accani-
mento contro Bonifacio è nel poéta una vera mania.» U. o. 472.1. 

3 V. ö. Purg. 8, 131 ; 16, 98 és köv.; 20, 87. 
4 Purg. 8, 131. 

VIII. Bonifác pápát.1 Csak annál figyelemre méltóbb 
dolog tehát, hogy Scartazzini után a mi Szász Károlyunk 
maga is másra, s nem a pápára alkalmazza e monda-
lot. «A Fő-rossz alatt, írja, némelyek VIII. Bonifác 
pápát értik. De helyesen mondja Scartazzini, hogy 
«mit keres ilt Bonifác»; a Fő-rossz az ördög, a bűn, 
mely a világ romlottságát szerzi».2 Ismerve azonban, 
hogy mily lelkülettel van Dante Bonifác pápa iránt, 
talán valószínűbb Scartazzini magyarázatánál Pal-
mieri hite, ki e dantei sorból is a pápa személye ellen 
olvas ki sérelmet. Mindenesetre nagyon jellemző 
Daniénak a pápákat tárgyaló modorára, hogy aka-
dunk Dante olvasása közben kifejezésekre, melyek-
nél komoly kétségünk támadhat: vájjon a pápáról, 
vagy a sátánról beszél most a költő! 

7. — Ám Daniénak úgy látszik nem volt elég 
az egész Pokol és Purgatórium sem arra, hogy ben-
nök a Bonifác ellen táplált haragjának szabad folyást 
engedjen. Az a «tiefe, grandiose Leidenschaft», mely-
ről Baumgartner beszél, a csillagos, boldog Paradi-
csomban is érvényesülni, tombolni akart. Hettinger 
hasonlatával élve: amint Achilles végighurcolta Trója 
falai körül Hektóinak holttestét, úgy kell megjelenni 
a pápa árnyékának is valami kilencszer a pokol 
külömböző részében s a Paradicsom csillagain, hogy 
a kárhozottak s a boldogultak ajkairól hallja a dan-
tei bosszú sugallta lesújtó nyilatkozatokat.3 

Csak futólag érintjük a paradicsom azon helyeit, 
melyekhez bár sok szó férhet, de melyekhez hason-
lókat Danténál már szinte megszoktunk. Ilyen a 9. 
ének azon sora is, melyben a költő talán kissé meg-
gondolatlanul, elhirtelenkedve veti szemére a pápá-
nak, hogy a Szent Földdel, melyért pedig a pápák 
annyiszor indítottak keresztes hadat, nem sokat 
gondol : 

<'. . . in sulla Terra Santa, 
Che poco tocca al Papa la memoria».4 

A kevéssel rá következő sorok szerint pedig az 
átkozott pénz («il maledetto íiore»)5 eltéritettette a 
jó útról a papokat s az egyszerű hívőket («le pecore 
e gli agni») egyaránt, mert ugyancsak ez átkozott 

1 Bonifácra érti e sorokat Palmieri is. V. ö. Vol. II. 109. 
és 114. 1. 

3 A Purgatórium. Irta Dante A. Ford. bevez. s jegyz. 
kisérte Szász Károly. Budapest, 1891. 123. 1. 

3 Ilettinger ezt úgy adja elő, mint saját eredeti hason-
latát. (Die göttliche Comödie des Dante AI. nach ihrem 
wesentlichen Inhalt u. Charakter dargestellt von Dr. Franz 
Hettinger. Ein Beitrag zu deren Wirkung und Verständnis. 
II. kiadás. Herder, 1889. 590. 1.) Ugyanezt a hasonlatot azon-
ban Angyal János is olvasta, de nem Hettingernél, hanem 
Gregoroviusnál; Gregorovius pedig szintén mástól kölcsönözte : 
«Ein treffendes Bild, welches ich dem geistvollen Don Luigi 
Tosti entlehne». (Angyal János dr. A Pokol. 140. 1.) De vájjon 
Hettinger és Tosti már egymástól függetlenül fedeztek-e fel 
Hektor és VIII. Bonifác között hasonlóságot ? 

4 Parad. 9, 125—6. 
5 Fiore v. íiorino. V. ö. : forint. 
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pénz miatt — s most jön a nagy szó : — a Pásztor-
ból farkas lett: 

«Perocché fatto ha lupo del Pastore».1 

Hasonló vádat, illetőleg panaszt tartalmaz a 
következő terzina is: az átkozott pénzvágy elfordítja 
figyelmét a pápának és a bíborosoknak a Szentirástól 
s az I gyházatyáktól : 

«Per (|uesto l'Evangelio e i Dottor magni 
Son derelitti . ..» 

Gondolatjuk sem száll többé Názáretbe, hol egykor 
Gábriel Szűz Máriát köszöntötte: 

«Non vanno i lor pensieri a Nazarette, 
Là dove Gabrielle aperse l'ali». 

De az egyházjog tanulásában, ebben már szorgalma-
sak («solo ai decretali si studia»), bizonyára mert 
az a bencficiumok és papi jövedelmek jogforrása. 

8. — I^az, hogy az egyháztörténelem is beszél 
nekünk itt-ott visszaélésekről, egyházfők, pápák hibái-
ról ; s igaz, hogy nemcsak Szent Pál apostol volt az 
egyedüli, aki az egyház fejét megfeddni merte2 hanem 
Szent Bernát, Bonaventura, Szienai Katalin is felemel-
ték volt nem egyszer tiltakozó szavukat a pápák 
egyik-másik károsnak látszó ténykedése ellen, — de 
amit Dante enged meg e téren magának, az messze 
túlszárnyalja az Egyház e szentjeinek bátorságát is. 
Azoknak a szeretet adott ajkaikra oly éles szavakat, 
Dante tollát — azt mondják — nem egyszer a vak 
harag, a gyűlölet s a bosszú vezette. I ra ! Fu ro r ! 
Menzogna ! Vendetta! Rabbia dantesca! Azok szó-
kimondók voltak, Dante még inkább az, de ami 
azokban lelki bátorság volt, az Daniénál sokszor vak-
merőség. 

Figyeljünk csak a Paradicsom 27. énekében leírt 
jelenetre. Olt, ahol az egész paradicsom Glóriába 
kezdett, s Dantét elbűvölte a boldogok édes éneke 
(«il dolce canto»), azt hinné az ember, ott már csak 
kihalt a szivekben minden ádáz harag és gyűlölet. 
Ellenkezőleg! Mintha ez is a mennyei boldogság prog-
rammjába vágna, megszólal Szent Péter s elharsog 
dantei inspiráció hatása alatt, ott az Álló Csillagok 
egében, az elkeseredés mélységesen szenvedélyes, 
szinte fuldokló hangján egy hatalmas quousque tande-
met Bonifác pápa ellen. Még el se kezdett jóformán 
beszélni, már is magán kívül ragadta haragja. «Ne 
csodálkozzál azon, szól oda ezért Daniéhoz, hogy 
így kikelek képemből: meglásd, szavamra a többiek 
is csak amúgy fognak kékülni-sápadni» : 

1 A «Pásztor» természetesen a pápa, mint az Egyház 
Főpásztora. — A szavakat önmagukban tekintve, lehetne álta-
lánosabb értelmet is adni az egész mondatnak, úgy hogy a 
«Pastore» egyszerűen mindazokat jelentené, akiknek gond-
jaira népek vannak bízva, «le pecore e gli agni» pedig jelen-
tené a vezetésükre s gondjaikra bízott alattvalókat; —ez álta-
lánosított értelmezés megfelelhet a kifejezések anyagi érté-
kének, de aligha adná vissza hűen Dante gondolatát. 

2 Az első pápát, Pétert, kinek «in faciem restitit, quia 
reprehensibiljs erat». Gal. 2, 11. 

«Se io mi trascoloro, 
Non ti maravigliar: chè, dicend'io, 
Vedrai trascolorar tutti costoro».1 

H sokat sejtető bevezető szavak után már nem egé-
szen váratlanul hangzik cl Bonifác leje fölött az 
iszonyatos vád Szent Péter ajkairól : «Síromat2 vél-
nek és bűznek kloakájává tette az, aki a földön az 
én helyem bitorolja,3 igen, az én helyem, az én helyem, 
mely üres, sedes vacans az Isten fiának szemében. . .» 

«Quegli, che usurpa in terra il luogo mio, 
II luogo mio, il luogo mio, che vaca 
Nella presenza del Figliuol di Dio, 
Fatto ha del cimiterio mio cloaca 
Del sangue e della puzza . . . » 4 

Ide talál ám igazán Palmieri panasza :5 miért is 
van az, hogy Danténak épen az a mindig nyugodt 
s mélyen gondolkozó költői géniusza tudott oly 
csodálatosan, szinte ördögi módon segítségére lenni 
tomboló haragjának még a Paradicsomban is, sőt 
talán épen ott inkább, mint bárhol másut t? 

Szent harag tiize gyúlt ki szent Péter hallgató-
ságának arcán s Péter folytatta beszédét; Bonifácról 
más pápákra : Korzokra,6 Gaszkonokra,7 püspökökre, 
papokra tért s e «pásztor-ruhában já ró rabló farka-
sokra» aposztrofálta a bosszú Istenének haragját : 

«In veste di pastor lupi rapaci . . . 
O difesa di Dio, perché pur giaci ?»8 

Dante! Dante! Nagyon elragadott téged gibellin 
haragod! Hisz te oly jól tudod: a mennyország nem 
a gyűlölet hazája ! «Se mi trascoloro», — hát ilyesmi 
is lehetséges ott fönn ? «Cloaca», «puzza» — e szavak 
nem szalonképesek a mennyország számára s nem 

1 Par. 27, 19—21. v 

2 Szent Péter sírját, Rómában ; más szóval : a pápának, 
Szent Péter utódjának, székhelyét. 

3 Tehát Bonifác uralkodása alatt játszódott le e jelenei a 
Paradicsomban. 

4 Nagyon jó e kél terzina fordítása Szász K.-nál : 
«Mert aki földön helyem bitorolja, 
Az én helyem, — mely az Isten fiának 
Szemében olyan, mintha üres volna, 
Kloakává, melyből vér bűze támad, 
Tévé sírom . . .» 

K fordításnak egyedüli hibája legfeljebb csak az lehelne, 
liogy az olasz szövegnél valamivel enyhébben hangzik, mivel 
az «il luogo mio» háromszoros ismétlését s következőleg azt 
a haragot, azt az elkeseredett hangot, mindazt a szónoki 
páthoszt, melyet e kitétel háromszoros ismétlése oly drámai 
erővel képes kifejezni, a fordítás nem adja vissza. 

s V. ö i. m. Vol. I. 13. 1. 
6 Értsd XXII. János pápára, aki korz volt, vagyis Caorsa-i 

származású. 
7 V. Kelemen pápa Gaszkon volt, vagyis Guascogna-i ; 

reá és XXII. Jánosra vonatkoznak e szavak : 
«Del sangue nostro Coarsíni e Guaschi 
S'apparecchian di bere . . .» (Par. 27, 58.) 
«Vérünket inni már is készülőben 
A Korz, a Gaszkon . . .» (Szász K. ford.) 

8 Par. 27, 55 és 57. «Pásztorruhában rabló farkasok . . . 
Isten haragja mért hogy nem mozog» ? (Sz. K.) 
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illenek szent Péter ajkaira. « 0 difesa di I)io, perché 
pur giaci» - a boldogult szentek nem így imád-
koznak: nem Isten haragját,1 hanem irgalmát kérik 
a földi lakókra; nem haragtól reszkető, kékülő ajkak-
kal ejtik ki a mennyben Isten nevét: «Dio», hanem 
a szeretet inspirálja ott fönn az imádkozó lelkeket, 
mint inspirálta szent Bernátot,2 hogy elrebeghesse 
a költői géniusz legcsodásabb remeklését, Dante 
Madonna-himnuszát : «Vergine Madre, íiglia del tuo 
figlio. . .» 

Ha el nem is mondhat juk tehát, hogy nagy ellen-
mondásokkal, de azt már igen, hogy nagy ellen-
tétekkel dolgozik Dante. Ellenmondásokkal dolgozni 
tökéletlenség, hiba, b ű n ; ellentétekkel dolgozni lehet 
érdem és erény. Igen, lehet, de hogy nem szükség-
képen, ezt eléggé bizonyítja esetünkben Dante pél-
dája, aki különösen a Bonifác pápa emlékét érintő 
vonatkozásokkal oly kellemetlen ellentéteket csúsz-
tatott be a Divina Commedia mélyen vallásos jelle-
gébe, hogy nem is csoda, ha ez eljárásáért épen 
katholikus részről érik a kritika hol kemény, hol 
szelid szavú szemrehányásai.3 

IIa Dante jobban ismerte volna a pápaság fen-

1 Igaz, hogy «difesa» csak «védelmet» jelent s a költő itt 
arra utal, hogy Isten védelmet, segítséget igért meg egyhá-
zának : alszik-e hát az Isten ? segítséggel nem siet a f ö l d r e ? . . . 
így hát mégis csak Isten haragját, bosszúját kéri le tulaj-
donképen e fölkiáltással. 

2 Par. 33, 1 és köv. — Ez a Paradicsom utolsó éneke. 
3 Hogy azonban Bonifácon kívül más pápáknak is jutott 

ily többé-kevésbbé gyászos szerep a Divina Commediában, 
erre fönnebb már történt itt-ott utalás. Célunk most inkább 
csak az volt, hogy ismertessük VIII. Bonifác pápának szere-
pét ; igen, ennek a nagy, de szerencsétlen uralkodónak, kit 
a rút pártviszályok hevében kortársai annyira félreismertek. 
A többiekkel foglalkozni külön értekezés keretében volna 
érdemes. Ilyenek különösen a következő pápák: 

Az «eretnek» II. Anasztáz: 
« . . . Anastasio papa guardo, 
Lo qual trasse Fotin della via drilla. (Inf. 11, 8 9.) 
Anasztáz pápát fogva tartom, 
l'liotin a bittől kit tévútra linjla». (Sz. K.) 

V. Adorján : 
«Scias, quod ego fui successor Petri. (Purg. Ii), 1)9.) 
Tudd meg, hogy én Péter utóda voltam». (Sz. K.) 

III. Miklós: 
«() qual che sei che '1 di sù tien di sotto? (Inf. 19, 16.) 
Ki vagy te, aki fejjel lefelé vagy? (Sz. K.) 
Sappi ch'io fu ' vestito di gran manto. (Inf. 19, 69.) 
Ilát tudd meg, én a nagy köpenyt (t. i. a pápai méltóságot) 

viseltem». (Angy. I.) 

V. szent Celesztin : 
«Colui che fece per viltate it gran riliulo. (Inf. 3, 6U.) 
Ki a nagyságról lemondott, a gyáva». (Sz. K.) 

V. Kelemen: 
«. . . Un pastor senza legge. (Inf. 19, S3.) 
Ég és föld törvényeit 
Lábbal tipró pásztor». (Sz. K.) 

séges hivatását, a Divina Commedia azon lapjai 
helyett, melyek érzelmeinket bántják, oly lapokat 
olvashatnánk, melyek mint Itáliának s az Egyháznak 
édes szép emlékei, csak örömre hangolnák szivün-
ket; Dante capo-lavorója a hivők szivében is minden 
megszorítás nélkül találna visszhangra s kezébe 
volna adható bárkinek bátran, gyanutlanul ! . . . Így 
kesereg Palmieri,1 akit bizonyára nagyon bánt az 
a gondolat, hogy Dantéban sem üdvözölhet oly 
mindenben kifogástalan szellemóriást, amilyent kere-
sünk s amilyent szeplőtelen eszményképül fest elénk 
a képzelet. 

Igaz, születnek nagy szellemek is mindig, de — 
nagy hibákkal együtt születnek. Számunkra meg 
épen ezért nem marad más hátra, minthogy meg-
bámuljuk s megbecsüljük őket is. «Ai sommi ingegni 
si perdonano anche i grandi errori» : nagy szelle-
meknek nagy hibákat is megbocsát az emberiség. 
Megbocsát legalább is addig, míg valaki alaposan 
rá nem cáfol Vörösmartyra, aki így mert nyilatkozni : 

«Minden országot bejártam . . . 
S a dicsőt, az égi szépei 
Semmi földön nem találtam». 

Floznik György dr. 

Jldatok a papnevelés történetéhez a munkácsi 
egyházmegyében. ai.) 

Foglár György egri kanonok és generális vicárius 
intézkedése folytán Munkács-egyházmegye papsága 
értekezletre lett összehíva Egerbe. Ezen értekezlet, 
mely hivatva lett volna az unitus papság fegyelmi 
ügyeiben határozatokat hozni, 1726. március 11-én 
nyilt meg, s jelen voltak rajta Hodermarszky József 
vikárius vezetése alatt a papság megbízottjai a mára-
marosiak kivételével, akik akkoriban még nem fogad-
ták volna el az uniót. 

Ezen értekezlet végén Foglár azl az indítványt 
tette, hogy az unitus papság állítson fel a saját költ-
ségén papnöveldét Egerben. Ez az indítvány eleinte 
egyhangúlag el lett vetve azzal a megokolással, hogy 
a jelenlévők erre nézve nem kaptak utasítást, illetve 
megbízást a küldőiktől, míg utóbb Kiss János 
egri nagyprépost fejtegetései folytán a jelenlevők 
egy része haj landónak nyilatkozott minden lehetőt 
elkövetni a terv megvalósítása érdekében, míg a 
másik rész az unitus papság szegénysége miatt ki-
vihetetlennek nyilvánította e tervet.2 

De e terv nem is valósult meg, ami felett nem 
is log senki csodálkozni, aki ismeri az unitus pap-
ság akkori anyagi helyzetét, valamint annak nagy-

XXII. János : 
«lo non conosco il Pescator, né Polo. (Par. 18, 136.) 
Kn a halászt (t. i. Szent Péter Apostolt), se Pált nem ismerem". 

(Sz. K. 
i I. m. Vol. I. 13. 1. 
s Lucskay i. m. 180, 
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fokú idegenkedését az egriek iránt, kiknek ellenke-
zése folytán volt kénytelen a papság által megválasz-
tott és a király által kinevezett Hodermarszky József 
a püspöki méltóságról lemondani, hogy helyét át-
engedje az egriek engedelmes szolgájának, Bizanczy 
György kallói főesperesnek. Ez volt az oka annak, 
hogy a papság azzal a kérdéssel járult a király elé, 
miszerint az nnitusok részére a vallás-alap terhére 
állittassék fel papnövelde, de nem Egerben.1 

A papság ebbeli kérelmére csak 1737. november 
11-én érkezett be a Helytartótanács útján a válasz, 
mely tudatta Olsavszky Simon püspökkel, miszerint 
a király engedélyezte ugyan a papnövelde felállítá-
sát a vallás-alap terhére, de előbb azt kívánja tudni, 
hogy hol óhajt ják az unitusok a papnöveldét fel-
állíttatni ? Olsavszky püspök közbejött halála miatt 
a papnövelde ügye ismét hosszabb ideig pihent, 
mivel csak Olsavszky Manó püspök vette fel újból 
az elejtett fonalat, a midőn 1757-ben megújította a 
királynő előtt a papságnak a papnövelde felállítására 
vonatkozó kérelmét. A királynő megújította az előd-
jének 1737. évi engedélyét, de ő is tudni kívánta 
előbb, hol óhajt ja Olsavszky a papnöveldét felállít-
tatni?2 

Olsavszky papságával egyetértőleg azt óhajtotta, 
hogy a papnövelde vagy Munkácson, vagy Ungváron, 
ha meg ez nem volna lehetséges, úgy Nagyszombat-
ban, vágj' Kassán állittassék fel, de semmi esetre 
sem Egerben ; ezzel szemben Barkóczy Ferenc báró, 
egri püspök teljes erővel amellett harcolt, hogy a 
papnövelde Egerben állittassék fel. 

Míg Barkóczy azért óhajtotta az unitusok részére 
Egerben állítani fel papnöveldét, mert abban a hit-
ben volt, hogy az Egerben nevelendő imitus papok 
nem lesznek ellenzői az egri püspök fennhatóságának, 
mellyel szemben Olsavszky Manó püspök papságá-
nak javarészével oly erélyesen opponált; addig 
másrészét Olsavszky azért ellenezte a papnövelde 
felállítását Egerben, mert attól tartott, hogy az Eger-
ben nevelendő papok magukba szívják majd a görög 
rítus és fegyelem megvetését, amennyiben maga 
tapasztalta volt, hogy a latin seminariumból kikerült 
papok közül sokan a saját szavai szerint: «az utre-
nyét nem a templomban végezték, az egyházi tény-
kedéseknél superpelliciumot viseltek.»3 

E vetélkedésből — könnyen érthető okoknál 
fogva — Barkóczy került ki győztesen, mivel a királynő 
1754. július 8-án 1200 frtot engedélyezett a vallás-
alap terhére, hogy az összegből (i unitus ifjú nevel-
tessék az egri papnöveldében és egyúttal részükre 
külön ritustanár is tartassék.4 

Olsavszkyt felette bántotta a királynő ezen ren-
delkezése már csak azért is, mert ő Munkácson ebből 
az 1200 frtból az ő papnevelő iskolájánál nem 6, de 

legalább is 12 ifjú fenntartásáról gondoskodhatott 
volna. 

De ehhez járult még az is, hogy a Helytartótanács 
a királynő ebbeli rendelkezését nem is közölte hiva-
talosan Olsavszkyval, hanem ő erről a Tomsics Mihály 
helytartótanácsi titkár magánleveléből értesült csak, 
kinek megköszönve az értesítést, 1754. aug. 10-én 
azt írta, hogy fáj neki, miszerint róla és híveiről 
nélküle határoztak Bécsben.1 

Pár nap múlva maga Barkóczy is értesítette 
Olsavszkyt a királynő rendeletéről és egyúttal fel-
hívta, hogy a bekövetkező tanév elejére küldjön 
Egerbe (> bölcsészeti tanfolyamot végzett iljvit és 
rituális könyveket. A fentebb mondottak érthetővé 
fogják tenni, hogy Olsavszky nem nagyon sietett 
eleget tenni a Barkóczy felhívásának, ámbár azzal 
igyekezett leplezni érzelmeit, hogy 1754. aug. 23-án 
kelt válaszában örömét fejezte ki a királynő elhatá-
rozása felett, de egyúttal azt is jelezte, hogy aligha 
fog küldhetni kellő képzettségű ifjúkat Egerbe és 
hogy a rituális könyvek legalább 100 frtba kerülvén, 
neki nincs módjában azokat beszerezni.2 

Találólag jegyezte meg a két püspök ez ügyben 
való szereplésére vonatkozólag Pásztélyi János: 
«Ea duos simulandi et dissimulandi artifices.»3 

Barkóczy valószínűleg gyanítva, hogy Olsavszky 
nem igen fog buzgólkodni a (> ifjúnak Egerbe való 
küldése körül, megkereste a szomszédos gimnáziumo-
kat is, hogy a nálok végzett unitus-vallású bölcsé-
szeket küldjék hozzá Egerbe.4 

Mivel pedig széltében, hosszában azt suttogták, 
hogy Olsavszky rossz szemmel fogja nézni az egriek 
által nevelt papokat s hogy az ilyenek nem is 
remélhetnek tőle jó javadalmat nyerhetni, csakis 
a Barkóczy állal a gimnáziumokhoz intézett meg-
keresésnek tulajdoníthatjuk, hogy a tanév k .zde-
tén, t. i. november 1-én mégis négy itjú jelent-
kezett Egerben, u. m. Boksay János, Andrejkovics, 
Olsavszky István, akik a kassai akadémián végezték 
tanulmányaikat és egy theologiae candidatus, t. i. 
olyan ifjú, aki a munkácsi papnevelő iskolában már 
tanult. 

De ámbár mind a négy jelentkező jó sikerrel 
telte le a felvételi vizsgát, mindazáltal a tanév meg-
nyitásán már csak az egy Boksay János jelent meg, 
mivel társai hallván, hogy azoknak, akik Egerben 
fogják végezni tanulmányaikat, nem lesz szabad meg-
nősülni, odahagyták az egri papnöveldét és a mun-
kácsi papnevelő-iskolában végezték tanulmányaikat.5 

Pedig az 1754—55-diki tanév megnyitása neveze-
tes esemény volt az egri papnövelde történelmében. 
Az egri papnöveldét a törökök kiűzése után I. Lipót 
király támogatása mellett Telekessy István püspök 
állította fel s azt jezsuiták vezetésére bizta, kik azon-

1 Lucskay i. m. 180. 
s U. o. 207. 

3 Lucskay i. ni. 180. 
4 U. o. 1C6, 

1 Lucskay i. m. 167. 2 u. o. 108. 3 U. o. 169. 
* Lucskay i. m. 170, & y. o. 171, 
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ban nagyon sovány tananyagot adtak elő benne. Bar-
kóczy tehát teljes akadémiává óhajtván azt kifejlesz-
teni, kivette a jezsuiták kezéből és világi papok 
vezetésére bizta.1 

Ilogy tehát legalább a következő, 1755—56. tan-
évre biztosítsa az unitus ifjak létszámát, Barkóczy 
már az 1755. év elején azt írta Habina Lukács homon-
nai lelkész és zempléni főesperesnek, hogy a jövő 
tanévben a theologiai tanfolyam mellett megnyílik a 
jogi tanfolyam is, mihez később a bölcsészeti tan-
folyam is fog járulni és csodálkozását fejezte ki, hogy 
az unitusok nem sietnek Egerbe tanulni, mit az udvar 
is rossz neven vesz nekik.2 

Barkóczy különben felháborodva azon, hogy a 
jelentkezett és felvételi vizsgát tett 4 unitus ifjú közül 
csak 1 maradt meg Egerben, 1754. nov. 20-án kelt 
levelében egyrészt arra kéri Olsavszkyt, hogy küld-
jön Egerbe 5 ifjút az üresedésben levő alapítványi 
helyekre, másrészt pedig megfenyegeti Olsavszkyt 
azért, hogy — az ő meggyőződése szerint — Olsavszky 
maga tartja vissza az ifjúságot az egri papnöveldétől. 

Ugyané napon írt Barkóczy Bacsinszky András 
hajdú-dorogi lelkésznek is, kii szintén arra kért, 
hogy küldjön Egerbe 5 ifjút, Megjegyezvén egyúttal, 
hogy csak is ily módon fogja elhárítani magáról azt 
a gyanút, mintha ő is ellenezné az unitus ifjak neve-
lését Egerben.8 

De e két rendbeli levelétől sem várván a kívánt 
eredményt, Barkóczy jelentést tett ez ügyben a Hely-
tartótanácshoz, ahonnan gróf Nádasdy Lipót 1754. 
dec. 24-én komolyan felhívta Olsavszkyt az 5 ifjú 
beküldésére.4 

A Barkóczy gyanúsítása, illetve fenyegetőzése foly-
tán Olsavszky már megelőzőleg támogatást keresett 
az irányadó helyeken, 1754. dec. 6-án meg leírta az 
egész ügy mibenlétét a királynő gyónta tójának, 
Kampmüller Ignác jezsuita atyának, ki nem valami 
jóindulattal viseltetett Barkóczy iránt az egész pap-
növeldének a jezsuitáktól való elvétele miatt és aki 
1755. j anuár 25-én kelt válaszában arról értesítette 
Olsavszkyt, hogy az érdekében közbenjárt, úgy a 
királynőnél, mint pedig a kancellárnál.5 

Ugyancsak 1754. jan. 6-án írt volt Olsavszky a 
prímásnak és kancellárnak is, kérve pártfogásukat 
Barkóczyval szemben, mire a kancellár a maga részé-
ről azt válaszolta, hogy az udvar rossz szemmel 
nézi a püspökök viszálykodását.6 

Zsatkovics Kálmán. 

£ 'házi Budapest . Mit tesz az, szabadkőmives uralom alá 
kerülni ? 

világ- Erre a kérdésre ad, nem elméletben, hanem pél-
krónika. dában, feleletet a párisi «Univers» portugáli levelezője — 

a következőkben : 
1 Lucskay i. m. 175. 4 Duliskovics i. m. III. 161. 
s U. o. 171. 5 Lucskay i. m. IV. 173. 
8 Lucskay i. m. 171. 0 Lucskay i. m. 174. 

«Szerencsétlen háború s a természet minden csa-
pásának együttes kizúdulása nem képes oly mértékben 
megfojtani, megsemmisíteni valamely nemzetnek mél-
tóságérzetét és erélyességét, mint ahogy ezt Portugál 
köztársasággal a szabadkőművesség lette. Ez a kormány 
a gonosztettek legnagyobbikát követte el : lealacsonyí-
totta, megbecstelenítette egy nemeslelkü nép szellemét. 

A szabadkőművesség, amint árulástól segített vak-
merőséggel kezébe kaparintotta a hatalmat, minden 
akadályon át csak egy célra törekedett : kíméletet nem 
ismerő elkeseredett harcra az egyház ellen. Ez a harc, 
mely semmi erőszaktól nem riad vissza s még a szo-
kásos kegyetlenségeket is ravaszul fokozza, egyes ese-
tekben, félelemből, például az idegen nemzetekhez tartozó 
szerzeteseknek meghagyott kiváltságos helyzetre nézve, 
oly nemzeti elaljasodásba sülyedt, amely minden por-
tugáli emberben megfagyasztja a *vért. Angol papok 
például szabadon sétálhatnak Lissabon utcáin papi ta-
lárban : míg hogyha egy szegény portugáli honos egy-
házi férfiú papi ruhát mer magára ölteni s igy mutat-
kozik az utcán, hajrá, a carbonárik, kik «rendőri» 
szolgálatol végeznek, a csőcselék segítségével azonnal 
rátámadnak, elfogják s nem egyszer agyba-főbe verik. 
Valamennyi vallásos nevelő-intézetet becsuktak és ki-
fosztottak ; csak a belemi dömés apácák zárdáját nem 
merték bántani, mert azok angol alattvalók, kik mint 
ilyenek bántatlanul viselik szerzetesi ruhájukat, most 
úgy mint azelőtt. 

Minden külföldi kiváltságos helyzetben van, a por-
tugáli területre való belépés vagy az arról való távozás 
tekintetében. A rabszolgaságra kárhoztatott honos, a 
portugáli köztársaság polgára, ha mozogni, egy helyről 
a másikra, otthonról külföldre akar menni, az útleve-
lek, a passzpartuk s azonossági bizonylatok oly herce-
hurcáinak van kitéve, amely az egész világon páral-
lanul áll s amely minden költségessége dacára csak bi-
zonytalanságot biztosít tulajdonosának, mert Portugál-
ban minden a szabadkőművesség önkényétől függ, 
amelyet a Carbonaria — ez az itteni neve — «köztár-
sasági közjólét» cimén gyakorol. 

A nemzeti önérzet és méltóság e hiányát csak oly 
országban lehet tapasztalni, melynek kormánya a sza-
badkőművesség szolgaságára van kárhoztatva. 

Az ország minden életbevágó ügye el van hanya-
golva: gyarmatok, szegényápolás, közoktatás, közmun-
kák, közegészségügy, személyes biztonság, szóval minden. 
Ezzel szemben, az államadósság rohamosan növekedik, 
az adók emelkednek és szaporodnak, az élelmiszerek 
drágulnak, a kihágások és bűnök ijesztő arányban so-
kasodnak, a kivándorlás áradattá növekedik, a munka 
terén válságok élesednek ki, a szárazföldi és tengeri 
haderő körében pedig a fegyelmellenség szelleme áraszt 
el mindent. 

Míg a nemzet becsülete és a közjó tekintetében a 
szabadkőművesség nem tesz egyebet, mint hibákat és 
bűnöket követ el: a maga javára, bezzeg, másképp jár 
el. Készített magának parlamentet, országgyűlést a maga 
használatára, úgy hogy annak tagjait a volt köztársa-
sági direktórium jelölte ki. A parlament két kamrából 
áll, melyeknek tagjai siettek magukat fényes fizetéssel 
ellátni, ideértve a buffet ingyen használatát. A királyság 
idejében a parlament tagjai fizetést nem kaptak, és ha 
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valaki a buiîetben kiszolgáltatta magát, becsületesen 
fizetett.. . 

Ez a nép akaratából való népkormány hallani sem 
akar másról, mint választásról ; és mégis a parlament, 
amelynek egyedüli feladata, hogy megvitassa és meg-
szavazza az alkotmányt, mivelhogy San-Bentéban igen 
jól érzi magát, elhatározta, hogy 1914-ig együtt marad. 
Ami a helyhatósági kormányokat illeti, a lissabonit és 
a portóit kivéve, valamennyit a kormány nevezte ki. 
Végül az országos költségvetés, tizennégy és fél hónap 
óta, amióta a köztársaság fennáll, nem készült el ! Jele 
annak, hogy mily nehéz munkába kerül leplezni azokat 
a milliókat, amikbe a szabadkőművességnek gazdálko-
dása került, mellyel az ország társadalmi, erkölcsi és 
gazdasági rendjét felforgatta.1 

* 

B e r l i n . A Centrum tornya ismét bevehetetlennek 
bizonyult. 

Németország legszebb, legtartalmasabb, legolvasot-
tabb képes hetilapja, a «Leipziger Illustrierte Zeitung» 
f. hó 14-iki számában egy igen tanulságos mappát, tér-
rajzot közölt a hatalmas német birodalom választó ke-
rületeiről. A térkép felső felében különböző vonalak 
jelzik az egyes politikai pártok számarányának magas-
ságát 1870-től kezdődőleg egész LSI l-ig bezárólag. E vo-
nalaktól alkotott képen főleg négy feltűnő jelenség kelti 
föl a szemlélő figyelmét. A hajdan (1875 táján) 150 
tagjával leghatalmasabb párt, a nemzeti liberális párt, 
mely Bismarck vezérlete alatt a kath. egyház kiirtásá-
nak büszke céljával, a hires kultúrharcot végigcsinálta, 
létszámának vonalával a süllyedés irányában szédületes 
ugrándozást mutat, míg az oltárok és trónok s ez 
utóbbiakkal kapcsolatosan a militarizmus halálos ellen-
sége, a szociáldemokrácia, a zérus 0 vonal közéléből az 
emelkedés irányában egész a mai napig bámulatos fo-
kozódást állít szemünk elé. 

A lefelé bukdácsoló és a fölfelé kapaszkodó e kél 
párt vonala mellett a Centrum és az u. n. konzervatív 
párt vonala, csekély hullámzást mutatva, mindakettő 
majdnem egyenes vízszintes irányt jelez, azzal a kü-
lönbséggel mégis, hogy mig a főleg protestáns vidéke-
ken toborzó konzervatív párt a párttagság százas szá-
mának derekán túl 60-nal magasabbra soha sein emel-
kedik fel, 50-nél azonban néha jóval alább sülyed, 
addig a katholikus többségű kerületekben gyökeredző 
Centrum, mióta a kulturharc éberségre és saját ere-
jükön kívül minden más iránt bizalmatlanságra oktatta 
ki a német katholikusokat, állandóan a párttagság 
százas számának csak igen csekély hullámzást mutató 
vízszintes irányában halad zavartalanul, állandóan.2 

1 Cikkíró végül párhuzamot von a monarchia idejében 20—25 
év alatt 4—5 millió frankra emelkedett elszámolatlan u. n. ade-
antamentos-ok, királyi túlköltekezések és a jelenlegi köztársasági 
kormány, néhány hónapra terjedő százszoros pazarlása s rendsze-
res elszámolatlansága között. Szerintünk a portugáli királyság vak-
sággal volt megverve. Nem vette észre, hogy a szabadkőművesség, 
a többi közt, azokkal az adeantamentos-okkal készítette elő a mon-
archia bukását ; mert amint cikkíró mondja, «les gouvernements 
monarchiques étaient presque toujours débiles et indécis» t. i. a 
szabadkőművességgel szemben. Tout — comme chez nous ! 

2 A térkép alsó felén a kerületek nagysága s az, hogy mely 
párthoz tartozik az illető kerületi képviselő, van feltüntetve. 

Ez a német Centrum-párt Németország politikai és 
társadalmi életében sajátságos helyet foglal el. Tulaj-
donképpen a németség kisebbségéből alakult ki, mert 
hiszen a katholikusok Németországban kisebbségben 
vannak; és mégis a Centrum, aránylag véve a biroda-
lom legerősebb s viszonlag legnagyobb politikai pártja, 
amely a szó szoros értelmében markában tartja a né-
met birodalmi parlament mérlegén az egyensúlyozás, a 
mérleg nyelvét, szervét. Sem nélküle, sem ellene nem 
lehet simán és sikeresen kormányozni a német impe-
rializmus hajóját. Szóval : nélkülözhetetlen párt a német 
birodalmi gyűlésben. Hogy miért? Azzal majd máskor 
fogunk foglalkozni. Most lássuk, milyen sikerrel küzdölt 
meg elfoglalva tartott, világtörténeti nevezetességű állá-
sának megtartásáért a főleg ellene irányított legújabb 
parlamenti választás első napján ? 

A január 14-iki német katholikus napilapok a vá-
lasztás első vagyis főnapjának eredményéről következő 
statisztikai adatokat közöltek: 

Van a német birodalomban összesen 397 képviselő-
választó kerület. Január 13-án déli 12 óráig 390 kerü-
letből érkezett tudósítás a következő eredménnyel : meg 
van választva 211 képviselő, 179 kerületben pótválasz-
lás, ismeretlen eredmény'7 kerületből. A megválasztott 
képviselők száma, nagyságuk sorozatában, a különböző 
pártok közölt így oszlik meg: a Centrum vezet 85 meg-
választott képviselővel, következnek a többi pártok, és 
pedig: a szociáldemokraták 66, a konzervativek 30, a 
lengyelek 13, a birodalmi párt 5, a gazdaszövetkezet 4, 
«vadak» 4, a nemzeti liberálisok 4, a haladó néppárt 0. 
Pótválasztás alá került Centrum 37, szociáldemokrata 
109; •konzervatív párt 64, lengyelek 5, birodalmi párt 
13, gazdaszövetkezet 14, «vadak» 6, nemzeti szabad-
elvűek 64, haladó néppárt 60 kerületben. 

íme, az első, a fő választási nap — már kimulatta 
a pártok erejét. A gyökeredzés mélységére, a választók 
jellemességére, a pártfegyelem fejlettségére nézve minden 
más pártot fölülmúl a Centrum. A szabadelvűségnek min-
den pártja az ő megbuktatására szövetkezed, a protestáns 
talajban gyökeredző konzervatív pártiak pedig hideg 
semlegességgel vonták el tőle szavazataikat : a Centrum 
tornyát még sem lehetett megdönteniök, de még csak rést 
sem sikerült rajta törniök. A Centrum tornya rendület-
lenül, épen áll. Mellette győz és halad előre a socializ-
mus minden téren. A fejedelmi székes fővárosokat, az ipar 
és kereskedelem nagy emporiumait, sőt a tudományegye-
temek városait is, ahol a protestáns tudomány uralkodik, 
a szociáldemokrácia már mind hatalmába kerítette. 
Csak a Centrum áll vele szemben városban és faluban 
egyaránt legyőzhetetlenül, mindenütt, ahol a Centrum 
gyökeret vert, mindenütt, ahol a katholikusok szervezve 
vannak s biznak csak a maguk erejében. A szász ki-
rályság területe már a szocialisták kezében van. Berlin, 
München, Stuttgart, Karlsruhe, Cotha, Schwarzburg, 
Reusz, Braunschweig fejedelmi fővárosok szocialista 
többség kezében vannak már is, a többiek útban van-
nak erre. «Ein Unglück, mondja egy 226 éves napilap, 
ein Unglück für die Nation und die Grimasse des ge-
sunden Parlamentarismus.» Trónok — a trón közvetlen 
közelében, a fővárosokban — a trón iránt hűtlenséget 
sziló szocialista néppel! Mi lesz ebből?! 

Ugyanez a centrumpárli lap elmélkedéseit a válasz-
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tások lefolyása felett a következő nyilatkozattal zárja le : 
«A támadás vissza van verve, a csekély veszteség 
(5—0 kerület a 100 on túliból) fedezetet talál a le-
gyözhetetlenség erkölcsi erejében, amely abban lön 
nyilvánvaló, hogy egyszerre elülről és hátulról is támad-
tak — sikertelenül. Csináljátok ezt utánunk, ti urai a 
nagyhangzású, öblös jelszavaknak ! Ezt ti sohasem lesztek 
képesek létrehozni. Vigasztalás s nagy bátorítás rejlik 
ebben az öntudatban, kiváltképen tekintettel arra az 
undorító körülményre, hogy (az irtó háború a Centrum 
ellen) hihetetlen izgatással és hajszával járt.»1 —y —la. 

T á j k é p e k - II. Rajzolja: Mester. 

A m o z i . Téli alkonyatra kopott, ütött ember 
kocog be hozzám. Olyan az istenadta, akár Poe Ed-
gárd hollója. Meglehetősen gyanús szemekkel mérem 
tehát végig. Amit az én hollóm is észrevesz. 

— Nem ismer már az ú r ? 
— Bizony nem. 
— Pedig ismer, vigyorog reám. Csak nézzen 

meg jól. 
Hát néztem jól — jobban. Es igaza van. Esz-

mélni kezdek. 
— Ön az, mester? 
— Igenis uram, én vagyok. 
— Hát mi történt önne l? 

Tudja az úr, hogy becsületes, dolgos szabó-
mester voltam. 

— Hogyne tudnám. A legényegyesületben együtt 
fáradoztunk. 

Azt is tudja, hogy kis vagyonkára tettem szert. 
— Fejemmel bólintottam. 
— De a jó Isten elvette az eszemet, folytatja nagy 

elérzékenyüléssel. Nem elégedtem meg azzal, amit 
adott.Többre vágyakoztam. Belegabalyodtam a moziba. 

— Mibe? 
— A moziba, kiáltotta szinte ingerülten. 
— É s ? 
— É s . . . addig görbölyödtem-gabalyodtam, hogy 

megvettem egy vándormozit. 
— Micsodát? 
— Olyan utazó mozit. 

Hát mire kellett ez önnek? 
Attul kellett uram, mert a mozié a jövendő. 

Mert jobban hittem abban, hogy a mozi lesz a világ 
első vállalata, mint abban, hogy még meg is lehet 
halni. Hát megvettem a mozit. Bele kergettem va-
gyonomat. A csendes, békés polgári életet, a csalá-

1 Nagy szó a «hihetetlen» szó. Kik a Centrum elleni hajszát 
hetek, sőt hónapok óta nap-nap után figyelemmel kisértük, ilyen 
agitációt még végig nem figyeltünk. És mégis csak egy kerületből 
jelentettek verekedést. Nem a Centrum ; a szabadelvű pártok vere-
kedtek. A német higgadtság ésszel, akarattal és pénzzel dolgozik, 
nem furkósbottal. A Centrum is így védekezett. Nyilvánosan folyt 
az adakozás a párt közcéljára, — nem vesztegetésekre. Ez Német-
országban ki van zárva. Ezúttal a Centrum-párt erejének egyik nyit-
jára is rájöttünk. Belevonták a nőket is a választás, a kulturális és 
gazdasági célok iránt való érdeklődésbe. Városokban külön női 
nagygyűléseket tartottak ebben az irányban. 

dom nyugalmát. És ime, tönkre mentem. Koldussá 
lettem. Se fészkem, se kenyerem. Tanácsot akarok 
kérni az úrtól, mihez fogjak, mihez kezdjek? 

— Vissza a műhelybe, barátom, szóltam mély-
séges komolysággal. Vissza a műhelybe, ismételtem, 
hogy szavaim szinte dübörögtek. 

Igenis . . . igenis. És lecsüggesztette az én hol-
lóm szomorú, bozontos fejét. Régen megitta ezt az úr. 

Aztán kifordult a szerencsétlen ember. Magamra 
hagyott, hogy észre sem vettem. 

¥ 

Azóta tíz-tizenöt esztendő vándorolt el. Akkor 
bizony inkább a szegény, szerencsétlen ember 
sorsán maradt az én gondom-gondolatom. A mozira 
súlyt alig-alig vetettem. Nem gondoltam, hogy ez a 
jelentéktelennek látszó jószág, ez az újkori kacagó, 
hamiskodó demon tíz esztendő leforgása alatt oly 
szédületes utat fog megtenni, aminőt a színpad talán 
kétszáz esztendőn át és a sajtó is csak Száz év alatt 
lett meg. Rá se' gondoltam bizony, hogy az a ber-
regő gép versenyre kél a nagy Molochhal, a sajtó-
géppel és a féltékenység ördögét veti a büszke ki-
rálynénak, a fényes, kábító színpadnak elébe. 

Pedig úgy van! Akárhogyan is tessék-lássék, az 
én kecskémnek, akarom mondani szabómnak kitűnő, 
ió spuriusza volt. Igaz, hogy ő maga belepusztult, 
de ma már úgy írnak a moziról, hogy azok közé a 
nagyszerű vállalatok közé tartozik, ahol a konkurren-
cia már az ökölnél tart. Ahol, mint egyik érdekelt 
fővárosi újság írja, pompásan lehet applikálni azt a 
közismert mondást, hogy a zsidók sem meghalni, 
sem élni nem hagyják egymást. A mozi fehér vászon-
lapjai egy irdatlan nagyra nőtt, egyre táguló sorok, 
amelybe szakadatlanul zuhognak bele a világot je-
lentő képek . . . és amelyből ömlik a pénz. 

A fővárosban — így ír ják — minden második 
házban mozi. Más-más válfajával. A vidéki városok 
tömve vannak — mozikkal. Nem is kenyérkereset, 
nem is vállalatszámba megy ő kegyelme már. Foga-
lommá lett, akár a patikajog, mely hatalmas tőkét 
jelent. Mérget is árulnak benne. 

Hiába, a mozi oly népszerű már, a mozi-kultusz 
oly szenvedéllyé fajult, hogy az ujságvállalatok irigy-
kedve nézik dagadását, a színházi direktorok meg 
nyivákolnak, félnek, hogy megölik a színházakat. 
A közönség meg" nevet rajtuk. 

Mert komikus bizony az, mikor például a minap 
egyik hírlapunk szinte följajdul a mozik erkölcs-
romboló, tűrhetetlen hatása ellen . . . épen abban a 
számban, amelynek «Tárcá»-jában olvasóit a fertő-
ben, a szexuális tobzódás non plus-ultrájában fü-
röszti meg. 

* 

Annyi bizonyos, hogy a mozival ma már szá-
molni kell. Van mozi-kérdés is, még pedig igen 
komoly kérdés, amellyel a külföld már nem is 
annyira foglalkozik, mint öklelődzik. Öklelődzik vál-

i 
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lalkozás, kuliura és főleg közerkölcsiség szempont-
jából. És ná lunk? 

Van-e a világon ország, ahol termékenyebb ta-
lajra talál minden oly eszme, minden oly találmány, 
minden oly csodabogár, mely szélsőségeivel és nem 
is a maga természetes, fokozatos haladásával fogja 
meg és ejti mámorba úgyszólván álom, lázas, deli-
r iumos álom hatása alatt a tömeget. 

Nálunk igen, a mozi-kérdés is valóságos zulia-
laggá dagad. A hírlapok úgyszólván állandó rovato-
kat nyitnak már számára. Es tárgyalják vállalkozás, 
közerkölcsiség, kulturális célok, nemzeti szempontok, 
«tûzrendészeti» és más irányú változataiban. A szak-
lapok, a tanügyi folyóiratok meg természetesen a 
maguk érdekeit, segítségét vagy romboló hatását 
keresik benne. Egyszóval ott tartunk, hogy ez a 
berregő gép rövidesen oly helyet biztosított magának 
itt is, ott is, amott is, amilyent más találmányok, 
más tényezők csak hosszú és küzdelmes tusák után 
tudtak kivívni. 

T I Pongrácz József. Az e fezus i levél. Bevezetéstani 
tanulmány. Pápa, 1911. XI. 92. 1. Ára 2 50 K. 

lom. Protestáns munka, de pozitív hitű, alapos, konzer-
vatív protestáns munkája, akinél a konzervativizmus 
nem maradiságot jelent, hanem józan kritikát az új 
theoriákkal szemben is, a hagyomány tudományos 
jelentőségének belátását, komolyságot és higgadtságot. 
Álláspontját jellemzi a következő mondása : «A kano-
nikus iratokról fenmaradt lenézeit hagyomány kezdi 
visszanyerni tekintélyét még a tudósok szemében is». 
(41. 1.) A munka, mint szerző az előszóban mondja, 
előtanulmány az efezusi levélről készülőfélben levő 
kommentárhoz s tulajdonképen irodalomtörténeti és 
kritikai bevezetés (introductio). 

Az efezusi levél a nagy levelek után Szent Pálnak 
egyik legfontosabb és legtanulságosabb levele. A tübin-
gai iskola és általában a túlzó protestáns bibliakritika 
a mull században elvetette, illetőleg nem tartotta az apos-
tol müvének, hanem második századi iratnak, legfeljebb 
deuleropaulinának. Ujabb időben protestáns részről is 
mindegyre szaporodik azok száma, kik a levelet leg-
alább lényegében az apostol müvének tartják, sőt sokan 
annak authentiáját teljesen elismerik, pl. Zahn, sőt 
újabban Harnack is. 

A levél authentiáját vallja a jelen munka is. Sze-
rinte a kisázsiai egyházakhoz intézett körlevél az s e 
vélemény csakugyan bizonyos valószínűséggel bir. 
Rómában Íratott az apostol fogságában. Szerzőnk nagy 
alapossággal védi a levél authentiáját, bár a Barnabás-
levélből és Római Kelemenből vett érvei csekély bizo-
nyító erővel bírnak. (A Barnabás-levelet Vespasian ide-
jére teszi, ami túlságos korainak látszik.) Igen jól cáfolja 
a levél állítólagos gnoszticizmusát és montanizmusát, 
valamint stílusának és nyelvének a többi Pál-féle leve-
lektől való állítólagos eltérését. Meggyőzően bizonyítja 
a levél tanainak Szent Pál máshonnan ismert theolo-
giájával való összhangját. 

A könyv nagy irodalmi tájékozottsággal van írva. 

Dicséretet érdemel a magyar szakirodalomnak alapos 
ismerete és felhasználása. Kár, hogy a szerző a kath. 
irodalomról ritkán vesz tudomást, már t. i. a külföldi-
ről; mert magyar kath. irodalmunkban e kérdésről, egy-
két tankönyv-paragrafustól eltekintve, úgyszólván semmi 
sincs. 

Néhány magyar műszót nem találok helyesnek ; 
pl. a római procuratort (Felixet) nem nevezném magya-
rul tiszttartónak ; az eleveelrendelés (praedeslinatio) 
sérti a fülemet, inkább előrerendelést vagy eleverende-
lést mondanék; ezek sem jók: elhivatás (vocalió), köte-
Iékbenlétel ( = fogság), a kritikusok mérsékeltebbjei. 

A szerző álláspontja általában tárgyilagos cs helyes; 
hangja komoly, dogmatikai polémiától larlózkodik. 
Némely kifejezések ugyan protestáns ízűek s egyet-mást 
a katholikus theologus még akkor is, lia a dolog 
lényegében szerzővel egyetért, máskép mondana ; de ez 
csak természetes. 

Kívánatos volna, hogy szerző a bibliai irodalom-
történet tudományos és tárgyilagos monografikus feldol-
gozásában minél több követőre találjon. A komoly és 
alapos tudomány az a tér, melyen ha vannak és lesznek 
is mindig véleménykülönbségek, de okos és jóindulatú 
emberek mindig megértik és megbecsülik egymást. 

Székely István dr. 
* 

Ifjúsági regények. Bokor Malvin: Két világ. 
163. 1. A Szent-István-Társulat kiadása. Ara kötve, 
illusztrálva 4 korona. 

II. A harmadik regény : Bokor Malvin: *Két Viláy»-a, 
ez az ifjú leányok regénye, íme utoljára maradt. Utol-
jára, de nem udvariatlanságból, hanem azért, hogy 
fokozatot tartsunk és ezt, melyet legutoljára említünk, 
legjobban megdicsérhessük. 

Bokor Malvin jó író, szép író; tudtuk jól, de ebben 
a regényében remekelt. 

A Két Világ két tönkre jutott magyar földesúr csa-
ládja : Gálosyék és Berekyék. Gálosyéknál a munka 
útján, Berekyéknél gazdag házasság útján akarnak bol-
dogulni. Igaz, hogy Gálosy Tamás is a régi fajtából 
való, de Márta leánya és Magda néni mégis a jobb útra 
terelik, azonban a családba abból a másik világból is 
lenget egy kis szellőt a fiatalabb leány: Erzsike. Bere-
kyéknél pedig leányuk, Hajnalka, szívesen tartana jó 
barátságával az okos és dolgos Mártával, de atyja nem 
engedi. Egyébként talán nem is választoltam jól kétfelé 
az egyéneket abban a KétVilágban, mert nemcsak ezeket, 
de az összes szereplőket úgy kelleti volna osztályoznom, 
vagy inkább tetteiket, mert mindegyik igazi mesteri 
kézzel rajzolt jellemzője annak, ami egyrészt urizáló, 
másrészt munkálkodó Két Világunknak. 

A Gálosy leányok megtalálják boldogságukat: férjhez 
mennek ; Bereky Hajnalka elveszti édesatyját, de a két 
Gálosy leány esküvőjéről kijövet így szól magához : 
«Bátorság! Soha sincs későn valami jobbat kezdeni!» 
S amíg odaföntről, az oltártól kezdve lassan megmoz-
dult az ünneplő tömeg, míg a két boldog menyasszony 
immár a férje karján indult az új életbe : Bereky Hajnalka 
fekete ruhában, meghajtott fejjel, de bízó, erős lélekkel 
vette az útját a templomból a hivatal felé». (163 1.) 

A munkás, szerény embernek boldogsága, az uri-
záló pénznélküliek boldogtalansága és az a gondolat : 
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sohasem késő jó útra térni, lengi át az egész regényt. 
Az egyes epizódok érdekesen, élvezetesen, könnyedén 
vonulnak el szemünk előtt. Mily mesterien van jelle-
mezve a tönkre ment, de büszke magyar nemes földesúr 
(íálosyban és Berekyben ! Mily kedves a gondos, a dol-
gos Gálosy Márta; mennyire megfelel a jó, de kissé 
nagyravágyó leányok típusának Gálosy Erzsike ; s meny-
nyire sajnáljuk Bereky Hajnalkát, aki csak szülői iránt 
való szeretetből járja annak az urizáló világnak az 
útját. És vájjon hány és hány Goldberger Eszti van, 
aki munkájában szorgalmas, de irigy, pletykázó és így 
zavart csinál?! És vájjon hány és hány Tóth Géza van, 
aki csak úgy játszik a leánnyal, komoly házassági szán-
dék nélkül?! 

Igen tanulságos és nagyon helyes megoldással 
végződik Gábory Erzsikének és főnöke fiának : Kle-
novszky Tivadarnak története. Tivadar érdeklődik 
Erzsike iránt, Goldberger Eszti szítja a tüzel és pletyká-
zik. Az öreg Klenovszkynak is fülébejut a dolog, hívatja 
liât. S most nem a rendes dolog következik, amire az 
olvasó gondol. Az öreg nem szidja össze fiát, hanem 
azt mondja: Ha szereted azt a leányt, vedd el, de ha 
nem akarod elvenni, ne bolondílsd őt! A fiú azl mondja, 
hogy ő nem is gondolt ilyenre ! «Hát nem beszélhet 
fiatal ember fiatal leánnyal úgy, mint egyik ember a 
másikkal? Az öreg Klenovszky azt feleli: De igen s 
külföldön ezt jól tudják, elismerik. De nálunk, sajnos, 
másképen van még. Ifjú és leány mögött azonnal ott 
leselkedik a pletyka, a gonosz nyelv, a félremagyará-
zás...» (124 1.) 

És az ifjú Klenovszky nem áll Erzsike útjába, 
azonnal Kairóba utazik és Erzsike egy kis kiábrándulás 
után Fényes úrhoz megy boldogan nőül. 

Mennyien tanulhatnának ebből a történetből ! 
Igazán megható Kovács Kálmán és Gálosy Márta 

hűséges szerelme és kedves Kovács anyjának megba-
rátkozása fia választottjával. 

De hiszen vége-hossza nem lenne a kedves és tanul-
ságos jelenetek leírásának! És így itt úgy sem érne 
semmit. Magát a könyvet kell elolvasni és akkor látja 
az ember, hogy minden sora az életből van véve. 

Mindhárom regényt szép illusztrációk kisérik; 
Kovácsy, Márton és Horn müvei. 

A kiállítás szép és gondos, csak a «Titokzatos vize-
ken» c. műnek az ára kissé nagy a másik kettőhöz képest. 

Ajánljuk, terjesszük e müveket. Ne mondja senki 
tudós formájú ember: hiszen csak regények! Hanem 
azt mondjuk: Épen azért, mert regények. A regényeket 
többen olvassák, a regényeket szivesebben olvassák, 
mint a komoly munkákat. És tegyük hozzá, hogy 
nagyobb hatással is, mert amely regény az ember szivét 
meg tudja ragadni, annak hatása el nem maradhat. 
Mert hiába, még mindig több az emberben a szív, mint 
a hideg ész. Igv is marad ez mindig. 

Matijassovszky Kasszián dr. 
* 

Ernst Haeckel: Der Monismus als Band zwischen 
Belijjion und Wissenschaf t . Glaubensbekenntnis 
eines Naturforschers. Leipzig, 1911. 15-te Auflage. 46 1. 
Ára 1 Mk. 

Haeckel Ernő e röpke füzeiben egész világnézetét 
fejti ki, illetőleg ismétli röviden. Bámulatos könnyelmű-

séggel, semmi ellenmondást nem tűrő, lehengerlő fölény-
nyel, önalkolta idegen szavakkal ugorja át a világ-
problémák tátongó mélységeit. O nem ismer problémá-
kat. Az ő szemében a monizmus mindent magyaráz. 
Szerinte csak tudatlanság és korlátolt elfogultság kélel-
kedhelik a monizmus igazságaiban. 

Megrögzött szokása szerint maró gúnnyal támadja 
ellenfeleit, érihetetlen rövidlátással, bosszantó elfogult-
sággal, tudatlansággal, sőt rosszhiszeműséggel vádolja, 
úgy, mint a «Welträtsel»-ben. 

Tiltakozik az atheizmus vádja ellen, de mily rossz-
akaratú rágalmazással: «Aki régi ruhadarabok és viasz-
figurák imádását vagy a misék és rózsafüzérek gondolat 
nélküli elmormogását keresztény vallásgyakorlatnak 
tekinti; aki csodatevő ereklyékben hisz és bűneinek 
bocsánatát búcsúpénzekkel és péterfillérekkel veszi meg, 
annak szívesen átengedjük az egyedül üdvözítő vallásra 
való igényt, ilyen fetisimádókkal szemben szívesen 
atheisták maradunk». (34. 1.) 

Az ostoba tudatlanságnak és alávaló rosszakaratnak 
összehalmozását ennél rövidebben és klasszikusabban 
keresve sem lehetne találni a ponyvairodalomban. És 
Haeckel el merte ezt mondani természettudósok gyűlésén. 

Haeckel azt állítja, hogy pantheista. A világ sze-
rinte anyagból és éterből áll. Az éter a teremtő istenség, 
mely az anyagot átjárja és élteti. Más helyen azt mondja, 
hogy az anyag alomerőinek és az élerrezgéseknek összes-
sége az Isten. 

Nincs tisztában saját világnézetének alapjával sem. 
Sokkal inkább materialista; csak anyagot fogad el, 
de mivel az anyag meg nem magyarázza az élet s annál 
kevésbbé az öntudati működést, az atomokat lélekkel 
ruházza föl, melynek két tehetségei : érzést (aesthesis) 
és vágyódást (tropesis) tulajdonít. 

Néhány lappal tovább valamilyen esztétikai pan-
theizmusnak hódol. «Az igazság, jóság és szépség ama 
három istenség, mely előtt imádással hajtunk térdet. 
Természetszerű kapcsolatuk és kölcsönös kiegészítésük 
adja a tiszta istenfogalmat. Ennek a monista három-
ságnak fog a XX. század oltárokat emelni». (36. 1.) 

Az élet eredete előtte végtelen egyszerű. Mikor a 
lehűlő földön megjelent az első vízcsepp, a szénatomok 
más elemekkel buborékoló plazmalestekké vegyültek. 
Egy kis plazmamagocska túllépi a kohézió s az egyéni 
fejlődés határát, kettéválik, megszületik az első monera, 
az élet a földön. Ép oly egyszerű és világos a dolog, 
mint pl. a boszorkány megjelenése a mesékben. Egy-
szerre csak itt van. Honnan jött, miért tudott meg-
jelenni, azt a gyermekek nem kérdezik. 

És igy tárgyalja tovább a legnehezebb kérdéseket. 
Az öntudat is egyszerre csak megjelent, az értelmi mű-
ködés is föltűnt egyik-másik állatfajnál. 

Haeckel annyira beleélte magát filozófiájába — 
mert természettudománytól messze áll világnézete — 
hogy a fanatizmus erejével és hitével ragaszkodik hozzá. 
Az öreg korral nő a fanatizmus, és így érthető, hogy tanai-
ból sohasem enged s útbaigazítást nem fogad el. 

Az atheizmus örömmel üdvözli és követi őt, de a 
természettudósok nagy része, még a monisták közül 
is, módosítják tanait. 

Drews 1908-ban «Der Monismus» című művében 
már 14 féle monizmust ismertet. Igy van ez. Az emberi 
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bölcselel sokat téved, ha a világnézeti nagy kérdésekben 
megveti az isteni kinyilatkoztatás szövétnekét. 

A monizmus is hit, csakhogy nem rationabile ob-
sequium, hanem az ész gőgös istenílésén alapuló hiszé-
kenység.1 Madarász István dr. 

* 

Dennert : Die Wahrhe i t über Ernst I laeckel 
und seine Welträtsel. Halle, 1909. 180 1. Ära 0*75 Mk. 

Erős polemikus mű Haeckel ellen. Haeckel sokszor 
durva személyes támadással, ferdítéssel felelt ellenfelei-
nek ellenvetéseire és figyelmeztető intéseire. Dennertet 
is pozitív keresztény világnézete miatt személyeskedés-
sel, kigúnyolással iparkodott lehetetlenné tenni. Dennert 
azonban szintén meggyőződéses hive világnézetének és 
az igazmondásnak s nem enged, sőt támad. 

E röpiratban minden adatot összegyűjtött, mely 
Haeckelt leleplezi, kompromittálja. Nem durva támadás, 
hanem éles, adatszerű idézeteken, mások véleményein 
alapuló kíméletlen pálcatörés Haeckel harcmodora fölött. 

Személyeskedő, itt-ott kicsinyes, de mindig igaz. 
Dennert fölszólítja olvasóit, cáfolják meg adatait s 
akkor enyhíti s megváltoztatja tévedéseit. Amilyen az 
«adjon Isten», olyan a «fogadj Isten!» 

Részletesen leírja a kliséhamisítás érdekes történe-
tét. Véleménye az, hogy Haeckel harcmodorával el-
vesztette a jogot arra, hogy komoly természettudósok 
közé számíttassák. «Bámulom azt az ügyességet, mellyel 
Haeckel a közönséget az állítólagos természettudományi 
kutatás járszalagján vezeti.» 

Dennert különösen azt itéli el, hogy Haeckel a 
kereszténységre szórt aljas rágalmait egy obskurus 
angol irótól, Saladintól, merítette s nem találta szük-
ségesnek, hogy bár a legliberáiisabb német protestáns 
theologiához fölvilágosításért forduljon. Tiltakozik az 
ellen, hogy Goethet is a monisták közé sorozza. Goethe 
istenhivő volt. Azután számos természettudós Haeckel-
ellenes idézeteit közli, ismerteti a Bathybius Haeckelii 
történetét, szétszedi Haeckel természettudományos dog-
máit s végül a Haeckel—Brass-fé'e majomembriók kö-
rüli harcot ismerteti. 

Éles, kíméletlen polémia, de olyan adatok, melye-
ket senkise cáfolt meg. A Haeckel ellen folyó harcban 
jó tudni az ellenfél gyöngéit. M. I. dr. 

* 
Annuario Pontif icio hiányai. Megjelent az 1912-i 

«Annuario pontificio», még pedig az idén először, mint 
a Szentszék hivatalos évkönyve. A kath. napi és időközi 
sajtót most végig fogják járni a belőle vett számadatok 
s ezért jó lesz előre felhívni a figyelmet a temérdek 
hibára. Nem célom részletesen ismertetni a 674 oldalas 
könyvet : usus te plnra docebit. Csak óvatosságra aka-
rok inteni. 

Az átlagos olvasót talán a legjobban fogja érde-
kelni a 355-ik oldaltól a 380-ig terjedő fejezet, mely a 
katholikus hierarchia területi eloszlását tünteti fel az 
egész világon. Nos, itt megesett az a baj, hogy a Szent-
szék által 1910 őszén és az egész 1911-ik évben létesí-
tett minden új alapítást kifelejtettek! így maradt ki 
Brazíliából egy érsekség, 2 püspökség, 1 «praelatura 

1 Haeckel, a vén szédelgő, hiú gőgjét pozdorjává törte Kacsoh 
dr. a «Magyar Figyelő» jan. számában. Szerk. 

nullius»; Indiából 1 ap. helynökség, Afrikából 3; stb. 
Persze a végösszegek is szenvednek ennek folytán. 

Az apró botlásoknak se szeri se száma. Minket 
magyarokat érdekelhet, hogy a fogarasi gör. kath. érsek-
séget Ausztriába helyezi. A szombathelyi püspökség 
még üres szerinte. Lúgoson még Hosszú püspök úr van. 

Ennyi kóstolónak elég. S mindez a Szentszék hiva-
talos évkönyvében. Kár. Erdélyi pap. 

D. A r a d . Tudomásul szolgál. 
C h . Vál . Különös, de csakugyan úgy történt. 
E . T e m e s g y a r m a t . Jó szándékát is becsülöm. 
S. G e l e n c e . 1911-re fizetve. Hiszen tudja, csak az a nagy 

nyomdai költség ne volna, boldog volnék, hogy épen a 
szegények szeretnek. 

Ii. B u d a p e s t . Kérdezi : mi jellemzi leginkább a modern 
lelkületű embert? Erre sokféle feleletet lehetne adni ; nekem 
azonban igen találónak látszik az a szellemes felelet, amit a 
minap egy kedves pedagógus ismerősömtől hallottam : van-
nak szobái, de nincs otthona. A lelke beteg, önmagát kerüli, 
fut — a kávéházba. 

B. E g e r . Nagyságod észrevétele helyes. Bizonyos név-
hasonlóság miatt tollam tényleg egy kis névcserébe tévedt, 
t. i. Borsodban 1848. előtt nem Paczolay, hanem Palóczy 
László Borsodmegye követe és a katholicizmus esküdt ellen-
sége mozgatta a szekularizációt. Egyébiránt kedves soraiért 
szives köszönet. Bárcsak egyszer levonnánk már a tények-
ből a teendőinkre vonatkozó következtetéseket, vagyis Vörös-
marty Fóti dalával szólva : bárcsak egyszer tennénk is már 
valamit ! Már t. i. valami érdemlegeset. 

O. B u d a p e s t . Ha olyan nagyon megbotránykozik azokon 
az intrikákon, melyek tudomása szerint a felsőbb körökben 
egy bizonyos koadjutorság körül folynak, menjen a Holdba 
lakni, ott nincsenek intrikák, meri ott nem laknak emberek, 
tehát levegője sincs. Emberek között ez mindig így volt s így is 
lesz mindig. De azt mondja : az is csak intrika, ami a mull 
héten erről «Az Est»-be került, oly szembetűnő volt a ten-
denciája. Hát kérem, ebben is igaza lehel, mit tudom én : 
intrikus intrikál, ez a mestersége, csúnya egy mesterség, 
akár a kasszafuróé, annyi bizonyos; de hát úgy látszik, mégis 
csak mesterség, melyen hihetőleg kenyeret is lehet szerezni. 
Üsse a kő, lia találja ; de én se a felsőbb körök levegőjének 
elemzésével, se pedig a bujkáló intrikusokkal nem foglal-
kozom. Elég nekik a magok baja. 

TARTALOM: Uj könyv a kath. autonómiáról. II. 
Dadektöl. — A modernizmus történeti módszere. II. (Vége.) 
Mlinarovics Kelementől. — «Rabbia dantesca». (Dante 
Divina Commediájáról.) II. (Vége.) Floznik György dr.-
tól. — Adatok a papnevelés történetéhez a munkácsi 
egyházmegyében. II. Zsaikovics Kálmántól. — Egyházi 
világkrónika, —y—/a-tól. — Tájképek. II. (A mozi.) 
Mestertől. — Irodalom. Pongrácz : Az efezusi levél. 
Székely István dr.-tól. — Sárándy - Toina - Bokor : Ifjú-
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Új könyv a k<*th. autonómiáról. (in.) 

A kath. autonómia szervezésénél a legfőbb nehéz-
ség a hatásköre megállapításában rejlik, írja Kérészy 
s ezzel a kérdés lényegébe megy bele. 

Mint azelőtt Melichár, ő is megállapítja — s ez 
az egyetlen tisztázott eszme a nagy kérdésben 1870. 
óta, — hogy a püspöki kar részéről átruházható 
jogosítványok nem nagy számmal lesznek. Nem a 
püspökök akaratán múlik ez, hanem a kath. egyház 
Krisztus rendelte hierarchikus szervezetén, melyen 
változtatni s a jogköröket a klérus és a laikusok között 
tágítani vagy szűkíteni, senkinek sem áll hatal-
mában. Mindössze — úgymond — a püspöki szabad 
adományozás alá tartozó (azaz nem patronált) 
plébániai javadalmakra nézve az egyházközségek 
kandidálási jogának biztosítása, a kegyúri jogok 
gyakorlatának s kötelezettségeik teljesítésének ellen-
őrzése, a párbér, kegyúri terhek és stoladijak szabá-
lyozása s némely adók kivetésére való jog tartoz-
nának ide. 

Éppen azért azt szokás mondani — írja tovább — 
hogy az autonómia a maga tartalmát első sorban a 
főkegyúri jogból fogja meríteni, illetőleg, mint magya-
rázókig hozzáteszi, sokan azt óhajtják, hogy a főkegy-
úri jog gyakorlata vitessék át oly mértékben az auto-
nómia hatáskörébe, amely mértékben azt a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium jelenleg gyakorolja. 
A szerző maga is az autonómia hatáskörének meg-
állapításánál első sorban a főkegyúri jogra gondol; 
szerinte is a kath. autonómia, ha létesül, első sorban 
a főkegyúri jogból merítheti tartalmát, innen könyvé-
nek a cime is: a kath. autonómia közreműködése a 
főkegyúri jog gyakorlatában.1 Hogy azonban mely ala-
pon s milyen mértékben véleményezi ő ezt, alább 
látjuk majd. 

Megjegyzem, hogy az az elv vagy követelmény 
ilyen terjedelemben, mint Kérészy jelzi, nem érvé-
nyesül az aut. élaboratumban ; a kongresszus a törvény 
(az 1848: III. t.-c. 6. és 7. §-a) határain belül foglalt 
állást, azaz a maga számára a miniszteri gyakorlat 

1 Természetesen ! Hiszen ebben vannak s azért rende-
zendök a ránk nézve sérelmes anomaliák. 

keretén belül csak bizonyos minimális részesedést 
kívánt a főkegyúri jog gyakorlásában. Kérészy fejte-
getésében tehát az irodalomban vitatott álláspontokra 
van tekintettel, vagyis az elméletet tartja szeme előtt 
s tekintettel ezekre a különféle szerzők közt lefolyt 
vitákra vonatkozólag állapítja meg, hogy: kétséget nem 
szenved, hogy az autonómia szervezése körüli tárgyalá-
soknak legfőbb ütköző pontját a mai napig az a 
kérdés képezi : bevonhatók-e a főpatronatus körébe 
tartozó ügyek az autonómia hatáskörébe s ha igen, 
mily terjedelemben, illetve minő korlátozásokkal? 

A kérdés eldöntése pedig, ismétlem: elméletileg 
tekintve a dolgot, elsősorban azon fordul meg: milyen 
természetű jognak tartja valaki a főkegyúri jogot? 
A szerző erre vonatkozólag ismerteti a két ellentétes 
és a mai napig egymáshoz nem közeledő álláspontot, 
amiben én ismét újabb illusztrációját látom annak, 
amit fönnebb fölpanaszoltam, hogy miként bőszülj a 
meg magát raj tunk a száz éve elhanyagolt sajtó. 

A főkegyúri jogra nézve, főleg 1848. óta, (akkor 
borult t. i. teljes homály természetére) mereven áll 
egymással szemben a mai napig a két ellentétes elmé-
leti álláspont: az államjogászoké (a régi jozefinista 
nézet) és az egyházjogászoké. 

Az előbbi szerint a főkegyúri jog az állami hata-
lom alkotó része s ezért a király az abban foglalt 
jogokat, mint közjogi természetű jogosítványokat, 
a felelős minisztérium által s a parlament ellenőr-
zése mellett gyakorolhatja. 

Szembetűnően az 1848:111. t.-c. 6. és 7. §-a által 
teremtett új helyzetből levont, a közjogi tankönyvekbe 
bevitt s vissza a múltba vetített egy elmélet. Mutatja ezt 
— Kérészy előadása szerint — az államjogászok érve-
lése. Azt mondják : a főkegyúri jogban foglalt kitűnő 
jogosítványok, ha egyházi eredetűek is és ha szent Ist-
ván az apostoli követség alapján gyakorolta is azokat, 
jogtörténeti fejlődés (köznyelven: kisajátítás) követ-
keztében, illetve pozitiv közjogi intézkedések és száza-
dos gyakorlat folytán, a magyar szent korona jogaivá 
váltak. Ennélfogva ezek a jogosítványok a magyar 
király közjogi állásához fűződnek s őt, mint a szent 
korona birtokosát, illetik meg. Szóval az állami jog 
részét képezik. Hogy belőlük valami az autonómiának 
jusson — mondják — az legföljebb az államhata-
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lom részéről történő jogátruházás formájában, vagyis 
az 1848: III. t.-cikk idézett rendelkezéseinek (csak 
ezt forgatják folyton !) megfelelő módosításával képzel-
hető. Ebbe pedig a magyar törvényhozás soha sem 
fog beleegyezni. 

A veleje ennek az érvelésnek tulajdonkép az, 
hogy a főkegyúri jogban a jognak egy oly speciesét 
tiszteljük, mely egyházi eredete dacára, százados 
gyakorlat folytán, állami joggá változott, amit szeb-
ben mondva úgy is szokás kifejezni, hogy a szent 
korona jogává lett. Hogy mikor, mely időben, az 
érvelés elhallgatja; más tilalomfát azonban nem 
tud állítani melléje, mint csak az 1848: III. t.-cik-
ket az új Magyarország életéből. Ez pedig kevés, ha 
egy ezeréves joggyakorlatról van szó. 

Ha valaki közelebbről akarja azt a multat a 
maga igazi képében megismerni, hogy hogyan 
is volt az tulaj donképen ezzel a főkegyúri joggal, 
annak csak két munkát ajánlok figyelmébe : Timon 
Magyar jog- és alkotmánytörténetét és Fraknói mű-
vét: A magyar királyi kegyúri jogról. Az előbbiből a 
magyar szent korona-elmélet fejlődésének történetét, 
a másikból a főkegyúri jog százados életviszontagságait 
ismerheti meg. 

A magyar szent korona elmélete az Anjouk alatt 
fejlődött ki. Ha ezt az időt (a XIV. század) tekint-
jük egyrészt, másrészt pedig ha vesszük a bennün-
ket a főkegyúri joggal kapcsolatban most érdeklő 
három jogosítványt: a főpapnevezést, az alapok és 
alapítványok, valamint az iskolák kezelését, azt kell 
mondanunk, hogy ezek a jogosítványok a szent 
koronához akkor már csak azért se kapcsolódhattak, 
mert a püspököket szent István után Zsigmondig, 
tehát az Anjouk alatt is, nálunk a káptalanok válasz-
tották;1 a vallás- és tanulmányi, valamint egyetemi 
alap s a mai kir. kath. közép- és felsőbb iskolák, XVIII. 
századbeli alakulások lévén, akkor még egyáltalán 
nem léteztek. Zsigmond alatt a Nápolyi László-féle 
zavargásokkal és a nyugati egyházszakadás bonyodal-
maival kapcsolatban jött divatba a püspökök királyi 
kinevezése a mai formájában.2 Ez pedig már a 
XV. század volt. Ebből fejlődött az a bizonyos szá-
zados, az államjogászok által folyton emlegetett gya-
korlat. 

Azért mondotta Deák Ferenc az 1873-ki hires 
egyházpolitikai beszédében, hogy apostoli királyról a 
a magyar történelem csak Mária Terézia (XIII. Kele-
men bullája) óta tud. 

Tehát nem olyan egyszerű a dolog a főkegyúri 
jog körül, lia a történelemmel kezünkben világítunk 
bele a múltba, mint azt a mai, gondolataikban a kath. 

1 Rajner : A püspöki székek betöltésének története, külö-
nös tekintettel Magyarországra. 1901. 

2 Kollányi : A magánkegyuri jog hazánkban a közép-
korban. 1906. 149, X. 156. 1. (Zsigmond afféle zavaros, nálunk 
sokszor ismétlődött erőszakos viszonyok között kezdett az 
egyházi ügyekben intézkedni, a szent korona jogán.) 

sajtó által soha nem zavart államjogászok gondolják.1 

Hozzá kell még tennünk azt is, hogy a történelem 
tanúsága szerint még az a bizonyos később kifejlő-
dött százados gyakorlat is mindig csak mint a magyar 
királyok személyes jogú gyakorlata jelentkezik. 

Mária Terézia, az apostoli király és utódai szin-
tén csak a nekik felelős hivatalnokok által kezelték 
azokat a jogosítványokat, amint, minden mástól elte-
kintve, a felvilágosodott abszolutizmus korában nem 
is képzelhető, hogy Mária Terézia ebbe az ügykörbe 
másnak is engedett volna beleszólást. De nem is ju-
tott ilyesmi senkinek az eszébe, hisz ő előtte is a 
főkegyúri jog a király személyes joga volt s ennek 
emlékeként még az 1848: III. t. c.-be is úgy állították 
be ezt a jogot, hogy a 7. szerint a főpapnevezést ő 
Felsége egyenesen magának tartja fenn. 

A szentkoronához tehát, a mai közjogi értelme-
zéssel, tulajdonkép az 1848: III. t.-cikkel csatolták elő-
ször a főkegyúri jogot s úgy fejezték ki, valóságos jogi 
mixtum compositumként, hogy a miniszteri ellenjegy-
zés mellett azt ő Felsége egyenesen magának tartja fenn. 

Hasonlókép alaptalan a Werbőczy Tripartitu-
mára s a régi országgyűlésekre való hivatkozás is. 

Werbőczy2 Zsigmond király után s a sokat föl-
panaszolt pápai reserváták után élt s máskülönben 
is nevezhette a főkegyúri jogot — persze tekintve 
a püspökségeket — az ország szabadsága alkatele-
mének, mert a királyok, mint az egyház védői, akadá-
lyozhatták csak meg a püspökségeknek idegenekkel 
való betöltését. Azért országgyűléseink — s benne a 
püspökök — sokszor fordulnak a királyhoz, kérve tőle 
az egyházi jogok körül felmerült bajok orvoslását. 
De a főkegyúri jognak a mai államjogászok által vélel-
mezett közjogi kezeléséről, szóval alfélé az 1848: III. 
t.-c. által beállított helyzetről, se Werbőczy, se a 
magyar mult nem tud semmit. 

Csodálkozom azért, hogy Kérészynek jogtörté-
nelmi szempontból nem volt semmi megjegyzése 
erre az újdonsült felfogásra. Mert hiszen egészen más 
kérdés az, beleegyezik-e valaha az országgyűlés az 
1848: III. t.-c. illető szakaszainak a módosításába 
vagy sem, s egészen más a tudományos, a jogtörté-
neti kérdés a magyar király főkegyúri jogának köz-
jogi vagy nem közjogi természetéről. Vájjon Fraknói 
okmányolt művéből annyira közjoginak ismerte-e 
föl a főkegyúri jogot a múltban, hogy egészen termé-
szetesnek találja a mai államjogászok mondva csi-
nált nézetét ? Nem hiszem. 

A másik álláspont, vagyis az egyházjogászok sze-
r int : a főkegyúri jog a magyar királynak személyes 
természetű egyházhatalmi jogosítványa (legjobb e 
tekintetben Günther Antal fejtegetése3), amelyet amint 

1 A középkorban királyaink nem legfőbb kegyurai, hanem 
csak legfőbb védői, oltalmazói az össszes magyar egyházak-
nak, legfőbb ellenőrzői a kegyuraknak. Kollányi i. müve 143.1. 

2 Kollányi i. műve 162. 1. 
3 Günther Antal (ma a Magyar Kúria elnöke) : Die Kath. 
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1848. előtt csak a neki felelős hivatalnokai által 
gyakorolt,1 úgy most az autonómia által gyakorol-
hatna a király, mintán az 1848: III. t.-c. nem illik 
össze a XX. t.-c. 2. §-ávaI, a vallási egyenlőséggel és 
viszonossággal egy felekezetlen államban. 

Persze a tekintetben, hogy ez az elméleti igazság 
a gyakorlatban is keresztülvihető legyen, mi elkés-
tünk, ezt a mi kedvünkért ez idő szerint nem fogják 
megcselekedni; elhanyagolva a sajtót, jogainkat nem 
magyarázva, nem vitatva, hatásos közvéleményt nem 
teremtettünk magunk mellett. Azért, mint említettem, 
az autonómiai elaboratum ki is hagyta a számításból 
a törvénymódosítást. De elméletben, ha történelmi-
leg a mult idők felfogása szerint kezeljük a kérdést, 
a főkegyúri jogról máskép beszélnünk nem lehet. 
Annál kevésbbé, mert csak a természetnek vannak 
örök törvényei, az ember, akár a nemzet által alko-
tott törvények változásnak vannak alávetve; tehát 
az egyházjogászok nem leheletlent kérnek, mikor az 
1848 : III. t.-cikk illető szakaszainak (a (5. és 7. §-nak), 
mint egyházunkra sérelmeseknek és a történelemmel 
ellenkezőknek, megváltoztatását kontemplálják. 

Kérészy kimerítően s tárgyilagosan ismerteti ezt 
a második álláspontot is, nevezetesen Günther műve 
alapján, úgy hogy csak magát ezt a részletet is elol-
vasva, bárki meggyőződhetik, hogy az egyházjogá-
szoknak a jogtörténet alapján teljesen igazuk van. 
Tehát a tudomány mellettünk szól ; míg a másik állás-
pontnak egész tudományos erőssége egy tény: az 
1848: III. t.-c. 6. és 7. §-a, melyeknek keletkezéséről 
fönnebb szólottam. 

Amit Kérészynél kifogásolni lehet és kell is, az 
az a sajátszerű eljárása, hogy hűségesen regisztrálja 
ugyan mind a két álláspontot ; az egyiket — az állam-
jogászokét — rövidebben, mert hiszen azoknak tudo-
mányos érvelés szempontjából néhány történeti csa-
varintáson kívül, csak egy érvük van : az 1848: III. 
t.-c. sic volo, sic iubeo-ja; a másikat hosszasan és 
kimerítően, ami őt magát is meggyőzhette volna: de 
azért állást egyik mellett sem foglal. Egy betűvel sem 
árulja el, má r t. i. itt, e helyen, hogy az ő tudós 
meggyőződésének melyik álláspont felel meg jobban. 
Igy járva el, persze a főbenjáró kérdést, a főkegyúri 
jog természetének tudományos megállapítását, előbbre 
vinni nem lehet. De hát így vannak rendesen az 
emberek oly kérdésekkel, melyeket erős közvélemény 

Autonomia in Ungarn. (Separatabdruck aus dem «Archiv 
für Kath. Kirchenrecht».) 1901. Mainz. 

1 Az 1848. március 20-kán Pozsonyban tartott püspöki 
tanácskozmánv is, mely pedig jobban ismerte az 1848. előtti 
állapotokat, mint a mai államjogászok, a királyhoz intézett 
(de rá feleletet nem kapott) folyamodványában (mint Foga-
rassy Mihály kiadványában olvasható) a főkegyúri jogot a 
király személves és átruházhatlan sajátjának mondja s arra 
kéri, hogy azt ezentúl (az 179Ü : XXVI. t.-c. 10. §-a analógiá-
jára) egy katholikus bizottság által gyakorolja. De, mint egy 
egykorú írja, a királyok akkor «in angustiis temporum» lévén, 
a kérelmet nem tudta teljesíteni. 

nem támogat. Röstellenek szint vallani, még lia meg-
győződésük szerint esetleg igaza is van az egyház-
nak. Tisztelt katholikusok, lássátok, mily bajunk ne-
künk a száz éve hiányzó tekintélyes és minden bal-
véleménnyel hatásosan szembeszálló sajtó! 

Kérészy csak konstatál, de szint nem vall. Elő-
adásának eredményeképen megelégszik annak meg-
állapításával, hogy a magyar király főkegyúri hatal-
mának jogi természetére nézve a magyar közjog 
(persze, ahogy ma tanítják!) és a kánonjog tanítása 
egymástól annyira eltérő, hogy a főkegyuraság lénye-
gének mindkettő szempontjából elfogadható megha-
tározását adni lehetetlen. (22. 1.) 

Mi tehát szerinte a további teendő ? «Ily mó-
don — feleli — azon kérdésre nézve, hogy a főkegy-
úri jog gyakorlatában miként lehetne az autonómia 
közreműködését biztosítani, véleményünk szerint oly 
megoldást kell keresnünk, mely úgy a magyar köz-
jognak (már t. i. a mai magyar közjogi tankönyvek-
nek), mint a kánonjognak fölfogását lehetőleg egyenlő 
mértékben (?) figyelembe véve, a fönt ismertetett 
ellentétes álláspontok közt mintegy kompromisszumot 
teremtene. Ezt kíséreljük meg — úgymond — alábbi 
fejtegetéseinkkel». 

Tehát kompromisszum keresésének indul, hogy 
a kecske is jóllakjék, meg a káposzta is megmarad-
jon. Erre csak azt lehet felelni Deák Ferenccel: 
jogot, melyet erőszakkal vesznek el tőlünk, idők vál-
toztával visszaszerezhetünk, de amely jogot egyszer 
mi magunk adtunk föl, azt nem szerezhetjük vissza 
soha. Ha valaki már az első és alapvető kérdésnél 
is úgy já r el, mint Kérészy, hogy azt megoldatlanul 
hagyja, holott nem megoldhatatlan, az elrúgja lábai 
alól azt a szilárd alapot, mely nélkül jogász, mint 
olyan, ki jogot és nem kegyelmet keres, a továbbiak-
ban a siker reményével nem kecsegtetheti magát. 

Hogy ma közjogi tankönyveink a főkegyúri 
jogról így és úgy beszélnek: vájjon az már szent és 
megdönthetetlen igazság? Tagadom. Egyetlen egy 
érdemleges érve egész okoskodásuknak az 1848. évi 
III. t.-cikk, míg ellenök az egész mult tiltakozik. 
A mi hanyagságunk, a száz esztendő mulasztása az 
oka annak, hogy az ilyen tanítások gyökeret ver-
hettek, hogy senki tudományos diskussziókkal a kér-
dést nem bolygatta s közjogászainkat, a tankönyv-
írókat, a kérdés alapos kutatására nem szorította. 
Hogy ilyenképen divatba jött és régen jött s szinte 
illemszabály számba ment és megy mindenben az 
egyház igazainak rovására az állam előtt leborulni, 
s ebben az érdekben még a tudomány adatait is 
fitymálni, erről a confusio josephinisticáról már 
előbb eleget beszéltem. De ez az igazságnak, ez a 
történeti tényeknek nem árthat, csak emberekre van 
szükség, kik a megmásíthatatlan tények jogait szó-
val és tollal érvényre juttassák. 

A főkegyúri jog, mint a közjogászok szerint az 
állam szuverenitásának folyománya, a mult jogtörté-
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neti viszonyai közt egy abszurdum, nem illik közéjök. 
Hiszen a magyar nemzet az első századokban egyes 
törvényeit is a kánonjogból vette át, nem hogy ő 
alkotott volna egy egész mivoltában egyházjogi insti-
túciót: a kegyúri jogot.1 Királyaink is, miután a for-
rongó élet és gyakorlat ilyen jogokat is játszott ke-
zükre, egész 1848-ig személyes jogként gyakorolták 
azt s most ime egyszerre 60 év alatt már az állami 
szuverenitás folyományaként kezd jelentkezni ! 

Részünkről tehát e kérdés nem megoldhatatlan, 
sőt mi azt tudományosan, jogtörténetileg világosan 
állónak tartjuk. De Kérészy művét ismertetve, kény-
telenek vagyunk őt — persze csak itt a fejtegetés-
ben - mégis a kompromisszum terére követni, hogy 
lássuk, nem válik-e nála is, mint az életben rendesen, 
a kompromisszum az elvek kompromittálásává ? 

A kompromisszumot pedig úgy vezeti be, hogy 
függőben hagyva a főkegyúri jog természetét, elő-
veszi az autonómia részére vitatott jogokat s elsőben 
is egyházi birtokainkat, mint a melyekből később a 
miniszter mai kezelése alatt álló alapjaink és ala-
pítványaink keletkeztek s keresi, hogy hát milyen 
eredetűek is azok a birtokok ? Dudek. 

Jldatok a keresztes hadak részére engedé-
lyezett búcsúk történetéhez. (i.> 

A búcsúk történetében jelentős helyet foglalnak 
el azok, amelyeket az egyes pápák az izlam elő-
nyomulása és térfoglalása ellen küzdő hadak részére 
engedélyeztek századokkal ezelőtt. Sok félreértésnek, 
elkeseredett tudományos polémiának szülőanyja lett 
azon körülmény, hogy nem tudtak az egyes felek 
abban megegyezni, hogy milyen időtájban és milyen 
körülmények hatása alatt engedélyeztettek azok leg-
első sorban. 

Hogy ezt kellőkép tisztázhassuk, a legrégebben 
publikáltak földerítéséhez fogunk, hogy azok helyes 
értelmezése megállapítható legyen. Ennek okáért 
nem fogunk az ellenérvek, sem pedig a támadások 
elől kitérni, hogy a valóságot annál jobban tárhassuk 
az érdeklődők elé. 

A keresztes hadak részére engedélyezett búcsú-
kat eddig legtöbbször II. Orbán pápa uralkodásától 
számították a történészek. A legújabb időben azon-
ban ezeket a búcsúkat a kutatók még továbbra pró-
bálják kitolni. Állítólag már II. István pápa (752—757) 
engedélyezett egy búcsuféle kiváltságot a frankok 
részére, akiket a longobárdok ellen segítségül hivott.2 

1 Meg kell adni Kérészynek, hogy ismételten hangsú-
lyozza, hogy a főkegyúri jog «eredetileg egyházi intézke-
désen nyugvó jogosítványokból áll», hogy «eredete pápai 
privilégiumon nyugszik» ; de aztán hozzáteszi, hogy később 
«az államtól eredő egyházi vagyon» alapján e jog a magyar 
szent koronával elválhatatlan kapcsolatba került Majd meg-
látjuk alább, mit szól a kapcsolódás ezen közszájon forgó 
okához a történelem ? 

2 Theologisches Literaturblatt 1906. 440. old. 

A pápa a búcsuadás kilátásba helyezésével igyekezett 
hatni szövetségeseire, amely jogot el nem vitathatja 
tőle senki, mert hiszen mint az Egyház látható feje 
az őt megillető területen mozgott.1 De ezen intézke-
désével, ha mérlegeljük a körülményeket, búcsút a 
szó valódi értelme szerint talán nem is engedélye-
zett. 0 csak pusztán ama meggyőződésének adott 
kifejezést, hogy azok, akik kardjukat az Egyház 
védelmére fölajánlják és az Egyház szolgálatába 
szegődnek, ebbeli tevékenységük által érdemeket sze-
rezhetnek Istennél bűneik ideiglenes büntetéseinek 
megbocsátására. 

Más pápák is, mint pl. III. Gergely (731—741.),2 

I. Pál (757—767.)3 és IV. Leo (847-855.)4 igen gyak-
ran igénybe vették a frankok segítségét s erre lelki 
érdemek szerzésével biztatták őket. 

Ha a pápák eme Ígéreteit, illetőleg buzdításait 
már búcsúknak, vagy a búcsúk előfütárjainak vennők, 
úgy az igazság kedvéért, a pápák valamennyi iratai-
ban, ott, ahol a jótettek égi jutalmazásáról olvas-
hatunk és ezekhez hasonló esetek említtetnek, már 
búcsúkat kellene értenünk.5 

Az említett kiváltság még egy előfutárját vélik a 
kutatók VIII. János pápának (872—882.) egyik iratában 
fölfedezni. A frank birodalom püspökei 878-ban kér-
dést intéztek a pápához avégből, hogy vájjon azok 
a vitézek, akik a hitetlenek (pogányok) ellen har-
colva elestek, vagy a jövőben el fognak esni, illető-
leg meg fognak halni a harctéren, remélhetik-e 
bűneik bocsánatát ezért a szolgálatért? Hogy ezt a 
kérdést helyesen értelmezhessük, meg kell jegyez-
nünk, hogy a frank püspöki kar legnagyobb része 
abban az időben a háborúviselést határozottan bűn-
nek minősítette és azért tiltott dolognak tartotta, 
amiért is a csatából hazatérő vitézekre nyilvános 
vezeklést szabott.6 E kérdésre a pápa a következő 
választ adta: «Akik a háborúban elesnek, föltéve, 
hogy keresztényi életet éltek és bocsánandó bűnök-
ben múlnak ki, részesei lehetnek az örök boldog-
ságnak. Föloldom tehát őket, amennyire tőlem telik 
és az ima hathatós erejével az Úrnak ajánlom őket».7 

Hogy a pápa ezen absolutiója alatt nem egy 
sacramentalis (szentségi) föloldozás értendő, az vilá-
gos. Csak a XV-ik század közepe táján találkozunk 

1 Monumeata Germaniae historica. Epistolae III, Berolini 
1892 ; 487, 488, 490, 493, 497, 498, 501, 502. 

2 U. ott 477. 
s U. ott 516, 520, 522, 524, 528, 531, 536, 539, 543. 
4 U. ott V. (1899) 601. 
5 Igen találóan jellemzi ezen eseteket M. Falco, olasz 

jogász: «Le disposizioni pro anima», Torino 1911, cimű 
művében. A 141. oldalon ezeket mondja : «Son tutte espres-
sioni della medissima idea fondamentale (a jótettek jutalma-
képen) e non possono considerarsi come stadi preparatori 
deli' indulgenza.» 

6 V. ö. Morinus: Commentarius historicus de discip-
lina in administratione sacramenti poenitentiae tredecim 
primis saeculis . . . observata, Parsiis 1651, 316. oldal. 

7 V. ö. Migne: Patrologia latina CXXVI. 816. 
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a pápák által engedélyezett búcsúkkal, amelyek meg-
holtakra is vonatkoznak; ezt már okmányok is tá-
mogatják.1 Ép úgy nem tévesztendő össze ezen föl-
oldozás az egyházi átokkal kiközösített egyének föl-
oldozásával, mert csak nem tételezhető föl, hogy 
egyházi átokkal sújtott katonákat küldött volna a 
pápa, mint szövetséges, az izlam ellen harcolni. 

Jelen esetben a pápai föloldozás azon, a közép-
korban igen használatos, absolutiókhoz tartozik, 
amelyek inkább egy áldást, vagy könyörgést tartal-
maztak és ezért csakis ilyeneknek tekintettek. A frank 
püspöki karhoz intézeti levélnek tehát nem igen 
tulajdoníthatunk nagy szerepet theologiai szempont-
ból, mert a legújabb kutatás kimutatta, hogy az nem 
egyéb, mint egy egyszerű levél, amelyet VIII. János 
pápa, udvariasságból, Engelberga császárnénak kül-
dött, eleget teendő a császárné ama kérelmének, 
hogy imádkozzon egy valakiért, aki a császárnéhoz 
közeli viszonyban állott, bűneinek bocsánatára.2 

Okoskodásunk helyes voltát bizonyítja egy ha-
sonló irat, amely III. Sergius (904—911.) pápa 
uralkodása alatt kelt és szintén a frank klérushoz 
van címezve. Ebben a pápa egy férfiút és egy 
özvegyasszony fiait, akik elhunytak volt, a papság 
buzgó imáiba ajánlja és hozzáfűzi még ajánló sorai-
ban, hogy ő maga is az özvegy kérelmére buzgón 
fog imádkozni és minden tőle telhetőt megtenni 
kész bűneik teljes bocsánatára.3 

A legelső nyilvános kereszteshadjárati búcsút 
IX. Leo pápa hirdette ki és adta katonáinak tudtul, 
mielőtt azok 1053-ban, a normanok elleni harcba 
indultak, mondják egyesek. Ezt biztosnak is tartja a 
történészek legnagyobb része; de a kihirdetés körül-
ményeit véve figyelembe, arra az eredményre jutot-
tak a kutatók, hogy IX. Leo pápa katonáit a harcba 
menetel előtt csak absolválta. De hogyan értelme-
zendő e föloldozás? A szakkörökben igen zavaros 
magyarázatokat eredményezett ez a kérdés. 

Tény, hogy semmiféle adat sem bizonyítja ezen 
absolutiónak búcsu-jellegét, ellenkezőleg állíthatjuk, 
hogy mindama generalabsolutiók, amelyeket valaha 
IX. Leo alkalmazott és nyilvánosan ki is osztott, 
nem voltak más, mint egyszerű főpapi áldásosztások.4 

E bizonytalan talajból kijutva, a kutatások meg-
lehetős szilárd talajára csak II. Sándor pápa ural-
kodása idejében érkezünk, amikor ugyanis ama 
harcosokat, akik Spanyolországba siettek a niórok 
ellen harcolni, 1063-ban, a harcba vonulás előtt, 
általános föloldozásban részesítette. Ezen intézkedését 

1 V. ö. Zeitschrift für katholische Theologie. Innsbruck 
1900. 1. és köv. lap., ahol ezek egy kimerítő cikk keretében 
tárgyaltatnak. 

2 Migne : CXXVI. 852. 
3 Ezt felemlíti Wattenbach i s : Anzeiger für Kunde der 

deutschen Vorzeit. XXII. (1875) 38. oldal. 
4 Paulus: Mittelalterliche Absolution als angebliche 

Ablässe. Zeitschrift für kath. Theologie, 1908. 488. oldal. 

irásba is foglalva kiemeli, hogy megáldja és a gyónás 
alkalmával reájuk rótt penitencia alól fölmenti őket.1 

Itt tehát, mint látható, tulajdonképeni búcsuengedély-
ről szól a pápai irat, mert a búcsú a bűnbocsánat 
után fönmaradó és rendesen a föladott penitencia 
elvégzése által törlesztendő ideiglenes büntetések el-
engedése. De ezen búcsú később teljesen feledésbe 
ment és alig történik a későbbi pápai iratokban róla 
említés. Ellenben a XII. században igen gyakran 
találkozunk II. Orbán pápa által újból engedélyezett 
keresztes hadjárati búcsúval.2 

Ismeretes, hogy ezen hires búcsukihirdetés az 
1095-iki clermont-i zsinaton történt. Ezen zsinaton a 
pápa kijelentette, hogy mindazok, akik j ámbor szán-
dékkal a keresztes hadjáratban résztvenni szándé-
koznak, ez nekik «pro omni poenitentia reputetur».3 

Ugyanezen értelemben ír II. Orbán pápa 1096 szep-
tember 19- én Bologna városának, amelyben többek 
közt azt mondja, hogy mindazoknak, akik a keresztes 
hadjáratban részt vesznek, a teljes bánattal meg-
gyónt, vagy a jövőben meggyónandó bűneikért föl-
rótt vezeklést búcsuképen elengedi.4 Orbán pápa 
utóda, II. Paskál, 1100 és 1101-ben ugyanezen pa-
lesztinai búcsút, mert így nevezték, kiterjeszti a Spa-
nyolországban hadakozó vitézekre is, akik a mórok 
ellen harcolni fognak.5 

II. Gelasius pápa 1118-ban szintén engedélyez 
egy teljes búcsút ama katonák részére, akik Spanyol-
országban a szaracénok ellen harcolva el találnak 
esni.6 A többi résztvevőnek, akik a harcban nem 
esnek el, csupán egy részleges búcsút engedélyez. 
Ez utóbbi részleges engedélynek kihirdetését és 
alkalmazását a spanyol püspöki karra bizta, hogy 
oly mérvben alkalmazzák, amely mérvben az illetők 
kivették részöket a harcban.7 

Öt évvel később a történtek után az I. lateráni 
zsinaton, amely II. Kalixtus pápa uralkodása alatt 
1123-ban tartatott, a Palesztinában hadakozó vité-
zeknek, fönnebbi értelemben, «bűneik bocsánata» 
publikáltatott,8 ezt pedig csakhamar kiterjesztette az 
említett pápa a spanyol harcosokra is.9 

1 Loewenfeld : Epistolae Romanorum Pontificum inedilae ; 
Lipsiae, 1885, 43. 

2 AVII. Gergely (1073—1085)-féle búcsúk jeles fejtegetését 
tartalmazza a Zeitschrift für kath. Theologie 1908. évf. 455. 1. 

» Migne: CLXII. 717. 
4 Migne : CLI. 482. 
s Migne : CLXI1I. 45, 65. 
6 Migne CLXIII. 508 : Si quis vestrum accepta de peccatis 

suis poenitentia in expeditione hae mortuus fuerit, nos eum 
sanctorum meritis et totius Ecclesiae catholicae precibus a 
suorum vinculis peccatorum absolvimus. 

7 Secundum laborum s u o r u m . . . quantitatem ad episco-
porum arbitrium, in quorum parochiis degunt, poenitentiarum 
suarum remissionem et indulgentiam consequantur.V. ö. az 507. 
oldalon a spanyol püspökök részére kiadott utasításokat. 

8 Migne : CLXIII. 1363. 
8 U. o. 1305. U. Robert : Bullaria du pape Calixte II., 

Paris. 1891, 266. oldal. 
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A spanyol püspökök 1125-ben a pápa egyenes 
meghagyására Compostellában jöttek össze. Ezen a 
tanácskozáson az ottani érsek és a pápai követ, Diego 
Gelmirez elnökölt. A zsinat a mórok ellen harcoló 
vitézek számára teljes búcsút (plenariam omnium 
suorum peccatorum absolutionem) engedélyez. Érde-
kes még a zsinatnak azon határozata is, hogy az 
említett búcsút mindazok is elnyerhették, akik ugyan 
nem vettek részt a hadjáratban, de tehetségükhöz 
mérten (secundum posse suum) segélyezték és ser-
kentették a katonákat.1 

II. Honorius pápa (1124—1130.) is igen érdekes, 
úgynevezett kettős búcsút engedélyezett ama vitézek-
nek, akik II. Rogerius, Sicilia ura ellen indultak 
harcba, és pedig a következő föltételek mellett: 
Azok, akik a háborúban elpusztulnak, föloldatnak 
elkövetett bűneik összes ideiglenes büntetései alól, 
míg ellenben azoknak, akik túlélve a háborúskodást, 
visszatérnek, csak a büntetések fele engedtessék el 
búcsuképen.2 

A Rogerius elleni hadjáratban résztvevőkre ké-
sőbb II. Ince pápa, az 1135-ben Pisában tartott zsi-
naton, a II. Orbán-féle palesztinai «engedményeket» 
is kiterjesztette.8 II. Orbán pápa által kihirdetett 
«bűnbocsánatot» (peccatorum remissionem) meg-
ujítota III. Jenő pápa is 1145-ben, amikor a második 
általános keresztes hadjáratra vonatkozó intézkedé-
sek már végleg megtörténtek. Ezen bűnbocsánat 
mikénti alkalmazását a pápa 1145. december 1-én 
kelt bullájában nyilvánosan is kihirdette és a többek 
között ezeket mond ja : «. . .alkalmazzuk a következő 
föltételek mellett, hogy mindazok, akik a keresztes 
hadjáratban részt vévén, buzgón meggyónva és bűnei-
ket töredelmesen megbánva, elesnek, vagy sértetle-
nül haza érkeznek, bűneik büntetéseitől teljesen föl-
oldoztatnak és a minden jó és nemes Kútfejétől illő 
jutalmat is remélhetnek». 

A II. Orbán pápa által hirdetett bűnbocsánatot 
III. Jenő pápa kiterjesztette 1147-ben a pogány 
szlávok ellen Pomerániában harcoló katonákra is.4 

A kereszte háborúk előmozdítását célzó bullák 
egész halmazát bocsátotta ki III. Sándor pápa 
(1159—1181.). Ezen nagyszámú bullák közül a leg-
első, amely 1165. július 14-én kelt, csak ismétli azon 
módozatokat és ugyanúgy értelmezi azok érvényét, 
ahogy azt III. Jenő hirdette 1145-ben.5 Nagyobb 
figyelmet érdemel a második bulla, amely 1169. július 
29-éről van keltezve. Ezen pápai irat terjedelmesen 
fejtegeti ama bűnbocsánat (remissio peccatorum) 
természetét, amelyet az előző, efajta iratok igen 

1 Florenz : Espanna Sagrada XX. Madrid, 1765. 427 old. 
Migne: CLXX, 1134. old. 

2 Migne: CLXXIII. 1199. 
3 Jaffé-Loewenteld : Regesta Pontificum Romanorum I, 

Lipsiae 1885., 865. old. 
* Migne>CLXXX, 1165-1203. 
•5 Migne : CC, 385. 

gyakran fölemlítenek. E fejtegetésből nyilván kitűnik, 
hogy nem a tulajdonképeni bűnbocsánat, mely a 
gyónásban adatik, értendő, hanem a penitenciaképen 
kirótt büntetések, vezeklések stb. teljes elengedése. 
Azoknak, akik Isten iránt való szeretetből a keresz-
tes vitézek soraiba beállanak — mondja a pápa — 
ugyanazon kegyelmeket és kiváltságokat biztosítjuk, 
amelyeket elődeink Orbán és Jenő rendelkezései 
szerint, az arra fölhatalmazott áldozárok útján el-
nyerhettek. Akik két teljes éven át a hitetlenek 
elleni harcban részt vettek, azok a hirdetett búcsúk 
teljességét élvezhetik, ha bűneiket töredelmesen meg-
bánva, minden külső kényszer nélkül meggyónnak; 
ezekre nem alkalmazható még külön vezeklés. Ha a 
harcosok közül valamelyik csak egy esztendőt tölt a 
hitetlenek elleni harcban, úgy annak csak a vezeklés 
fele engedtetik el.1 

Az említett bullával egy későbbi és pedig 1181. 
j anuá r 16-án kelt keresztes hadjárati bulla majdnem 
szószerint egyezik ; csak abban térnek el egymástól, 
hogy az előzőben kifejezetten említés történik a 
«kirótt vezeklések elengedéséről», míg az utóbbiban 
a bűnök bocsánatáról (indulgentia peccatorum), még 
pedig minden, igazán megbánt és meggyónt bűn 
bocsánatáról.2 Ami, mint az utóbbi föltétel mutatja, 
inkább csak kifejezésbeli eltérés. A részleges búcsú-
ról szólva, mely azokra vonatkozik, akik csak egy 
évig harcolnak a saracénok ellen, az 1169-iki keletű 
bullában a kereszteseknek a kirótt vezeklésnek csak 
fele engedtetik el, addig ebben az 1181-iki bullában 
a vezeklés és penitencia fele is elengedtetik.3 Mind-
két bullában foglalt kiváltságok később más szavak-
kal a palesztinai harcosokra is kiterjesztettek a 
maguk teljes egészében. Stöhr Géza. 

A vallás és az ember. 
A középkor theologiával foglalkozó korszak volt ; 

korunkat pedig a vallástól elfordult kornak szeretik 
nevezni, pedig ma sem esik kevesebb szó a vallásról, 
mint századokkal előbb. Csakhogy akkor a vallási 
kérdésekben csaknem szakvéleményt tudott mondani 

1 Migne : CC. 600 : «Illis qui pro divinitatis amore laborem 
huius profectionis assumere et, quantum in se fuerit, implere 
studuerint . . . ittam remmissionem impositae poenitentiae 
per sacerdotale ministerium facimus, quam Urbanus et 
Eugenius . . . statuisse noscuntur, ut videlicet qui . . . sus-
cepta poenitentia biennio ibi ad defensionem permanser i t . . . 
remissionem iniunctae poenitentiae se laetetur adeptum, et 
cum contritione cordis et confessione oris profectionem 
istam satisfactionis loco ad suorum hanc indulgentiam 
peccatorum (sufficere) . . . Qui vero per annum in hoc laboré 
permanserit, exoneratum se de medietate satisfactionis impo-
sitae auctoritate apostolica recognoscat»: 

2 U. o., 1296 : «Eis omnium suorum de quibus corde 
contrito et humiliato confessionem susceperint, absolutionem 
facimus delictorum». 

8 «De medietate sibi iniunctae poenitentiae indulgentiam 
et remissionem suorum obtineat peccatorum». 
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a sok tekintetben theologiai képzettségű világi ember 
is, ma pedig véleményt kockáztat mindenki, olyan is, 
aki vallásról csak valamit is hallott. De azért mégis 
beszél róla. 

S ez a vallásnak az emberi természetben gyöke-
redző természetessége mellett szól. Amily természetes, 
hogy az éhező táplálkozik, a fáradt pihenés után 
vágyik, ép oly természetes a lélek vágyódása Isten 
után, ép oly természetes a vallás is. Természetes az 
ember lelkében a tudásvágy; már a gyermeknél 
megnyilatkozik az ezerféle kérdezősködés, minden 
iránt való érdeklődés alakjában. Természetes az 
erkölcsi érzés is; szent Pál írja a római levélben: 
«A pogányok, kiknek törvényük nincsen, természet 
szerint azokat cselekszik, miket a törvény tart, az 
ilyenek, törvényök nem lévén, önmaguk törvényük 
maguknak, kik megmutatják, hogy szivükbe van írva 
a törvény rendelése.» (Róm. 2, 14. 15.). 

De a tudásvágy is, az erkölcsi érzés is csak egyet 
szolgál: a legtermészetesebb tulajdonságát a lélek-
nek : a vallást, hogv tudásával keresse, erkölcsös 
életével megtalálja Istent. Mikor az ember először 
fordult el az Istentől a bűn kedvéért, megrontotta 
lelkének egészségét, megrontotta vallásosságának 
tisztaságát; de a vallásosság alapvető vonásait lelkéből 
kiirtani nem tudta a katasztrófa, mert akkor a lelket 
kellett volna kitépnie az emberből. Erre vet világot 
az emberiség egyetemes története. Történelmi axióma, 
hogy soha az utazók nem találtak népet, amelynek 
valamilyen vallása ne lett volna. Még a legművelet-
lenebb, a szellemi fejlődés legalacsonyabb fokán álló 
népeknél is volt mindig vallási tudat, egy felsőbb 
lény sejtelmes ismerete. Volt vallásuk, de annyira 
eltorzítva, hogy e magokra maradt emberek inkább 
lealacsonyultak általa, mint felemelkedtek. De még 
a legműveltebb görög s római nép is, midőn a tudo-
mányokban, a művészetekben a még ma is irányító 
elveket megalapozták, ugyanakkor a különben egész 
társadalmi és magánéletük minden mozzanatát 
átható vallásosság tekintetében feltűnő fejletlenséget 
mutattak. Hogyan tudott e fejletlen vallási élet oly 
distingvált társadalmi élettel párhuzamban haladni, 
sőt mindenkor az első helyen szerepelni?! Érthe-
tetlen, hacsak nem azért, mert a klasszikus világ is 
érezte a vallás szükségszerű kihatását, természetes 
létjogosultságát. 

Az ember élete tragikussá változott, mikor az 
első nem-et mondotta Teremtőjének. Isten hagyta, 
mire megy magától az ember természetes erőivel ; 
és mint a mozgó gőzkocsi vezérlő elme nélkül megy 
cél nélkül még a romlásba is, úgy az ember is elin-
dult természetes vágyaitól űzetve útirány nélkül — 
keresni az Istent. Leborult a ragyogó Nap előtt, 
imádta a fénylő tüzet. Vért ontott áldozati oltárain, 
csakhogy csillapítsa vágyakozását Isten után. Az em-
beráldozatok közönségesek; Moloch egykedvűen 
nyeldesi az ártatlan csecsemőket; élő embereknek 

kitépett áldozati szive hirdette, mily fájó érzés egy ki-
elégítést kereső természetes vágynak — a vallásos-
ságnak — vergődése. Illetékes tudósítók szerint az 
évenkint Mexikóban áldozatul leölt emberek számát 
50.000, sőt 80.000-re becsülik. 

Amit az emberiség egyetemes történelme mutat, 
az kisebb keretek között az egyén életében is fel-
található. A vallás természetessége annyira követelően 
lép fel s a lélekben annyira követeli kielégítését, 
hogy aki nem hisz az Istenben, az szükségkép hisz 
dőre babonaságokban. A babona is hit. A babonaság 
hiszi, hogy pl. a péntek szerencsétlen nap, a 13-as 
szám vészthozó mennyiség. Párisnak gyönge lehet a 
hite, mert roppant nagy a babonája. A Bottin-féle 
címtár szerint Párisban manap 34.607 nyilvános és 
üzletszerű álomfejtő, tisztalátó, kártyajós, mindenféle 
okkultista és bűbájos van. Páris falai közt több a 
bűbájos és jósnő, mint orvos és gyógyszerész. Oly 
arány ez, írta egy francia lap, mely szellemi gyönge-
ségünkről nagyon szomorú tanúságot tesz. Ezeknek 
a modern prófétáknak elég tisztességes jövedelmük 
van. Vannak olyan tisztánlátók, akik évenként 50.000 
frankot fizetnek lelkiismeretlen lapoknak a kishirde-
tésekért. 

A vallás belső természetességét a külsővilággal 
az okság-törvénye kapcsolja össze. Mindennek okát 
keressük. Ha egy porszem megmozdul Afrika pusz-
táin, meg van az oka: szélroham kapta fel; a szél 
oka a Nap melege, ennek a Nap tüze, ezt meg a Nap 
elemeinek izzása okozza; ez az izzás a Nap forgásától, 
vagy összehúzódásától származik. S e forgás, és moz-
gás honnan, kitől ? Istentől. A tudomány haladása 
a forgás s összehúzódó mozgás és Isten közé talán 
visz be még egy vagy két vagy több okozatot és 
okot is, de a végokot, a legfelsőbb okot kiküszöbölni 
nem fogja. 

S ha az ember megtalálta az Istent, imádkozik, 
mert ezt természete sugallja. Ha a gyermek hosszú 
időn át nem látta édes atyját és évek múlva viszont-
látja őt, ki hinné, hogy meg tudná állani, hogy atyját 
meg ne szólítsa ? Csak gyermeki érzületének tesz 
eleget, ha nyakába borul s csókjaival halmozza el őt. 
S mikor az ember megtalálja Istenét, csak lelke termé-
szetes parancsát teljesíti, ha leborulva imádja Ot, ha 
vallását gyakorolja. 

Jött Jézus, megmutatta az utat Istenhez, ledön-
tötte a rettenetes Moloch-oltárokat, felforgatta az 
emberáldozatok oltárait s felállította a maga oltárát. 
Itt is van áldozat, test és vér: Jézus, Isten-ember 
áldozata; ide is hozzák az édesanyák csecsemőiket, 
de nem hogy meghaljanak, hanem hogy Istennek 
éljenek. Krisztus is kéri az emberek sziveit, de csak 
azért, hogy boldoggá legye. S manapság 200 milliónál 
több katholikus keresztény siet e föld kerekségén 
Jézus oltárához, hogy demonstrálja, mennyire termé-
szetes a vallás az emberi léleknek. 

Zachratka József. 
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Jldatok ci papnevelés történetéhez a munkácsi 
egyházmegyében. U" ) 

Ezek után aztán nem fogunk csodálkozni, hogy 
minden tanév elején megújultak az egri püspök és 
Olsavszky, valamint ennek utódja közt az izetlenke-
dések amiatt, hogy nem jelentkezett Egerben a kellő 
számú unitus ifjú, és hogy nem volt tanév, melyben 
mind a 6 alapítványi hely be lett volna töltve. 

De nemcsak ifjakat és rituális könyveket nem 
küldött Olsavszky Egerbe, hanem ritus tanár juk is 
csak egyetlen egy volt az Egerben tanuló unitus 
if jaknak az egész 1754-től 1777-ig terjedő időszak 
alatt és ahhoz sem a saját püspökük akaratából 
jutottak. 

Munkács-egyházmegye papságának előkelőbb és 
ambiciózusabb tagjai rossz néven vették Olsavszky-
nak, hogy ő az unokaöccsét, Bradács János munkácsi 
papnevelő intézeti tanárt, küldte fel 1764-ben Bécsbe 
az egyházmegye canonisálása érdekében és annak 
költségére, mert azzal gyanúsították, — még pedig, 
mint a következmények igazolták, nem is alaptala-
nul — Olsavszkyt, hogy e kiküldetéssel tulajdonkép 
a püspöki széket akarja maga után a Bradács részére 
biztosítani.1 Ezen elégületlenek élén a fentebb már 
említett Habina Lukács állott, ki az 1765. ápril 13-án 
Homonnán tartott gyűlésből egy felterjesztést intézett 
az udvari kancelláriához, melyben azzal vádolja 
Olsavszkyt, hogy a papság nagy megterheltetésével 
Bradácsot püspökséget keresni küldte fel Bécsbe, 
aki pedig alkalmatlan a püspöki hivatalra s aki helyett 
a gyűlés Richnalszky György primási oldalkanonokot 
ajánlja. Ugyanekkor feliratot intézett az ország prí-
másához is, melyben legsötétebb színekkel festették 
le Bradácsot. Természetes dolog, hogy mindakét fel-
írat le lett küldve Olsavszkynak feleletadás végett, 
aki a maga részéről sietett azt Bradáccsal közölni 
és ezt arra hivni fel, hogy igyekezzék az Udvai'nál a 
Habina megrendszabályozását eszközölni ki.2 

Habinának azonban az Udvar részéről nem lett 
semmi bántódása, ami nem is csoda, ha tudjuk, mily 
alázatos és készséges szolgája és készséges eszköze 
volt az egrieknek és a latinoknak egyáltalán, sőt 
az 1767. ápr. 11-én tartott kerületi gyűlésből egye-
nesen azt írta Olsavszkynak, hogy az ő papjai nem 
hajlandók a Bradács kiküldetésével já ró költségek 
fedezéséhez hozzájárulni, mivel Olsavszky Bradácsot 
a püspökség keresése végett küldte fel Bécsbe, ámbár 
Bradács, mint lengyelországi származású ember, a 
honi törvények értelmében ki sem nevezhető mun-
kácsi püspökké. 

Bradács átvévén az Olsavszky halálával meg-
üresedett püspöki széket, rögtön maga elé idézte 
Habinát és elmarasztalván őt a rágalmazás vétsé-
gében, arra Ítélte, hogy miszticei zárdába zárassék 

i U. o. 91. 2 Lucskay, i. m. IV. 76. 

el. Habina azonban az Ítélet végrehajtása előtt tit-
kon megszökött Munkácsról és Egerbe ment, hol 
áttért a latin rítusra és hol mint az unitus if jak 
első és utolsó ritus tanára tartotta fenn magát.1 

Az egriek, mint fentebb említettem, azért óhaj-
tották az unitus if jakat az egri latin szeminárium-
ban neveltetni, hogy azok megszokván ott a latin 
rítust és fegyelmet, ne legyenek majd az életben 
ellenzői az egri befolyásnak ; míg Olsavszky azért 
ellenezte az unitus ifjak nevelését Egerben, mert 
attól tartott, amit az egriek óhajtottak. Az eredmény 
pedig az volt, hogy nem teljesült sem az egriek 
reménykedése, sem pedig az Olsavszky aggodalma, 
mivel az Egerben nevelkedett unitus papok — el-
enyésző csekély kivétellel — a legbuzgóbb és a leg-
hasznavehetőbb harcosai voltak Olsavszkynak és 
utána Bradácsnak az egri befolyás ellen vivott 
küzdelemben, úgy hogy Eszterházy Károly gróf egri 
püspök hivatalosan is kénytelen volt bevallani : «Vi-
perám se in sinu educasse».2 

Ennek a nem várt eredménynek pedig egyedül 
az egriek tapintatlan és erőszakos eljárása volt az 
oka ; elsősorban ugyanis azt kívánták az egriek, hogy 
az unitus ifjak esküvel kötelezzék magukat arra, 
miszerint nőtlenül fognak felszentelődni, amit ter-
mészetesen egyik unitus ifjú sem volt haj landó meg-
tenni , ellenkezvén az ily eskü a pápák által meg-
erősített egyházi unió azon pontjával, mely az uni-
tusok részére biztosítja a keleti egyház fegyelmének 
sértetlen fen tartását.3 

Másodsorban az keserítette el az unitus ifjakat, 
hogy a papnöveldei elöljáróság tüntetőleg azt bizo-
nyítgatta, hogy Munkács-egyházmegye nem is léte-
zik, hanem csak az egri egyházmegyének van egy 
unitusok által lakott «Munkács» nevű kerülete, ami-
nek aztán egy alkalommal az egri székesegyházban 
egy botrányos jelenet volt a következménye. Har-
madsorban meg az bántotta és keserítette az unitus 
ifjakat, hogy bent a papnöveldében gúnyból és meg-
vetésből oly ténykedésekre és szolgálatokra kény-
szerítették őket, aminőktől a latin szertartású nö-
vendékek meg lettek kiméivé.4 

Pásztélyi János, utóbb Munkács-egyházmegyének 
második nagyprépostja (1793—1799), mint az egri 
szeminárium egykori növendéke, nagyon becses fel-
jegyzéseket hagyott hátra az unitus ifjak életmódjá-
ról és neveltetéséről Egerben. 

A Pásztélyi feljegyzései alapján a következő 
ifjak nyerték neveltetésüket Egerben: Boksay János, 
Olsavszky István, Harsányi Tódor, Kozma János, 
Papp Mihály, Andrejkovics Mihály, Labancz Bazil, 
Hűlik János, Balugyánszky Péter, Blazsovszky János, 
Kunovszky György, Laborszky János, Nicsalovszky 
János, Sztankószky János, Alanda György, Sárkány 

1 Lucskay, i. m. IV. 98. 3 Duliskovics, i. m. 220. 
2 Duliskovics, i. m. III. 225. * U. o. 224. 
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Tódor, Andrej kovics István, Pásztélyi János, Jvásko 
Demeter, Makranczay András, Kovács György, Ko-
vács Sándor, Márkus István, Gáli Mátyás, Deskó 
Gábor, Bányay András, Grád Mátyás, Hlyucz Dániel, 
Mankovics István, Svigár Lukács, Krucsay Mihály, 
Csetkey János, Udvardy Illés, Habina Bazil, Jaro-
misa János, Kőszeg'hy György és Luczko Péter. így 
tehát 1754-ből 1777-ig, vagyis az ungvári papnövelde 
felállításáig amikor be lett szüntetve az unitus 
ifjak neveltetése Egerben — összesen 37 unitus ifjú 
volt az egri latin szeminárium növendéke.1 

E növendékek javarésze az életben is nagyobb 
szerepet játszott, illetve magasabb állásokat töltött 
be, mint a munkácsi papnevelő iskolából kikerült 
társaik, ugy hogy a XIX. század elejéig az egyház-
megye legfontosabb hivatalait és legmagasabb állá-
sait a nagyszombati növendékekből lett papokon 
kívül az Egerben tanult papok töltötték be. Példa-
képen elég legyen felemlíteni Pásztélyi János, Boksay 
János, Jvásko Demeter, Gáli Mátyás, Krucsay Mihály 
kanonokokat, valamint Kőszeghy György gimnáziumi 
tanárt, kassai tankerületi főigazgatót és volt mára-
marosi vikáriust.2 Zsatkovics Kálmán. 

jsieomalthusianizmus, A k e r . e r k ö l c s t a n kö rébő l . 

I. 
Tartalom. I. Bevezetés. Az ó maithusi és új maithusi tannak 

kölcsönös viszonya. A neomalthusianizmus keletkezése. Az ú j mai-
thusi ligák. II. A neomalthusianizmus mint társadalmi tömegjelen-
ség. 1. A franciaországi elnéptelenedés. Méretei, okai, jellege. 
2. A magyarországi egyke. Eredete, arányai, okai, eszközei. III. A 
neomalthusianizmusnak elvi megítélése a ker. morális szempontjá-
ból. 1. Az isteni gondviselés és az emberi termékenység. 2. Az 
onanizmus erkölcsi megítélése. A «l'imperfection de l'act conjugal», 
az antikoncepcionális eszközök használata. 3. Ellenvetések ; jelesen 
a férfiak és a nők ellenvetései. IV. A baj orvoslása. 

1. Stílszerű lenne vörös betűkkel nyomtatni ezt 
a cikket, mert vérről lesz benne szó, ártatlan kis-
dedeknek piros véréről, aminővel annak idején Heró-
des festette be Bethlehem utcáit. 

A neomalthusianizmus az ó-malthusi tannak 
elfajult kölyke. Az apát, aki nélkül a fiút nem lehetne 
tökéletesen megismerni, a «Kath. Szemlének» 1911. 
novemberi számában írtam le. Ezen ismertetésem-
nek kvintesszenciáját bevezetésképen itt is közlöm, 
annál is inkább, mert a malthusianizmus és a 
neomalthusianizmus közölt való kapcsolatnak termé-
szete általában véve eléggé ismeretlen. 

Malthus Róbert minden társadalmi bajnak egyet-
len forrását abban látta, hogy a népesség folytono-
san túlszaporodik az élelmi szerek fölé. A kenyér 
nélkül való embertöbbletet az éhség, a járvány, a 
háború, a belvillongás és az öngyilkosság irtja ki. 
Ez a fájdalmas folyamat csak abban az esetben nem 
fog örökké ismétlődni, hogyha az emberiség önként 

1 L u c s k a y , i. m. IV. 187—169. 
3 S c h e m a t i s m u s , 1899. XXIII—XXIV. 

korlátozza majd a születéseknek a számát és ügyel 
arra, hogy a népesség szaporodása az élelmiszerek-
nek gyarapodásával lépést tartson. Malthusnak azon-
ban eszeágába sem jutott erkölcstelen eszközöket 
ajánlani a gyermekáldás csökkenésére. Az ő ceterum 
censeója csak az volt, hogy szegény embernek nem 
szabad családot alapítania. A fiatal ember mindenek-
előtt tollasodjék meg és csak akkor nősüljön, ami-
kor biztos kilátása van arra, hogy alapítandó család-
ját tisztességesen eltarthatja. Azt sem ajánlja Mal-
thus, hogy a házastársak a prokreációtol tartózkod-
janak, mert hiszen feltételezi, hogy azok, akik az ő 
intelmeinek megfelelő módon házasodnak, elég vagyo-
nosak arra, hogy előreláthatólag születendő gyerme-
keiket felnevelhessék. A szándékos elvetélés,a gyermek-
ölés és a fogamzás ellen irányuló lator fortélyoknak 
gondolatát Malthus perhorreszkálta és mikor ilyes-
miknek burkolt ajánlásával gyanúsították, elkesere-
detten tiltakozott. 

Ám előbb említett értekezésemben kimutattam, 
hogy Malthusnak eszméi még így is tévesek és kár-
hozatosak voltak s ezt most megtoldom azzal, hogy 
csakhamar súlyos természetű félreértésekre adtak 
alkalmat. Az angol nemzetgazdásznak sok lelkes hive 
támadt, akiknek szeme előtt csak ez a maithusi 
dogma lebegett: minden bajnak a túlnépesedés az 
oka, a nagy gyermekáldás tehát, mint átok, redu-
kálandó. 

Ebben a tanítványok egyek a mesterrel, de már 
az eszközökre és a motívumokra nézve egészen más 
húrokat pengetnek. Amit Malthus ajánlott, azt ők 
figyelemre sem méltatták; amitől irtózott, azt szélté-
ben ajánlották. így született meg a neomalthusianiz-
mus. Holyoake-nak és Knowlton-nak füzeteit1 még 
üldözte az államügyész, de már 1877-ben «League 
Malthusian» néven liga alakult, melynek sikerült a 
hivatalos üldözést lefegyvereznie. Ezen liga agilitásá-
nak tulajdonítandó, hogy most már Angliában nyíl-
tan szabad propagálni Malthus eszméit és ajánlani 
a leggazabb antikoncepcionális eszközöket. A liga 
1879 óta új-malthusi irányú havi folyóiratot ad ki 
«The Malthusian» címen. A mozgalom csakhamar 
Franciaországba is átcsapott, ahol 1896-ban alakult 
ugyanily célú liga: «Ligue de la régénération humai-
ne ou néo-malthusienne.» Minthogy minden lator-
ságnak palást kell, ez a francia liga szép frázisok 
alá rejti a neomalthusiánus ördögöt, azt hirdetvén, 
hogy a születéseknél nem a mennyiségre, hanem a 
minőségre kell nézni, s körmönfont módon így írja 
körül a maga célját: Répandre les notionts exactes 
de science physiologique et sociale permettant aux 
parents d'apprécier les cas ou ils devront se montrer 
prudents quant au nombre de leurs enfants et 

1 V. ö. «La g r a n d e encyc lopédie ,» Ber thele t - fé le , Mal thu-
s i an i sme ; T h e n e w in te rna t iona l e n c y c l o p a e d i a , New-York , 
1904. Art . Mal thus . 
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assurant, sous ce rapport, leur liberté et surtout 
celle de la femme».1 

A tudományos színezetű irodalmon kívül óriási 
ponyvairodalma is van Európaszerte a neomal-
thusianizmusnak, melynek mecénásai a fogamzást 
akadályozó eszközöknek a gyártói. Az új maithusi 
propaganda valósággal elárasztja a közönséget ily-
nemű iratokkal és óvszereket hirdető árjegyzékekkel. 

Még Malthus a közjó nevében sürgette a népe-
sedés folyamatának lassítását és általános szociális 
szempontokat tartott szeme előtt, az új-malthusi 
propaganda egyéni kényelmi és általában hedonikus 
motívumokkal dolgozik. A sok szülés, úgymond, árt 
a nő egészségének és szépségének; akadályozza őt 
szórakozásaiban; a gyermeknevelés sok gonddal és 
bajjal j á r ; nem tudhatja az ember, vájjon a szüle-
tendő gyermek nem lesz-e nyomorék, hülye, terhelt, 
szerencsétlen stb. 

2. A maithusi eszmék, ó és új formájukban, 
részint megindították, részint pedig erősítették azt a 
gyilkos társadalmi mozgalmat, mely a legtöbb civilizált 
államban a gyermekeknek élete ellen tör s melyet 
ugyancsak a neomalthusianizmus (vagy egyke, egy-
gyermekrendszer) elnevezésével szoktak megjelölni a 
társadalombuvárok. Mi jelen értekezésünkben csak a 
franciaországi neomalthusianizmust ismertetjük, mert 
ez a legtipikusabb, és a magyarországit, mert ez a leg-
jobban érdekel. 

3. Néhány évvel ezelőtt még azon panaszkodtak 
a francia szociológusok, hogy a társadalom, mely 
minden vasúti katasztrófánál feljajdul és a politikai 
eseményeknek hitványabbja iránt is csupa szem és 
fül, a neomalthusiánus nyavalyával szemben valóságos 
hideglakatos. Ma már nincs ok ily panaszokra. A baj 
akkora méreteket öltött, hogy ma már állandóan 
napirenden van s a legkiválóbb tudósok vizsgálják 
okait és keresik orvosszereit.2 

A számoknak csendes, de félelmetes ékesszólása 
volt az, ami a kedélyeket felrázta. Kitűnt p. o., hogy 
míg Oroszország népessége az utolsó 10 év alatt 16 
millióval szaporodott, Németországé 6 millióval, addig 
Franciaország népessége csak 100,000-el. Oroszország-
ban egyházasságra esik átlag4"7 gyermek,Németország-
ban 4'1, monarchiánkban 4, Franciaországban 2'8. 

1 «A liga célja pontos fiziológiai és szociális ismereteket 
terjeszteni, melyek majd arra képesítik a szülőket, hogy 
helyesen mérlegeljék amaz eseteket, amikor okosaknak kell 
lenniök a gyermekek számát illetőleg és hogy ily módon 
biztosítani tudják szabadságukat, főleg a nőnek a szabad-
ságát.» V. ö. Jean du Valdor, Les signes de la fin d'un 
monde, Malthus, assassin de la France, Paris, 1905. 117. 1. 

2 A nagy irodalomból kiválnak ezek a müvek és dolgo-
zatok : I. Bertillon : Des causes de l'abaissement de la nata-
lité en France et des remèdes à y apporter, a «Revue inter-
nationale de Sociologie»-ban, Paris 1910, N° 8—9. ; Henry 
Clément, La dépopulation en France, Paris, 1910; George 
Deherme, Croître ou dèsparaitre, Paris, 1910 ; Arsène Dumont 
Dépopulation et civilisation, Paris, 1890. 

Egész utcák, sőt városrészek találhatók a nagyobb 
francia városokban, ahol nincsen gyermek.1 

A francia családokból egyáltalán nincs gyermeke 
1,804.710 családnak; 

egy gyermeke van 2,966.171-nek, 
két « « 2,661.978-nak, 
három « « 1,643.415-nek, 
négy « « 987.392-nek, 
nyolc « « 94.719-nek,2 

A politikusok keserűséggel panaszkodnak, hogy 
gyengül a nemzet; az etikusok aggodalommal látják 
a családi erény és boldogság rohamos tünedezését; 
a nevelők pedig megállapították, hogy csak ritka 
esetben lehet embert faragni az egykés családoknak 
elkényeztetett csemetéiből. 

A társadalombúvárok és statisztikusok felderítet-
ték, hogy a gyermekbőség a vagyonossággal visszás 
arányban áll. Azokon a vidékeken, ahol legjobb a 
termés és legdúsabb az aratás, legkevesebb a gyermek. 
A szegény vidékeken a gyermekáldás a legnagyobb. 
Ez így van a vidéken és városokban egyaránt. P. o. 
Párisban 1000 nőre (15—50 évesek) születés esik 

nagyon szegényekre 140,4 
szegényekre ... ... 128,9 
módosokra . . . .._ ... ... 111,2 
módosabbakra 98,7 
gazdagokra ... 93,9 
nagyon gazdagokra 69,1 

1910-ig a helyzet az, hogy Franciaország évente 
40.000 embert veszít. A francia hazafiak nagyon 
törik magukat, hogy a bajt orvosolják; ám akad elég, 
aki kétségbeesik a nemzet jövőjén s azt tartja, hogy 
a franciák lassankint el fognak tűnni a föld sziné-
ről. A szaporább szomszédnépek már most is Francia-
országba küldik eniber-fölöslegöket és úgy látszik, 
hogy eljön az az idő, amikor az igazi francia nem-
zet helyét egy németekből, olaszokból, spanyolokból, 
szóval idegenekből álló keverék fogja elfoglalni. 
A nagy forradalom atomjaira bontotta a francia 
nemzetet, a malthusianizmus pedig az egyes atomokat 
irtja ki. 

Azok, akik ennek az oligantrópiának okait kere-
sik, két dologban értenek egyet. Először abban, hogy 
a neomalthusiánus fene a forradalommal kezdődik 
és hogy ennek főoka a vallási meggyőződéseknek a 
gyengülése, «l'affaiblissement des croyances religieu-
ses.» Az első tény könnyen konstatálható, mert az 
egygyerniekrendszer, mint tömegjelenség, a forrada-
lom előtt nem létezett. A másik tényt elhomályo-
sítani szeretnék ugyan egyes felületes szociológusok, 

1 Bő adatokat közöl Bertillon, idézett beszámoló érte-
kezésében. Azonkívül v. ö. Dumont i. m. chap. : Décadence 
de la natalité en France, 58—84 11. 

2 Friss adatai vannak Kenedy Gézának, v. ö. «Maire 
százados ligája» c. cikkét, Az Újság, 1911. ápr. 30. 



7. szám. RELIGIO 75 

akik a gazdasági tényezőket túlbecsülik s a vallás-
ban hitvány epifenomenont vagy túlhaladott állás-
pontot látnak ; ámde az egész keresztény közvéle-
mény s a társadalombuvárok és etikusok legjobbjai 
tisztában vannak azzal, hogy itt lényegileg vallási és 
erkölcsi bajról van szó. 

A francia forradalommal, mint Bertillon is helye-
sen konstatálja, gyengülni kezdett a vallásos hit és 
helyét egészen természetesen epikureizmus foglalta 
el. A hitetlen vagy közönyös ember a földre helyezi 
át az élet súlypontját s úgy rendezkedik be, hogy 
minél többet élvezzen s minél kevesebbet szenvedjen. 
Az élvezetek maximizációja s a bajoknak minimi-
zációja minden áron, — ime ez a főtörekvés a nagy 
forradalom óta. 

Isten azt mondotta Ádámban a fellázadt embe-
riségnek: «Orcád verítékével eszed a kenyeret»1 s a 
nőnek kijelentette: «fájdalommal szülsz gyermeke-
ket».2 Amig élénk volt az emberekben az igaz hit, 
addig megadással magukra vették ezt a büntetést; 
erősítette őket az örök életnek, mint túlgazdag juta-
lomnak a reménye s Isten törvényeinek áthágásától 
elrettentette az örök kárhozat gondolata. Ennek 
tulajdonítható legelsősorban, hogy a forradalom előtti 
időben s feljebb az egész középkoron át Onannak 
bűne Franciaországban s egyebütt is ismeretlen volt 
vagy csak szórványosan fordult elő. A racionalizmus 
terjedése óta azonban kevésbbé félnek a pokoltól és 
kevésbbé remélik az örök boldogságot a megméte-
lyezett emberek s ahelyett a földi élet gyönyöreiben 
keresik mennyországukat. Ily lelkülettel aztán termé-
szetes, hogy a nő nem akar fájdalommal szülni és 
bajjal nevelni, a férfi pedig nem haj landó arcának 
verejtékével enni kenyerét; előveszi tehát luteránus 
eszét és megakadályozza a gyermekáldást. 

Jehlicska Ferenc dr. 

Igyházi B u d a p e s t . Windhorst születésének százéves évfor-
• I ' dulója jan. 17-én — összeesett a német birodalmi vá-
, ® lasztások végeredményének kitudódásával. Megtudta — 

rontqa. n e m i s tudni hányadszor — a világ azt, hogy az 
a Centrum, melyet Windhorst és nem másvalaki fejlesz-
tett azzá, ami — ma a világ legkiválóbb politikai párt-
jává — még akkor is, ha az egész világ összeesküszik 
ellene, rendületlenül megáll azokon az alapokon, me-
lyeken őt Windhorst szervezte s abban a szellemben, 
melyet szintén Windhorst lehelt legfőbb fokon beléje. 
Nem csoda ennélfogva, lia Windhorst halálának év-
fordulóját Németországban a katholikus sajtó s a katho-
likus társadalom nagy meghatottsággal ünnepelte meg 
az egész birodalom területén. 

A német katholikusok kegyeletének Windhorst-
ünnepsége tanulságokban gazdag forrása a lelki épü-
lésnek a világ összes katholikus népei számára, nem-
csak most, hanem a messze jövő idők folyásában is. 

i Gen. 3, 19. 2 Gen. 3, 16. 

Mert Windhorstban (szül. 1812. jan. 17-én, megh. 1891. 
márc. 14-én) halálával oly ember ment át az örökké-
valóságba, aki valóságos lelki fejedelem volt és marad 
a nemzedékek hosszú során át, anélkül, hogy fejedelmi 
hatalom, szuverenitás jutott volna kezébe, csupán el-
méjének veleszületett, Istentől adományul kapott kivá-
lóságánál, és jellemének önnevelés, önfegyelmezés, ön-
uralom útján szerzett fensőbbségénél fogva. Valaki, aki 
Windhorsttal Berlinben, mint centrumpárti tag Dél-
németországból együttműködött — dr. vonOrterer bajor 
Obenstudienrat és volt országgy. képviselőházi elnök — 
mostani emlékbeszédében Windhorst szellemi fennsőbb-
ségéről ezt mondotta : «Begraben haben wir ihn wie 
einen Fürsten. Freunde und Feinde sprachen es aus : 
Wir haben einen seltenen Mann verloren, einen Sä-
kularmenschen.» 

Igyekezni fogunk a rendkívüli férfiú lelki nagysága 
képződésének reánk idegenekre nézve sejtelmes világába 
néhány fénysugarat vetni. Mi tette Windhorstot azzá, 
amivé lett? 

Windhorst lelki nagyságához az alapot maga a 
teremtő Isten vetette meg. Oly szellemet teremtett a 
Mindenható Windhorstnak egész életen át csekélynek 
s megvethetőnek látszó porhüvelyébe, aminő jó ha va-
lamely században egyetlenegy születik e világra s a 
melyben ész és törekvő erő nemcsak abban tűnnek ki, 
hogy az illetőt mások fölé emelik, hanem abban is,, 
hogy egymással, nagyarányúságuk betetőzéséül és dicső-
ségére, teljes összhangzásban vannak. Mit használ a 
lángész, ha mellette csak törpeségekben gyönyörködő 
törekvő erő húzkodik meg? Viszont, a magán és köz-
életben még jó, hacsak apró visszásságokra és nem 
esetleg százados felfordultságokra vezet az, ha valaki-
ben titáni törekvő erő kénytelen okosságban és bölcse-
ségben a koldusságon túl nem emelkedett ész mellett — 
érvényesülést keresni. 

Tehát Windhorst lelki nagyságának alapjait maga 
az Isten rakta le végtelen bőkezűségének ritka ragyog-
tatásával. S ez — az az első fénysugár, amely Windhorst 
históriai nagyságának benső, rejlettebb méreteibe az 
érthetőség világosságát belöveli. Ezt a fénysugarat, — ezt 
az istenit, — az emberek szeme könnyebben észreveszi, 
mint azt a másikat, azt az emberit, amely Windhorst 
lelki nagysága képződésének sejtelmes világába másod-
sorban világít be. S vájjon miben áll Windhorst száza-
dokra kiható lelki nagyságának az Isten rendkívüli 
szellemi adományai alapján érvényesült második ható 
tényezője? Mit gondolsz, nyájas olvasó, mi az? 

Egyszerű dolog s dacára ennek, vagyis jobban 
mondva, éppen ezért a felületes emberek milliói nem is 
sejtik. Windhorst, aki Istentől fensőbbséges tehetségekkel 
volt megáldva, — többel dolgozott, mint mindenki. Saját-
ságosjellemvonás ! Az alkotó szellemek sajátsága : minél 
nagyobb a tehetség, annál nagyobb munkaterhet viselni — 
másokért, a közügy érdekében. Semmit a maga érde-
kében, mindent a közjóért, Isten dicsőségére. íme 
Windhorst lelki nagyságának önalkotta mineműsége 
egész nagyságában : munka, munka és csak munka 
tehetségei mindenekfölöttiségének mindenektolötti ará-
nyában. Windhorst jellemét erről az oldaláról sokat sej-
letően mutatta be 1891. márc. 14-én, tehát a nagy férfiú 
halálanapján, a német birodalmi gyűlés akkori elnöke, a 
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következő nyilatkozattal : «Sein Leben ist kostbar ge-
wesen ; darin war Mühe und Arbeit gewesen ohne Ende 
von Anfang an, bis sein spätes Greisenalter, und ar-
beitend ist er gestorben.» 

Fenséges, isteni jellemvonás! Tekintsük meg kö-
zelebbről ! 

Windhorst, a szellemóriás, rendkívüli nagy tehet-
ségeinek felhasználásával, játszva emelkedhetett volna 
fel az anyagi javak szerzésének létráján, akár a milliár-
dosok nagyon is emberi rangfokozatára. Egyszer, az ő 
szintén szellemóriás nagy ellenfele, Bismarck herceg, 
hogy Windhorstot a maga útjából félre tolja, Ferenc 
József császár és király részéről száz és százezres ha-
szonnal járó fejedelmi gondnoksággal kínáltatta meg. 
Windhorst a kísértést az ő mélységesen mély vallásos 
lelkének Ítélőszéke, az ő lelkiismerete elé vitte s azt ott 
Németország erkölcsi közjaváért Istennek, az O dicső-
ségére, milliókat és egyéb földi jókat magában foglaló 
egész tartalmával feláldozta. A Thurn-Taxis-féle fejedelmi 
gondnokságot nem fogadta el. O dolgozni akart, dol-
gozni mindenkinél többet és csak dolgozni — nem mun-
kátlanságban élvezni a földi javakat.1 

Hogy milyen természetű volt Windhorst munkája 
Németország erkölcsi javára, azt minden oldalról bemu-
tatni egy néhány száz sorból álló megemlékezésben lehe-
tetlen. Lássuk tehát a közjóra irányult windhorsti mun-
kát egyetlen egy oldalán: a Centrum-párt vezetésében. 
Orterer leírását követjük. Windhorst egy alkalommal 
hangsúlyozva figyelmeztette munkatársait arra, hogy 
neki «mindenütt ott kell (eszével, irányításával, mun-
kájával — kicsiben és nagyban) lenni, mindenek előtt. 
«Da sein musste ich vor allem, saját szavai; denn der 
General, der nicht da ist, kann keine Schlacht schla-
gen. Ein Mann wie ich in diesen schwierigen Zeiten 
weisz, was ein Appel heiszt». E windhorsti nyilatkozat 
után Orterer elbeszélését igy folytatja : «Azután ott vol-
tak ám a többiek is mindnyájan és ott csüngtek az ő 
ajkán. Szemeiből fény sugárzott ki a homályos utakra, 
ajkairól sok tanulságos, oktató szó ömlött szét, — amire 
bizony sokszor szükség is volt, kivált nekünk bajorok-
nak, kikről egyszer ezt mondotta, «denen musz man 
immer etwas nachhelfen». Még most is látom öt a 
centrum-frakció tanácsában úlni, csukott szemekkel, 
mély gondolatokba merülten, higgadtan hallgatni s 
figyelni másoknak szívesen vett megnyilatkozását. És 
mikor már azt hittük, hogy amit kimondottunk, az a 
legjobb, akkor ő nyugodtan megszólalt és mondá : «Ja, 
ez nem így van ám ! Ezt nektek máskép kell tennetek !» 
Erre előadta az ő tervét s akkor mindenki azt mondta 
magában : így fogunk mash'ozni és semmi bennünket 
se jobbra, sem balra nem lesz képes eltántorítani ! 
O fensőbbséges taktikai szellem volt, felülmúlhatat-
lan ; ezt csak az érti, aki átérezte, átélte, magamagán 
tapasztalta. És milyen jól esett az ő oktatása! Miért? 
«Es war immer gutgemeint». Eddig Orterer. 

Tehát mindig fensőbbséges, mindig utolérhetetlen 

1 Selbstlos und uneigennützig, mondá Orterer a müncheni 
Windhorstbund jan. 18-iki emlékünnepén, im höchsten Grade 
leuchtet er uns als Vorbild voran. Wie glänzend hätte sich der 
äussere Lebensgang dieses Mannes gestalten können, wenn er den 
zahlreichen Anerbietungen gefolgt wäre. Er tat es aber nicht, er 
arbeitete nur für das Volk und lebte für das Volk. 

szellemi vezetése Windhorstnak mindig jól esett, min-
dig kedves volt az ő követői részén. Miért ? Mert — sze-
retetből fakadt. Mert mindig kitűnt, mert Windhorst 
mindig be tudta bizonyítani, hogy ő — csak jót akar. 
És evvel elérkeztünk Windhorst felülmulhalatlan, kor-
társai részéről senkitől felül nem mult lelki nagyságá-
nak, e nagyság titkának közvetetlen nyitjához. 

«Noblesse oblige !» Windhorst Lajos az ő nagy eszé-
vel teljes világosságban látta maga előtt az ember jel-
lembeli nagyságának alapföltételél, alapkövét, az alá-
zatosság kötelességéi, azt a kötelességet, hogy minél 
több adományt kapott valaki Istentől lelkében, annál 
többet kell — hálás elismeréssel Isten iránt — ez a val-
lásosság — tenni mások javára, a közjóra, szakadat-
lanul munkálkodva, dolgozva, hatva, alkotva, gyara-
pítva, még pedig fensőbbségesen, mint az Isten, kinek 
lényege csupa cselekvés (actus purus) s aki kifelé való 
hatásában nem lehet csak fensőbbségesen, csak jót aka-
rólag (mint causa principalis) cselekvő. Kata rcavxa esi») 
6[íotu>;, mondá már Plato. Mert Windhorst, aki vallási 
ügyekben theologusoknál, Kettelernél, Monfangnál, Her-
genröthernél stb. keresett sokszor lelkiismeretének aláza-
tos hitével tanácsot, lelke mélyén istenesebb ember volt 
korának, sőt bármily kornak hiresnél-hiresebb némely 
theologusainál, p. Döllingernél stb. Mária tiszteletére ő, 
a fejedelmi koldus — koldulásból — Hannoverben 
templomot épített s porhüvelyét a feltámadásig ott 
kívánta pihentetni. 

Azt mondják, kik őt közelebbről ismerték, kik 
társaságában többször megfordultak, hogy Windhorst 
mindig mosolygós vígkedélyű ember volt s csak két-
szer látták őt igazán szomorúnak : egyszer, mikor azt 
híresztelte róla felsőbb rendeletre — Bismarckéra — a 
porosz diplomácia világszerte, még Bómában is, hogy 
Windhorst hiú, önző ember; más alkalommal pedig, 
mikor szintén Bismarck határtalan elbizakodottságá-
ban — amelyért különben többször meglakolt — azt 
vetette Windhorstnak a szemére, hogy «nála hazafiság és 
vallás csak külső cégér». Mit felelt vájjon erre Windhorst, 
szószerint nem áll jelenleg rendelkezésünkre. De az 
tény, világra szóló tény, hogy Windhorst egész életével 
hazájának és vallásának, a katholikus egyháznak olyan 
szolgálatokat tett, amelyek ércnél maradandóbbaknak 
bizonyultak. Ilyenre — képmutaló ember nem képes. 
Az egész világ előtt nyilvánvalóvá lett, hogy Wind-
horst, minden csalfaság nélkül, egyszerűen, az igaz-
ság erejével, lelki nagyságban Bismarck fölé emel-
kedett, s ott fog maradni ezen a magas szellemi pol-
con, mindörökké. Ezt a szellemi fensőbbségét Wind-
horstnak Bismarck többször volt kénytelen, «racheschnau-
bend» mint mondják, de tehetetlenül elismerni. Mikor 
egyszer a szellemóriás Bismarck szintén a gyanúsítás ki-
csinyes modoráig sülyedve, támadta meg Windhorstot 
jellemében, ez utóbbi oly fensőbbséges erővel védte 
meg — a sérelem viszonzása nélkül — erkölcsi fedd-
hetetlenségét, hogy «Bismarck megszégyenülve csapta 
össze miniszteri levéltárcáját és szótlanul, sietve hagyta 
el a parlamenti termet». 

Ilyen volt Windhorst! Testileg Bismarcknak vál-
láig sem ért ; lelkileg, erkölcsileg, jellembeli kiválóságra 
nézve, egy egész fejjel magasabbra emelkedett Bismarck 
óriás szellemi minemüségénél, 
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Bécs. t Bavona niintius emlékezete. — 20-án reggel 
itt az a hír terjedt el, hogy Bavona Alajos pharsalusi 
érsek, pápai nuntius, éjjel 1 órakor megszűnt élni. 17-én 
betegedett meg: tehát a betegség, tüdögyuladás, három 
nap alatt végzett vele. A Délamerika forróégövi világához 
szokott férfiút a bécsi tél fagyos lehelete első találkozásuk-
kor halálosan érintette. 16-án, bár már nagyon gyengélke-
dett, este a nuntiatura monsignorjaival már jókedvűen 
elbeszélgetett, különös örömét nyilvánítva afölött, hogy 
neki nemsokára sikerülni fog Bécsben a nuntiaturát 
ódon helyéről és otthonából modernebb helyre, az ú. n. 
Botschaftsviertelbe áthelyezni. Bavona érsek a nagy-
szabású tettek embere volt. Született 1856. május 11-én 
Roccadicambioban, az aquilleai érseki megyében, az erős 
fiairól nevezetes Abruzzó-kban. Tanulmányai befejezése 
után 1880-ban Rómában áldozópappá szentelték. Pályá-
ját mint főiskolai hittanár kezdte meg. Jeles theologus 
hírébe kerülvén, a Szent-Officium és a rendkívüli egy-
házi ügyek kongregációjában kapott prelátusi ranggal 
alkalmazást. Két ízben kapott, mint apostoli delegátus, 
Rómából kiküldetést. 1894-ben végleg a diplomáciai pá-
lyára rendelte őt a pápa. Auditor lett a madridi nuntiatu-
rán. Majd Bruxellesbe küldte őt a pápa, mint ügyvezetőt 
(charge d'affaire). Nagyon bevállván itt, a pápa a bra-
zíliai köztársasághoz küldte őt nuntiusnak. Ebben a 
köztársaságban az időtájban igen zavaros állapotok 
uralkodtak. Bavona érsek mesteri kézzel intézte el, 
mint választott békebiró, a Brazília és Peru közt fel-
merült kényes ügyet. Mindakét megbizó fél nagyon 
meg volt elégedve Bavona Ítéletével. Azért, mikor hire 
ment, hogy a riojaneirói nuntiust a szentatya Bécsbe 
helyezte át, Brazília körtársaság római, vatikánmelletti 
meghatalmazott minisztere, Chavez dr. követ, a kineve-
zésről ezt a nyilatkozatot tette: «Irigységgel vettem tu-
domást Bavonának bécsi nuntiussá való kinevezéséről. 
Én Ausztria-Magyarországnak csak gratulálni tudok 
ehhez a szerencséhez. Én jobban szerettein volna, hogyha 
ő excllja Braziliából egyenesen a bibornokok szent kol-
légiumába lépett volna ál. Az a mód, melyen mgre 
Bavona a brazíliai nuntiatura teendőit vezette, az ő 
mély, alapos tudománya, az ő ritka diplomáciái tapin-
tatossága, őt erre a fejedelmi kitüntetésre már méltóvá 
tették». Új állását Bécsben Bavona érsek 1911. július 7-én 
foglalta el. Tehát abban, amint mondani szokták, még 
meg se melegedbetett. A magyar klérussal is csakhogy 
épen megkezdhette az érintkezést, meglátogatva a Paz-
maneumol. Dacára ennek, mivel nuntiusi működésének 
kezdete a legszebb reményekre jogosított, halálát min-
denki a magasabb egyházi és világi körökben nagy 
veszteségnek tekinti. Bécsi sírja ideiglenes, mert ham-
vait Olaszországba fogják szállítani. Ny. b. ! —;/ —la. 

T á j k é p e k - III. Rajzolja : Mester. 

A m o z i . II. Régi, ismert mondás, hogy akié az 
iskola, azé az ifjúság. 

Ezt a szálló-igét azonban az élet, a hihetetlenül 
megváltozott élet hatásai, mikkel ma már az ifjúság 
és a tömeg is szemben találja magát, csaknem frá-
zissá sülyesztette. Talán mégis megtarthatná jelentő-
ségét az öreg ige, ha így bővítenők: 

— Akié az iskola és sajtó, azé az ifjúság. 
De még most is éreznünk kell, hogy keveset 

mondottunk. Hol vannak a színházak? Hol az utca? 
Hol a ki rakatok? A rengeteg mutatványos bódék? 
Az ifjúságot oly korán vénhedtté tevő kávéházak, 
vendéglők ? 

É s . . . különösen hol vannak — a mozik? Ezek 
a sunyi módon minden zig-zugban elhelyezkedett 
kacagó, csalogató démonok. 

Ma már tisztában vagyunk ugyanis, hogy a 
csatát a nevelés eredményeit illetőleg nem az isko-
lák döntik el. De nem ám ! Az iskola is csak ott 
boldogul, ahol a család neki mélyen eresztett gyö-
kerű egészséges testet és lelket szolgáltat. Még így 
is csalódik. Mert az élet, a társadalom külső hatá-
sait alig van módjában sokszor ellensúlyozni. Család 
és iskola minden lehetőt megtesznek. A minden 
oldalról jelentkező külső hatások pedig: irodalom, 
színház a modern kor nevében és cége alatt szinte 
mosolyogva veszi ki karjaik közül az ifjúságot és 
viszi a maga áldozati oltárára. 

A belletrisztikát általában le szokták nézni a 
nagyképű tudósok. Annak előttük nincs semmi reális 
értéke. Pedig a dolog úgy van, hogy a legragyogóbb 
tudomány nyomában is a belletrisztikának oly ha-
tása, oly befolyása volt és van, minőt a tudomány 
egymagában soha, de sohase' érhetett volna el. 

Fájdalom, ez a hatás még nagyobb, még erő-
sebb — a rombolás terén. Ma már a belletrisztika 
a legnagyobb romboló tényező. Nemcsak az ifjúság 
lelkében, testében végzi ádáz munkáját . Ott van a 
könnyen befolyásolható és félművelt tömeg lelkében, 
gondolkodásában és irányításában is. Segítségére 
van, jön naponkint a szinház is. 

Ma már e két tényezőhöz csatlakozik a mozi. 
És nem tudom, nem ő viszi-e vagy fogja vinni a — 
vezérszerepet. 

Ki tagadja, hogy a kinematografnak is nagy és 
mélységes hivatása, szerepe van a tudományban, 
illetőleg az ismeretek terjesztésében és népszerűsíté-
sében. Ledönti, úgyszólván szétrúgja az iskola falait 
és odahozza az ifjúság szeme elé a nagy világot. Az 
a kérdés csak, vájjon úgy a nagy világból, mint az 
ember kis világából mit és hogyan hoz oda? Az 
igazságnak megfelelő mozgással segít-e az ismere-
tekre ; avagy szándékos rombolás, disharmonikus 
célzással. Ledönti, szétrúgja a színházak falait is, 
szemlélet, képek, szűk körben mozgó alakok, deko-
rációk helyett az egész világ, társadalom, családi 
szentélyek, rejtett zugok, bűntanyák birodalmába vezet, 
a meztelenség mámorába ringat, úgy és akkép, 
ahogyan arra a legtökéletésebb szinpad sem képes. 

Ezért tesz túl a mozgószinházaknak, a mozik-
nak hatása úgy a belletrisztikán, az ocsmány képe-
ken, a legfrivolabb színpadi hatásokon. Még a sajtó 
befolyásán is. 
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A mozi félig újság, félig színház. De kép is, 
regény is. Azért valóságos rohamot intéz egyszerre. 
Lelket és érzékeket támad. Egyszerre fogollyá teszi 
a nézőt, szemlélőt, mint a pók viszi hálójába és 
onnan ki nem ereszti. 

A mozdulatlan kép is leköti a lelket, az érzé-
keket. Hatása kétségtelen. De nem oly biztos. És 
egyoldalú. A regény elragadja pillanatra az olvasót, 
szikrát is gyújt a lélekben. Forradalmat is idézhet 
elő az érzékekben. De még sem öli ki teljesen a 
belátásos Ítéletet. Vagy legalább is időt enged, hogy 
a reális élet úgy-ahogy kiábrándítsa az olvasót má-
morából. A láz alább száll s az egyensúly legtöbb-
ször visszatér. A színházak legidegölőbb produktu-
mait némán hallgatja az ingerlékeny tömeg. Hatásuk 
mégis csendesebb. 

A mozi a hatások közvetlenségének közvetlen-
ségével dolgozik. Nem enged elmélyedést. Az indu-
latokat úgyszólván rögtön kiváltja. Percről-percre 
ú jabb és ú jabb izgalmakba, mámorból mámorba 
kerget, sőt elkábultságba ragad. Vagy vízióival sikol-
tozásig fölizgat. (Szipulusz írta a minap, hogy az 
anyák kénytelenek voltak visongó gyermekeiket ki-
vinni a moziból.) A tömeggel, a tömeg érzéseivel 
lelketlenül játszik. Majd hizeleg, majd meztelenségei-
vel gyötör . . . egyszóval bilincsekbe veri a józan 
ésszel megáldott embert. 

Ebben van a mozinak óriási hatalma, befolyása, 
ereje minden más tényezőn, amelyet jó, de különö-
sen káros, romboló befolyás szempontjából minden 
téren gyakorol ifjúságra, tömegre egyaránt. Ezért 
állíthatjuk egész bátran, hogy mozi-kérdés van. Es 
pedig igen-igen komoly kérdés ez. 

* 

És e téren sem ér sokat a jajgatás. A hírlapok 
kiabálásának sincs sok és reális értéke. Azokból 
nagyon is kitetszik — a lóláb. Hiszen egy-egy ujság-
vállalat lábbal tapos minden emberi érzést a maga 
hasábjain. A mozik erkölcstelensége, tarthatatlan el-
bizakodottsága és merészségei - műfelháborodást 
vált ki belőlük. Világos, hogy itt mi cél, mi érdek 
mozgatja a tollat. 

Nekünk a kérdésnek, a dolognak magasabb 
szempontjára kell emelkednünk. Mi a kor talál-
mányai, haladása, vívmányai előtt sohase zárkóztunk 
el. Most sincs arra szükség, hogy teljesen elitéljük a 
mozikat. 

Volt idő, mikor ott szent Péter szikláján őrködő 
aggastyánnak, Krisztus helytartójának ajkairól, mint 
hatalmas, világot betöltő harangszó zúgott végig az 
intelem, a tanács, a figyelmeztetés az egész világra : 

— Az iratok ellenében pedig állítsatok iratokat. 
A gonosz sajtó ellenében —• a jó sajtót! 

És akkor kaptunk fejünkhöz : mit mulasztottunk, 
mit hanyagoltunk el, mily fegyvereket és kincseket en-
gedtünk, hogy hatalmába vegye az ellenséges ember. 
Majdhogy későn,nagyon elkésve kapdostunkfejünkhöz. 

Itt az idő, mikor ezt a harangszót ismét halla-
nunk kell. Hallhatjuk emigyen: 

— A mozik ellenében pedig állítsatok mozikat. 
A gonosz mozik ellenében jó mozikat. Áldások bő-
séges forrását. 

Vájjon nagyot, merészet m o n d u n k ? 
A kezdet, a példa már előttünk! Nyitrán meg-

mutatták, hogy nem lehetetlen, amit kívánunk. 
Amire talán még idejében rámutathatunk. 

A színházakat teljesen lefoglalta az ellenséges 
ember. Rá se' gondoltunk annak idején, a kezdetek 
kezdetén itt a mi hazánkban, hogy a nemzeti célok 
és irányok mellett ne csak hangoztassuk, de szerez-
zünk súlyt és erőt a keresztény szellemnek, célok-
nak is. Ha kifejezetten ilyen alkotásokra áldoztunk 
volna legalább annyit, amennyit áldozott a keresz-
tény forrás nemzeti célok, irányok cége, címe alatt 
a szinművészetre vagy általában a művészetre; akkor 
nevelhettünk volna a magunk falai közt keresztény 
színműírókat, művészeket. Ma egész gárdája állana 
rendelkezésünkre a keresztény irányú, jó szinmű-
iróknak. De nem tettük. És ott tartunk, hogy a 
magunk kebelén nőtt, a mi emlőnkön táplálkozó 
szinműirókal is elnyeli az ellenséges ember. El kell 
merülnie, pusztulnia. Vagy legalább félteni kell. 
Aggódni kell érette. Mint féltette boldogult Meszlényi 
püspök e sorok íróját, mikor a szatmári színészek 
két darabját tisztességes sikerrel előadták. A jó atya 
aggodalmán és félelmén tört meg, szakadt ketté az 
én szinműirásomnak kifejlesztése, kifejlődése. Pedig 
darabjaim erősen keresztény szelleműek. Ha megfe-
lelő miljő, tér van, ez az aggodalom elmarad. 

Hát a' mondó vagyok, hogy a mozi terén való 
fölébredésre talán még nem késtünk el. És ha az 
csakugyan olyan nagyszerű vállalatnak bizonyul : 
legyünk már egyszer mi is élelmesek, előrelátók. 
Talán nem pusztulnánk bele, mint az én szegény 
kecském, szabó-mesterem, aki ma is azt m o n d j a : 

— Lenne csak pénzem, majd megmutatnám én, 
hol az igazi aranybánya. 

Erdélyi Történelmi Források. I. kö te t : Erdélyi Jrocfa 
jezsuiták levelezése és iratai a Báthoryak korából. . 
(1571-1583.) Gyűjtötte és közrebocsájtja Veress Endre dr. lom' 
(Hirschler József dr. prelátus-kanonok, kolozsvári fő-
esperes-plébános költségén). Budapest. Az Athenaeum 
írod. és nyomdai r.-t. nyomása. 1911. 8° XVI és 326 lap. 
Ára 10 korona. 

A vállalatnak cégjegyzett cime : Fontes Kerum Trans-
sylvanicanim. Egy csomó meglepetés az egész vállalat. 
Meglepő, hogy egyetlen, nem is idős embernek, aminő 
Veress Endre dr. erdélyi múzeumi levéltárnok, ötven 
kötetre elegendő kézirata van készen levekből, okiratok-
ból, emlékiratokból, amelyeket szerencsés kézzel talált 
és másolt le hazai, s főleg külföldi, nemcsak nyugati, 
hanem lengyel, orosz és romániai levéltárakban is. 
Kutatásaiban a Magy. Tudományos Akadémia támogatta 
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s munkájához már egész fiatalon, 1891-ben hozzákez-
dett, aztán folytatta mint középiskolai tanár szívósan, 
kitartóan, nagyon tervszerűen, fölhasználva minden 
szabadságidőt. Amit Veress Endre eddigi gyűjtéseiből, 
feldolgozásaiból közzétett, azokban sokszor volt alkalma 
a kath. egyház ügyeiről írni, s mindig tárgyilagosan, a 
történeti intézmények igazi megbecsülésével, elfogulat-
lanul írt róluk, pedig ő maga protestáns ember. Ebben 
természetesen nincs semmi belső ellenmondás, nincs 
semmi igazán meglepő, mégis jól esik konstatálnunk, 
mert ritkán van benne részünk. S lia van, annál inkább 
észrevesszük és megbecsüljük. 

További meglepetés az, hogy Kolozsvár fiatal plé-
bánosa Hirschler József dr., ki rövid néhány éve áll 
Erdély volt fővárosának róni. kath. hitközsége élén s azóta 
fáradhatatlanul rendez, diszít, tervez, alapít sok mindent, 
mi hatáskörébe esik ; ki csak legutóbb építtetett föl egy 
hatalmas, remek szép, félmilliónyi költségen emelkedett 
leánynevelő intézetet Kolozsvár főutcáján : ez a róm. 
kath. plébános a protestáns tudós kéziratgyüjteményének 
láttára, becses történeti adatainak közkinccsé tételére, 
kegyeletből, s érdeklődésből az erdélyi kath. egyház 
múltja iránt és hálából azon jezsuiták iránt, akiknek 
római intézetében, a Collegium Germanico-Hungaricum-
ban hét boldog esztendőt töltött, egy lelkesült pillanat-
ban, hosszas töprengés és számítgatás nélkül elhatározta, 
hogy az erdélyi katholikus reformáció, restauráció jezsuita 
aktáinak hat kötetben való kiadását (1571—1613.) s ezzel 
\eress Endre dr. becses egyháztörténeti forrásgyűjte-
ményének közzétételét, egyszersmind e tudós forrás-
gyűjtő ötvenkötetes vállalatának, a Fontes Herum Tran-
sylvanicarum-nak megindítását a saját költségén lehe-
tővé teszi. Aki tudja, hogy tudós testületeknek, minő a 
Magy. tudományos Akadémia vagy a Szent-István-Tár-
sulal Tudományos és Irodalmi Osztálya, mennyi gondot, 
töprengést, tanácskozást okoz eddigi forráskiadványaik 
folytatása, úgyhogy náluk az Erdélyi Történelmi 
Forrásokhoz hasonló új vállalat megindítása a mai körül-
mények közt szinte lehetetlen lenne : az tudja csak 
mérlegelni Veress és Hirsc.hler vállalkozásának merész 
nagyságát. Ezért méltó tisztelet és elismerés illeti meg 
őket. Az első hat kötet megjelenése biztosítva van tekin-
tet nélkül arra, lesz-e a vállalatnak elegendő vevője 
vagy sem. 

A további három kötél a gróf Kornis-család okle-
véltárát, egy kötet pedig a báró Sennyey-család levél-
tárának regesztáit és Sennyey Pongrác erdélyi kancel-
lár levelezését (1590—1613.) fogja tartalmazni s megjele-
nésöket gróf Kornis Károly és báró Sennyey-ék bizto-
sítják. További folytatásul Ígérkezik Possevino jezsuitá-
nak «Transylvania» (1585.) c. müve, Argenti jezsuitá-
nak Erdély történetét tárgyaló munkája (1603 — 1607.), 
egy-egy kötetben a legbecsesebb kortörténetek. Hossza-
san kellene még folytatnunk a felsorolást, amire nincs 
terünk. Bemutatóul elég ennyi annak a jelzésére, hogy 
az Erdélyi Történelmi Források c. vállalat csakugyan 
nagy irodalmi esemény, méltó mindazoknak érdeklő-
désére és pártolására, kik tudják, hogy az erdélyi külön 
fejedelemség s az innen megindult katholikus restauráció, 
mely Pázmány Pétert adta Magyarországnak, minő ha-
tással volt a magyar államiság és katholicizmus meg-
mentésére. 

A vállalat most megjelent I. kötete épen ott veszi 
föl az erdélyi egyháztört énei mi emlékek közzétételét, 
ahol a Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi 
Osztályának magyar reformáicó-kori emléktára majd — 
ki tudja, mikor — befejeződik. Érdekes leveleket tartal-
maz ez az I. kötet Báthory Istvántól, mint erdélyi «vaj-
dától» és utóbb mint lengyel királytól, ki nyolc évig 
sokat levelezetl, tervezett, míg végre Erdélyben letele-
píthetett néhány jezsuitát, továbbá utódától, Báthory 
Kristóf erdélyi fejedelemtől; s leveleket, jelentéseket, 
egész emlékiratokat tartalmaz a jézustársasági atyáktól, 
kik Erdélyben megtelepedtek s akik ez ügyben előké-
szítők, felülvizsgálók voltak stb. A jelentésekből eléggé 
kiviláglik, hogy Erdély vallási tekintetben valóságos 
India volt, ahol egész nemzedék nőtt fel keresztelelle-
nül. Akadt elég munkájuk a jezsuitáknak s bizonyára 
az ő érdemök, hogy Isten segítségével s a halhatatlan 
emlékű Báthory István pártfogásával Erdélyben a katho-
licizmust új életre támasztották. 

Az akták gyűjtője és sajtó alá rendezője nem kí-
mélt fáradságot, hogy a kiadás mintaszerű, pontos, 
minden fölmerülő kérdésben tájékoztató legyen. Elő-
szavát latinul is adja, hogy a kültöld is megértse. Be-
vezetésében röviden bemutatja az akták íróit és tartal-
muk érdekességeit. A szövegközlést sok fölvilágosító 
jegyzettel kíséri. Végül jegyzékekben feltünteti a levél-
írókat és címzetteket, az iratok keletkezésének helyeit 
s a forrásaikul szolgáló levéltárakat, könyvtárakat, nyom-
tatott munkákat. 

A szép, ideális tudományszeretetből s áldozatkész-
séggel megindult vállalat méltó minden történetkedve-
lőnek, s főleg az egyetemi, főiskolai, papnevelői, kolos-
tori és általában a történettudomány eredeti forrásaira 
súlyt helyező minden intézet könyvtárának érdeklődé-
sére, támogatására, megrendelésére. 

Erdélyi László dr. 
* 

P. Dr. Gillet, Dominikaner, Professor der Philo-
sophie, Charakterbildung. Autorisierte Übersetzung 
nach der 12. Auflage der französischen Neubearbeitung 
von Franz Muszyiiski in Eupen. Regensburg, Rom, 
New-York und Cincinnati, 1911. 8-r 220 1. 

Ennek a könyvnek az elolvasása — előre megmond-
juk hármas hasznot hajt az olvasónak. Megtudjuk 
belőle elsőben, hogy Belgium világhírű katholikus tudo-
mányegyetemén, a löwenin, hogyan vezetik be a tanuló-
ifjúságot a jellemképzés, még pedig természetesen a 
keresztény jellemképzés tudományába és művészetébe. 
Megismerkedünk másodszor, még pedig nem mellékesen, 
hanem tüzetesen, külön fejezetben, a jellemképzésre 
vonatkozó tudományos irodalom régibb és újabb, figye-
lemreméltóbb termékeivel. Végre, és ez a fődolog, lelki 
szemeink előtt elvonulni látjuk a jellemképzés minden 
csínyját-bínját egy Aquinói szent Tamás iskolájában 
mesterré magasult szaktudós igazságtól és világosságtól 
tündöklő előadásában. 

A könyv tartalma egyébiránt, részletesen a követ-
kező : 

«Bevezetésül» cím alatt a fordító német tudós el-
mondja, hogy ő 1910-ben «Der Charakter. Seine Bewur-
zelung in der menschlichen Natur, sowie seine Aus-
wirkung im Lichte des christlichen, bezw. modernen 
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Idealismus» c. alatt tanulmányt írt és adott ki, melyben 
a jellem kifejlesztésének elméletét, nehogy hosszadalmas 
legyen, utalva főleg Foerster és Gillet atya munkáira, 
kik e szakra nézve a keresztény világban elsőrendű 
tekintélyekül magasodtak ki, csak főbb vonásaiban 
mutatta be. Időközben rájött, hogy Németországban 
szélesebb körben kell Gillet atya működését megismer-
tetni. Erre a célra fordította le a fent címzett munkát. 
Gillet atya azonban ezen a munkán kívül még három 
más nagyértékü tanulmányban foglalkozott a jellemkép-
zés tudományával. Ezek közül alapvető az, melynek a 
következő címet adta : «Du fondement intellectuell de 
la Morale d'après Aristote»; a betetőző pedig e cím alatt 
jelent meg: «La virilité chrétienne». Mind a három mun-
kájában Gillet atya főleg a főiskolai itjúság szükségleteit 
tartotta szem előtt. Van Gillet atyának még egy negye-
dik pedagógiai tanulmánya is, mely a harmadikat mint-
egy kiegészíti. Címe : «L'éducation du coeur». Fordító 
mindebből helyesen és méltán arra a következtetésre 
jut, hogy P. Gillet a protestáns Foerster világszerte 
ismert neveléstudományi üdvös hatását katholikus rész-
ről kiegészítette és tökéletesítette. 

E bevezetés után a német fordító, amint már jelez-
tük, áttekintést nyújt a jellemre vonatkozó irodalomról, 
— Theophrast-tól, La Bruyère-n át, egész napjainkig. 

Harmadik helyen a tartalomban következik Ad. 
Hebbelynck lövveni egyetemi rektor ajánló levele Gillet 
atya itt bemulatott munkájáról. A rektori elismerés 
hódolat a hódítva tanítani tudó szaktudós elölt, s a leg-
magasabb akadémiai kitüntetés erejével felérő buzdítás. 

Most következik maga a szerző tanulmánya a jellem-
képzésről. Miután az előszóban szerző erélyes óvást 
emelt a módszer egyoldalúsága ellen, a feldolgozásra 
fölvett tárgyat három részben fejti ki, következő címek 
alatt : I. rész : Eszmény és jellemképzés. II. rész. A szenve-
délyek és a jellem. III. rész : A tetterő és a jellem. E 
beosztásban nyilvánuló fejlődés és fokozódás a szak-
embertjellemző tárgyfeletti uralomra vall kézzelfoghatóan. 

Az első, alapvelő rész négy fejezetből áll s kifejti 
a jellem mibenlétét s a jellemképzés alapelveit, a követ-
kező sorozatban: 1. fej.: Akarat és jellem. 2. fej.: Társa-
dalmi viszonyok és jellemképzés. 3. fej.: Önismeret és 
jellemképzés. 4. fej. : Az eszmény és a jellemképzés. 

A tanulmány második része, melynek, amint lát-
tuk, «A szenvedélyek és a jellear» a főcíme, következő 
beosztásban vonul el szemünk előtt: 1. fej.: A szenve-
délyek és a keresztény eszmény. 2. fej.: Az akarat szerepe 
a szenvedélyekre vonatkozólag a jellemképzésben. 3. fej. : 
Az ész szerepe a szenvedélyekre és a kedély érzelmeire 
vonatkozólag a jelleinképzésben. 4. fej. : Az isteni kegye-
lemről, amennyiben a szenvedélyekre vonatkozólag a 
jellemképzésben szerepet játszik. 5. fej. : Egoizmus és 
altruizmus. 6. fej. : Az alsó érzékiség. 

A tetterőről és jellemről szóló harmadik rész beosz-
tásása ez: 1. fej.: A szokás. 2. fej.: A szokás törvényei. 
3. fej. : Az erkölcsi szokások és a jellem. 4. fej. : Az értelmi 
szokások és a jellem. 5. fej. : A természetfölötti szokások 
(virtutes infusae) és a jellem. (Emberi eszmény. Keresz-
tény eszmény.) Szabad legyen e harmadik, betetőző rész-
nél figyelmeztetni arra, hogy szerző azt, ami így röviden, 
3 lapoldalon van előadva, «La virilité chrétienne» című 
munkájában majdnem 400 lapon át tárgyalja. 

Azt merem mondani, ez a könyv «omne túlit punc-
tum.» Hebbelynck lövveni egyetemi rektor ajánló levelé-
ben azt mondja róla, hogy ennek az alaposság és alak 
tekintetében «szép» munkának következő kiváló tulaj-
donságai vannak : «megbízhatóság a tanban, ami, úgy-
mond, az ön szerzetében hagyományos dolog ; átlátszóság 
az irályban, világosság az előadásban, szinesség és 
melegség a nyelvezetben». (34. 1.) 

Nálunk, hol az állami élet részben már megkezdte, 
például a taníló-nevelésben is, az u. n. physiologiai 
egyoldalú naturalisztikusalapravalóátlielyezkedést,ennek 
a munkának felvilágosító hatására nagy szükség van. 

Breznay Béla dr. 

L. N a g y v á r a d . Pótoltam. 
>1. P e r b e n y i k . Sajnálom, akadályozva voltam. 
M. T r e n c s é n r a k ó . Ugy látszik, más rubrikába Író-

dott be. 
II. S z a t n i à r . A kispénzüeknek se szeri se száma. Kö-

szönöm. 
A. N a g y n y á r á d . Nálunk ugylátszik a «hitvallóknak» is 

csak a szájuk jár, a kísértés idején megszöknek — Krisztustól. 
F . B u d a p e s t . Ne csodálkozzék semmit az eseten. Régi 

dolog, hogy a magyar katholikusokat ellenfeleik rendesen 
katholikus által veretik arcul. A Barkóczy-eset annyiban föl-
tűnő, mivel régen nem volt exponált állásban hozzá hasonló 
derék katholikusunk. Tiszta jellemű, igazságos férfiú; nem 
keresett feltűnést a saját s nem akadékoskodott másnak a 
hitvallásában, csak nyiltan és őszintén vallotta a magáét és 
ha emiatt ellene zúdult volna az egész világ, «si fractus 
illaberetur orbis» is, mint utóbb a fölzúduló szabadkőműves-
ség részéről láttuk, «impavidum feriebant ruinae». Haladt a 
maga útján. Zichy János gróf nem ilyen impavidus: meg-
hódolt a mesterségesen szított lárma előtt s minisztériumá-
nak más osztályába helyezte át Barkóczyt, hogy előkészítse 
az autonómiát ! Jobb cimet keresve se találhatott volna ! Ez 
az a bizonyos, számunkra mindig készen álló mézesmadzag. 
Vájjon kisebb lett-e ezáltal Barkóczy báró s vájjon nagyobb 
lett-e ennek folytán Zichy gróf, még azok szemében is, 
akik előtt meghódolt? nem hiszem. Annyit sejtek, hogy Zichy 
János összes eddigi katholikus szerepléseivel nem szer-
zett annyi érdemet, mint ezzel az egy balkezű cselekedetével : 
ez volt a legsikerültebb szónoklata, mert csak így lehet 
az álomban szendergő katholikusokat végre öntudatra 
ébreszteni. Ludit in humanis divina Providentia rebus. 

TARTALOM : Új könyv a kath. autonómiáról. 
(A főkegyúri jog kérdése.) III. üudeklöl. — Adatok a 
keresztes hadak részére engedélyezeit búcsúk történeté-
hez. I. Slöhr Gézától. — A val lás és az ember . Zachratka 
Józseftől. — Adatok a papnevelés történetéhez a munkácsi 
egyházmegyében. III. (Vége.) Zsatkovics Kálmántól. — 
Neomalthusianizmus. I. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — 
Egyházi világkrónika. (Windhorst és Bavona nuntius 
emlékezete.) — y - / a - tó l . — Tájképek. III. (A mozi. II.) 
Mestertől. — Irodalom. Veress : Erdélyi Történelmi 
Források. Erdélyi László dr.-tól. — Gillet: Charakter-
bildung. Breznay Béla dr.-tól. — Telefon. 
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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 TA.NAK 

SZEHKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Új könyv a kath. autonómiáról. (IV.) 

Kérészy a kath. autonómia hatáskörére vonat-
kozó fönnebb vázolt ellentétes álláspontokat — az 
államjogászokét és az egyházjogászokét — a mi nem-
törődésünk folytán már közvéleménnyé alakult módon : 
a szent korona örve alatt igyekszik kompromisszumra 
bírni. Teszi pedig ezt szép, megnyugtató szavakkal 
ugyan, de a végeredményben mégis olyan alapon, 
melyet el nem fogadhatunk. Szerinte az általunk 
katholikus tulajdonnak tartott jogok: az egyházi 
birtok, a miniszter kezében lévő alapítványok és 
iskolák tulaj donkép, és pedig eredetüknél fogva, mind 
az államé, mind állami tulajdon s nekünk ezen jogok 
kezelése körül, hogy a játékból vegyem a hasonlatot, 
csak afléle csendes kibicelés engedtetik meg, s az is 
csak kegyelemből. 

Ezt a kompromisszumot a következő módon 
igyekszik nyélbe ütni. 

Az államjogászoknak — ügymond — meg kell 
engedniük, hogy a főkegyúri jog a magyar király-
nak, illetve koronának egyházhatalmi tartalommal 
bíró jogosítványa ; az egyházjogászoknak meg viszont 
el kell ismerniök azt, hogy e jogosítvány elválhatat-
lan kapcsolatba jött a magyar koronával, és pedig 
azon oknál fogva — s itt következik a Deák 48-ki 
nyilatkozata óta elsütésre mindig kész nagy ágyú — 
mivel — úgymond — «a magyar királyok (ugyan 
hányan?) az egyházi magasabb hivataloknak az 
alapítói s azokat az országnak királyi jog (jus 
regium) alatt álló területekből fekvő javadalmakkal 
látták eh. Ilyen alapon indítja meg a kompro-
misszumot. 

Eszerint világos, hogy Kérészy felfogása szerint 
az egyházi javak állami eredetű vagyon; világos az 
is, hogy amit mi az autonómia részére követelünk, 
az mind tulajdonképen állami jog. Ebből pedig az 
következik, hogy tulajdonkép az ezer éves mult 
sem ismerte helyesen azokat a jogokat, azokat a 
javakat, hanem hogy először az 1848: III. t.-c. 6. 
és 7. §-a juttatta helyes kifejezésre az igazi jogi álla-
potot s megkorrigálta a multat. Természetes! Mert 
hiszen világos, hogy ami az ország területéből van 
kihasítva, ha csakugyan onnan hasíttatott ki, az az or-

szágé,1 az a kormány kezelésébe való. Mit is akarnak 
tehát — mondhatná eszerint Kérészy — azok a tudatlan 
katholikusok, micsoda jogokat követelnek? Sőt saját-
szerű, micsoda eltévelyedés, micsoda valóságos vét-
ség volt az az újabb kormányok részéről a szentko-
rona ellen, mikor ők maguk, akiknek elsősorban kel-
lene ismerniök a szentkorona jogait, kétszer is össze-
hivatták a katholikusokat nem létező jogaik auto-
nómikus rendezésére ! 

Kérészy felállított alaptételéből nem vonja le ezt 
a következtetést, ez nagyon logikus és szigorú volna; 
ő a mondott alapon inkább kompromisszumot keres 
a két fél között, hogy valamiképen a kecskének is 
juttasson valamit, ha nem is káposztát. Cím rá a 
szentkorona jogosítványának (a főkegyúri jognak) egy-
házhatalmi tartalma. Ez csupán s nem más. 

Hűségesen követve Timon Ákost, mind a két 
félnek igyekszik valamiben igazat adni. Először tehát 
azon elmélkedik, hogy tulajdonképen miből is ado-
mányozta meg szent István az általa alapított püs-
pökségeket? Tudjuk ugyan a történelemből, hogy a 
honfoglalók, amit közösen szereztek, azon közösen 
osztozkodtak meg. így lett Árpádéknak saját családi 
vagyonuk s így lett a törzseknek, illetőleg a nemzet-
ségeknek is saját birtokuk, a szállásbirtok az elfoglalt 
területből. Ez a kétféle bírtok azonban nem alkal-
mas az államjogászoknak arra, hogy az egyházi bir-
tokról vallott kedvenc felfogásukat megalapozhassák. 
Ha ugyanis akár az egyik, akár a másik birtokból 
származnék is a püspökségek fekvő vagyona, azt 
szent István, vagy pedig a nemzetségek a maguk 
magánvagyonából adták volna az egyháznak s az 
ilyen birtokot mégis csak nehéz volna köz-, vagy 
mint ma mondják: állami birtoknak nevezni. Ki-
gondoltak tehát egy harmadik birtokspeciest, a senki 
földjeit; t. i. hogy szent István — s ezt vallja Kérészy 
is — a nemzetiségi tulajdonba nem került, azaz 
szét nem osztott területrészeket királyi hatalma alá 
tartozóknak nyilvánította s hogy ezekből osztogatott 
az egyház részére birtokot. Tehát a senki birtokából 
adott. Ez lett volna az a Kérészy által említett «királyi 
jog alatt álló terület». 

1 A germán hűbérjog szeművegén nézve a magyar mul-
tat, mint megtévesztett közjogászaink teszik. 
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Eltekintve attól, hogy egy halászó, vadászó, 
baromtenyésztő nomád népnél, amilyen a honfoglaló 
magyar volt, ilyen birtokfelosztást, ilyen senki föld-
jét elképzelni se lehet, úgy tartom, hogy ez a jogi 
találmány, ha száz esztendeig ismétlik is, nem tör-
ténelmen, hanem fikción alapszik. A kutató történet-
írók ugyanis egészen máskép beszélnek szent István 
koráról s az első püspökségek alapításáról.1 Ez alka-
lommal csak Pauler Gyulára hivatkozom, ki az 
Árpádokról írt s klasszikusnak elismert müvében 
nemcsak kifejezetten mondja, hogy szent István csa-
ládi birtokaiból, tehát magánvagyonából dotálta a 
püspökségeket, hanem még a fekvésöket is megjelöli, 
merre terjedtek. 

Ma, igaz, vannak az államnak birtokai, szent 
István idejében azonban se állam, se állami birtok 
nem létezett, hanem csak magánbir tok: a királyé 
és a nemzetségeké. Azért volt csak kétféle : királyi 
és nemzeti hadsereg is. Nekünk pedig nem szabad 
a mai jogi fogalmakat s a mai gazdasági állapoto-
kat visszavetíteni a XI. századba, mivel ezeknek 
akkor nyomuk se volt. 

Kérészy ezzel a senki-földjével érvel az államjo-
gászok álláspontja mellett. Én azonban már ezt a ki-
indulási pontját, az országnak ezeket az 11. n. királyi 
jog alatt álló gazdátlan területeit tagadom szent István 
korában, amint tagadtam Timonnal szemben.2 Ezt 
az egész históriát 1848 óta találták ki és hangoztat-
ják egyenesen a kath. egyházi birtok támadása cél-
jából. Amint pedig ezt a kiindulási pontját tagadom, 
úgy tagadom azt a további fikcióját is, hogy egy 
későbbi felfogás szerint «az egyház a szentkorona 
jogánál fogva kapta a maga javait». Ez az Anjouk 
alatt, tehát 300 évvel későbben, kifejlődött szent-
korona-elméletnek olyan eltorzítása, hogy szinte 
nevetséges. Hogyan kapta volna az egyház szent 
István alatt a szentkorona jogánál fogva birtokait, 
mikor abban az időben ezt az elméletet nemcsak 
hogy senki nem ismerte nálunk, de Istvánnak még 
csak nem is volt koronája akkor, mikor az első püs-
pökségeket dotálta? 

Nem alapszik tehát történeti tényen Kérészvnek 
az a további összefoglaló állítása sem, hogy: e bir-
tokokat a magyar király területi tulajdonjoga, illetve 
a ius regium alapján adományozta az egyháznak s 
miután a királyi jog az Anjouk idejében a szent-
korona joghatóságává alakul át, az egyház birtoklási 
joga is a szentkoronából leszármazóvá vált. (25. 1.) 

Nincs ugyanis az az elmélet a világon, mely a 
300 év előtt történt eseményeket vagy meg nem tör-
téntekké, vagy máskép történtekké volna képes vál-
toztatni, mint ahogyan azok tényleg végbementek. 
Ami magánvagyonból adatott, arról soha sem lehet 

1 L. tanulmányaimat : A magyar egyházi birtok szent 
István korában. Religio. 1906. 8. s k. 1. — A magyar kath. 
egyházi vagyon jogi jellege. Religio. 1908. 494. 1. 

2 Művem : Kritikai tanulmányok. 494. s k. 1. 

mondani, mint alább világosan kifejezi magát, hogy 
az «az államtól eredő egyházi vagyon». (27. 1.) 

Államjogászainknak az egyházi vagyonról szóló 
ezen újkori, sőt legujabbkori elméletét az a hangu-
lat szülte, mely nálunk száz éve, vagy inkább II. Jó-
zsef kolostor-feloszlató rendeletei, s a nyomukban járó 
zsebelés óta olyannyira felizgatta az étvágyat arra a 
vagyonra. Nagyon is köztudomású, hogy ha valami 
irigykedés tárgya nálunk, hát ez a vagyon az, mely-
ből pedig, amióta fennáll, egész a mai napig, bizo-
nyára többet élveztek mások, mint birtokosaik. Irigy-
ség az, ami szembeszállva minden történeti igazság-
gal, a szivekben, különösen a más vallásúak szivei-
ben, folyton éleszti azt a hangulatot, hogy a magyar 
kath. egyházat nem erősíteni, hanem mindenképen 
gyengíteni kell, ép azért vagyonjogát is állandóan 
kétségbe kell vonni. 

Tudjuk, ismerjük jól ezt a hangulatot, mely a 
fennebbi nézetet táplálja ; benne nevelkedtünk mind-
nyá jan ; mert arról, hogy ennek a vagyonnak köszön-
heti legnagyobbrészt Magyarország kulturális intéz-
ményeit, s föltéve, de meg nem engedve, hogy ha 
az állam adta volna is, amint nem adta, az egyháznak 
azokat a birtokokat, hogy az az egyház az államnak 
legalább is százszorosan visszaadta már értéküket, 
erről — mondom — meg szokás feledkezni, erről 
nem szokás beszélni. 

Azonban hangulat ide, hangulat oda, mikor tudo-
mányos megállapításról van szó : püspökségeink 
anyagi dotációját az Árpádház családi adományából 
s nem az államtól kell származtatnunk. 

Igaz, hogy azt szokás mondani, Timon is han-
goztatja, hogy szent István a senkiföldjét is oly 
elévülhetetlen tulajdonjoggal adta oda az egyháznak, 
mint a többi megadományozottnak, amiért azt az 
egyháztól elvenni a tulajdonjog sérelme nélkül nem 
szabad. Ez azonban nem változtatna azon az alap-
tényen, hogy szent István mégis csak a királyi jog 
alatt álló nemzeti birtokból s nem a magáéból adta, 
amit az egyháznak adott, ami tudvalevőleg mégis 
csak lényeges különbség; s ez az, amit a történelem 
nevében elsősorban tagadnunk kell.1 Nálunk német 
mintára «ager publicus» nem létezett, tehát az ebből 
folyó állami főtulajdonjog sem létezett. 

1 Az egyházi birtoknak magánjogi természete előttünk 
ép oly kétségtelen, mint bármely polgári birtoké. Ahhoz az 
állam, míg respektálja a jogot, nem nyúlhat. Egészen más 
kérdés az, de ez már a katholicizmus belügye, nem lehetne-e 
eme birtokok hasznainak egy részét a kath. közcélokra biz-
tosítani, úgy, hogy a birtokosnak tisztességes ellátásán kívül, 
azáltal a közegyház java esetről-esetre határozottabban elő-
mozdittatnék ? Egyrészt a történelmi fejlődés nagy arányta-
lanságokat idézett elő a nagy beneficiumokban ; másrészt a 
váltakozó beneflciátusok különböző egyéni hajlamaikhoz 
képest nem gyümölcsöztetik mindig a jövedelmeket a ker. 
ethika szabályaiban megállapított módozatok szerint. Ez a 
két körülmény állandó ápolója egyrészt a kaján irigykedés-
nek, másrészt olykor a jogos panaszoknak is, ami — akárki 



7. szám. RELIGIO 83 

Ezen alapkérdésben tehát minden kompromisz-
szum a mindnyájunk fölött álló történeti tények 
kompromittálása lenne, amit tenni nem áll hatal-
munkban. Szóval Kérészy érvelése, illetőleg a vagyon-
kérdésben való állásfoglalása az államjogászok mel-
lett, tudományos tévedés s ezzel megdől kompro-
misszumának első alappillére. 

Ezen — a szerintünk téves — megállapítása 
után aztán azt akarja bevitatni az államjogászoknak s 
erre építi kompromisszuma másik pillérét, hogy a 
koronának «az a jogosítványa (t. i. a szent koroná-
tól adományozott egyházi javakon nyugvó főkegyúri 
jog) tartalmára és gyakorlási módjára nézve állam-
hatalmi jogosítványnak mégsem mondható», hanem 
hogy azt «rezervált felségjognak kell minősítenünk». 
(25. 1.) 

Erre a fölfogására bizonyára ismét az államjogá-
szok fogják csóválni fejeiket, hogy olyan jogot, mely 
előző fejtegetése szerint az állami vagy nemzeti va-
gyonban gyökeredzik, rezervált, azaz olyan felség-
jognak nevez, melyet az uralkodó a nemzettel, ille-
tőleg az országgyűléssel minden részében megosztani 
nem köteles. Hivatkoznak is az országgyűlésekre, 
melyeken a főkegyúri jog miképen való kezelésére 
nézve számos törvény hozatott. S ennek folytán mond-
ják is a közjogászok, hogy az autonómiának a fő-
kegyúri jogok gyakorlásában való részesítése csök-
kentené az országgyűlésnek a kath. egyházi ügyekre 
való befolyását, ami egyjelentésű az állami hatalom 
csorbításával. 

Magam is azt tartom, hogy a közjogászoknak ez 
a fölfogása valóban logikus, ha, mint előbb Kérészy 
is vitatta, az egyházi vagyon csakugyan állami eredetű. 
Igen, de itt meg Kérészy veszi észre, hogy az államjogá-
szok félreértik a multat s nevezetesen az országgyű-
lések befolyását a főkegyúri jogra. Észreveszi, hogy 
a főkegyúri jog gyakorlata a múltban mégis csak 
más képet mutat, mint aminőt az egyházi vagyon 
állami eredete következtében várnunk kellene. Szó-
val látja, hogy az államjogászok merev elmélete 
ellenkezésben áll a történelemmel. 

Ennélfogva az államjogászoknak a főkegyúri jo-
got egyszerűen állami jognak minősítő fölfogásával 
szemben két körülményre mutat rá. Egyrészt arra, 
hogy az országgyűléseknek az egyház jogkörébe és a 
főkegyúri ügyek kezelésébe való gyakori s nagy-
mérvű beavatkozása az állam és egyház közt abban 
az időben fönnállott viszonynak a következménye 
volt. Tudvalevőleg a középkor folyamán az állam 

meglássa — előbb-utóbb meg fogja ölni azokat a birtoko-
kat. Az illetékes tényezők, a pápa és a főkegyúr, tehetnének 
ebben valami korszerű intézkedést, épen a tervezett auto-
nómia kapcsán ; félek ugyanis, hogy az az állandó kedvezőtlen 
hangulat, ha az egyszer-másszor tagadhatatlan bajokat nem 
orvosolják, illetőleg ha azoknak elejét nem veszik, a katho-
likusok asszisztenciája mellett európai mintára végleg meg 
fogja ölni azt a birtokot. 

és egyház a legszorosabb összeköttetésben voltak s 
jogkörük — céljaik és törekvéseik rokonságánál 
fogva — nem volt szétválasztva, sőt több tekintetben 
összeszövődött. Mert állam és egyház abban az idő-
ben, az emberiség javáért folytatott küzdelmük si-
kere étdekében, egymás támogatására kölcsönösen 
reá voltak utalva s egyik sem nélkülözhette céljai-
nak megvalósítására irányzott működésében a má-
siknak erejét és támogatását. Természetes dolog 
tehát, hogy még egyfelől az egyház számos világi 
ügyre kiterjesztette a maga szabályozó és jurisdictio-
nális hatalmát, viszont másfelől a világi törvényhozás 
is nagyszámmal létesített tisztán egyházi ügyekre 
vonatkozó szabályokat. 

Azon nézetünket tehát — folytatja tovább — 
hogy a főkegyúri jog, bár a koronához kötött, de 
mégis az apostoli királynak fönntartott felségjogot 
képez, a főkegyúri jogra vonatkozó országgyűlési 
határozmányok nem ingathatják meg. Nem egy tör-
vényünk ugyanis viszont határozottan kijelenti, hogy 
a főkegyúri jog az apostoli királynak (apostoli csak 
Mária Terézia óta !) fönntartott felségjogát képezi s 
a törvényes rendelkezések egész sora élesen meg-
különbözteti a főkegyúri jogot a szent korona 
többi jogosítványaitól, még pedig úgy a jus circa 
sacra körébe eső, mint a tulajdonképeni kormányzati 
funkcióktól is. Egy szóval az a tény, hogy a magyar 
országgyűlés a főpapi kinevezésekre, a kath. nevelési 
és oktatásügyre, a javadalmak s alapítványok keze-
lésére vonatkozó királyi intézkedések jogcíméül ki-
fejezetten a király főkegyúri vagy egyházvéduri jogát 
említi, világosan mutatja, hogy törvényhozásunk min-
dig tekintetbe vette a főkegyúri jogosítványoknak 
sajátos jellegét, illetve egyházhatalmi természetét. 
Éppen azért, midőn a magyar országgyűlések a fő-
kegyúri jognak állami érdekből való gyakorlatára nézve 
rendelkeznek, másrészt annak rezervált felségjogi 
minőségére s egyházjogi tartalmára is folytonosan 
utalnak s a főkegyúri jogosítványoknak az egyház 
érdekében való gyakorlatát is világosan követelik. 

A mult ezen tanúságaiból következteti, hogy a 
főkegyúri jog egyrészt a szent koronához fűződő jo-
gosítvány, másrészt hogy egyházkormányzati tarta-
lommal bír s azért e jog gyakorlatának a kánonjog 
szabályai szerint s az egyház javának megfelelőleg 
kell történnie. 1848 előtt, illetőleg a dikaszteriális 
kormányzati rendszer alatt — úgymond — e két 
követelményt akkép igyekeztek kielégíteni, hogy 
a főkegyúri ügyek a végrehajtó hálálom szervezete 
körében ugyan, de az egyházi érdekek biztosítására 
alkalmas módon, t. i. evégből alkotott különleges 
bizottságok út ján kezeltettek, melyek egyházi és vi-
lági tagokból állottak. Szerinte tehát nem lehet azt 
állítani, hogy a főkegyúri jog gyakorlata a végrehajtó 
hatalom szférájából ki volt véve, mert az egyházi, 
valamint a tanulmányi bizottság is a helytartótanács 
kebelében alakíttattak s úgy a dikaszteriumtól, mint 
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a kancelláriától is függésben voltak. Előterjesztései-
ket a helytartótanácshoz intézték s ennek vagy eset-
leg a kancelláriának közvetítésével vitettek azok a 
főkegyúr elé. 

Ezek alapján, mint oly kompromisszumot, mely-
ben az államjogászoknak és az egyházjogászoknak, 
mint a főkegyúri jog jellegére nézve szemben álló 
két félnek, meg kell egyezniök, a következő tételt 
állítja fel : a főkegyúri jog gyakorlatának bizonyos 
mérvben s korlátozások mellett az autonómiára való 
átruházása a legkevésbbé sem veszélyeztetheti az 
országgyűlésnek e tekintetben való befolyását s kü-
lönösen nem abban az esetben, ha az autonóm szer-
vezetnek a kormányhoz való viszonya oly módon 
szabályoztatik, mely a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszternek az autonóm közegek ténykedéseiért való 
hatályos feleletre vonathatását nem akadályozza. 
(28. 1.) 

Nevezetesen : ha a főkegyúri jog gyakorlatában 
való közreműködés oly módon biztosíttatnék az 
autonómia részére, amint az 1848-ig a vallási és 
tanulmányi bizottságokat megillette s lia a főkegy-
úri ügyek kezelése tekintetében a kath. autonómia 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz oly vi-
szonyban állna, mint aminőben az egykori egyházi 
bizottmány a helytartótanács irányában állott, vagyis 
ha a vallás- és közoktatásügyi miniszternek felügye-
lete, jóváhagyása és ellenőrzése alatt kezelné a szó-
ban forgó ügyeket s közülök a fontosabbakra nézve 
csupán a miniszter útján tehetne javaslatokat a fő-
kegyúrnak: ez a megoldás, véleménye szerint, meg-
felelne a főkegyúri jog fönnt vázolt kettős jogi minő-
ségének, ép úgy, mint az 1848. előtti gyakorlatnak s 
ekkép a jogfolytonosság elvének is. (32. 1.) 

Mit szóljunk erre a kompromisszumra? 
Különbséget teszünk az indítvány s a megin-

dokolása között. 
Maga az indítvány, amennyiben a fölállítandó 

autonómiának ma adandó hatáskörére vonatkozik, 
körülbelül megegyezik az aut. kongresszus által meg-
szavazott s a főkegyúr elé terjesztett tervezettel. 
A kongresszus azonban jogfenntartás mellett fogadta 
el a tervezetet s az egészet, tekintettel az ismert ked-
vezőtlen hangulatra, mint vis majorra, első lépésnek 
tartotta csak a tulajdonképeni autonómia felé. Te-
hát a kompromisszumban foglalt indítványról, ha az 
1848:111. t.-c. illető szakaszainak módosítására ezidő-
szerint gondolni nem lehet, lehet beszélni. 

Egészen máskép áll a dolog — mint imént lát-
tuk — Kérészy kompromisszumának a megindoko-
lásával. Azt első felében el nem fogadhatjuk, a má-
sik felében pedig a történet nevében alaposan ki kell 
egészítenünk. 

Az egyházi birtok nem lévén állami eredetű birtok, 
ahhoz a kath. egyháznak mindenképen nemcsak keze-
lési, hanem tulajdonjoga is van. Ennélfogva, ha az or-
szággyűlés becikkelyezi a kath. autonómiai jogot, a 

kidolgozott s benyújtott tervezetet, nem kegyelmet 
ad a katholikusoknak, nem mond le valami jogáról 
a mi kedvünkért, hanem némi részben orvosolja csak 
a sérelmet, mely ra j tunk az 1848:111. t.-c. 6. és 7. §§-a 
által esett. Nekünk jogunk van a magunk javaihoz 
és azok kezeléséhez, mint a protestánsoknak vagy az 
erdélyi kath. Statusnak a magáéhoz. 

Ami pedig a főkegyúri jognak a dikaszteriális 
rendszer alatt való kezelését illeti, az nem lehet 
ugyanolyan a felekezetlen állam idejében, mint 
aminő volt 1848. előtt a kath. állam korában. A hely-
tartótanácsnak és a kancelláriának egészen más volt 
a viszonya a királyhoz és az országgyűléshez, mint 
van ma a felelős kormánynak. Ez a többségi párt-
ból alakul, azok meg egyenesen a királytól függtek 
s csupán neki tartoztak felelősséggel. 

Tehát, ha az autonómia igazgatótanácsa ma, mint 
Kérészy kontemplálja, csupán a vallás- és közoktatási 
minisztérium egyik ügyosztályát képezné is, ez lehetne 
egy bizonyos átmeneti állapot, bizonyos ideiglenes 
megalkuvás a kényszerítő körülményekkel ; de nem 
lehet végső megoldás, nem lehet egészében maga a 
kívánt s bennünket megillető kath. autonómia. 

Dudek. 

Jldatok a keresztes hadak részére engedé-
lyezett búcsúk történetéhez. (n.> 

III. Sándor pápa 1171. és 1172-ben ismételten 
engedélyez egy hasonló búcsút azon harcosok szá-
mára, akik a pogány esztek ellen indulnak harcba. 
A harcban elesőknek teljes bűnbocsánatot, azaz tel-
jes búcsút igér, a túlélők részére pedig csupán egy 
évi búcsút engedélyez.1 Egy kissé máskép hangzik 
ama búcsuokmány, amelyet III. Sándor pápa az 
1179-iki harmadik lateráni zsinaton engedélyezett az 
albingensek ellen harcba készülőknek. Akik a hábo-
rúban, bűneiket igazán megbánva, esnek el, teljes 
bűnbocsánatot nyernek (indulgentia peccatorum) és 
az örök boldogság részesei lehetnek.2 A többi részt-
vevőknek pedig egy kétéves búcsú engedélyeztetik 
(biennium de poenitentia iniuncta relaxamus); de 
megadatik a püspököknek az a hatalom is, hogy 
azok, akik túlélve a háborúskodást, abban jelentős 
szerepet játszottak és nagyobb fáradalmakat voltak 
kénytelenek elviselni, nagyobb és több kegyelmet 
kapjanak. 

III. Sándor utóda, III. Lucius pápa (1181—1185.), 
1 U. o. 861. Nos eis, qui adversus dictos paganos poten-

ter et magnanimiter decertaverint, de peccatis suis, de qui-
bus confessi fuerint et poenilentiam acceperint, remissionem 
unius anni confisi de misericordia Dei et nieritis apostolorum 
Petri et Pauli concedimus . . . Ulis autem, qui in conflictu illo 
decesserint, omnium suorum, si poenitentiam acceperint, 
remissionem indulgemus peccatorum. 

2 Mansi: Concilia XXII., Venitiis 1778, 232: Qui in vera 
poenitentia ibi decesserint, et peccatorum indulgentiam et 
fructum mercedis aeternae non dubitent se percepturos. 
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1184. novemberében, az előbb említett 1181. j anuá r 
16-án kelt búcsuengedélyező bulláját újból megerő-
sítette és kihirdette.1 

Az idő telt, sok viszontagság után lezajlott a 
második általános keresztes hadjárat , nagyon is gyér 
eredményeket produkálva. Ott látjuk a pápai széken 
VIII. Gergely erélyes, jellemszilárd alakját, 1187. októ-
ber 21-től december 17-ig szorgos munkában látjuk 
e nagy pápát. Országos intézkedéseket tesz egy har-
madik keresztes hadjárat érdekében és ezzel kapcso-
latosan több önálló bullát bocsát ki. Választása után 
negyednapra hozzák hirül neki Jeruzsálemnek 
Saladin szultán által történt elfoglalását; amire ő 
általános keresztes hadjára t ra szólítja föl az összes 
keresztény fejedelmeket és a szokásos búcsút publi-
kálja.2 Egy későbbi bullájában, amely október 29-én 
kelt ugyanezen évben, a résztvevőknek, akik töre-
delmesen megbánva bűneiket, a háborúban elesnek, 
bűnbocsánatot, teljes búcsút és örök boldogságot 
igér. Azokat pedig, akik túlélik a hadjáratot, a reájuk 
szabott vezeklés alól teljesen fölmenti.3 

VIII. Gergely búcsukihirdetési bulláiban egy 
újítást is hozott be, amennyiben ő nemcsak azok 
részére engedélyezte a búcsúkat, akik személyesen 
részt vesznek az akcióban, hanem olyanoknak is, 
akiket a körülmények nem engedtek, hogy a harc-
térre mehessenek, hanem maguk helyett helyettest 
voltak hajlandók küldeni, vagy pénzbeli segítséggel 
mozdították elő a háború sikerét. Mint már föntebb 
említettem, megkísérelte ezt már egy spanyol zsinat 
is 1125-ben; ugyanígy cselekedett a normandiai 
püspöki kar is 1184-ben, amikor azok részére, akik 
pénzbeli segítséget nyújtottak a szentföldön küzdő 
hadak számára, részleges búcsút engedélyezett (rend-
szerint 3—4 évi időtartamra).4 

1 P. Kehr : «Papsturkunden». Göttinger Nachrichten. 
Philologisch-historische Klasse 1899, 329. Kehr tanulmányában 
nem határozza meg pontosan, hogy a föntebb említett újbóli 
kihirdetés 1184-ben, vagy 1185-ben történt-e. Nézetem szerint 
ezen aktus már 1184-ben történt, mert III. Lucius, egy 1184. 
december 19-én kelt és a jeruzsálemi János-lovagokhoz inté-
zett iratában egy engedélyezett búcsúról beszél: «Concedi-
mus, ut illius indulgentiae generalis, qua ceteris fidelibus pro 
subventione illius terrae providimus, speciali participatione 
gaudentes». De la ville te Roux, Carlulaire générale le l 'ordre 
des Hospitaliers de S. Jean de Jérusalem I. Paris 1894, 465. 

2 Ezen butta, amely igy kezdődik : «Nuntio cladis 
Ilierosolymitanae.. .» megjelent nyomtatásban is a «Historica 
Patriae Monumenta XI, Augustae Taurinorum»-ban. 1863. 
66. oldal. 

3 Migne : CCII. 1542 : «Eis autem qui corde contrito et 
liumiliato spiritu itineris huius laborem assumpserint, et in 
poenitentia peccatorum et fide recta decesserint, plenam 
suorum criminum indulgentiam et vitam pollicemur aeter-
nam. Sive autem supervixerint, sive mortui fuerint, de om-
nibus peccatis suis, de quibus rectam confessionem fecerint, 
impositae satisfactionis relaxationem de omnipotenti Dei 
misericordia et apostolomul Petri et Pauli auctoritate et 
nostra se noverint habituros.» 

* Mansi : XXII. 485. 

II. Ince pápa óta szokássá lőn az is, hogy a 
pápák a jeruzsálemi János-lovagok és templomosok 
jótevői részére az engedélyezett búcsúk egy hetedét 
engedélyezték.1 Az előzőleg kihirdetett keresztes had-
járati bullákban eddig a búcsúkat csak azok nyerc 
hették el, akik személyesen vettek részt a hadjáratok-
ban. VIII. Gergely az első pápa, aki a hirdetett ke-
gyelmeket azokra is kiterjesztette, akik bármiféle 
módon segélyezték a keresztes hadjáratok ügyét. Ezen 
engedély eredeti szövege, sajnos, nincs meg a pápai 
gyűjteményben, ez az idők folyamán teljesen elveszett ;2 

fölemlíttetik ugyan Gergely utódának, III. Kelemen 
pápának egyik levelében, amelyben határozottan 
beszél elődjének iratairól és ebbeli intézkedéseiről.3 

VIII. Gergely pápa által elkezdett műveletet 
halála után utóda, III. Kelemen (1187—1191.) is hat-
hatósan elősegítette. Alig hogy elfoglalta a pápai 
trónt, rögtön munkához látott és a már említett, 
elődje által kihirdetett és kiadott, de ki nem derít-
hető módon nyomtalanul eltűnt pápai bullához 
hasonlót adott ki, amelyben azonban az elveszettről 
megemlékezik. Genua püspökéhez intézett iratában 
azok számára, akik személyesen részt vesznek a 
háborúban, teljes búcsút engedélyez (remissionem 
omnium peccatorum). Továbbá meghagyja az emlí-
tett püspöknek, hogy a maga legjobb belátása, sze-
rint intézkedjék a fölajánlott segítség és támogatás 
mérvéhez képest a búcsú nagyságát illetőleg.4 Hasonló 
iratokat intézett a pápa a többi püspökökhöz is. 
A pápai rendeletekhez hasonló bulla-féle iratokat 
adtak ki Anglia és Franciaország püspökei is, 
amelyekben azok számára, akik a szent ügy érdeké-
ben tizedüket fölajánlják, a hirdetett búcsúk fele 
engedélyeztessék, míg azok, akik személyesen részt 
vesznek, az egész búcsút elnyerendik.5 

1 V. ö. Paulus : Die ältesten Ablässe für Almosen und 
Kirchenbesuch cimü cikkét, a «Zeitschrift für kath. Theologie» 
1909. 16. s köv. old. 

2 Némi nyomait föltalálhatjuk a «Quum divina patien-
tia» . . . című bullában, I. Langebek : «Scriptores rerum Dani-
carum V. Hunniae» 1783, 345. nyomán, amely műben azon-
ban szintén csak a bevezető sorokat találhatjuk. 

3 Genua püspökéhez 1188. május 27-én intézett levelében 
határozottan beszél III. Kelemen egy remissio-ról, quae pro-
ficiscentibus Jerosolimam vei congrua suifragia transmitten-
tibus primus a. b. m. Gregorio, praedecessore nostro, et 
postmodum a nobis generaliter est indulta. I. v. Pflugk-
Harttung. Acta Pontificum inedita III. Stuttgart 1888, 363. Az 
említett Gergely-féle bullából fönmaradt egy töredék a dekre-
taliák későbbi gyűjteményében ; nyomtatásban is megjelent, 
Migne CCII. 1561. Ha búcsúról nem is találunk benne emlí-
tést, de különféle privilégiumokat nevez meg azok számára, 
akik elősegítik a keresztes háborút. 

4 Pflugk-Harttung. III. 363. : «Qui vero de rebus suis 
competens subsidium direxerint ad partes easdem sive pro 
se aliquem mise r in t . . . arbitrio tuo, fráter archiepiscope, 
committimus de remissione peccatorum, considerata quali-
tate personae subventionisque quantitate pensata, ipsis vere 
poenitentibus concedenda.» 

5 Guilelmus de Novoburgo : História rerum anglicarum 
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III. Cölestin pápa (1191—1198.) szintén több 
búcsút bocsájt ki a keresztes hadjáratok elősegíté-
sére. I.egjelenlőségteljesebb ezen iratok közül az, 
amelyet 1195. július hó 25-én Hubert, canterbury-i 
hercegérsekhez intézett, mert ezen iratában majd-
nem szórói-szóra ugyanazon búcsuokmányokat teljes 
eredetiségükben fölemlíti, amelyeket a két előző 
pápa a keresztesek érdekében kibocsájtott. A háború-
ban személyesen résztvevő feleknek teljes búcsút 
engedélyez, míg az alamizsnával elősegítő feleknek 
búcsurészesüléseit az egyes püspökök joghatóságára 
bízza.1 Valamivel rövidebb terjedelmű a pápának az 
az irata, amelyet 1195. aug. 1-én a német püspöki 
karhoz intézett, lényegileg azonban ugyanazon ke-
gyelmeket biztosítja számukra is.2 

A keresztes hadjárat i búcsúk engedélyezését 
folytatta III. Ince pápa (1198—1216.). Trónraléptének 
első évében revízió alá veszi az eddigi engedménye-
ket és a földkerekség összes keresztényeihez apos-
toli iratot intéz, amelyben a búcsúk elnyerhetőségei-
nek módozatait hirdeti; ezt különben majdnem 
minden évben megismétli.3 Ezen lelkes fölszólítás 
sem tévesztette el hatását és csakhamar, alig egy-két 
év leforgása alatt, létre jött a negyedik keresztes 
hadjárat , amely 1204-ben Konstantinápoly elfoglalá-
sával véget is ért. A pápának azonban Jeruzsálem 
fölmentése jobban a szivén feküdt. Ezért 1213-ban 
ismételten fölszólította az egész kereszténységet egy 
szent háború érdekében.4 Az 1215-iki lateráni zsinaton 
ezért egy keresztes háború eszméje újból szőnyegre 
kerül. A búcsút illetőleg pedig megállapítja a pápa, 
a zsinattal egyetértőleg, hogy mindazok, akik bűnei-
ket töredelmes bánattal meggyónják, teljes búcsút és 
az örök boldogságot elnyerhetik.5 Később kihirdeti 
a pápa, hogy ezen búcsút azok is elnyerhetik, akik 
maguk helyett helyettest állítanak és illő ellátásáról 
gondoskodnak; azoknak viszont, akik csak pénzbeli 
segítséget nyújtanak, egy részleges búcsn engedélyez-
tetik, amelynek mérve a segedelem nagyságától és 
az illetőnek valóban nemes szándéka szerint szabá-
lyoztatik." Ezen szigorúan körülírt búcsukihirdetés 
által a keresztes hadjárat i búcsúk állandó alakjukat 

I. London, 1884, 273. (Scriptores rerum britannicarum medii 
aevi. 86.) 

1 Migne : CCVI. 1109. 
2 H. Sudendorf : Registrum oder merkwürdige Urkunden 

tür die deutsche Geschichte. I. Jena, 1849. 84. 
3 Migne : CCXIV., 265, 311, 832, 834. 
* Migne : CCXV1., 818. 
5 Mansi : Concilia XXII. 1067. Omnibus qui laborem in 

propriis personis subierint et expensis plenam suorum pecca-
minum, de quibus veraciter fuerint corde contriti et ore 
confessi, veniam indulgemus et in retributione iustorum 
salutis aeternae pollicemur augmentum. 

6 Huius quoque remissionis volumus et concedimus 
esse participes iuxta qualitatem subsidii et devotionis affec-
tum omnes, qui ad subventionem ipsius terrae (sanctae) de 
bonis suis congrue ministrabunt aut consilium et auxilium 
impenderint opportunum. 

vették föl ; a később hirdetett, de lényegileg alig 
változott pápai búcsúk, a melyek keresztes hadjárat i 
jelleggel birtak, rendszerint a negyedik lateráni zsinat 
határozatait fogadták el zsinórmértékül. 

Figyelmet érdemel még azon búcsú is, amelyet 
III. Ince pápa ismételten kihirdetett azok számára, 
akik az albingensek ellen hadakoznak. Kezdetben, 
úgy 1198 tájt, csak azon közelebbről meg nem hatá-
rozható bucsut engedélyezte a keresztes lovagok 
részére, amelynek elnyerése egy római zarándoklat-
hoz volt kötve, még pedig Compostellá-n át.1 Később 
pedig az 1204. és 1207. években hirdetett búcsúleve-
lekben még hozzáteszi a pápa, hogy azoknak, akik 
az albingensek ellen harcolnak, ugyanúgy enged-
tessenek el bűneik (remissio peccatorum), mint azon 
kereszteseknek, akik a Szentföldre zarándokolnak.2 

A francia püspökökhöz 1208-ban és 1209-ben inté-
zett iratokban pedig kiemeli a pápa, hogy tudtul 
adassék mindazoknak, akik az albingensek ellen 
harcolnak, hogy őreájuk is kiterjesztette ugyanazon 
búcsukegyelmeket, amelyeket a jeruzsálemi keresz-
tesek élveznek.8 

A fönt említett búcsukihirdetési formula igen 
hasonlít a III. Sándor-féle 1169-ben kelt bullához. 
Ebből ismételten kiviláglik, hogy a pápák által ki-
hirdetett «bűnbocsánati» bullák nem a bűnök elen-
gedésére vonatkoznak, hanem az elkövetett bűnökért 
kirovandó ideiglenes büntetés, bűnhődés elengedé-
sére céloznak. Igen sokan e két fogalmat össze-
tévesztik és ebből nem egyszer igen súlyos félre-
értések keletkeztek. Ezen két fogalomnak helyes 
értelmezése birt engem e cikk megírására. Ezt pedig 
csak az illető bullák tüzetes áttanulmányozásának 
segélyével véltem elérhetni. 

A legrégibb keresztes hadjárat i búcsúk jelentő-
ségéről, úgy történeti, valamint hittani szempontok-
ból tekintve azokat, az újabb időben a szóviták és 
tollharcok egész légiójával találkozhatunk a szak-
irodalomban. Egyesek azt állítják, hogy ezen búcsúk-
kal visszaélések történtek, amennyiben nem csupán 
a bűnök büntetését, hanem magukat az elkövetett 
bűnöket is elengedték az egyes pápák ama bullák-
ban ; másrészt ellenben azt állítják, hogy kezdetben, 
azaz a legelső ilyenfajta bullák kihirdetése alkalmá-
val, a búcsúknak semmiféle engesztelő erőt nem 
tulajdoníthattak a pápák. Mert — így okoskodnak 
az illetők — az Egyház pusztán a vezeklések alól 
mentesítette az illetőket. Mindkét fél okoskodása 
hamis és állításaiknak még halvány árnyékát sem 
sikerült nekik bebizonyítani. 

1 Migne : CCXIV., 83., 143. 
2 Migne : CCXV., 360, 362, 1247. 
3 Migne: CCVI. 159.: Scientes remissionem peccaminum 

a Deo eiusque vicario universis i ndu l t am. . . ut eis labor 
tam sanctus ad operis satisfactionem sufficiat super illis 
offensis, pro quibus cordis constritionem et oris confessionem 
veram obtulerint vero Deo. — V. ö. Migne : CCXV. 1357, 1470. 
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Mindenekelőtt nem igaz azon állítás, hogy az 
alkalmazott búcsú által a vétkesség teljesen elenged-
tetik. Nem a bűntehertől szabadít meg" a búcsú, 
hanem a bűnök büntetésétől. Ezen nézet helyes voltát 
találóan igazolja II. Orbán pápának egyik bullája, 
amelyet a keresztes vitézek számára bocsátott ki és 
amelyre a XII. század valamennyi pápája ismételten 
visszatért adandó alkalmakkor. A keresztes hadjárat-
ban résztvevők részére, úgymond a pápa az 1095-iki 
clermont-i zsinaton: «az egész búcsút engedélyezem». 
A következő években pedig a bolognaiakhoz intézett 
levelében tüzetesen kiemeli, hogy ez akkép értelme-
zendő, «hogy mindazok, akik töredelmes és teljes 
gyónást végeztek, vagy a jövőben végezni fognak, 
a búcsút elnyerhetik vétkességükért». Stöhr Géza. 

'Egyházi színművészet. 
Barázdás markába szedi a j ámbor szántóvető a 

magot kötényéből s kora hajnalban, mikor a föld-
nek legkellemesebb az illata, mikor a jövendő ter-
més fölött való gondolkodásában semmi zaj nem 
zavarja, elkezdi hinteni szorgalmasan, vigyázva, hogy 
mindenhova jusson, ahová kell és minél kevesebb 
kerüljön oda, ahová nem kell, a föl nem szántott 
gyöpös oldalba. De ki tudja, hová fejlődik a kis 
mag, ha az anyaföld jótékony melegétől megeredve 
kidugja fejét? Sok baj érheti : kis liba elcsípheti 
szárát, vakondok kitúrhatja gyökerestül, vagy a mel-
lette köröskörül fejlődő gaz elnyomhatja, úgy, hogy 
tovább már csak sínylődik. De megérheti az érés 
idejét is, lassanként fejlődve isteni s emberi gondo-
zás alatt s ekkor a gazdának nagy öröme telik 
fáradságos munká ja gyümölcsében; gondosan, óva-
tosan elcsépeli a szép magot s a legszebbjét elteszi, 
hogy újra elvethesse. Igy megy ez aztán mindig 
elülről. 

Az Egyház is: megalkotta a magasztos szertar-
tásokat mindjárt keletkezése első idejében s azok, 
mint a gabonaszemek a gondozott földben, meg-
fogamzottak az első hivők közt és csírázásnak indul-
tak, fejlődtek lassanként, úgy, hogy a fiatal, szép 
hajtványokat megkedvelte a nép fogékony szive, mely 
nem elégedett meg a csupán ünnepélyes alkalmak-
kor használt szép templomi ceremóniákkal, hanem 
mind sűrűbben és sűrűbben adatott elő magának a 
papjától kiválasztott emberekkel, többnyire egyházi 
férfiakkal, alszerpap-, szerpapokkal egyes alkalmas 
részleteket különösen az Újszövetségi Szentírásból. 

Elvetette hát az Egyház a jó magot. Igy hirdette 
s kedveltette meg a néppel tanításait, egyszersmind 
gyönyörködtetve is. És különösen könnyű volt ez 
akkor, midőn a régi római színdarabokat többé mái-
nem adták elő, a színházak megszűntek, a dráma-
írók darabjait csak fölolvasták, elrecitálták, ahelyett, 
hogy az érzelmeknek megfelelő módon, a test moz-
gásával, taglejtésekkel adtak volna kifejezést. 

A nagy római birodalom és irodalom hanyat-
lása után egészen a tizedik századig a népvándorlás 
idejében nem lehetett színdarabokat előadni, úgy, 
hogy szinte el is felejtették az emberek, hogy ilye-
neket régen játszottak is. Egy tudós apáca például, 
Roswitha, a tizedik században tökéletesen korának 
fölfogásán van, mikor Terentius vígjátékai után 
készített keresztény drámáit nem előadásra, hanem 
olvasmánynak szánja. 

Ennek ellenében a mai világi színdarabok a 
középkor egyházi színdarabjaiból fejlődtek ki; azok-
nak alapja pedig az egyházi szertartásokban van. 
Az ünnepélyes nagymise szertartásai például töké-
letes drámai részletek (drámát a szó görög értelmé-
ben véve, hol cselekményt, általában színdarabot 
jelent). A miséző pap és segédlete folyton és föl-
váltva cselekvényt adnak elő és a néppel, illetőleg 
énekkarral a váltakozó énekek révén állandó, szinte 
szerves összeköttetésben vannak. 

Határozott drámai jellegűek továbbá a virág-
vasárnapi egyházi ünnepségek, melyekben Krisztus 
szenvedéstörténetének szövegét különböző személyek 
között előadásra fölosztották. Még jobban megvolt 
ez nagypénteken és húsvét ünnepén. Húsvétkor az 
asszonyok a Szentsírnál az angyalokkal beszélgetnek 
i lyformán: Kit kerestek a sírban, Krisztus tiszte-
lői ? — A megfeszített názáreti Jézust, Égnek lakói. — 
Nincsen itt, föltámadt, amint megmondotta. Menje-
tek, hirdessétek, hogy föltámadott sírjából 1 Föltá-
madt, mint mondá, Alleluja! — — A három első 
mondat megtalálható a szertartási könyvekben a 
X. századtól a XIII-ig Németországban, Ausztriában, 
Svájcban, Francia-, Olaszországban, a Németalföldön, 
Angol- és Spanyolországban. Ennek a váltakozó 
éneknek tulajdonképeni drámai jellege akkor lett, 
mikor a Szentsír látogatásának szertartásával hus-
vétreggelen összekötötték. 

Hosszú volna fölsorolni a különböző helyeken 
divatban volt eme szertartásokat; azért csak néhá-
nyat említsünk meg, melyekből majd az is kitűnik, 
hogy a mag, melyet a körötte növekvő gaz, az embe-
riségnek babonáskodásra és a szellemi lények meg-
személyesítésére törekvő természete, állandóan fenye-
getett, nem fejlődhetett gyorsan virágzó szárrá, hanem 
folytonosan több és több világi elem vegyült az elő-
adásokba. 

Rouen-ban a XIII. században következő szokás 
volt: karácsonykor az oltár mögött kripta és egy 
Mária-kép állott ; a kórus előtt egy magaslaton pedig 
Krisztus születését jelentő fiú angyal képében. A pász-
torok, öt egyházi személy, belépnek és a kriptához 
mennek. Eközben a templom boltozatáról gyermek-
hangon hallatszik: Dicsőség a magasban Istennek. 
A pásztorok elé a kriptánál két más személy lép 
egyházi ruhában (dalmatikában) és kérdéseket intéz-
nek hozzájuk. Ezután mindjár t kezdődik a mise. Ha-
sonló ünnepségek voltak több más francia városban is. 
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Egy XI. századból maradt játékrend előírja, 
hogy a játék vecsernye végén lesz. Ez ünnepek 
azonban már a XII. században nemcsak tanításra 
és épülésre szolgáltak, hanem a nép kíváncsiságá-
nak kielégítésére és mulattatására is. Mert olyan 
előadás, melyben a zsidó illatszerkereskedők finom 
olajokat adnak el a j ámbor asszonyoknak nyílt szí-
nen és Pilátus római helytartói pompában fölfegy-
verzett zsoldos testőrökkel jelenik meg, már nem 
tartozik az egyházi szertartások közé. Mária Mag-
dolna is, megtérése előtt, pirosítót vesz és énekel ; 
«Boltos, adj nekem festéket az arcpirosításra ; bolon-
duljon belém minden ifjú, ha meg is bánja». Egy 
helyen meg a passióban az első vallatásnál Jézus-
nak széket tesznek oda ; de abban a pillanatban, 
mikor le akar ülni, Malchus a széket elrántja alóla, 
úgy, hogy Jézus a földre ül. 

Egy francia darabban az Úristen elalszik trón-
j án és álmodja Jézus keresztrefeszítését ; egy angyal 
imígy ébreszti föl barátságos szavakkal : 

Örök Atya, Te vagy oka; 
Nincsen Benned szégyenérzet? 
Meghalt hőn szeretett Fiad, 
Míg Te alszol, mint egy részeg. 

Atyaisten: Meghalt? Angyal: Meg bizony, a jó 
ember. Atyaisten: Vigyen el az ördög, ha tudtam 
róla valamit! 

Egy XIY. századbeli passiójátékból való az a 
jelenet, melyben a három Mária pirosítót akar venni ; 
a boltos Rőtfejű nevű szolgájára bízza a keresést, 
aki igazi bohóc és sok országban megfordult, amint 
mondja is maga : 

Franciaországban jó sokat hazudtam, 
A bajoroknál meg sok embert becsaptam. 

Mesterét, Hippokrast, következőleg a jánl ja : 
Egészséges embert, 
Aki ő hozzá ment, 
Kigyógyított bizton : 
Vaknak szavát vette, 
A némát etette. 
Az orvosi tudományhoz 
Tehetsége volt neki, 
Annyi, mint ha a szamár a 
Hegedűhúrt pengeti. 

Mikor pedig a kívánt pirosító elkészül : 
No, legyen meg a kedvetek, 
A festék jó mérték felett; 
Beleraktak mindenfélét, 
Mint hídon tolong a népség : 
Szúnyog zsírja került bele 
S egy bolondnak agyveleje, 
Egy borjúcombnak a vére, 
S mit a kakuk szólt ez évbe'. 

És így tovább hasonló dolgok. A bevételeken 
aztán a boltos hajbakap élete párjával, aki ennek 
következtében a szolgával, Rőtfejűvel, megszökik a 
Rajnán. 

Egész csomó ilyen világi elemet találunk a kö-
zépkor vége felé ezekben a színjátékokban, melyek-

ből néha a veszélyes elemek sem hiányoztak. A kró-
nikás említést tesz egy esetről, melyben a próbán 
Krisztust későn vették le a keresztről, úgy, hogy a 
főjátékban az illető pap helyett, kit jól agyonkinoz-
tak, mást kellett alkalmazni. Júdásnak is elállott a 
lélekzete, mikor fölakasztották, úgy, hogy hamarosan 
ki kellett vinni az utcára. 

Mindezeket a játékokat eleinte a templomokban 
adták elő, míg később, mikor már a díszletek foly-
ton szaporodván olt nem fértek el, a templom ud-
varán, vagy a piacon. 

A középkori egyházi színjátékok közt, főkép 
Franciaországban, hol a XIV. századból mintegy 65 
van, fordulnak elő úgynevezett moralitások, erkölcsi 
színjátékok, melyekben erények, bűnök s más meg-
személyesített fogalmak léplek a színpadra. Ezen 
darabok az erkölcsök javítása céljából, valamely 
bűnt akartak nevetségessé tenni. Néha azonban poli-
tikai vagy vallási érdeket is szolgáltak, vagy a napi 
életből vett tárgyat dolgoztak föl. Hamar elterjedtek 
Angol-, Olaszországban és a Németalföldön s csak 
a XVI. század vége felé szűntek meg. A legrégibb 
Rennes-ből való, 1439-ből; c íme: óvatos, meggon-
dolatlan; tar ta lma: három moggondolatlant az ördö-
gök a pokolba visznek s lakmároztat ják őket : húst 
visznek nekik s leöntik őket a lével. 

Világi és egyházi hatóságok azonban egyszex--
csak betiltották eme játékok előadását. A párisi par-
lament 1548-ban megtiltotta, hogy a Megváltó szen-
vedéséről, vagy másról szóló játékokat tovább já t -
szanak, mert, ámbár szent történeteket tárgyaltak, 
mégis több vígság és éle volt bennük, mint áhítat, 
a színészek viselkedése és a játék könnyelműsége 
folytán. Az érdeklődés mindinkább a világiasabb 
színezetű darabok felé fordult s a hitújítás korában 
mindkevesebb lesz a húsvéti játékok száma és mind-
nagyobb a karácsonyiaké, melyeket a protestáns 
Németországban nagy számmal készítettek és ad-
tak elő. 

Főleg több püspök fölszólalására a középkor 
végén s leginkább a XVI. század elején abbahagyták 
ezeket a templomi játékokat és helyükbe léptek las-
sanként az iskolai drámák, melyekben a katholiku-
sok és protestánsok vitáztak egymással. Magyarorszá-
gon a XVI. század közepén Sztáray Mihály próbál-
kozott meg először ilyenekkel «A papok házassága» 
és az «Igaz papság tüköré» címeken, melyek vitat-
kozó párbeszédek a papi nőtlenség és a kath. pap-
ság ellen. A «Debreceni disputa» az unitáriusok és 
kálvinisták között Debrecenben lefolyt hitvitáról tár-
gyal. Szegedi Lőrincnek «Theophania» (Isten meg-
jelenése) című munkájában (1575) az Isten meg-
jelenik a paradicsomból kitiltott első emberpár 
házánál s a verekedő, mosdatlan és imádkozni nem 
tudó Káint megbünteti és szolgájává teszi öccsének 
Ábelnek. 

Az erkölcsi színjátékokhoz tartozik nálunk a 
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Comico-Tragédia, mely megszemélyesíti a Jócsele-
kedetet, Vétket, Gyönyörűséget, Kevélységet, a Gaz-
dagot, Rablót, Tiszttartót és végül a Halált, mely 
mindnyájukat pokolra kergeti. 

A színjátékok elterjedését erősen gátolta az a 
körülmény, hogy a protestánsok egyházilag is tiltot-
ták, a katholikusok pedig kizárták belőlük a világi 
szellemet. így tisztult meg lassanként az iskolai drá-
mákban a világi elemtől az egyházi színjátszás (nem 
szólván a darabok drámai vagy szini értékéről), mely 
azonban az új korban szinte teljesen megszűnt. 
Helyébe lépett a világi színészet, melynek az eredeti 
maghoz, a kath. Egyházhoz s annak szertartásaihoz, 
tanításaihoz mennyi köze van, kiki megítélheti. 

Hogy a vetéssel mi lesz : megérik-e s lesz-e benne 
öröme a gazdának, vagy pedig le kell vágni majd-
nem tőből, mint a fiatal gabona szárát, mikor «sás-
solnak», hogy annál bujábban, gazdagabban tenyész-
szék : a jövő kérdése. 

Ujabban mozgalom indult meg tiszta kath. szín-
ház létesítése érdekében s ez talán legnagyobb fej-
lődése lesz az egyházi szertartásokból kifejlődött 
apró daraboknak. 

A régi időből való értékes maradvány az ober-
ammergaui nagy passiójáték, melyet már 1633-ban 
megtartottak s azóta minden tizedik évben rengeteg 
nép já r látogatásukra még a tengeren túlról is. 

Kónya Vilmos. 

"Neomalthusianizmus. A k e r . erkölcstan köréből. 

II. 

A társadalomban mindig uralkodott az a ten-
dencia, amit napjainkban szociális hajszálcsövese-
désnek szokás nevezni.1 Az emberek t. i. általában 
fölfelé törtetnek vagyonban, rangban, élvezetekben, 
amint fölfelé igyekeznek a kanócban az olajcseppecs-
kék. A forradalom, megszüntetvén a régi privilégiu-
mokat, ledöntötte az emelkedés sokszoros korlátjai t ; 
a radikális demokratizmus győzelmével minden 
polgár előtt szabad lett az út a magasabb társadalmi 
fokok felé. A szociális hajszálcsövesedés, magyarán 
mondva : tülekedő kapaszkodás ily módon intenzivebb 
lett.2 Amig vallásosak voltak a lelkek, addig sok 
bölcs megfontolás fékezte az emberekben a kapasz-
kodás szenvedélyét és visszatartotta őket az előmene-
tel erkölcstelen eszközeitől. Az epikureizmus azon-
ban és a vele já ró durva önzés, a hitetlenségnek 
emez iker-fajzatai, zabolátlanná tették a hajszálcsö-
vesedés folyamatát; dobjunk le minden ballasztot, 
mondták az emberek, mely felfelé való igyekeze-
tünket megnehezíti. Ezért aztán redukálják a gyer-
mekeknek számát, fittyet hányván Istennek paran-
csolatára : Crescite et multiplicamini.3 A lelkiismeret 

1 V. ö. erről szóló értekezésemet : A társadalmi kapilla-
ritás törvénye, Kath. Szemle. 1910. VII. f. 

2 így Bertillon is, i. ért. 3 Gen. 1, 28. 

a vallástalan emberben is hallatja ugyan szavát, ám 
ez a szó elnémítható; hozzá még az individualizmus 
és a liberalizmus ferdén kifaragott elméletei még 
jobban összegabalyították a fogalmakat s izmosítot-
ták az egoizmust, teli torokkal hangoztatván, hogy 
minden embernek csak önmaga iránt vannak köte-
lességei s hogy az önzés az a forrás, melyből a 
közjó ki fog buggyanni. «Que chacun souge à soi 
et tout le monde sera heureux».1 

A bajnak ismerői a sterilitásnak egyéb okaira is 
rámutatnak, azonban ezek az említett főokhoz képest 
csak harmadrangú dolgok. Legnagyobb jelentősége 
van még a Code civil azon intézkedésének, hogy a 
gyermekek egyenlő jogot formálhatnak az örökségre, 
ami miatt a nagy vagyonok fölaprózódnak, a tekin-
télyes családok kivesznek. A szociológusok tényleg 
haraggal felpanaszolják, hogy az az átkos örökösö-
dési törvény igen sok szülőt kerget a neomalthusia-
nizmus karjaiba, mert nem akarják, hogy az ősi 
vagyon a sok gyermek között atomizálódjék s így 
kikapcsolódjék a történelem folyamatából. 

A társadalombúvárok buzgólkodása arra is birta 
a francia kormányt, hogy vizsgáltassa meg azt a 
kérdést, miképen befolyásolja a pornográfia, az el-
fajult színház és a prostitúció a népesedés hullám-
zását. A belügyminiszter által összegyűjtött adatok 
alapján Gide tanár2 a következő eredményre jutott. 
Az erkölcstelen irodalom, művészet és a prostitúció 
szintén akadályai a népesség gyarapodásának, mert 
1. a «l'acte sexuel» céljává nem a nemzést, hanem 
a puszta gyönyört teszik; 2. mert késleltetik vagy 
számra nézve csökkentik a házasságkötéseket, pedig 
a házasság a «l'union sexuelle» legtermékenyebb 
fo rmája ; 3. mert bénítják a nemző erőt venerikus 
bajokkal és természetellenes bűnökkel ; 4. mert el-
nyomják az egyesülés gyümölcsét szándékosan ona-
nizmus és elvetélés által, vagy nem szándékosan 
életre képtelen nemzedéknek prokreációja által. 

Gide tanár megállapítja, hogy mindaz, ami csök-
kenti a közerkölcstelenségnek említett tényezőit, jó-
tékonyan hat a natalitásra, így mindenekelőtt a 
vallásnak parancsolatai és tilalmai, melyek mindkét 
nemre nézve kötelességnek deklarálják a szüzes-
séget a házasság előtt s a kölcsönös hűséget a házas-
ságban. Ez is mutatja, hogy a terméketlenségnek 
ez az oka is a vallás-erkölcsi okok kategóriájába 
tartozik; különben is nyilvánvaló, hogy a sexuális 
élet elvadulása a vallásosságnak tünedezésével oko-
zati összefüggésben van. 

Jól előkészített talajt találtak tehát az új-malthusi 
eszmék, mikor Angliából a francia szárazföldre szi-
várogtak be. Nem csoda, hogy az amúgy is romlott 
nép kapva kapott a maithusi tanításon, így legalább 
tudományos köpenybe öltöztethette a maga heródesi 

1 Bertillon, i. ért. és Revue, 557. 1. 
2 Bertillon, i. h., 560. 1. 
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gazságait, a gyermekgyilkosságot, a gyermekkitételt, 
a szándékos elvetélést s az onanizmus különféle 
formáit. 

Mindezek az okok bizonyos új-malthusi elve-
ket szőttek bele a francia közvéleménybe, melyek 
közmondásos, axiomatikus formába öltözködtek és 
szájról-szájra járnak. így azt szokták mondan i : 
«Le couple vaut miex que la douzaine», többet ér 
a pár, mint a tucat ; «désir de roi : garçon et fille». 
A francia írók nagyon hibáztatják az öreg asszonyo-
kat, akik maguk rontják leányaikat; az egygyermek-
rendszert, mint rendkívül ésszerű és erényes dolgot 
magasztalják gyermekeik előtt, a termékenységet 
pedig mint valami illetlen dolgot ócsárolják és ki-
nevetik. «Elle est encore enceinte! Quel malheur! 
Ces gents là, c'est pis que des animaux». 

4. A magyar nemzet, háborús múltja miatt, még 
mindig rászorul arra, hogy a műveltebb Nyugattól 
tanuljon. Ám nem ártana, ha jó dolgokban olykor a 
Kelet szerint is igazodnék. Az oroszok p. o. minden 
hibájok mellett utánzásra méltók abban, hogy kriti-
kus szemmel néznek mindent, ami Nyugatról jön s 
bezárják a kaput minden métely előtt, amely a nép-
nek romlására lehetne. Ami Nyugaton rothad, azt 
nem keresztelik el kultúrának és nem fogadják ho-
zsannával, mint minálunk szokás. 

Sajnos, a mi «modernjeink» már a neomalthu-
sianizmusban is kulturvívmányt látnak,1 melyet ná-
lunk is meg kell honosítani. A fővárosok meg is 
teszik. Kenedi Géza dr. szerint nagy városainkban 
száz meddő házasságnál kilencven esetben maguk a 
házastársak limitálják a gyermekek számát. Egy is-
mert orvos azt mondotta nekem, hogy Budapesten a 
bábáknak több jövedelmük van az elhajtásokból, mint 
a rendes szülésekből. Ám százszorta gyászosabb az,2 

hogy a maithusi rákfene a józan magyar földmives 
nép között is pusztít, mégpedig megdöbbentő mér-
tékben. 

Az infekció Franciaországból jött.3 Mikor Napo-
leon 1805-ben elfoglalta Bécset, csapatai folyton há-
borgatták a szomszéd magyar megyéket, sőt később 
Magyarország a háborúnak színhelyévé is lett. Sok 
francia ember a háború után itt ragadt és családot 

1 A «Huszadik Század» p. o. igy í r : «Malthus a nemzés 
korlátozását csak a nemi közösülésről való lemondás által 
vélte elérni, mig az új malthusianizmus hivei haladtak 
az idők kultúrájával és azon álláspontot képviselik, hogy a 
nemzés korlátozható az elháríthatlan nemi szükség kielégí-
tése mellett is.» 1911. 11. sz. Grete Meisel Hess, Népesedési 
és erkölcsproblémák. A folyóirat a szerzőnőnek fölfogásával 
azonosítja magát, megjegyzés nélkül közölvén azt le. 

3 A magyarországi egygyermekrendszerről szól : Szé-
chenyi Imre gróf, Az egyke, Budapest, 1906. ; Buday Dezső dr., 
Az egyke Baranyavármegyében, Budapest, 1909. ; ugyanaz : 
Az egyke, Különlenyomat a «Huszadik Század»-ból. Buda-
pest, 1909. Azonkívül számos cikk a folyóiratokban és napi-
lapokban. 

8 Buday, Az egyke, 4. 1. 

alapított. Ezek a dunántúli fél-magyar és fél-francia 
családok terjesztették el az új-malthusi fortélyokat s 
a Dunántúl ily módon az egykének főfészkévé lett 
és az maradt mindmainapig. 

Egykés manapság egész Dunántúl, Duna-Tisza 
közének déli része, egykések a szászok lakta vidé-
kek és a Felvidéknek egyes pontjai. Dunántúl a leg-
egykésebb megyék: Baranya, Somogy, Tolna; ke-
vésbbé egykések: Fejér, Veszprém, Zalamegye; még 
kevésbbé Vas, Moson, Sopron és Győrmegye. Par 
excellence egygyermekrendszeres vidékek: az Ormán-
ság, Sikló melléke és Mohácstól délre Dráváig. 

Az emlékezetes ököritói tűzkatasztrófa alkalmá-
val valamennyien följajdultunk és nemzeti csapás-
ként sirattuk annak az egy-két száz szerencsétlen 
embernek pusztulását. Bizonyos barbarizmusra vall, 
hogy a nemzetnek neomalthusiánus vérveszteségére, 
mely arányaiban sokkal félelmetesebb, csak azért, 
mert nem megy végbe lángok sustorgása mellett, ha-
nem titokban, feltűnés nélkül, az illetékes és arra 
hivatott közönség alig vet ügyet. Ujjainkon számlál-
hatjuk meg azt az egynéhány hazafit, aki e kérdés-
sel foglalkozik. Beméljük azonban, hogy a számok-
nak brutális beszédje végre minálunk is felrázza az 
alvó lelkiismereteket. Jehlicska Ferenc dr-

Budapes t . Főpásztorunk kettős jubileumán. Ez a feb- Jzgyhá 
ruár hónap nekünk Budapest katholikusainak s velünk . 
az egész esztergomi főmegyének, sőt tovább menve, ^ ® 
Magyarország összes katholikusainak — hogy ez is meg kfónikí 
legyen itt ebben a krónikában örökítve — szerencsés 
hónapunk. Kettős örömünnepet hozott nekünk ez a 
hónap Isten rendeléséből, aki Vaszary Kolos bibornok, 
hercegprímás és esztergomi érsek úr életét hosszúra 
nyújtván, megadta nekünk az alkalmat, hogy folyó hó 
7-én ő eminenciája püspökké szentelésének huszadik, 
12-én pedig születésének nyolcvanadik évfordulóját 
ünnepelhetjük meg. A hosszú élet már maga is Isten 
áldása szokott lenni ; hiszen azt maga az Isten igérte 
meg a sinai hegy magaslatán a neki engedelmes embe-
reknek. Ha azonban valaki úgy tölti be a hosszú életet, 
ahogy azt ő eminenciája életében látjuk megvalósítva, 
akkor az áldásos élet dicsőségessé magasztosul, mert 
benne igazán Isten dicsőül meg, az ő határtalan jósá-
gával és bőkezűségével. Mikor ő eminenciája Pázmány 
főpásztori székét elfoglalta, hazánk határain ádáz kul-
túrharc volt felvonulóban. Csatára is került a dolog, 
de az nem mérgesedhetett el élet-halálra menő küzde-
lemmé az impérium és sacerdotium között, mert kellő 
időben megjelent a nemzet életének látóhatárán — mint 
N. Konstantinnak a szent kereszt, — az isteni Üdvözítő 
ajkairól fakadt jelszó, a «Pax», Vaszary Kolos bibornok 
főpásztori jelszava, — s azóta ennek jegyében él az 
ország és szerveződik, fejlődik az ország javára a szo-
ciális katholicizmus, a katholikus társas hitélet minden 
irányban, minden téren. Mert ö eminenciája szociális 
ember a szó legnemesebb, legszentebb értelmében. Szent, 
Istenből táplálkozó szeretetével vonzódik mindenkihez, 
érdeklődik mindenkinek java-baja iránt s ekkép min-



7. szám. RELIGIO 91 

denkit bevonz magához az isteni szeretet nagy, egye-
temes szent társaságába. Ilyen volt ö teljes életében. 
Szent Benedek szerzetesi reformja, az öntökéletesség 
mások javára, benne, a mai Magyarország nagy sze-
rencséjére, példás fokon valósult meg. Már mint szer-
zetes tanár — a mintaszerű Ifjúsági Plutarchban — lett 
vezére a szociális munka úttörőinek. Mint fejlelt szo-
ciális érzékű pap és iró oda csatlakozott a «Religio» 
munkatársaihoz is, abban a félszázad előtti időben, 
amelyből a «Religio» munkatársai közöl nem él már 
csak ő eminenciája és egy hozzá közel álló másik egy-
házi férfiú. Mély tisztelettel s hálás megemlékezéssel a 
«Religio»-nak tett régi szociális szívességért, most már 
kegyességért, csatlakozunk az ünneplő hivek millióinak 
imaszerű jókívánságaihoz : ad multos annos! 

* 

Ágosta . Zsidó elismerés a Centrumnak. — Az ortho-
dox német zsidóság tolmácsa, az «Israelit», ezidei január 
18-iki számában a következő nyilatkozatot közölte: 
«A törvényhez hű zsidóság nem fogadhatja egykedvű-
séggel azt, hogy a Centrum a választás első csatájából 
mindjárt 86 mandátummal győzelmesen került ki és 
további 30 mandátuméit részben kedvező körülmények 
között küzd. A Centrum-párt, egyes tagjainak s egyes 
pártlapjainak antiszemita múló kedvteléseitől eltekintve, 
a hitvallásos szabadság őrének bizonyult. Mindenkor 
bebizonyított meleg érzése a zsidók vallási szükségletei 
és a mi vallási szent dolgaink sértetlensége iránt — ami 
előttünk minden külső emancipációnál és egyenjogú-
ságnál becsesebb, a zsidóság háláját szélesebb körben 
biztosítja, és azért ennek a pártnak gj'őzelmi hire a 
megnyugvás és megelégedés érzelmét váltja ki.» 

Eddig az «Israelit». Annyi bizonyos, hogy a Cent-
rum érdemeinek kiemelése és elismerése a zsidóság 
vallási szabadsága körül fején találja a szeget. Sajnos 
azonban, hogy a hálás zsidó, mint az itteni «Post-
zeitung» megjegyzi, a választásnál átlag véve mégis azokat 
választja meg, kik a Centrumban éppen azt gyűlölik, a 
amit az «Izraelit» megdicsért : a hajlithatatlan szilárd-
ságot a pozitiv hitet ostromló tagadással szemben. Ezek 
a Centrum ellen agyarkodó ú. n. liberális vagy szociál-
demokrata zsidók az emberiség ama kisiklottjainak 
táborához tartoznak, kik minden pártállásból toborzód-
nak össze s kiknek vallása — gyűlölet, amely minden 
pozitiv hitvallás, főleg pedig a katholikus vallás ellen 
irányul. 

Pá r i s . Kemény lecke a szabadeluüségyel kacérkodó 
katholikusoknak. 

Egy röpirat jelent itt meg a napokban, egy röpirat, 
mely minden katholikus embernek, kivált a világiaknak, 
teljes figyelmét fokozott mértékben megérdemli. Cime : 
«Révulution, Maçonnerie, Etat laique, par un curé. 
Imprimerie Leroy, Paris.» 

Szerzőnek célja bebizonyítani azt, mily elkerülhetet-
lenül szükséges az, amit X. Pius pápa sürget, «instau-
rais omnia in Christo,» mindent megújítani Krisztus 
szerint, Őbenne, és viszont, vagyis ellenkezőleg, mek-
kora bűn, mekkora árulás — az Istenre, a Krisztusra 
való figyelmet mellőzni, nemcsak a magán, de a társa-
dalmi és állami életben is. Lehetetlen a röpirat egész 

tartalmát itt kiirni. Lássunk néhány igazán erősen ki-
gondolt és kifejezett részletet. 

«Azokhoz a szabadelvüséghez szító katholikusok-
hoz fordulok, kik mindig attól félnek, hogy Istenből sok 
talál lenni a társadalomban, a törvényekben, a kormány-
zásban. Korunk nem tudja többé Istent társadalmilag 
tűrni. Ah ! az ily katholikusok szőröstől-bőröstől ugyan 
nem fogadják el az istentelenség anarchiáját (a forra-
dalmat); hiszen azok a 89-iki elvek, — mondják, — nem 
olyan rosszak ám : azokat keresztényesíteni (christiani-
ser) lehet. Az egyházat szerintök szabadság illeti meg, 
de az állami hatalom esélyeivel és kívánalmaival alá-
rendeltségben. Nekik nem kell kizárólagos állami közok-
tatás (monopole universitairel) ; de belenyugszanak abba, 
hogy minden gyermek istentelen iskolába (école sans 
Dieu) járjon, hiszen — azt mondják — szabad abból bár-
mikor kilépni, — természetesen, miután annak a mérges 
levegőjével tele szivták magukat. Az ily katholikusok a 
világért sem ejtik ki ajkukon maguktól — a társadalmi 
istentelenséget. Ha azonban szorítjuk őket, akkor kitűnik, 
hogy ők ezt elméletileg ugyan kárhoztatják, gyakorlatilag 
azonban úgy vélekednek, hogy az Isten uralkodása a 
társadalom felett manap már lehetetlenség. Istennek 
meg kell elégednie azzal, hogy ne uralkodjék, csak 
egyes emberek, az emberek fölött egyenkint. 

Az ilyen katholikusok, nincs kétség benne, forra-
dalmárok : tényleg azt az elvet követik, hogy a társa-
dalom, mint ilyen, — vagyis alkotmány, kormányzás, 
törvény — eltekinthetnek az Istentől, mellőzhetik Istent. 
Hogy lehetnének ezek nem bűnrészesek a vallási forra-
dalomban, mikor annak elveit elfogadják és követ ik?. . . 

Nincs kiegyezés és béke, nem is lehet, Isten és 
Sátán, egyház és forradalom, Isten jogai és az Istentől 
függetlennek képzelt ember jogai között . . . Gyakorlati 
következmény ebből a megmásíthatatlan elvi álláspont-
ból az, hogy minden választásnál — akár senatusba, 
akár képviselőházba, akár megyei bizottságba, akár 
községi képviselő testületbe kell választani — a jelölt-
höz mindig azt a kérdést kell intézni : elismeri-e ön Isten 
jogát a francia társadalom fölött s hajlandó azt gyakor-
latban is érvényesíteni? Igen, vagy nem. Ha igen, itt a 
szavazatom ; ha nem, ugyan nem fog engem képviselni 1.. 

Valamivel alább a szerző igen érdekes esetet, illetve 
jelenetet és párbeszédet örökít meg. Pie bibornok és 
III. Napoleon párbeszédét. Pie bibornok egy kihallgatá-
son ezt mondotta a császárnak : «Sietek elismerni felsé-
ged jó szándékait. Hanem engedje meg nekem felséged, 
hogy ehhez hozzátegyem azt, hogy sem a restauráció, sem 
ön nem tették meg Isten iránt azt, amit meg kelleti volna 
tenniök; mert hiszen se az egyik, se a másik, nem uta-
sították maguktól el (n'avez dénier) a forradalom elveit, 
habár annak egyes gyakorlati következményeivel szembe 
száltak ; mert világos, hogy az a társadalmi üdvhir, (évan-
gile), melynek az állam most hódol, nem egyéb, mint a 
hires «Déclaration des droits de l'homme», amely nem más, 
mint az Isten jogainak egyenes tagadása. No már pedig 
világos, hogy Istennek joga van parancsolni államok-
nak épp úgy, mint egyeseknek. Hiszen a ini Urunk Jézus 
Krisztus nem egyébért jött le ide a földre. Itt neki joga 
van uralkodni «sugalmazva a törvényeket, megszentelve 
az erkölcsöket, felvilágosítást öntve a tanításba, irá-
nyítva a tanácsadó testületeket, szabályozva a kormány-
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zók és kormányzottak cselekvéseit egyaránt.» «Ahol 
Jézus Krisztus ezt az uralmat nem gyakorolja, hanyatlás, 
roskadás áll be.» Erre a császár igy válaszolt : «Mit 
gondol ön, mondá; azt hiszi, hogy ez a korszak, mely-
ben élünk, összefér a dolgok ilyen állapotával és hogy 
elérkezett az ideje annak, hogy ezt a kizárólagos vallásos 
uralkodást felállítsuk ? Nem gondolja ön, főtisztelendő úr, 
hogy ez nem lenne egyéb, mint minden szenvedélynek 
szabad pórázra bocsátása!...» «Sir, válaszolá a püspök, 
hogyha oly nagy politikus, mint télséged, azt veti fel 
ellenem, hogy a pillanat nem érkezett el, nekem nem 
lehet mást tennem, mint meghajolnom ; mert én nem 
vagyok nagy politikus. (Egyike volt a legmagasabb 
szárnyalásúaknak.) De hát mit tehet az ember — egy 
tehetetlen emberrel szemben, aki azért tehetetlen, mert 
nem megy a fejébe valami odavaló dolog. Hanem hát, 
sír, én püspöknek püspök vagyok és mint ilyen azt 
mondom a nagy politikusoknak : «Az uralkodás pilla-
nata, mondja ön, Jézus Krisztus számára nem érkezett el. 
Nos, legyen úgy! Ámde akkor a kormányok számára 
sem érkezett el az ideje annak, hogy állandók marad-
janak.» Ismétlődése az I. Napoleon és VII Pius közt 
kipattant páros leszólásnak : «tragediante — comediante!» 

—;/ —la. 

Lafargue nyomain. 
Ugy november vége felé terjedt el a hír, hogy a 

hetven éves Lafargue, a szenvedélyes marxista, meg-
halt. De körülbelül olyan módon, ahogy az öreg 
csukcsok szoktak meghalni. Mindössze avval a jelen-
téktelen különbséggel, hogy a csukcsoknál a kedves 
gyermekek szokták megölni öregjeiket, ellenben Lafar-
gue a saját ügyességével ment át a hosszabb túlvi-
lági útra. 

A rövid s nem is egészen meglepő hirre össze-
néztek a felvilágosodottak táborában : 

— Hát mi ez!? 
Ellenben mi, egyszerű hivő emberek, fej bólintva 

csak annyit mondhat tunk : 
Lám, ez az! 
Evvel pedig körülbelül annyit akartunk jelezni, 

hogy hiszen a hitetlenség fáján csakis ilyesféle sat-
nya gyümölcs teremhet. Mert a meglepetéseken túl 
estünk mi már régen. A töm ges öngyilkosságnak 
lehet adni százféle cimet. Lehet megokolni akár 
ezerképen. Az legfeljebb csak azt jelenti, hogy az 
utolsó lépés volt más. Hogy az utolsó hullám, mely 
alá az áldozat végleg elmerült, volt más. De maga a 
folyam, mely időről-időre vad kegyetlenséggel szedi 
áldozatait, az egy és ugyanaz. T. i. az a legyőzhetet-
len félelem, amely hatalmába keríti a magára maradt 
szivet, mihelyt az egy felsőbb Gondviselésben hinni 
nem tud, avagy hinni nem akar. Mert, aki száműzte 
szivéből a hitet, száműzte vele a reményt is. Azt a 
reményt, amely a szenvedőknek vigaszt, a gyengék-
nek erőt, az elhagyatottaknak megnyugvást igér. Az 
Isten száműzői maguk lesznek a — száműzöttek. Ha 
ma még nem is, de holnap, holnapután már bizo-
nyos, hogy úgy lesz. 

Ebbe a szomorú keretbe látom én beleillesztve 
a minap történt oly mélyen megrendítő eseményt 
is, amely erős vonásokban mutat ja be a demokrati-
kusan nevelt, kifelé durva, de bent gyáva szivet. 

A napilapok üzleti hidegséggel számoltak el vele. 
K. Zs. gyári munkás ott lakott egy sötét szobá-

ban feleségével és három apró kis gyermekével. 
A legkisebbik, alig két hetes csecsemő, még az új 
év táján halt meg. Az asszony nem volt többé meg-
vigasztalható. Búskomorságba, majd betegségbe esett. 
Az orvos vigasztalta. De ő felgyógyulásában hinni 
nem tudott. 

Egy nap azután, hogy férje a munkába eltávo-
zott, odalép az asszony a ruhaszekrényhez. Ruha-
foszlányokat húz ki onnan. Kötélfélét csavar belőlük. 
Jókora szöget ver a falba s csendesen, lábujjhegyen 
közeleg az apró, ártatlan gyermekek felé. És akikért 
egy hivő anya végtelen szeretettel kész dolgozni, 
tűrni és lemondani : igen, akiket egy, a szivében is 
igazán keresztény anya magához szorítva, elfelejt 
minden bút és minden bánatot, ő azok nyakába vad 
kegyetlenséggel hirtelen hurkot vet, nem törődve a 
könyörgéssel, sem a gyermekek remegő sírásával. 
Azután fatuskót állit a falba vert szög alá. Rááll, 
elébb oda hurcolva a két ártatlan gyermeket. A hu-
rok végét hirtelen oda csavarja a szöghöz. Kirúgja 
maga alól a fatuskót. Egy éles j a j s két gyermek 
szivettépő nyöszörgése hallatszik egy-két pillanatra. 
Azután csend lesz. A halál borzalmas csendje. 

Nemsokára fekete kocsi döcög a sötét lakás 
előtt. Három komor koporsót helyeznek rá. S a há-
rom koporsóban három borzalmas, elkékült tetem. 
A kocsi tovább döcög a bonctani-intézet felé. Mögötte 
pedig egy boldogtalan atya kétségbeesetten tördeli 
kezét. 

Az emberek pedig megint esak csodálkozva csó-
válják meg a fejüket. Egyszer-kétszer itt-ott meg-
említik. S azután elfelejtik végleg. Elfelejtik, mint a 
nehéz élet, mint a nélkülözés, avagy a szenvedés 
ujabb áldozatát, mint mondják. 

Mert a modern rövidlátás még azt se veszi 
észre, hogy hiszen a szenvedés és a nélkülözés csak 
oly régi, mint maga az emberiség s hogy szenvedni 
és öngyilkosnak lenni még nem egy. A betegséghez, 
a szenvedéshez és nélkülözéshez még más valami is 
kell, hogy öngyilkosság legyen belőle. Kell bizonyos 
elpuhultság a szenvedéssel szemben. A_tehetetlenség-
nek és az elhagyatottságnak bizonyos érzete az élet 
küzdelmével szemben. Az a tehetetlen elhagyatott-
ság kell hozzá, amelynek igazi fészke az Istentől el-
pártolt szív. Oly szív, amely Istenben nem hisz s ép 
azért magára hagyatva jövőjében nem is bizhatik. 

Ez hát a hitetlenségnek, avagy legalább is gyáva 
hitnek súlyos, de megérdemelt büntetése, nem pedig — 
mint mondani szoktuk — az «élet» áldozata. Mert 
ugyanakkor, amikor Lafargue-ék az öregségtől, szen-
vedéstől, nélkülözéstől s tudom is én mitől, gyáván 
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az öngyilkosságba rohannak, mivel az élettel mél-
tóan megküzdeni nincs erejük, ugyanakkor, mint 
ugyancsak a lapokban olvassuk, a svájci születésű 
Maria Benedetta nővér már ötvenedik éve a hit fen-
séges megnyugvásával tűri gyógyíthatatlan betegsé-
gének tengernyi kínjait. 

Ép élete legszebb éveiben érte őt a szenvedés. 
Úgy vagy huszonöt éves volt, amikor az orvos mély 
megindultsággal adta tudtára, hogy egész életét az 
ágyban kell töltenie — mozdulatlanul. És pedig a 
szó legszigorúbb értelmében. Mert a feje úgyszólván 
egészen elvált nyakcsigolyájától s egy kisebb moz-
dulat is életveszélyes lehet. És a gyenge nő, aki jól 
tudta, hogy egy átvirrasztott éjszaka is sok, hogy tel-
jesen mozdulatlanul már egy óra is szinte végtelen-
ségnek tetszik, nem ijjedt meg egy egészen hosszú 
életet így átszenvedni. 

S azóta nem napok, nem is hosszú hónapok, de 
évek multak el. Egy egész félszázad hosszú évei. Az 
egykori huszonöt éves beteg ma már hetvenöt éves 
nő. Körülötte azóta minden megváltozott, csak az ő 
szenvedése ugyanaz maradt, amelyet ő folyton 
ugyanazzal a csodálatos mosollyal és ugyanazzal a 
csodálatos megnyugvással tűr évről-évre. S vele együtt 
nem egy szív, nem egy lélek szenved hasonlóan. Ha 
nem is annyit, de mégis sokat, igen sokat. Annyit 
legalább is, amennyi nagyon elég volna, hogy a 
«modern» fölvilágosodott ember — öngyilkos legyen. 

Azonban, míg a büszke fölvilágosodott lelkek 
megsemmisülve és erőtlenül az öngyilkosság örvé-
nyébe roskadnak a szenvedés súlya alatt, addig az 
élő hit neveltjei lönséges nyugalommal állják az élet 
legsúlyosabb viharait. Mert a hivő lélek mégis csak 
valami más. Egészen más! 

Azt az erőt, amit a Gondviselésbe vetett hit nyújt 
a léleknek, azt az erőt semmi technikai vívmány, 
semmi tudomány pótolni nem képes soha. Azért 
nagyon jól jegyezte meg valaki, hogy aki a hitet 
akarja száműzni a társadalomból, az először is szám-
űzze onnan — a fájdalmat és a szenvedést. 

Addig pedig, míg könny van a földön és szen-
vedés, addig, Arany János szerint, a hit tanít meg 
szenvedni, a hitetlenség legfeljebb — öngyilkosokat 
nevel. Kóza György. 

Harsányi Lajos: A Napkirály rokona. Buda-
pest, 1911. Élet, irodalmi és nyomdai r.-t. kiadása. Ára 

I o m - 2 korona. 
Én a Halál rokona vagyok - mondja Ady Endre — 

szeretem mindazt, ami beteg és különös. Ez a mondás 
lett a legújabb magyar líra jeligéje; nagyon eredetinek 
tartják, noha már 1891-ben így énekelt a «Neurotica» 
verskötet szerzője, Dörmann Felix : 

Ich liebe die hektischen, schlanken 
Narcissen mit blutrotem Mund. 
Ich liebe die Qualengedanken, 
Die Herzen zerstochen und wund. 

S Dörmann sem találta fel a modem költészeti 
puskaport, mert hiszen ő sem más, mint Baudelaire 
adeptusa. Baudelaire tenyésztetle először en gros a kor-
hadt, beteges és abnormális hangulatokat, szebbnek 
mondta a rothadás foszforeszkálását a Nap ragyogásá-
nál. Azt mondta : Le a pórias egészséggel, le az egyszerű 
természettel ! Éljen a betegség, éljen a halál, éljen a 
bonyolult természetellenesség ! 

A «Halál» poézise ma nálunk elég divatos, még az 
egészségesebb nemzedék is elbódult illatától, mint a 
madár a görény szagától. Új és csillogó köntösben jelent 
meg a beteg költészet s meg kell vallani, hogy külsejé-
vel hódított. 

A körülmények kedvezlek neki. Ady fellépése előtt 
már nagyon kopott és unalmas volt a magyar költészet 
külső és belső teknikája. 

A Petőfi és Arany által vert széles csapáson haladt 
a törpe epigonok kényelmes omnibusza; lombfürészetre 
emlékeztető aprólékos ügyességgel faragták verseiket 
uraságoktól levetett, unalmas klisék szerint. 

Az új költők gyökeresen szakítottak a régimódi 
stílussal ; új ritmussal, új képekkel, új és szokatlan szó-
összetételekkel, új és furcsán alkalmazott jelzőkkel (pl.: 
dülledtszemü hang, okos cipő, kékes illat stb.) hódítot-
ták meg a közönséget. Az olvasók nagy része nem vette 
észre, hogy a modern kritikusok aranytányéron romlott 
ételeket tálaltak fel, pikáns generálzafttal leöntve. Azt 
hirdették, hogy versben nem szabad gondolatot, főképen 
egészséges gondolatot és becsületes érzést keresni, hanem 
csak misztikus zenét és homályos tudatalatti hangulatot. 
Ha van alkoholmentes bor, nikotinmentes szivar és a 
német protestánsoknál «gottfreies Christentum», akkor 
nevetséges a költészettől poézist várni; a poézist a nagy-
képű homály, fenséges hülyeség, pompásan hangzó 
üresség, fagyos allegória, szellemesen összetákolt szel-
lemtelenség és állatias érzékiség pótolják. 

A Pegasus szó tudvalevőleg három szótagból áll ; 
a moderneknek ez hosszú szó ; csak a harmadik szó-
taggal jelzett, köztiszteletben álló állaton (sus) járják be 
képzeletük illatos berkeit. 

A halál és rothadás ezen költészetével vi harcot új 
kötetében Harsányi Lajos, mint beköszöntő versében 
mondja : 

Nekem sötét a köntösöm. 
Fejemen tövis-korona, 
De a láthatatlan titkos, égi 
Napkirálynak vagyok a rokona. 

Nem a halált, hanem az életet akarja magasztalni. 
Harsányi nevéhez a vallásos költészet megújhodása 

fűződik ; a régi tiszta bort, a vallásból fakadó érzelme-
ket nem a régi tömlőkbe önti ; szép, cifra aranyhordó-
kat készíttet, melyek nem konganak üresen, van ben-
nük nemes tartalom. Nemes tartalmat az új formáknak 
csak egészséges lélek adhat. És Harsányi egészséges. 
Külsőségekben, stílusban, ritmusban az új költészet 
embere, de épen ez az ő nagy érdeme, hogy nem engedte 
az új vívmányokat a «Nyugat» Íróitól elmonopolizálni. 

Megmutatta, hogy a vallásos költészet új alakban 
is életreképes ; az örök Szépség és Jóság elavult kenet-
teljesség, bombaszt és elcsépelt közhelyek nélkül is ki-
fejezhető. Megmutatja, hogy a vallásos lira is fejlődésre 
képes ; szomorú is volna, ha nem volna így, mert ami 



94 RELIGIO LXXI. évf. 1(.)12. 

nem fejlődik, az hátramarad. A mai időben, mikor min-
den intelligens ember tud régi mintákat másolva, tűr-
hető verseket írni és midőn nagyon is sok ügyes, régi 
módi rímkovácsunk van, feltétlenül jogosult ilyen 
újító fellépése. 

Harsányi szimbolista; nem eszköznek használja a 
metaforát és az allegóriát, hogy mondanivalóját illusztrálja; 
kész valóságnak, betűszerinti igazságnak tünteti fel 
képzeletének állítását. A képen van a hangsúly, nein a 
kép által jelzett dolgon. így jön létre a szimbólum. Míg 
az allegóriában pontról-pontra ki tudjuk mutatni a kap-
csolatot kép és jelentés közt, a szimbólumnál ez nem 
lehetséges. Harsanja költői látomásaiban nem tudjuk 
mindig a szimbólumokkal jelzetteket felfedezni ; sokszor 
csak sejtjük, hogy mit is akar mondani. A lelki élet 
küzdelmeit, vereségeit és győzelmeit vonultatja fel 
előttünk káprázatos víziókban. O nem a Halál, hanem 
az Elet fejedelmének, Krisztusnak a rokona és lovagja. 
Krisztus hiveit szólítja harcba a muzsikás, szitkos és 
öblös hangú piros csapatok ellen, akik a szent palotát: 
az Egyházat meg akarják csúfolni. Ez a költemény vissz-
hangja Ady: «Vörös Szekér» című szimbolikus verseinek, 
melyben a szocializmust jelképezte a szabad gondol-
kodó költő. 

A «Napkirály rokona» cimü ciklus után a «Titok-
zatos Palota» verssorozat következik, melyben szintén 
vallásos életének harcait és kísértéseit mondja el. 

Némely versnek, pl. a «Vigilia» című utolsó szaka-
szának, könnyen furcsa magyarázatot adhat az ellen-
tábor. Óvatosabbnak kell lenni a szimbolizálásban is. 

Harsányi erős önbirálatot gyakorolt; két első köte-
tében akad itt-ott egy-egy gyengébb kompozíció, sánta 
rím és döcögős hely ; most azonban feltétlen haladással 
állunk nála szemben. 

Sajnálom, hogy nem hagyta ki a «Tűz a zárdában» 
(65. old.) cimü költeményt. Szépen van írva, de nem a 
mi Napkirályunk sugalmazta. A verskötet határozottan 
nyert volna e költemény kihagyásával ; nem illik bele 
a «Napkirály» rokonságába. 

A kötet végén hosszabb elbeszélő költeményt talá-
lunk : Mors Imperator cimen. Kényes témát dolgozott 
fel a költő. Rikító színben festi a bünt, hogy a meg-
térés annál szembetűnőbb legyen. Gyönyörű szavakkal 
rajzolja a halál hatalmát. (88. és 89. old.) Valóban 
szembeötlő a haladás a két első kötettel szemben. Tárgy-
köre nem oly széles, mint azelőtt, de mélyebb, melegebb 
és magával ragadóbb szavakat talál. 

Örömmel forgattam a túlságosan stilizált borítékú 
könyvet; egynek a kivételével, mely tárgyánál fogva 
kellemetlenül érintett, megbocsátok minden költemé-
nyének, bár akadt olyan is, melyen megértő képességem 
hajótörést szenvedett. De ez a megnemértés szubjektív 
hibám is lehet, mert nem vagyok kellőleg diszponálva 
szubtilis lelki rébuszok megfejtésére. 

Harsányi belenézett a Napkirály jóságos és fensé-
ges arcába, érezte szeretetét. A Napkirály megigézte ; 
érzelmét, elragadtatását szavakkal ki nem fejezheti, mert 
hiszen az egyházi ének is mondja: 

Nec lingua valet dicere, 
Nec litera cxprimere : 
Expertus potest credere, 
Quid sit Jesum diligere. 

Harsányi sejteti a kimondhatatlant, elképzelhetetlent 
ami elég nagy és nehéz dolog. 

A versolvasáshoz is ihlet kell és itten vallásos han-
gulat is. Aki hittel, mély rejtelmes és értő hittel olvas, 
annak szivében Harsányi Lajos költeményei halkszavú, de 
mély és édes visszhangot és erős rokonérzelmet keltenek. 

Érdeklődéssel várjuk a költő további fejlődését. 
Lám Frigyes. 

* 

H á r o m ú j folyóira t . A jelen évvel három új 
folyóirat indult meg. 1. Irodalomtörténet. A magyar 
irodalomtörténeti társaság havi folyóirata. Szerkeszti 
Pintér Jenő. A társaság tagjainak 10 korona, a nem-
tagoknak 15 korona az előfizetési díj. 2. Történeti Szemle. 
Szerkeszti Angyal Dávid. Előfizetési díj 12 korona. 
3. Új Élet. Szerkesztik Bárczy István és Wildner Ödön. 
Előfizetési ára 20 korona. 

Érdemes három folyóirat, mindegyik komoly iro-
dalmi nívón áll. Az első a magyar irodalomtörténet 
nekünk oly kedves tudományát szolgálja; a második a 
világtörténelem kérdéseit fejtegeti ; a harmadik a fő-
város polgármesterének szerkesztésében vegyes kulturai 
kérdésekkel foglalkozik és minden téren a haladó 
irányt szolgálja. 

Az első füzete mind a három folyóiratnak gazdag 
tartalommal mutatkozott be, mi pedig fölhívjuk rájuk 
az érdeklődő közönség figyelmét. x. 

* 

W a s ist Rel ig ion ? Von Dr. E. Fischer, Bukarest 
Preis 20 Pf. 16° 48 1. Druck u. Verlag der Handels-
Druckerei Bamberg. 

I. A jelzett népiratka a szellemi forradalmat van 
hivatva szolgálni. Büszkén hordja feliratul: Volksschrilten 
zur Umwälzung der Geister. Ezzel jelzi programmját is. 
A felvetett kérdésre : Mi a vallás ? szintén ennek meg-
felelő szellemben adja meg a választ. Szerinte a vallás 
nem más, mint kizárólag alanyi érzelem ; amivel Schleier-
macher, Herder, Paulsen téves felfogását ismétli a 
szerző. Hogy vallási kérdésben könnyen tévutakra kalan-
dozik, nem is veszem tőle rossz néven, egyszerűen azért, 
mert tudtommal neki, a gyakorló orvosnak, nem szak-
tárgya a hittudomány ; inkább azt nehézményezhetjük 
joggal, hogy minek ír oly dolgokról, melyekhez nem 
ért. Lehet, hogy iratával százakban ingatta meg a hitet 
s ez már lelkiismeretlenség is, de egyszersmind durva 
merénylet az ember legértékesebb kincse ellen ; ennek 
tekintendő ugyanis a vallás, mely nemcsak egyesek, 
hanem az egész társadalom boldogulásának képezi 
alapját. 

A vallás nem merülhet ki kizárólag az érzelem meg-
nyilatkozásaiban ; és pedig azért nem, mert a vallás az 
egész embernek viszonya Istenhez, nem pedig az ember 
érzelmeinek — szivének — viszonya Istenhez ; a vallás 
tehát az egész embert, annak összes tehetségeit viszonyba 
és pedig függő viszonyba hozza Istennel ; összes szellemi 
és fizikai képességeit Isten szolgálatába állílja a vallás. 
Értelmemmel megismerem Istenemet, mint Uramat, 
Teremtőmet, kit hódolat s szolgálat illet meg részem-
ről; akaratommal alávetem magam parancsainak s szi-
vemmel, érzelmeimmel a szerelet adóját rovom le s 
gondolataimat, szavaimat s cselekedeteimet úgy irányí-
tom, hogy azok folylon összhangzásban legyenek az ő 
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akaratjáva). Egyszóval a vallás arra kötelez, hogy tegyem 
a jót s kerüljem a rosszat; tehát nemcsak érzelmeimre 
hat a vallás, hanem egész lényemre, éltem minden 
tevékenységét befolyásolja, irányítja. Innen van az, hogy 
érzem a lelkiismeret megnyilatkozását, hallom annak 
tiltó s parancsoló szavát; innen van az, hogy a jó tett 
után érezzük a lelkiismeret jutalmát, a rossz tett után 
pedig a keserű szemrehányást ; mindez nem történnék, 
lia a vallás kizárólag csak érzelmeinket szabályozná s 
csupán érzelmeinknek parancsolna s tiltana meg egyet-
mást, aszerint, amint az az isteni akarattal összhangzat-
ban van, vagy azzal ellenkezik. 

A tapasztalat is nemcsak azt bizonyítja, hogy nincs 
nép vallás nélkül, hanem azt is, hogy a vallás mindig 
vallási szertartásokkal, istentisztelettel — cultus — volt 
összekapcsolva ; továbbá, hogy a vallás mindig és min-
denütt bizonyos tanokat tartalmaz, melyek részben a 
hitre vonatkoznak, — vagyis mit kell hinni, — részben 
az erkölcsre — vagyis mit kell tenni. — Röviden : a 
vallás lényeges részei : a hit, az erkölcs s az istentiszte-
let. Ezen lényeges alkatelemek nélkül nincs vallás; tehát 
egyedül az érzelemre szorítkozó vallás a valóságban 
nincs meg, az csakis egyes tudósok rendszerében létezik, 
ott is csak mint a képzelet szüleménye. 

Ebből is kiviláglik, mily óriási tévedés szerzőnek 
az az állítása, hogy az istentelen is bírhat mély vallá-
sossággal. Ez ellentmondás. A vallásos ember épen az, 
ki elismeri, hogy van Isten, elismeri, hogy ő ezzel a 
Legfensőbb Lénnyel szemben alárendelt viszonyban 
van és ezen alárendelt viszonyból reá háramló kötelme-
ket teljesíti ; ezt nevezem vallásos embernek, mert csakis 
az ilyen vallja meg Istenét, ez lesz vallomást, vallást 
hitéről. 

Ép oly téves a szerző okoskodása, mikor e kérdésre, 
mi a vallás ? így felel : Natürliches, unverdorbenes Gefühl, 
die Ehrfurcht des Menschen über sich selbst. A vallás 
ily meghatározását csak az adhatja, ki nincs tisztában 
azzal, melyek a vallás lényeges alkotóelemei. Ilyen val-
lás senkit vissza nem tart a rossztól. A tisztelet önmaga 
iránt megvan sokszor a legnagyobb gonosztevőben is; 
az önbecsülés, az önérzet inkább túlteng az emberek-
ben és épen ezért lépik tűi a vallás üdvös előírásait, 
parancsait; az önérzet nevében és jelszavával gázolnak 
keresztül sokan ellenségeiken, holott a vallás épen azt 
mondja : bocsáss meg az ellened vétőknek. Ezen hely-
telenül értelmezett önbecsülés adja soknak kezébe a 
kardot, hogy megsértett önérzetének lovagias elégtételt 
szerezzen s mikor ezt teszi, épen a vallás ellen vét, 
mely azt mondja : ne ölj ! Ez a rosszul magyarázott ön-
becsülés izgatja a felforgató elemeket, hogy mások 
jogainak letiprásával magukhoz ragadjanak idegen 
vagyont, illetéktelen befolyást, kiváltságokat, melyekhez 
csak mások jogos érdekeinek megsértésével juthatnak. 
Az olyan vallás, minőt szerző képzel el, inkább az ember-
ben lappangó állatot, vagyis a szenvedélyeket szabadítja 
fel a józan ész s a lelkiismeret rovására, a testet teszi 
győztessé a lélek fölött. Ez a vallás általános felfor-
dulást idéz elő, küzdelmeket provokál, melyekben 
nem az igazság fog győzni, hanem az az önzés, az az 
önimádás, mely alkotóeleme szerző által kontemplált 
vallásnak. 

Ezzel szemben az igaz vallás harmóniát, összhangot 

jelent Isten s az ember közt, az örök Igazság s az emberi 
érdek közt. Ebben a vallásban az emberi érdek simul, 
alkalmazkodik az Örök Igazsághoz, igy jő létre az 
erkölcsi rend, mely társadalmakat tart fenn, nevel, s 
vezeti őket az okos fejlődés és haladás útján s ennek 
nyomán jólét, boldogulás fakad, megelégedettség kél a 
szivekben; bizlatólag int a jövő az ilyen vallásos ember 
felé még a nagy megpróbáltatások közepette is, mert 
öntudata tiszta. Az ilyen vallás jótékony útjelző az élet 
összevisszaságában, ez vezet a társadalmi problémák 
helyes megoldásához ; az ilyen vallás üdvös korlát, mely 
nem merénylet a személyes szabadság ellen, hanem biz-
tosíték, oltalom az élet mélységes szakadékainak part-
ján, amilyen vallás a személy- és vagyonbiztonság leg-
megbízhatóbb alapfeltétele, lelkünknek leghathatósabb 
egyensúlyozója, a szenvedésben vigaszunk, a küzdelem-
ben erősségünk, mely a győzelemben is bölcs mérsék-
letre int. 

A hittudományokban való teljes járatlanság a 
magyarázata annak, hogy mások is szerzőéhez hasonló 
ferde felfogásokat vallanak vallási kérdésekben. 

így pl. a «Műveltség Könyvtárának» az Emberről 
szóló kötele (388. 1.) többek közt ezt a merész állítást 
kockáztatja meg: «Minden vallásnak az a célja, hogy a 
hivőnek e földi lakást még akkor is kedves, vagy leg-
alább tűrhető otthonává tegye, lia a sors kegyetlenül 
sújtja». Tudtommal a vallás célja Islen szolgálata s a 
vallás elsősorban nem is a földi, mulandó érdekeket 
szolgálja, hanem az örökkévalókat, a sírontúliakat. 
A hírhedt Haeckel pedig annyira elszólja magát, hogy 
a hit és megismerés fogalmát teljesen összetéveszti. Vak-
hitnek, babonás hitnek bélyegzi a vallást, mely termé-
szetfeletti dolgokról szól s azt mondja, hogy ez a hit 
«widerspricht mithin den erkannten Naturgesetzen und 
ist als solcher unvernünftig». (Welträtsel 138. 1.) A val-
lás nem is mondhat ellen a kétségtelen bizonyosságü 
természettörvényeknek, egyszerűen azon oknál fogva, 
mert annyira más téren mozog a vallás, hogy a termé-
szettudománnyal nem is találkozik, tehát vele össze-
ütközésbe nem is kerülhet. A természettudomány más-
részt nem tagadhatja a természetfölöttiek létezését, annál 
kevésbbé, mert a józan ész vezeti rá az embert a természet-
fölöttiek elismerésére az oksági elv alapján. Amihez 
tehát a józan ész törvénye útján jut az ember, az nem 
lehet észellenes, unvernünftig. A természettudomány, 
mint tapasztalati tudomány nem is arról beszél, hogy 
pl. volt-e teremtés s hogy a Teremtő kinyilatkoztatta-e 
magát az embernek? Erre a feleletet nem várjuk az 
entrópia, a nehézkedés vagy bármi más természettör-
vénytől, mert tudjuk, hogy ezek a törvények teljesen 
illetéktelenek akár igenlő, akár tagadó választ adni ; 
ennélfogva ellentmondásról itt szó sem lehet, dacára 
annak, hogy Haeckel más véleményen van ; különben 
is ennek az úrnak a vallási kérdésekben való teljes el-
fogultsága köztudomású. 

A vallás téves meghatározását olvashatjuk a szo-
morú hírre vergődött Hoensbroech grófnál, ki többek 
közt így ír : Zunächst rechne ich nicht zu Religion 
alles Äussere : Dogmen, Sakramente, Glaubenssätze, 
Symbole, Liturgien, Zeremonien. (14 Jahre Jesuit. II. köt. 
601. 1.) Persze, persze a dogma, szertartás, a hittételek 
stb. még nem vallás, de a valláshoz tartoznak; nincs 
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istentisztelet, nincs meghódolás Isten előtt ott, ahol nem 
hiszek Isten szavának, kinyilatkoztatásának. 

Ha már az emberek is megkívánhatják azt, hogy 
szavuknak hitelt adjunk, hát Isten nem kívánhatja ezt 
meg legalább is ugyanannyi joggal? Hát mondhatjuk-e 
arról, hogy tiszteli az Istent, vagyis, hogy vallásos ember, 
aki nem hisz Istennek s kinyilatkoztatásait megveti? 
Vagy tiszteli az uralkodót az, ki neki tüntetőleg hátat 
fordít? Nemde a szertartás betartása, a ceremónia, a 
tiszteletnyilvánitásnak kelléke? Epígy, ha Istenemet 
imádom, nem közömbös az, vájjon szivarfüstöt eregetve 
teszem-e azt, vagy pedig tiszteletteljes helyzetben — 
szertartásos módon — végzem imámat. Az előbbi tisz-
teletlenség, az utóbbi istentisztelet, szóval vallásos tény-
kedés. Tehát jól tenné a nemes gróf, ha az említett 
külső dolgokat is a vallás kellékei közé sorolná. De még 
jobban feltárja lelki meghasonlását a gróf alábbi sorai-
val : «Nicht als ob es nicht noch eine Menge von 
Welträlseln. . . eine Menge von Fragen, z. B. Wie Gott 
ist? (auch das er ist, ist ja keine mathematische 
Gewissheit), was nach dem Tode sein wird? und viele 
andere. Aber solche Fragen und Rätsel haben nichts 
mit Religion zu thun.» Micsoda vallás lehel az, mely-
ben az Isten léte is kérdéses? Micsoda istentisztelet az, 
melyről azt sem tudom, hogy merő szemfényvesztés-e, 
vagy pedig érdemszerző s Istennek letszö liódolatnyilvá-
nítás-e? Nem vallás az, melyben az örök igazságok egy-
általán szóba sem jönnek. Az ilyen ember önmagát 
ámítja, ha azt tarlja magáról, hogy ő azért vallásos. 
Hiába a játékpénzt nem fogadják el valódi értéknek, 
épigy az ilyen vallást sem fogadják el valódi vallásnak. 
Az ilyen vallás senkit jobbá nem tesz, senkit helyes 
önfegyelmezésre nem képesít, senkit meg nem nyugtat. 

Nem az ilyen vallásról beszélt a híres Laudon halá-
los ágyán, midőn bátyjához így szólt: Féljed Istent, 
Teremtődet, tartsd meg szent vallásod parancsait, mert 
vallás nélkül nincs igaz ember, nincs hős, nincs állam-
férfiú. A vallástalan emberek az emberiség salakját 
képezik. 

Tic h y Sándor. 

Mi volt a bűne? 

Mi volt a bűne Barkóczy Sándor bá rónak? 
Az, hogy magánéletében kifogástalan katholi-

kus volt; az, hogy a gondjaira bízott iskolákat nem 
szolgáltatta ki a szabadkőműves tanárok önkényének ; 
az, hogy néhány katholikus intézetet is segélyben 
részesíttetett, amire eddig csak protestáns intézeteket 
tartottak érdemeseknek. 

Ettől ijedtek meg bősz ellenfelei s támad-
ták őt. 

A püspökök kétszer is közbevetették érette 
magukat ; a pár hóval ezelőtt tartott katholikus 
nagygyűlés és a sajtógyűlés szintén tüntetett mel-
lette; hétszáz (700) népgyűlés is felszólalt érdeké-
ben : mindez hasztalan történt, Barkóczy bárót elej-
tették. 

S mikor már elejtették a nemes bárót, hogyan 
keltek védelmére az érdekelt körök, eléggé ismere-
tes ; hogyan tüntettek sokan mellette, az sem ismeret-

len. Egyről, egy tüntetésről nem volt szó, legyen 
róla rövid pár sorban itt említés téve. 

Az Országos Katholikus Tanáregyesület tagjai 
Budapestre jöttek, hogy szokásos gyűlésüket meg-
tartsák. A gyűlést az egyetem templomában tartott 
«Veni Sancte» és szentmise előzte meg s ezen szent-
mise alatt a világi középiskolai tanárok közül negy-
venen (40) járul tak az Úr asztalához, magukhoz 
vették az isteni Mester szent testét. 

Tették ezt azok a tanárok, akiket galádul azzal 
vádoltak, hogy azért ájtatoskodnak, azért buzgólkod-
nak, mert érdekből tetszeni akarnak a buzgó báró-
nak ; tették ők ezt akkor, mikor a báró kegye nem 
lehetett már hasznukra. 

Igy tüntettek egyebek között (mert sok mást is 
tettek) — buzgóságukkal a hálás tanárok a buzgó 
báró mellett. Tomcsdnyi Lajos S. J. 

V. K a l k s b u r y . A jövő számban. 
H. Iga l . Hát majd csak a lehetőség szerint tegye. 
Sz. R i m a s z o m b a t . Tetszik látni, miként intéződik el 

az oly dolog, amit az ember maga nem képes a saját kezeivel 
elvégezni. 

H. Megkaptam. Alkalomadtán rákerül a sor, ilyesmit 
t. i. a szerkesztő belátására kell bizni, aki minden jogos 
igénynek eleget tenni iparkodik. 

B. D i t ró . Mikor valaki «irreligiosus»-ból «religiosus»-sá 
lesz, annak mindig örül a «Religio.» Ugye az egész művelet-
hez nem kell egyéb, csak egy kis jóakarat. Ez az, ami sok 
embernek olyan — nagyon nehéz. 

T. Heves . Jól teszi, lia a gyakorlati élet tapasztalatai 
között sem felejtkezik meg az elmélet műveléséről. Se a 
theoretikusok magukban, se a praktikusok elméleti elmélyedé-
sek nélkül nem érnek sokat. A kettőnek egyesítése hasznos 
a reális élet küzdelmei között. 

R . Bá taszék . A lelkek regenerációja munkájában, mint 
látom, tevékeny részt vesz Nagyságod. Ezt szolgálja «Mentsd 
meg lelkedet» (ötven missziós sz. beszéd, ára 5 korona) most 
már II. kiadásban megjelent s minden ajánlásra méltó könyve 
is. Jól látja a helyzetet «Míg nem lesznek hivő, lelkileg 
tisztán élő hiveink és papjaink, a politikus katholikusok 
semmit se fognak elérni. Sőt a csak politikus katholikusok — 
pedig de sok ilyen van még mindig — lejáratják lassan a 
tiszta katholikus álláspontot minden téren.» Jó helyen tapo-
gatja közéletünk sebeit. 

TARTALOM: Új könyv a kalh. autonómiáról. 
(Az egyházi birtok eredete és a magyar szent korona.) IV. 
Dudektöl. — Adatok a keresztes hadak részére engedé-
lyezett búcsúk történetéhez. II. Slöhr Gézától. — Egyházi 
sz ínművésze t . Kónya Vilmostól. — Neoma l thus i an i zmus . 
II. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika. 
— y - / a - tó l . — Lafargue nyomain. Kóza Györgytől. — Iro-
dalom. Harsányi : A Napkirály rokona. Lám Frigyestől. — 
Három új folyóirat, x.-től. — Fischer : Was ist Religion ? 
I. Tichy Sándortól. — Mi v o l t a b ű n e ? Tomcsányi Lajos-
tól. — Telefon. 

La tu la jdonos és k iadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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E L O F I Z E T E S I A R A 

Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 
K 12- D U D E K J Á N O S dr. 
* 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. 

Új könyv a kath. autonómiáról. <v.) 
Kérészynek az autonómia hatáskörére vonatkozó 

kompromisszum-tervét ismerjük. Szerinte az egyházi 
vagyon állami eredetű s az ezen nyugvó és a szent koro-
nához kapcsolt főkegyúri jog állami jog. Tekintettel 
azonban arra, hogy anyagi javaink — amint mondja — 
a «kath. egyházi célra lekötött vagyonkomplexumok» 
s tekintettel a főkegyúri jognak a múltban a dikasz-
teriumok utján történt kezelésére, a kibontakozás 
módját akként véli megoldhatónak, hogy mindezek 
az ügyek ugyan továbbra is a minisztérium kezelése 
alatt hagyandók, de az autonómia kezelésébe átadha-
tók, úgy azonban, hogy «az autonómia a vallás és 
közoktatásügyi minisztériummal szemben körül-belől 
ugyanolyan jogállással bírjon, mint a milyen volt 
1848 előtt az egyházi és tanulmányi bizottságoké a 
helytartótanács irányában.» (41. 1.) Vagyis ily formán 
az autonómia igazgatótanácsa egyik ügyosztálya 
lenne a kultuszminisztériumnak. 

Miután pedig a kath. autonómia fölállítására 
vonatkozó tervét így világosan, de általunk teljesen 
kétségbevont alapokon előadta, illetőleg hatáskörét 
megállapította, a továbbiakban hozzáfog tervének rész-
letes kifejtéséhez, nevezetesen a további eljárásra 
nézve ama szempontot állítja fel irányadónak, hogy 
«az autonómia úgy az egyházi, mint az állami érde-
k e k e t mindenben kielégítő módon (9) m e g a l k o t h a t ó , 
anélkül, hogy ahhoz az egyházi vagyon tulajdonjogá-
nak vagy az alapok és alapítványok jogi természeté-
nek kérdése tekintetében való előzetes megegyezés 
szükségeltetnék.» (42.1.) Sőt egyenesen tévesnek minő-
síti azt a felfogást, mintha «e kérdésnek előzetes 
tisztázása nélkül a kath. autonómia vagyonkezelési 
hatáskörére vonatkozólag dönteni nem lehetne». 

Itt mindjárt meg kell állanunk egy pillanatra s 
nyomatékosan hangsúlyoznunk abbeli óvásunkat, mely 
szerint tudományos fejtegetésben az előttünk egészen 
világos kérdést ilynemű jogászi fogásokkal elhomályo-
sítani nem engedjük. 

Milyen jogcímen kívánhatja Kérészy átadható-
nak az 1848: III. t. c. 6. és 7. §-a által a kormány 
kezelésébe átutalt kath. főpapnevezés, alapjaink és 
alapítványaink, nemkülönben közép- és felső iskoláink 

kezelését, ha az egyházi vagyon tulajdonjogának s 
az alapítványok jogi természetének kérdése kétség-
ben hagyatik? Illetőleg, ha az a közjogászok s maga 
Kérészy előtt tulajdonképen nem is kétséges, hanem 
ha, mint fönnebb hallottuk, az ő meggyőződésük sze-
rint : az egyházi vagyon határozottan állami eredetű 
s ha a főkegyúri jog határozottan állami jog? Kit lehet 
ilyen bevezetés után józanul kapacitálni arra, hogy 
oly következményeket ismerjenel jogosaknak, esetünk-
ben, hogy azokat a bizonyos jogokat, azt a bizonyos 
kezelést ismerje el autonómiánknak átadhatónak, ha 
a praemisszák, ha az alapjog — t. i. a tulajdon kér-
dése : mint állami jog -— ez ellen egyenesen tilta-
kozik ? 

Hiszen ha egy a katholikusoknak adandó kivéte-
les kegyelemről volna szó, akkor ilyen címen s ilyen 
formán akár a kincstári javak kezelését is kérhetné 
maga számára a kath. autonómia. De ha nem kegye-
lemről s nem is valami kivételes kedvezményről, 
hanem ha a katholikusokat megillető jogról van szó: 
akkor az államjogászok, ha Kérészy kompromisszum-
tervével állunk eléjök, egyszerűen a szemünkbe nevet-
hetnek, mondván: megbolondultatok ti katholikusok, 
hogy oly jogokat akartok ti kezelni, melyek állami 
eredetű vagyonon nyugvó állami jogok? Ez egy-
szerűen nem lehetséges, mert ilyen jog titeket nem illet 
meg. 

A Kérészy-féle kompromisszumra tehát csak úgy 
nem lehet kath. autonómiát építeni, mint a levegőbe 
nem lehet várakat emelni. 

Ilyen minden jogi alapot nélkülöző indítvánnyal 
szerzőnk csak ama hiszemben léphetett elő, mivel 
egyrészt úgy látja, hogy ma az egyházi vagyon és a 
főkegyúri jog természete tekintetében kiegyenlíthe-
tetlen ellentét áll az államjogászok és az egyház-
jogászok között; másrészt, mivel mégis szeretne a 
a katholikusoknak autonómiát adni s ebben az óhajá-
ban — legalább a látszat szerint — inkább a szivét, 
mint jogászi eszét látszik követni. 

Ámbár ebben se vagyok egészen bizonyos. Nem 
tudom, hogy fejezzem ki azt a különös benyomást, 
melyet Kérészy eszejárása reám gyakorol. Mintha 
két lelke volna. Az egyikkel mindent, ami a megol-
dás jogi alapjához tartozik, az államnak juttat oda: 
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egyházi vagyonunk szerinte állami eredetű, a főkegyúri 
jog elválaszthatatlanul a szentkoronához kapcsolt 
állami jog, valamint a miniszter kezelése alatt álló 
alapítványaink is szerinte «állami eredetűek», tehát 
csupa állami jogok; a másik lelkével meg mégis 
hangsúlyozottan autonómiát kíván nekünk s azt az 
államiaknak minősített jogok kezelését az autonómiá-
nak óhajtja átadatni. 

Jó barát-e az, aki így beszél, vagy ellenség ? Hát 
ez majd a könyve végén sül ki, mikor post mili-
tas avias et dévias, a sok keringés után egyszerre, 
szinte meglepetésszerűen, üt ki a vastag szög a zsák-
ból, mikor majd az sül ki, hogy a mi jó barátunk 
a sok alapelvetés és tételfölállítás, a sok tagadás és 
állítás által nem nekünk akart jót, hanem — a 
protestánsoknak! 

Addig azonban újból visszatérünk imént fölállí-
tott jogi axiomájához és szép sorjában követve további 
fejtegetéseit, egyszer majd csak elérkezünk ahhoz a 
bizonyos véghez is. 

Tehát az autonómia a mi szeretetreméltó szer-
zőnk fönnebbi állítása szerint felállítható a tulajdon-
jog kérdésének előzetes tisztázása nélkül is. Szerinte 
jogokat kaphatunk, melyekről senki sem tudja meg-
mondani : megilletnek-e bennünket vagy sem? Sőt 
hogy ilyesmit kérdezni is felesleges, több, hogy egye-
nesen téves egy eljárás. Ilyen beszédet inkább csak 
valami falusi szocialistától várnánk, de a jogász 
Kérészy mond ja : hogy igenis, ez egészen helyes jogászi 
felfogás. 

Mi meg úgy tudjuk, hogy a múltban a mi kérdé-
seinkről nem ilyen titkolódzva gondolkoztak az embe-
rek ; s e tekintetben csak egy nagy koncentrikus tényre 
hívom fel Kérészy figyelmét, Werbőczynek előbb 
általa is idézeti, de könyve további folyamán úgy 
látszik alaposan elfelejtett nyilatkozatára : az egyházi 
vagyon tulajdonjogáról. Werbőczy fejtegetvén, mi 
különbség van a koronára (családkihalás, hűtlen-
ség folytán eredő foglalás által stb.) visszaszálló világi 
birtok és a püspök elhalálozása folytán megürese-
dett egyházi birtok között, elvként hangsúlyozza 
(H. K. I. R. 10. cini, 3.-§), hogy az egyház fekvő javai 
birtokjogainak a király nem olyan értelemben örö-
köse, mintha azokat az egyháztól elvehetné, vagy 
elszakíthatná, de úgy, hogy a javakat s jogokat a 
megüresedett főpapi állásokkal együtt adományozza 
s hogy a király által kinevezett érdemes püspökök 
megerősítésének joga az egyház jurisdictiója körébe 
tartozik. 

Werbőczy tehát tisztán és világosan beszél az 
egyházi birtokjogról, mely birtokjog, bármely alapító 
oklevelet vegyen is kezébe Kérészy, az illető püspök-
séget, káptalant, apátságot illeti s üresedés esetén 
Werbőczy szerint csak e tulajdonjog fölött őrködik 
a király, mint az egyház védője, hogy a betöltésig 
senki magához ne ragadja, mint az oly gyakran a 
világi főurak részéről történt. Még ellenben a világi 

urakról a koronára, a kincstárra átháramlott birto-
kokat (mint az pl. II. Rákóczy Ferenc fejedelmi 
birtokaival történt) a király szabadon eladományoz-
hatta, vagy értékesíthette, ahogyan neki tetszett. 

A múltban eszerint az egyházi birtok tulajdon-
joga iránt (mint ezt különben maga Kérészy is pl. 
az 1548 : XII. t.-cikk kapcsán oly szépen fejtegeti 
29. 1.) senkinek sem volt kétsége s senkinek sem 
jutott eszébe azt gondolni, hogy az egyház egy bizony-
talan eredetű vagyont kezel. 

Csak abban a gondolati zűrzavarban, mely 
az 1848 : III. t.-cikk óta kiséri a mi kath. jogainkat, 
teremhetett meg Kérészy propoziciója, hogy hagyjuk 
abba e kérdésben a tulajdonjog feszegetését és ennek 
dacára adjuk át e jogok kezelését a katholikusoknak. 
Szóval adjuk át azokat, akárkié is legyen — illetőleg 
ha az államé is — e javak tulajdonjoga. 

Természetesen Kérészynek mint jogásznak eme 
különös eljárás igazolására is vannak érvei. Nem 
azok az egyszerű érvek, melyek oly könnyen hozzá-
férhetők, ha valaki kinyitja az alapító leveleket s 
megnézi : kinek is adatott a birtok ? Nem ; ez nagyon 
közönséges megoldása volna a kérdésnek; hanem 
egészen más térre vezet bennünket : a jogi elméletek 
terére, hogy ami magában oly egyszerű és világos, 
az tudományosan kezelve a felismerhetetlenségig 
homályossá váljék. 

A kérdés ugyanis, magában tekintve, nagyon 
egyszerűen így hangzik : egyházunk birtoka egyházi 
vagy állami bir tok-e? A felelet reá ép oly egyszerű 
s ilyen is volt egész az 1848 : III. t.-cikkig, hangzott 
pedig ekképen : sz. István és a későbbi adományozók 
a maguk tulajdonából adtak az egyháznak, tehát 
tulajdonjogukat az egyházra (illetőleg mindig erre 
vagy arra a püspökségre, apátságra stb.) ruházták 
át ; az államnak eszök ágában se volt adni valamit; 
tehát a birtok az egyházé s nem az államé. 

Kérészy nem így indul, hanem széles fejtege-
tésébe bocsátkozik olyan kérdéseknek, melyek telje-
sen másodrendűek, t. i., hogy ki az egyházi vagyon 
tulajdonjogának alanya ? (42—48. 1.) S a végén erről 
az általa idehozott kérdésről csodálatosképen kisüti, 
hogy az autonómiával kapcsolatban helytelen dolog 
ilyesmit feszegetni, a jogalanyról beszélni, «annál is 
inkább — úgymond — mert a kérdésnek a magyar 
közjog szempontjából való vitatását provokálja, amely 
álláspontról viszont a királyi adományból eredő egy-
házi javaknak a szentkoronához való kötöttségét alig 
lehetne elvitatni». 

No lám! A tulajdonjog kérdéséről művében ő 
ugrik át a jogalany kérdésére s a végén rámondja , 
hogy az ilyen vitatás helytelen dolog. Hát minek 
követi el a helytelenséget ő maga s miért nem marad 
a tulajdonjog kérdésénél: állami vagy egyházi-e az 
egyház birtoka ? A jogalany kérdésére nézve az egy-
ház eddig is igen szépen eligazodott, kételye se támadt 
s pl. a nagyváradi püspöki jószágkormányzó eddig 



7. szám. RELIGIO 99 

se tévesztette el a kaput, hová kell vinni az eladott 
uradalmi buza árát. A jogalany kérdésének eldöntését 
bízza csak tehát az egyházra, az efféle elméleti jogi 
fejtegetések eddig se hozták zavarba; ami azonban 
úgy vagy 60 éve zavarja, azok az államjogászok, akik 
az egyház magánjogon kapott birtokát — annak a 
bizonyos, általunk jól ismert hangulatnak kifolyása-
kép — folyton állami eredetűnek hirdetik. 

Kérészy ilyen kérdések bevonásával akarja iga-
zolni azt a különös állítását, hogy a miniszter kezén 
lévő jogaink az autonómia kezelésébe átadhatók a tulaj-
donjog bolygatása nélkül is. No nem egészen! Jár junk 
csak mindig az egyenes úton s tisztázzuk előbb azt, ami 
könnyen tisztázható. Ne vegye oly bizonyosra Kérészy, 
mintha ez a kérdés csakugyan nem volna tisztázható 
azért, mivel a katholikusok a tisztázást elhanyagol-
j á k ; ne faragjon tehát a mi nembánomságunkból 
kész tudományos érvet a közjogászok államoskodó 
álláspontja mellett. 

Majd hogy az általa fölidézett helytelenséget 
tovább tetézze, a jogalanyról szóló különféle jogi elmé-
letek ismertetése után, még egyszer újból felveti az 
általa már előbb letárgyalt kérdést, az egyházi 
vagyonnak a szentkoronától való leszármazását, az 
államjogászok ezen fő érvét s majd azt vitatja, hogy 
a szent korona főtulajdonjoga — a német hűbérjog 
mintájára — «az egyes egyházak és egyházi intéz-
mények gyökeres tulajdonjogát nem veszélyezteti», 
majd pedig Güntherrel száll perbe, hogy igenis van 
a szentkoronának főtulajdonjoga az egyházi vagyonra 
vonatkozólag (48—64. 1.), és pedig azért, mint ezt 
már előbb is bőven hangoztatta, mert az egyházi 
birtok a királytól, mint a közhatalom birtokosától, 
származott.1 Egyébiránt utóbb ezt a főtulajdonjogot 
oda módosítja, hogy «a királyi adományból szár-
mazó egyházi javaknak a koronához kötöttsége nem 
főtulajdont jelent, hanem ez a megkötöttség s a 
koronának abból folyó háramlási joga csak arra 
szolgál, hogy a főkegyúri hatalom idegen befolyás 
ellen biztosítassék». (58. 1.) 

Amint ezen kitéréseken s a tárgytól való elté-
réseken is lá t juk: az egyházi vagyon eredete s a 
vele járó tulajdonjog folyton ott kopogtat az ajtón, 
minden idevonatkozó kérdésnek alapját képezi s 
amig valaki ezzel nincs tisztában, minden további 
okoskodása levegőben lóg s az autonómia hatás-
körének megállapításánál célra nem vezet. 

Azért mi, akiket semmiféle eszmei ugrásokkal a 
főkérdéstől eltéríteni nem lehet, ismét csak oda 
térünk vissza, ahonnan kiindultunk, hogy t. i. az 
autonómia hatáskörének megállapításánál az egyházi 
vagyon tulajdonjogának, valamint az alapok és ala-
pítványok jogi természetének előzetes tisztázása föl-

1 Itt a baj gyökere; közjogászaink a magyar jogot német 
források szerint Ítélik meg. Pedig nálunk egészen más volt 
a jogtörténeti fejlődés, mint a németeknél. 

tétlenül szükséges; mert ennek tisztánállása előtt 
senki sem hiszi el, hogy a kath. autonómiának keze-
lésébe átadható oly jog, melyről kétséges, nem állami 
eredetű-e? Ami ugyanis állami, azt az állam maga 
is tudja kezelni s afféle közegre, mint a kath. auto-
nómia, annál kevésbbé van szüksége, mert akkor a 
többi felekezetek is jogosan kérhetnének kezelésre 
efféle állami jogokat. 

Jobban tette volna tehát Kérészy, ha minden-
féle kerülő és a főkérdést zavaró mellékkérdések 
elhagyásával, a miniszter kezelése alatt álló alap-
jaink és alapítványaink jogi természetét igyekszik a 
történelemmel kezében megvilágítani s okát adni 
annak, miért illeti meg kezelésök a kath. autonómiát? 

Amennyire eddig ismerjük Kérészy felfogását, 
ilyen egyenes út követése rá nézve fölötte nehéz lett 
volna. Hiszen ezek a kérdések mind szerves össze-
függésben állanak egymással, egyik föltételezi a 
másikat : azok a kérdéses alapok és alapítványok 
tartozékai az annyit emlegetett egyházi vagyonnak, 
belőle származtak, belőle gyűltek össze. Eredetök 
tehát ismét oda vezet az alapkérdéshez, milyen ere-
detű az egyházi vagyon ? Aki itt téved, vagy nem 
akarja meglátni a történeti igazságot, hogyan láthatná 
azt meg ugyanazon vagyon tartozékainál? 

Tehát igenis az autonómia megalkotásához az 
egyházi vagyon tulajdonjogának és az alapok s ala-
pítványok jogi természetének kérdése tekintetében 
való előzetes megegyezés «szükségeltetik». 

Ez a megegyezés a közvéleményben s a kor-
mánykörökben, vagy Kérészyvel szólva: a közjogá-
szok és az egyházjogászok között eddig nem jött 
létre; de nem ám azért, mert a kérdésjogtörténetileg 
megoldhatatlan, hanem azért, mert ma bizonyos 
irányító faktorok nézete szerint a katholikusok kezébe 
semmi újabb jogot adni s ezáltal őket erősíteni nem 
szabad, a katholikusok meg sokkal lustábbak, sem-
hogy erélyesen vitatnák nyilvánvaló jogaikat. 

Egy haszna Kérészy emez eloldalgásának 
a főkérdéstől mégis van, az, hogy belebocsátkozva 
a mult szemléletébe, mint fönnebb is rámutattam, 
elég tárgyilagosan megvilágította a főkegyúri jog a 
szent koronához való kötöttségének természetét, sze-
mélyes jellegét. Odáig terjed az, mint a védelem. 
A régi magyar katholikus államban a szentkorona 
joga azt jelentette, hogy a szent koronával koroná-
zott király, mint maga is katholikus, az egyház szüle-
tett védőura s nem ennek vagy annak a főúri csa-
ládnak a tagja, hanem a szent koronával megkoroná-
zott király. Maga az országgyűlés is, benne természe-
tesen az egyház püspökei is, mint első rend, ezért 
fordult ismételten a királyhoz az egyház jogainak 
megóvásáért és ez a XVII. századtól kezdve sem 
történt másképen, mikor már az országgyűlés tekin-
télyes számú prot. tagokat is számlált. 

Amit ma a d u s sacrae coronae» elvbe beleol-
vasnak, hogy a király a főkegyúri jog gyakorlatát, 
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mint más királyi jogait, a parlamenttel megosztani 
s felelős miniszter által kezelni köteles, azt a mult 
nem ismerte, a régi országgyűléseknek ilyen kíván-
ságaik nem voltak. Ezt az elvet, ezt a felfogást, az 
1848: III. t.-cikk rendkívüli körülmények között egy 
szökkenéssel vitte bele a magyar alkotmányba. 

Innen van, hogy a régi időkre vonatkozólag az 
egyházi javaknak a szent koronához való kötöttségét 
így értelmezi maga Kérészy: «Törvényeink az egyhá-
zaknak s egyházi intézeteknek vagyonukhoz való 
tulajdonjogát a legerőteljesebb védelemben részesítik, 
midőn ismételten és ismételten rendelik, hogy egy-
házi javak soha nem világiak, hanem mindig csak 
egyháziak részére adományozhatók és hogy a netán 
világiak kezébe került egyházi javak azoktól vissza-
veendők». (59.1.) Ha máskép történt, azt törvényeink 
visszaélésnek minősitik. (1548: VIII; 1567. XXXI. t.-
cikkek). 

Ennélfogva az 1848: III. t.-cikk oly jogi elvet 
statuált, mely a mult fejlődéssel ellenkezik, ameny-
nyiben a király, mint az egyház védője, személyes 
jogát az egyház sérelmével az alkotmányos jogok 
sorába iktatta. 

Ha tehát ma léptetnék életbe az autonómiai 
kongresszus által beterjesztett tervezetet, mely a mi-
niszter által gyakorolt főkegyúri jogokban való 
részesedést kontemplál csupán, tehát gyakorlatilag 
tekintve egyezik a Kérészy által felállított mértékkel, 
az csak jogfenntartással volna tehető, amint a ter-
vezet mondja is; s nem pedig azért, mint Kérészy 
véleményezi, mert az autonómia felállításához a 
tulajdonjog megállapítása nem szükséges. Hatvan év 
elégséges volt arra, hogy a közvélemény szemében 
homályba borítsa jogainkat; de ez a homály, mint 
minden más homály, eloszlatható, csak férfiak kelle-
nek hozzá ; mert egyházunknak vagyonához való 
tulajdonjoga kétségtelen — a történelemben. 

Ezen epizódszerű tárgyalás után, melyben óvást 
emeltünk Kérészy felfogása ellen, kövessük őt tovább 
a tekintetben, hogy miként gondolkozik a miniszter 
kezelésében lévő alapjainkról és alapítványainkról s 
a velők kapcsolatos iskoláinkról? Dudek 

Jldatok a keresztes hadak részére engedé-
lyezett búcsúk történetéhez. (in.) 

Ha figyelemmel átolvassuk az illető pápai okira-
tokat, úgy igen gyakran fogunk olyan helyekre buk-
kanni, amelyek a «bűnök bocsánatáról» tesznek emlí-
tést.1 A pápai bullák e kitétele fölött úgyhiszem 
senkinek sem lehetnek kételyei. Az említett «remissio 

1 Hinschius «Kirchenrecht»-jének V. kötetében, Berlin 
1895. a 154. lapon úgy fogja fel, hogy a pápák a «bűnök alól 
való teljes felmentést» értik e kitétel alatt. A többek között 
a szerző ezeket mondja olt : «Überall ist in den betreffenden 
Stellen vom Erlass der Sünden die Rede, nicht aber, wie die 
heutige katholische Kirche lehrt, von den vor Gott schuldi-

peccatorum». ugyanazon értelmű a «remissio poeni-
tentiae»-vel. Ezt azon nagyszámú bullák igazolják, 
ahol e két kifejezés egymás mellett, egyik a másikat 
magyarázva, használtatik. Igy p. o. II. Gelasius pápá-
nak keresztesbucsút hirdető 1118-ban a spanyolokhoz 
intézett bullájában és a kiváltságokat egyenkint 
megmagyarázó irataiban, mind a két megnevezés 
használtatik. Ép így találkozunk e megnevezésekkel 
III. Sándor; VIII. Gergely; III. Cölestin; III. Ince 
pápák legkülönfélébb irataiban is. Ha pedig a külön-
féle kereszteshadjárati pápai bullákban fél búcsú, 
vagy a búcsúk egy részének elnevezésével találko-
zunk, amint ez például a többek közölt II. Honorius, 
III. Sándor, III. Kelemen irataiban is tapasztalható, 
úgy hiszem mindenki előtt világosnak fog feltűnni, 
hogy a felsorolt iratokban csak az ideiglenes bünte-
tésekről lehet szó; mert ami a halálos bűnöket illeti, 
már lényegüknél fogva is nagyon különböznek ama-
zoktól és az egyiknek feloldozása a másikat is maga 
után vonja. 

Már többször történt hivatkozás arra, hogy a bűn 
(peccatum) nem ritkán a poena peccati-val azonos-
nak mondatik ; mely megnevezés nem egyszer heves 
szóvitára adott alkalmat. Hiszen ismeretes az egy-
háztörténelemből, hog}' már a XII-ik században 
akadtak egyes hittudósok, mint például Abälard, 
Roland (III. Sándor), Omnebene, Odon d'Ourscamp, 
Werner von St. Basilien, tiszteletreméltó Cluni Péter, 
akik ezt így is magyarázták. A búcsu-bullák fejtege-
tésénél úgy vélem, nem szükséges a «bűn» értelmét 
ilyen irányban taglalni, mert itt a bűn fogalma úgyis 
kellő megvilágításba helyeztetik. De megjegyzendő, 
hogy az elkövetett «bűn» alól kétféle módon oldozhat 
fel az Egyház, ú. m. a bűn mérve és a velejáró bün-
tetés, bűnhődés alól. A plena remissio peccatorum 
alatt pedig az értendő, hogy nemcsak a bűn teljes-
sége alól nyert az illető feloldozást, hanem a vétekért 
kiszabott büntetést is elengedte az Egyház. De, ha e 
szó «teljes» nincs is kitüntetve az illető búcsuhirdető 
iratokban, ha ott csupán a bűnök elengedéséről olva-
sunk, az akkori intéző körök tudták, hogyan értel-
mezendő az illető irat. Már azon körülmény is 
javunkra dönti el a vitát, hogy a búcsú teljes elnye-
réséhez rendszerint megkívánták a pápák a bánat 
felindítását, karöltve töredelmes szentgyónással. Ha 
pedig az illető bulla csak a bűnök absolutiójáról 
beszél s nem említi a gyónást, úgy a «bűnök elenge-
dése» alatt, csak a «büntetés» elengedése értendő. 

Hogy azon korban is igy vélekedtek az említett 
búcsúk felől, számos egykori tanút idézhetek. Blois-i 
Péter például említést tesz egyik, Jeruzsalem-nek, 
Saladin szultán által (1187.) való elfoglalása idejében 

gen, zeitlichen und natürlichen (nicht katholischen Rechts) 
Strafen, welche der Sünder trotz der sakramentalen Los-
sprechung von seinen Sünden und der dadurch eintretenden 
Beseitigung der ewigen Strafe noch bei seinen Lebzeiten 
oder nach seinem Tode über sich ergehen lassen muss». 
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kelt iratában egy «kibékülésről», amelyet Isten az 
Egyház tekintélye által a kereszteseknek engedélye-
zett. De ezen kibékülést ő úgy értelmezi, hogy a had-
járat mint bevégzett vezeklés az elkövetett bűnök 
büntetéseért elegendőnek bizonyult.1 Az emiitettel 
egyetértőleg olvasható a következő határozat egy 
névtelen iratban, amely 1204-ben kelt : «Meghagyatik 
a püspököknek, hogy azon kereszteseknél, akik töre-
delmesen és ájtatosan, a kellő bánat felinditása mel-
lett meggyónnak, mellőzendő a szokásos vezeklés, 
hanem e helyett ama fáradalmak és nélkülözések 
tudandók be, amelyeket a háború tartama alatt 
elviselni kénytelenek valának».2 Ezért bocsát ki a 
pápa egy külön utasítást 1216-ban a laikus hivek 
térítésének módozatairól és azoknak, akik e fáradsá-
gos munkát végzik: «bűneik büntetését» (poenam 
peccatorum) elengedi.3 

De hogy értelmezendő a búcsúval járó bűnbo-
csánat? kérdezhetik egyesek. Elengedtetett-e ez által 
pusztán az Egyház részéről reájuk kiszabott bün-
tetés? Mily hatállyal birt ez? Tekintetbe jött-e az 
in foro Ecclesiae jellege is, vagy csak pusztán in 
foro Dei birtak-e érvénnyel ? Azt is kérdik sokan, 
hogy csak a bocsánatos bűnökre vonatkoznak-e a 
különböző pápák ez irányú rendeleteiben foglalt 
határozatok, melyek szerint a híveknek egészben, 
vagy részben elengedtetik a tisztítótűzben majd egy-
koron elszenvedendő büntetés? Legújabban az a 
nézet merült fel, hogy a XI. és XII-ik században a 
kihirdetett pápai búcsúknak semmiféle földöntúli 
hatást nem tulajdonítottak, hanem azok pusztán a 
földön elszenvedendő büntetésekre vonatkoztak, mert 
hogy csak a XlII-ik század elején kezdtek a pápai 
búcsuiratoknak földöntúli erőt tulajdonítani. Azon-
ban ez a nézet hamis, melyet semmiféle kritikai 
okok nem támogatnak. 

Lássuk tehát mi a helyes és tisztázzuk a kér-
déseket. 

A nevezett búcsúk elsősorban egyházi engedmé-
nyeknek tekinthetők, melyek révén a bűnökért az 
Egyház, püspökök, vagy az illető lelkiatyák által 
kiszabott büntetés teljesen, vagy részben elengedtetik. 
Az említett búcsúk és kiváltságok helyes, szabatos 
értelmezését, már jóval a Xl-ik és XII-ik század 
előtti okiratokból és reánk maradi számos magán-
levelezésből világosan és tisztán kivehetjük. A kánoni 

1 De hierosolymitana peregrinatione acceleranda ; Migne. 
Pat. lat. CCVII. 1061 : «Privilegio Petri apostoli et auctoritate 
Ecclesiae generalis proposuerat Dominus in hoc signo (a 
keresztnek) verbum reconciliationis, ut viae hierosolymi-
tanae assumptio esset poenitentia consummata et sufficiens 
satisfactio de commissis». 

2 Martene : Thesaurus novus anecdotorum I. Parisiis 
1717, 792. 

3 R. Röhricht, Quinti belli sacri scriptores minores, 
Genevae 1879, 9. (Publications de la société de l'Orient 
latin B. 2.) 

szabályok figyelembe vétele mellett mindig szigorú 
és a legaprólékosabb megbeszélés tárgyává váltak, 
mielőtt kihirdettettek. Ezt különösen a keresztes-
lovagok számára engedélyezett búcsuiratok és a kor-
tanúk iratai igen szepen igazolják.1 

A legkülönbözőbb pápai iratokban szigorúan 
megkülönböztetik azon keresztes lovagokat, akik a 
háború folyama alatt elpusztulnak, azoktól, akik az 
illető háborút túlélik; az előzőknek rendszerint teljes 
pápai búcsú helyeztetik kilátásba, míg a túlélők csak 
részlegeset nyerhetnek. Ezen intézkedéseket feltalál-
hatjuk a már emiitett II. Gelasius (1118); II. Hono-
rius (1128); III. Sándor (1170—71,1179) pápák búcsu-
hirdető irataiban. Más iratokban, amelyekben vala-
mennyi keresztesvitéznek a teljes búcsú hirdettetik, 
különösen pedig azoknak, akik e hadműveletek alatt 
életüket vesztik, külön intézkedések történtek, így 
például a III. Jenő pápa-féle (1145-iki), III. Sándor 
(1165-iki), VIII. Gergely (1187-iki), III. Cölestin 
(1195-iki) bullákban. Ha ebben az időben az emiitett 
búcsúknak nem tulajdonítottak volna a pápák in 
foro Dei érvényességet, hanem pusztán csak az Egy-
ház által vezeklésül reájuk szabott büntetések elenge-
dését értették volna, hogy történhetett volna intéz-
kedés ama harcosok jutalmazásáról, akik a háború 
alatt életüket vesztették ? Hiszen haláluk által teljesen 
felmentettek az egyházi büntetések és vezeklések alól. 
Egy búcsúnak ígérete reájuk nézve csak akkor lehe-
tett értékes, ha feltételezték a búcsúknak az életen 
túlra való hatását. Ha tehát a pápák azoknak a kato-
náknak, akik a harcban elpusztulnak, a bűnök bün-
tetésének teljes elengedését Ígérték és nekik nagyobb 
kiváltságokat biztosítottak, mint azok részére, akik 
onnan sértetlenül visszatérnek, úgy ebből joggal 
következtethetjük, hogy az akkori pápák tisztában 
voltak a felől, hogy az e fajta intézkedések Isten 
előtt is teljes érvénnyel birnak. 

Epen ezért folytonosan olvashatjuk a bullákban 
ezen kitételt: Isten különös irgalmassága folytán. 
Már II. Orbán pápa írja egyik levelében, amelyet 
1096-ban a bolognaiakhoz intéz, hogy ő a keresztes 
vitézek számára búcsút hajlandó engedélyezni, «az 
Úristen különös irgalmassága folytán». Ilyen sza-
vakat és kijelentéseket számos oklevélben találha-
tunk; ebben tehát a földöntúli hatály is bennfog-
laltatik. Ha tehát Isten irgalmassága által elengedi a 
halál utánra a földön kiszabott egyházi büntetéseket, 
úgy mindenesetre elengedi a földöntúli bünteté-
seket is. Stöhr Géza. 

1 V. ö. R. Müller protestáns theologus cikkét a «Theol. 
Literaturzeitung» 1897. 163. 1., amelyben erről ekkép ir : «Seitz 
hat die falsche Anschauung verbreitet, dass die Busse im 
Altertum nur das Mittel gewesen wäre, den Sünder mit der 
Kirche auszusöhnen . . . Es ist im Sinne der ältesten Kirche 
falsch, zu sagen, ob sich eine Handlung auf Gott oder auf 
die Kirche bez iehe . . . Gott und die Gemeinde fallen nicht 
auseinander». 
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A fémmetszés művészetéről 
A tetterős férfiakarat, úgy mint acél a tűzben, a 

küzdelem és szenvedés lángjai közt szilárdul meg. 
Az útjába gördülő akadályok csakis fokozzák ruga-
nyosságát, s kifejtik benne azt a bátorságot, melyről 
I. Napoleon mondotta csatasorban álló katonáinak: 
«Mes enfants l'impossible n'existe pas !» s vezette őket 
győzelemről-győzelemre. Az emberi akarat mind 
magasabbra, nehezebbre törtet s a legbajosabbal száll 
szembe. Már a koszorús Horatius zengi : «Nil morta-
libus arduum est; eoelum ipsum petimus stultitia! 
misem rettenti a halandókat vissza, s mi dőrék már 
ostromoljuk az eget !» E szavakkal a pogány látnók 
mintegy fékezni akarta a sötétben vakoskodó és vias-
kodó társait. 

Amitől azonban az antik szellem mint merény-
lettől visszarettent, azt az üdvözítő Krisztus egye-
nesen mint életcélt tűzi ki követőinek: Regnum coe-
lorum vim patitur, et violenti rapiunt illud; a meny-
nyek országa erőszakot szenved s csak az erőszako-
sak ragadják azt magukhoz. A nagy tanítás áthatotta 
csakhamar a világot, s átszivárgott az életerő összes 
megnyilvánulásaiba. A keresztény művészetben is 
voltak és vannak máig is bátor és merész férfiak, 
kik nemcsak a nagy műalkotásokkal, mint a kölni 
dóm, a Sz.-Pétertemplom stb. ragadták bámulatra a 
világot, hanem az úgynevezett kisebb művészetekben 
is örökre kimagasló remekeikkel állanak előttünk. 
Most csak arról a műágról akarok szólni, amely 
mint kemény, sokáig bevehetetlen bástya minden-
korra provokálta a legbátrabbakat. Érteni itt a fém-
metszést, nevezetesen a tüzet szikrázó acélt s annak 
rejtelmes csodás művészetét. 

* 

Az acélról gyermekkorunkban sokat hallottunk, 
acélpatkókkal szívesen is vertünk a kovából szikrá-
kat ; de hogy tulaj donképen mi az acél, ritkán vagy 
épen nem kerestük. Ennek megértésére megjegyzem, 
hogy a vasat, melyet a kohókban a vastartalmú 
ércekből olvasztás által nyerünk, különféle széneny-
tartalommal állíthatjuk elő. Leginkább karbonizált 
vas a nyersvas (Roheisen), mely 3—5% szénenyt 
tartalmaz; a nyers vas mint tudjuk merev és kemény 
s azért nem kovácsolható, s nem is nyújtható. Ha a 
nyersvasból a szénenyt (Ivarbónt) különféle kohói 
eljárásokkal kiégetjük s a nyersvasnak egyéb tisztá-
talanitó alkotó részeit eltávolítjuk, nyerjük a tiszta 
vagy kovácsvasat (Schmiedeeisen), amely mint tud-
juk nagyon SZÍVÓS, egyúttal könnyen kovácsolható és 
nyújtható. Karbóntartalomra nézve a nyersvas és 
kovácsvas közt áll épen az acél, s alatta olyan vasat 
értünk, amely még 2.30—0.5% szénenyt tartalmaz, s 
azon tulajdonsággal bír, hogy vörösizzóvá hevítve s 
20° C. vízben hirtelen lehűtve, megkeményedik; a 
keményítésnek ezt a műveletét edzésnek nevezzük. 

Az acélt már az antik római kultúra ismerte, s 

könyveikben nem ritkán szólnak a chalybs noricus-
ról, a noricumi (stájer) acélról, amely valamennyi 
között a leghíresebb volt. Ha Ovidius nagyon kemény 
fegyverről szól, azt mondja, hogy: «durior est ferro 
quod íioricus excoquit ignis» (Metam. XIV. 712. v.), 
keményebb még a vasnál is, melyet Noricum kohója 
termelt. Horatius pedig, ha gyorsan akar valakit a 
másvilágra küldeni, mint legrövidebb utat a jánl ja : 
ense pectus norico recludere (Epod. 17.70. v.) a mellett 
noricumi tőrrel felhasítani. 

Hogy már akkor a keményített, az edzett vasat 
ügyesen feldolgozták, bizonyítják már a hallstatti s 
a későbbi leletek. Persze a népvándorlás özöne mind-
ezt a magas kultúrát századokra elsülyesztette, s csak 
a XIII. században látjuk megint, hogy a vasat és acélt 
nemcsak izzó állapotban az üllőn, hanem hideg mű-
kezeléssel is mesterileg alakították Példa gyanánt 
szolgáljanak a párisi Notre Dame főportáléján látható 
páratlan müvészetű vaspántok, melyek az izzó ková-
csolásnak, a hideg trébelésnek és vésésnek technikáit 
mutatják. 

Nehogy azonban kitűzött tárgyamtól messze el-
térjek, a fémtechnikáknak csak egyik legkiválóbbját 
s legnemesebbjét, de egyszersmind legfárasztóbbját, 
a férfias fémmetszést veszem itt szóba. 

1. A fémmetszésuek legalsóbb foka a pontozás, 
a pettyezés, amidőn a művész hegyes vésőjével csakis 
pontokat hint a puha réz- vagy kemény, részben 
dekarnizált acéllapra (dúcra). De mit nem lehet már 
ily pontozott fémlemezekkel elérni ! A velők nyomta-
tott képeket pontozott réz- vagy acélmetszeteknek 
(Punktierter Stich, gravure pointillée) nevezzük. Emlé-
kezzünk csak Rartolozzi metszeteire vissza. 

2. A fémmetszés második foka a vonalas met-
szés (Stich in Linienmanier, Gravure au burin), amely-
nél a művész már nem pontokkal, hanem többé-
kevésbbé hangsúlyozott vonalakkal vési be a képet. 
S itt megkülönböztetjük a rajzmetszetet (Kartonstich), 
amelynél mérsékelt vonalakkal inkább a kontúr 
vagy alak hatása ötlik szemünkbe, amint azt p. o. 
Marco Antonio Raimondi és iskolájánál észlelhetjük. 
Még magasabban áll ennél a szinmetszet (Farbenstich), 
amely ha csak egy szinnel is, p. o. feketén tünteti elő a 
képet,de a véső sajátságos,folyton változó irányításával, 
a vonalak többszöröskeresztezéséve],szóval az árnyalás 
különféle változataival, nemcsak a rajz, hanem még-
inkább a szinek hatását, a festményeket kívánja utá-
nozni. Hogy itt a metszetek magas művészetében a 
legfőbb mestereket kiemeljük, az olasz Volpato- és 
Raphael Morghenre, a németalföldi Edelinckre, a 
francia Audran- és Balechou-ra, az újabbak közt 
Burger I., Mandel, Keller I. és Henriquel Dupontra 
emlékeztetünk. Öröm megfigyelni képeiken a karnáció 
meleg érzetét, a ruházat, a szövetek, a szőrmék meg-
kapó jellemzését, a hajazat bűvös folyását, főleg pedig 
a szemeknek mélységes, minden szónál ékesebb be-
szédét, a szellem megnyilvánulását. Nem ritkán for-
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dul elő, hogy a művész az arcot, a kezeket, szóval 
a karnációt pontozott, a ruházatot ellenben a szaba-
dabb vonalas technikában metszette. De kövessük 
csak figyelmesen egy híresebb metszeten a vonalak 
futását ! 

3. A fémmetszés második fokához sorozzák még 
a napja inkban annyira kedvelt rézkarcokat (Radie-
rung, gravure à l'eau forte.) Ennél a rézlapot előbb 
egy bizonyos viasz- és mézgavegyiilettel vékonyan 
leönt jük; a megszáradt kész lapra a karcolótű (Radier-
nadel) segélyével könnyű, játszi vonalakban — aki 
érti — felrajzoljuk a képet, úgy hogy a bekarcolt 
barázdák a lemez felszínéig érjenek ugyan, de azt 
erősen fel ne karcol ják; a kész rajzot ezután vala-
mely maróoldatban p. o. vaschloridban addig him-
báljuk, míg az oldat a rézlapot kimarta, illetőleg a 
képet beetette.Legszéllemesebb, tán utolérhetetlen mes-
tere volt e mütechnikának a nagy Rembrandt. Nap-
jainkban sokat és jól termeltek a berlini Menzel, a 
bécsi William Unger, a budapesti Doby Jenő stb. 

4. A képmetszésnek negyedik faja a hántoló el-
járás (Schabmanier, la manière noire). Ennél érdes 
fölszinű lemezt használnak, amely lenyomva csak 
árnyakat adna vissza. A metszőmüvész hántoló szer-
számával (Schaber) az érdes felület vagyis az árnyék 
egy részét eltávolítja s ezáltal világos vagy félárnyé-
kos részeket állít elő. Még napjainkban is nagyon ke-
resettek e téren az angol R. Earlom képei; az újabbak 
közt kiválnak I. S. Reynolds és Wallerant Vaillant. 

Tájékozás kedveért nem mellőzhetjük, hogy a 
rézmetszetek mindenkoron és mindenütt magasabb 
becsben állottak, mint az acélmetszetek ; ez utóbbiak 
különben is csak 1820. óta az angol Charles Heath 
javításai folytán nyertek nagyobb lendületet. A puha, 
melegen folyó, kedélyhez szóló rézmetszet jobban is 
vonzotta már magát a vésőművészt, mint a ridegebb, 
hidegebb acélmetszet. De ahol a metszetek nagyobb 
mérvű elárusításáról, nagyobb piacról volt szó, ott 
az acélmetszetet karolták fel. Míg a rézlemezről ugyanis 
csak ezer éles, tiszta lenyomatot nyerünk, az acél-
lemezről számukat húsz ezerre, sőt többre is emel-
hetjük. 

Eddig a fémmetszésnek csak legalsó fokait, a 
pontozott és vonalozott vésést vettük szemügyre. Át-
térek ezennel a tulajdonképeni fémmetszésre és annak 
különféle fokaira; itt már nem lapos fémlemezekre 
vésett sima képeket, hanem a fémtárgyakon dom-
borún kimetszett reliefképeket, vagy telideden kivá-
gott fémszobrocskákat, sőt mint végül látni fogjuk, 
még ennél is magasabb s nehezebb metszésű remek-
műveket kell — persze mindig csak tömör előadás-
ban — megmagyaráznunk. 

1 Vastagabb arany-, ezüst-, réz- vagy acéllapon 
domborún kivágni a képet már sokkal nehezebb fel-
adat volt, mint az imént előadott vonalas metszések. 
E fejlettebb művészetre a reneszánszkor, főleg a 

XVI. század mindent megkísérlő szelleme csalogatta 
az emberiséget. Északon e téren a német W. Wiers-
berg, KI. Horn, P. Munch és Joh. Hartkop, délen több 
olasz ötvösművész, mint a milanói Leone Leoni és 
fia Pompeo Leoni, Giuseppe de Vicis, a mantuai 
Giorgio Ghisi és mások törték meg az utat. 

Az aranynak ily reliefmetszését látjuk p. o. a 
bécsi udvari művészeti múzeum úgynevezett szentelt 
kardjain. (Lásd: Jahrbuch der Kunsthistorischen 
Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses. Band 
XXII. Heft 3. Heinrich Modern, Geweihte Schwester.) 

Az ezüstből készült reliefmetszések épen nem 
ri tkák; helyenkint persze, hogy a fáradságos munkát 
megrövidítsék, a vésést trébeléssel vagy maratással 
előzték meg. Magas szellemi élvezettel telik el az 
olvasó, lia «Pulszky-Radisics, az ötvösművészet reme-
kei» című diszműben az idevágó, hazánkban fenn-
maradt műkincseket tanulmányozza. Kiemelem a 
hosszú sorból az Erdődy Ferenc gróf birtokában 
levő két vert és vésett ezüsttálat a XVI. és XVII. 
századból (I. kötet 13. és 107. lapjain és tábláin); a 
zágrábi székesegyházi pásztorbotot a XV. századból 
(I. 47.) Napjaink idevágó munkáiból megemlítem a 
Horváth Viktor-féle románizlésű kelyhet Kalocsán, 
melynek alsó peremén a szimbolikus állatok a fém-
metszés szép és ma már ritka példáját mutatják. 

Legfárasztóbbak kétségkívül az acél reliefmetszé-
sek. Kiváló példáját látjuk a budapesti Nemzeti Múzeum 
egyik egyenes kardján, amely annál is becsesebb, 
mert a készítő művésznek szignaturáját is viseli 
«Georgius Ghisi Mantuanus 1570.» A fogantyú gomb-
jain és kézvédőjén látható gyöngysorok acélmetszés-
ben készültek, a kitűnő figurális diszítmények pedig 
ezüst berakott, inkrusztált munkát mutatnak. Lásd 
Pulszky-Radisich fentebb idézett művének II. köteté-
ben a 119. lapon és táblán. 

A bécsi udvari múzeum több, megtekintésre 
méltó relief acélmetszést tartalmaz; így XIX. terem-
ben I. szekrény 81. száma alatt gyönyörű acéltányért 
a középen Akteon képével aranyozott hautreliefmet-
szésben a XVII. század elejéről ; a terem közepén 
kisebb üvegszekrényben Giuseppe de Vicis (1567.) 
hires kabinetjét, vagyis iróasztalszekrényét helyenként 
arany pléhberakattal. A XXIX. teremben az 538. szám 
alatt látható olaszművészetű díszkard. úgymint az 
539. szám alatti Othmar Wetter-féle kard kitűnő 
acélmetszésről tanúskodnak. (Lásd: Zeitschrift für 
historische Waffenkunde. Dresden I. Band 1897—99. 
SS. 87. und 309. über Degen etz.) 

Legtökéletesebb művészetet mutatnak : a XXXIV. 
terem II. szekrényében a 810—811. szám alatt Lotha-
ringi Károly herceg fegyvergarnitúrája a düsseldorfi 
Bongardetól (1680—1720.); a III. szekrényben 832. 
szám alatt «Gruche à Paris» és 833. szám alatt 
«Pentamon in Utrecht» jelzésű pisztolyok; ez utóbbi 
két díszfegyver VI. Károly császár számára készült. 

2. A hautreliefmetszésektől még csak egy lépésre 
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volt szükség a teli figurákhoz, az egészben kivágott 
acélremekmüvekhez. E merész lépést is megtették: 
az augsburgi Thomas Ruker (mások szerint Riicker), 
aki 1574-ben edzett vasból diszes karszéket vágott ki. 
E csodajószágot Augsburg városa II. Rudolf császár-
nak ajándék képen ajánlotta fel ; jelenleg Angliában 
őrzik. A nürnbergi Gottfried Leygebe (1630—83.) főleg 
fegyveragyakon és kardmarkolatokon gyakorolta való-
ban csodálatos művészetét; bravúrdarabjai maradnak 
mindenkorra Lipót császár acélszobrocskája, amelyet 
egyetlen egy keményvastuskóból vágott ki, úgymint 
Frigyes Vilmos — «der grosse Kurfürst» — szobrocs-
kája, akit Szent György alakjában ábrázolt; ez utóbbi 
a berlini Kaiser Friedrich-Múzeum műkincsei közt 
látható. 

3. Hinné még valaki, hogy a művészet géniusza 
e sikereknél megállapodott? Napjainknak volt fenn-
tartva, hogy amit századok nem mertek, sőt nem is 
sejtettek, azt az a mindenkor előretörő szellem előbb 
megkísértse, aztán sikerrel létre is hozza. Értem itt 
már nem a sima, nem a domború, se nem a figu-
rális teli acélmetszéseket, hanem az acélnak telített 
és áttört, úgynevezett à jour-alakítását. Itt a művész 
a természetet átvarázsolja, behatol az acél kemény 
törhetetlen magjába s belőle látszatra lengő-lebegő 
csipkét, üde lehelletű virágcsokrot alkot. 

E bűvös műtechnikának megteremtője a felső-
ausztriai Steyrben az imént megalapított acélmetsző-
iskola igazgatója, az immár világhírű Blümelhuber 
Mihály. Az acélfajta, melyet műtárgyaihoz használ, 
a lehető legkeményebb, az úgynevezett mangánacél, 
mint azt a stájer Kapfenberger a Röhler-cég szolgál-
ta t ja ; vegyi tartalomra nézve stájer-acél két percent 
széneny- és 7—8 permille mangánból s egyébként tiszta 
vasból áll; keménysége oly magasfokú, hogy azt csakis 
finom korund, — helyenkint gyémántporral csi-
szolhatni. 

Ám hogy lehet ily veszetten kemény acélt még 
metszeni? Még keményebb acélszerszámokkal, melye-
ket a művész darabonkint személyesen készít magá-
nak ; e szerszámok különféle fúrók- és vésőkből, ár-
vésőkből (Stichel) és poncvésőkből (Meissel) állanak 
s a fogorvosok ismert fúrótűihez hasonlítanak. Eze-
ket a mester szintén a legjobb minőségű mangánacél-
ból készíti, majd vörös izzóvá hevíti s hirtelen 20° C 
vízben lehűti ; edzés után finom ráspollyal lesimítja, 
s végre gázláng felett megereszti ; ez utóbbi művelet-
nél a szinfuttatás bizonyos stádiuma jelzi azután a 
kivánt legmagasabb keménységi fokot. 

A műremekek, melyeket Blümelhuber mester 
már eddig is napfényre varázsolt, meglepték, bámu-
latba ejtették a világot. Megemlítem a sok közöl, mint 
a leghíresebbeket : 1. a Ferenc-Ferdinánd főherceg-
trónörökös számára készített papirosollót, a fogan-
tyún kivágott két fajdkakassal. 2. A Fúrstenburg-féle 
vadászkést, melynek nyelét páratlan művészettel 
lombos berekké metszette ki ; a berek közepén 6—7 

mm. magasságú szarvas lépdel előre. 3. Az Imhoff-
féle vadászkést állati és növényi díszmotivumokkal. 

Kalksbui'gi múzeum számára a fáradhatatlan 
mester egy 35 cm. magas, 22 cm. széles acélkeresztet 
készített. A kereszt közepén szabadon emelkedik ki 
a gloriola, a messzire sugárzó dicsfény; ebből ismét 
függélyesen a kereszt síklapjára hajlik ki a tövis-
koszorú, amelynek közepén a lángoló Jézus-Szive 
szabadon lebeg. Ez a szekuláris remekmű hosszú 
időkre mintapéldánya marad az acélmetszésnek, s 
fennen fogja hirdetni a XX. század magas, még 
eddig sehol el nem ért acélművészetét. 

Velics László S. J. 

Neomalthusianizmus. A ker. erkölcstan köréből. 

III. 
Ezek a számok t. i. máris félelmetesek.1 Az 

egyke immár az egész országra érezteti befolyását; 
a születések aránya hazánkban az egy gyermekrend-
szer miatt évről-évre kedvezőtlenebb. Hiszen nézzük 
csak: 100 lélekre esett élveszületett 

1881—1890-ig átlagban 44*1 
1891—1895-ig 41-7 
1896—1900-ig 39-2 

1901-be n .. ... 37*6 
1902-ben 38'4 
1903-ban. . 36'32 

Magyarországon a lakosságnak több mint 16%-ka 
6 éven aluli gyermek; Baranyában általában csak 
13o/o ; református magyar községekben 5—10% ; ka-
tholikus községekben 17, 18%. Somogy megyében sok 
község található, ahol 100 család közül 90 egykés, 
kettőkés vagy semmikés.3 Ilyen községek p. o. Hedra-
hely, Csoknya, Kutas, Csököly, Magyaregres. Eleve-
nen megvilágítják a helyzetet p. o. a következő szám-
adatok. Kölked községben, mely Mohács alatt fek-
szik, 1813-tól 1900-ig, 9 évi időközökben, a gyermek-
születés, szaporodás és fogyás igy alakult: 

Született szaporodás fogyás 
220 60 — 
299 44 — 
264 12 — 
286.. 34 — 
248 . — 7 
2 0 6 . . . 8 — 

168 — 74 
133 — 73 
106 — 70 

64 — 658 

1 Az adatokat nagy gonddal gyűjtötte Széchenyi gróf; 
Budaynak Baranya megyéről van bő és pontos statisztikája. 

2 Széchényi, 35. 1. «Semmikéről» a teljesen gyermektelen 
családoknál van szó ; a kettőke azt jelenti, hogy a szülök elv-
ből csak két gyermeknek adnak életet. Hírlapírók szerkesz-
tették ezeket a műkifejezéseket. 

3 Buday, Az egyke, 8. 1. 



7. szám. RELIGIO 105 

Vallási szempontból fontos körülmény, hogy az 
egyke túlnyomóan református baj. A katholikus köz-
ségek, főleg az Ormánsággal határosak, már inficiálva 
vannak ugyan, de azért a magyar neomalthusianiz-
musnak igazi fészkei a református helységek. Vargha 
Gyula dr. miniszteri tanácsos, a m. kir. központi sta-
tisztikai hivatal igazgatója, maga is református, egyik 
felolvasásában1 erre vonatkozólag a következőket 
m o n d j a : «Legsötétebb a kép a Dana jobb partján, 
ahol nincs semmi, ami enyhítené a református egy-
ház nagy elmaradását. Itt csak azért maradunk el, 
mert jóformán teljesen megszűntünk szaporodni . . . 
El lehetünk készülve, hogy hitfeleinket a végzet 
vagy helyesebben saját bűnük, hazánknak eme részé-
ből lassankint el fogja tö rü ln i . . . S a református egy-
háznak ezt a sajnos számbeli elmaradását úgy itt, 
mint általában nem a kivándorlás, nem a túlságosan 
nagy halandóság, hanem a gyér születés okozza. 
A kevés születés a reformátusoknál nem faji saját-
ság, nem fiziológiai okok következménye, hanem 
egyenesen felekezeti jellemvonás, miről meggyőződ-
hetünk, ha oly megyékben vagy oly vidékeken ha-
sonlítjuk össze a reformátusok születési arányát a 
többi felekezetek, különösen a katholikusokéval, hol 
egy és ugyanahhoz a fajhoz tartoznak, egy és ugyan-
azon gazdasági és más életviszonyok között élnek. 
Nem találunk rá példát, hogy a reformátusoknál 
annyi gyermek születnék, mint a római katholiku-
soknál. Már magában véve is szomorú a református 
egyház híveinek ez a gyöngébb szaporasága, mert 
oda vezet, hogy más felekezetektől túlszárnyaltatva, 
évtizedről-évtizedre fogy egyházunknak az a termé-
szetes súlya, melyet a számbeli erő biztosít; de még 
szomorúbb tanulságokat vonhatunk le, ha egyes vi-
dékek református lakosainak népesedési viszonyait 
vizsgáljuk, mert sokfelé hitfeleink és véreink a leggyá-
szosabb sorsot, ami egy népre várhat, a föld színé-
ről való elpusztulást idézik fejökre. Mint ahogy las-
sankint kipusztítja a vad indiánusokat a civilizált 
európai ember előnyomulása, úgy pusztítja ki nagy 
területen hitfeleinket saját bűnük, istentelen szo-
kásuk».2 

A magyar egykének okai között uralkodó ok a 
növekvő hitetlenség és a vele járó paraszt-epikureiz-
mus. A többi, gazdasági természetű tényezők ezzel 
a főokkal összeszövődnek, annak hatását intenzivebbé 
teszik. A református népnek nagy tömegei gyenge 
hitűek vagy teljesen hitetlenek s céljukat az életnek 
kiélvezésében látják. «Az erkölcstelenség és az anya-
gias felfogás szüli, — mint a baj alapos tanulmá-
nyozója, Széchenyi gróf írja3 — a fényűzést és a 
kényelemszeretetet, amely miatt lelkészeink a fertő-
zött vidékeken annyit panaszkodnak. A menyecskét 
csak úgy tar t ják szépnek, virágzónak, ha nincs gyer-
meke; addig menyecske igazán, mert addig mulat-

hat, cifrálkodhatik kedve szerint. A fiatal menyecskék 
között a legszegényebbnek is van bársony szoknyája, 
sárga cipője, selyemharisnyája és hogy telnék mind-
erre, ha még gyermek is lenne a háznál ? Ha gyer-
mek születik, egy-két évig az anya, sőt az apa is 
kevesebbet élhet a munkának és az élvezeteknek, 
kevesebbet gyűjthet, kevesebbet mulathat, tehát inkább 
ne legyen gyermek, akivel csak baj és gond költözik 
a házba, csak költséget okoz és sokszor elcsúfítja az 
anyát, akinek világrahozatala nagy fájdalmat is okoz. 
így is elég gondja van a fiatal menyecskének a házi 
munkával, a férjének is kell segítenie, nem is bánja, 
ha nincs gyermeke, aki ebben akadályozza». 

Ily gondolkozás mellett annyira divattá lett 
némely helyen az egygyermekrendszer, hogy a szom-
szédok szinte lenézik azt az anyát, akinek egy-kettő-
nél több gyermeke van. Ebben a tekintetben különös 
jelenség, hogy a menyecskét az öregebb nőrokonok, 
a férj anyja vagy a menyecske anyja biztatja leg-
jobban a gyermektől való tartózkodásra. Feltűnő ez 
azért, mert ezek az asszonyok a maguk idejében 
még nem ismerték az egygyermekrendszert és a ház 
udvarán játszadozó gyermekseregben nem Isten csa-
pását, hanem Isten áldását látták. Most mégis nagy 
mértékben az öreg asszonyok befolyásolására vezet-
hető vissza az egygyermekrendszer elterjedése. Úgy 
vagyok meggyőződve, írja az egyik lelkész, hogy nem 
a fiatalabbak a vétkesebbek ebben a dologban, hanem 
a rideg gondolkozású öregek, akik üldözik őket, 
bántalmazzák a fiatalságot a családok szaporodása 
miatt és tele beszélik fejőket, hogy óvakodjanak a 
családok szaporodásától. Rámutatnak arra, hogy lehet 
ám segíteni a bajon s akkor marad elég ideje a fia-
tal menyecskének a mulatságra, szórakozásra s nem 
kell a gyermekekkel bajlódnia.1 

A szociáldemokraták ezt a bajt is a történelmi 
materializmus kaptafájára húzzák, azt állítva, hogy 
az egykének a nyomor a főoka. Halott tény az, hogy 
a legszegényebb néposztályban úgy Franciaországban, 
mint minálunk is a gyermekáldás a legnagyobb. 
A dunántúli gazdasági cselédeknél, munkásoknál, 
zselléreknél és házi cselédeknél a születési arány-
szám csaknem normális. Az a panasz sem magya-
rázza meg az egykerendszert, hogy a nép a latifun-
diumok miatt vagyonban nem terjeszkedhetik. «Az 
állapotok, írja Széchenyi gróf,2 nem jobbak ott sem, 
ahol a nép terjeszkedésének nincsen akadálya. Kuta-
son például tizenöt évvel ezelőtt vettek a parasztok 
650 hold földet, szemmelláthatóan gyarapodnak, de 
azért az egygyermekrendszer mégis egyre jobban tért 
hódít. Még ha az összes papi javakat szekularizál-
nák és felosztanák a parasztok között, akkor sem 
lehetne remélni a szaporodásban való haladást, mert 
a paraszt, minél többje van, annál többet akar. Élet-
célja, hogy minél több vagyont egyesítsen kezében, 

» Széchenyi, 52. 1. 2 I. m. 97. 1. 3 I. m. 97. I. i I. m. 95. 1. 2 I. m. 95. 1. 
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mert ez az egyetlen, ami társadalmi állást és tekin-
télyt biztosit neki. És minél takarékosabb, minél töb-
bet szerzett és gyűjtött, annál kevésbbé akarja, hogy 
halála után a vagyona ismét több kézre kerüljön. 
Azért gyűjt, azért dolgozik, hogy a vagyona egyé 
legyen, akár fiit, akár leány.» 

Az egyetlen gazdasági természetű ok, mely itt 
komolyan latba esik, az, amit előbb társadalmi 
ka pil lantásnak neveztünk. Ennek a jelenségnek egyik 
oldala az, hogy senki sem akar lesülyedni azon nivó 
alá, melyet vagyonban, rangban, tekintélyben elért; 
a másik oldala pedig, hogy ha lehetséges, a legtöbb 
ember fölfelé törtet. Ez a tendencia a dunántúli 
parasztoknál a következő észjárásban ölt konkrét 
alakot:1 «Van egy fél szesszióm, adósság nem terheli, 
elég jól élek s még a háromnegyed és egész telke-
sek is szívesen látnak. így volt a szomszédommal 
is. De volt négy gyermeke s ma mind a négy nyolcad-
telkes gazda, vagyis közel van a szegény zsellérhez. 
Szomszédaim gyermekei tehát lesülyedtek azok közé, 
akiket én most lenézek. Mit csináljak ezzel szemben? 
Azt mond ják : dolgozni, szerezni. Igen ám, de ha 
mástól el kell szerezni, akkor erősebben is kell dol-
gozni, akkor a feleségemnek is kellene munkába 
állani, hamar megvénül s leszólják. S mindennek 
tetejébe annyit mégsem tudnék szerezni, hogy mind-
egyik gyermekemnek annyi maradjon, amennyi nekem 
van. Tehát sokkal egyszerűbb, ha megfordítom a 
dolgot. Legyen egy gyermekem s akkor nem is kell 
megosztani semmit. Nekem pedig nem kell szerez-
nem s több időm marad a magam kedvteléseire. 
Tán még jobb is, ha így teszünk, mert ha úgy járok 
el, mint például a szomszéd faluban, ahol egy-
szerűen itt hagyják a szép hazát s az egyik a másik 
után kivándorol. Előbb a nagyok, a férfiak, azután 
lassanként magukkal viszik a gyermekeiket is, az 
asszonyt is Amerikába. Hát melyik apa teljesítette 
jobban hazafiúi kötelességét ? Az-e, aki gyermekeit 
zsellérekké hagyja sülyedni, azok-e, akik az amerikai 
kivándorlás számára nevelik fel gyermekeiket, vagy 
pedig én, aki mindezt előbb meggondolva, úgy inté-
zem a dolgot, hogy az apámtól örökölt birtokot osz-
tatlanul juttassam gyermekemnek s őt legalább olyan 
jómódban hagyjam, amilyenben magam éltem.» 

Örökösödési törvényünk, mely kimondja, hogy 
fiú és leány egyformán örököl a szülő után, tényleg 
reformra szorul; de azért ez az egész ecsetelt okos-
kodás nem állja meg a helyét, mert egyrészt nagy 
élhetetlenségre vall, másrészt, s ez nagyobb baj, igen 
cinikus.2 Élhetetlenségre vall azért, mert a magyar 

1 Széchenyi, 92. 1. 
2 Még cinikusnbb volt Tauffer Vilmosnak az Országos 

Közegészségügyi Tanács nevében mondott szakvéleménye, 
mely szerint az egyke az előrehaladott kuli urának és az 
ésszerű gondolkodásnak eredménye. Budapesti Hirlap, 1910. 
nov. 23. Kutyafejű módon írnak az egykéről a zsidó lapok 
is, p. o. Pesti Napló, 1910. aug. 20. Vezércikk. 

paraszt is megtehetné, amit a dunántúli értelmes 
német gazdák megtesznek, t. i. ő is más pályára 
terelhetné többi gyermekét s birtokát mégis csak 
egyre hagyhatná felaprózás nélkül. De cinikusak is 
az ily emberek. Hekubának veszik a gondviselés 
szándékait és mint tovább is meggyőződünk, keve-
sebbet hallgatnak lelkiismeretökre, mint a mam-
monra. Ha az egygyermekrendszer magasabb erköl-
csi megfontolásból eredne és ment volna minden 
lator manipulációtól, erkölcsi szempontból nem 
emelnénk ellene kifogást. Azonban a gyermekbőség 
elleni harcot itt túlnyomóan erkölcstelen eszközök-
kel vívják. Az ügynevezett preventív szerekkel a 
parasztmenyecskék bánni nem tudnak, ez az úri 
osztálynak gyászos privilégiuma ; a legfőbb neomalt-
husiánus eszköz a református népnél a szándékos 
elvetélés, melyet az úgynevezett kenő vagy javas-
aszonyok végeznek a nőkön. Ha a nemóhajtott gyer-
mek mégiscsak a világra jön, akkor «ágyban, párnák 
közt» kell meghalnia ; az anya egész dunyhahegyet 
rak a gyermekre, elmegy hazulról és csak akkor tér 
vissza, amikor a szegény gyermek már hideg. A lel-
készek, orvosok, jegyzők nem merik feljelenteni a 
bűnös nőket, a nép valamennyiüket terrorizálja.1 Az 
orvos, aki ez ügyben aggályoskodik és kellemetlen-
kedik, csakhamar népszerűtlen lesz s ha nem hallgat, 
végkép bojkottálják, úgyhogy össze kell szednie a 
sátorfáját és másutt keresni kenyerét. 

Jehlicska Ferenc. 

l iudnpest. Kulturharcos csapatok fölvonulása Magyar-
ország látóhatárán. I^gynaZ 

Most már kétségtelen dolog, hogy a Barkóczy-esetet világ-
az egyház ellenségei jeladásnak tekintik, hogy no most krónika 
már minden lehet, minden szabad, a nemzet őrlelke, az 
«avita et haeredilaria», az ősi és örökölt katholikus 
vallás ellen. Tény, hogy fokozottabb tevékenységre pezs-
dült föl a Galilei-kör s csaknem kivitte már a szerze-
tesek elleni hajszát az utcára. Ha katholikus részről 
okosság és mérséklet nem lép közbe, az egyház ellen-
ségeinek izlése szerint a régi képviselőház üléstermében 
talán már birokra kerüli volna egymással az ellentétes 
eszmék kiegyenlíthetetlen küzdelme. A halotthamvasztás 
sölét lovagjai is újból neki lelkesedtek a buzgóbb mun-
kálkodásnak. A keresztény s ős emberiségi temetés 
ellenségeinek a szelleme valóságosan kezdi már meg-
ülni a főváros képviseletének és kormányának a lelkét. 
Beszélnek temetők felhagyásáról ; hisz maholnap sze-
rintök úgy sem lesz rájuk szükség. 

Mindezekre a kulturharcos fészkelődésekre rátette 
a koronát Vázsonyi Vilmos, a főváros képviselöteslü-
letében az elkereszlénytelenedés és elmagyarlalanodás 
harcra kész csapatainak a fővezére. A pénzügyi bizott-
ságban a fővárosi községi iskoláknál működő római 
katholikus hitoktatók ílzetésrendezésének az ügye került 
folyó hó 8-án napirendre. A közoktatásügyi osztály azt 
javasolta, hogy a fizetés rendezésére 14.000 koronát sza-

1 Széchenyi 99. 
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vazzon meg a főváros. Erre Vázsonyi Vilmos levetette 
a «felekezeli béke» lovagjának álarcát s bemutatta magát 
annak, a mi valóban : a fővárosi valláselleni harcvezéré-
nek. Kifogásolta mindenekelőtt azt, hogy a tanács a fővá-
ros közgyűlését folyton fokozódó vallásügyi kiadásokba 
viszi bele. O minden felekezeti segély-kérvény elutasítása 
mellett foglal állást. Vázsonyi Vilmos tehát a főváros 
patronátusi kötelességei tekintetében a katholikus egy-
házzal szemben magával már egészen tisztában van, 
Ö azokat egyszerűen nemlétezőknek tekinti. Hatalmas 
úr már, kilátszik ebből a jupiteri magatartásból, a fő-
város nyakán a fő-fő törzsfőnök, az bizonyos. Egyéb-
ként Vázsonyi Vilmos még hajlandó megkegyelmezni a 
hitoktatóknak; de csak egy feltétel alatt, t. i. ha a hit-
oktatók fejét az egyházi hatóság az ő basa-kardja alá 
rendeli és adja át. Vázsonyi fölmondja a békét az egy-
háznak ; ő nem bizik az egyház fegyelmi hatóságában 
a hitoktatók felett. A hitoktatók fejének az ügye az ő 
kezében van szerinte helyén. Azt javasolta, hogy a hit-
oktatók (már t. i. a katholikus hitoktatók) fizetésrende-
zésének kérdése vétessék le a napirendről. S a bizottság 
szolgai módon deferált a főtörzsfőnök akaratának. Meg-
üzente a katholikus egyháznak a kultúrharcot. Neveze-
tes a dologban az, hogy a közoktatásügyi osztály volt 
főnöke, Festetich Géza gróf, a katholikus, tüntetésesen 
hozzájárult Vázsonyi indítványához, mert ő katholikus;1 

ellenben Déri Ferenc dr., az új osztályfőnök, a zsidó, 
szembeszállt Vázsonyi indítványával, mert ő zsidó. Mi 
az értelme ennek a rébusznak? Az, hogy a keresztény 
Magyarországban a katholikus embernek vallása ellen 
kell tusakodnia, mert csak így nyerhet kegyelmet az 
«ország urai» előtt; ellenben a zsidónak, ha katholikus 
támadja a katholikus egyházat, védelmére kell kelnie a 
megtámadottnak, mert hiszen még nem oly feltétlenül 
bizonyos ám a zsidó hegemónia, azért hát fönn kell 
tartani a látszatát annak, hogy a zsidóság — nem 
ellensége a keresztény vallásnak. 

Sión őrei, vigyázzatok ! Fejlődésben van valami, 
amiből igen nagy baj lehet. «Principiis obsla !» 

* 

Páris . Az «Univers» Jézus szentséges Szivének aján-
lotta főt magát. 

Ez a fölajánlás két év előtt történt először, itt Páris-
ban, a Montmartre-on, Jézus szentséges Szivének nem-
zeti fogadalmi templomában. A consecratio formuláját 
a mostani szerkesztő, Veuillot Ferenc bátyja szerkesztette 
egészen Veuillot Lajos, a nagy katholikus publicista 
szellemében, aki a szentséges Szívnek viziós és férfias 
tisztelője volt. 1873. október 27-én Veuillot Lajos egy, 
most már névtelen, vagyis ismeretlen pamphlet-írónak 
azt mondotta : «A szentséges Szív tisztelete a Gondvise-
lés eszköze, mely be fogja tölteni az üres mélységeket 
és le fogja győzni a szárazságokat, melyek bennünket 
most körülvesznek. Föl fogja kelleni az Isten, az ember 
s az igazság iránt való szeretelet». Két évvel később, 
vagyis a paray-le-moniali megjelenés második százados 
évfordulója alkalmából pedig ezeket mondta : «1675. (az 

i A gróf úr Vázsonyit pártoló fölszóla'ásában nem látott «ká-
noni akadályt» abban, hogy katholikus gyermekeket «zsidó tanító» 
tanítsa hittanra. 

aparitio éve) óta a szentséges Szív tisztelete nem szűnt 
meg növekedni. Minden, ami érte — van, vele és általa 
növekszik; ami pedig nélküle vagy ellene van, elbukik». 
Ebben a szellemben óhajtották Veuillot Lajos utódai 
az «Univers»-t Jézus szentséges Szivének fölajánlani. 
S óhajukat, amint említettük, két év előtt megvalósí-
tották. Azóta minden esztendő június havában, a szentsé-
ges Szív ünnepén, fogadalmukat, fölajánlásukat, a mont-
martrei templomban megújítják. Ezidén, mielőtt a föl-
ajánlás napja elérkezett, azzal fejezte ki Veuillot Ferenc, 
a mostani szerkesztő, hűséges ragaszkodását a consecra-
tióhoz, hogv február hó 7-én a lap élére kiírta a föl-
ajánlás és fogadalom nyilatkozatát azzal a határozattal 
és Ígérettel, hogy azt ezentúl minden lapszám homlo-
kán hirdetni fogja, következőképen : «Megfelelni óhajtván 
Jézus szentséges Szive kívánságának, ki fölajánlást kívánt 
nemcsak egyesektől, hanem testülelektöl és intézmények-
től is, az «Univers» fölajánlja magát (se consecre) tel-
jesen ennek az isteni Szívnek s rábízza magát fenn-
tartás nélkül». Ezt a fölajánlást Veuillot Ferenc az 
azt magyarázó vezető cikkelyben következő imával 
zárja be : «Adja meg nekünk a szentséges S/.ív azt a 
kegyelmet, hogy e szent fogadalom hatása alatt soha 
egy mondást se írjunk ki, mely hozzá méltatlan 
volna !» 

Nagy veszélyek, nagy bajok nyomása alatt meg-
nyílnak a szivek s nagy, szokatlan elhatározásokra löké-
lik el magukat az Istenhez való ragaszkodásban. 

* 

Kóma. Nagy Konstantin milanói edictumának jubi-
leuma. Doctor Sacrae Scripturae. A vatikáni könyvtár 
gyarapodása. 

A «Societas primaria Sanctae Crucis» és a «Colle-
gium cultorum Marty rum» nevű egyesületek mozgalmat 
indítottak az iránt, hogy Rómában és az egész vilá-
gon a lehető legnagyobb ünnepélyességgel ünnepeltessék 
meg 16-ik százados évfordulója a szenl kereszt konstan-
tini diadalának, az abból folyt milanói császári edic-
tummal, vagyis annak, hogy Nagy Konstantin a keresz-
tény vallásnak a római birodalomban szabad vallás-
gyakorlatot adolt, sőt azt államvallássá tette. 

Ö emja Merry del Val bibornok ebben az ügyben 
a szentatya megbízásából levelet írt Cassetta bibornok-
nak, az említett Societas primaria S. Cr. elnökének, 
tudtára adva neki, hogy a szentatya nagyon helyesli az 
ünneplés szándékai s nagyon időszerűnek tartja azt, 
hogy Rómából felhívás menjen az egész katholikus 
világhoz megünneplése végett annak a győzelemnek, 
melyet N. Konstantin Maxentius császár felett nyert s 
amely a szentkereszt segítségével az egyháznak a 
népek életében megszerezte azt az első diadalt, melyet 
több száz év véres üldözései alapoztak meg s mely nyi-
tánya volt az egyház ama diadalainak, melyek az ő 
életét az idők folyásában megkülönböztetik. 

Hogy a terv sikerüljön, a szentatya vezéibizottsá-
got nevezeit ki, melynek tisztelel heti elnökévé a pápai 
trónálló Mario Antonio Colonna herceget (aki időközben 
meghalt), ügyvivő elnökévé pedig Mario Chigi herceget 
nevezte ki. Alelnökök ebben a bizoltságban, pápai kine-
vezéssel, Maruchi gróf, Löhninger prelátus a S. Maria 
dell'Anima és de Waal prelátus, a német Campo Santo 
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rektorai. Hat nemzet számára hat titkárt nevezett ki 
őszentsége a bizottságba. A francia titkár Emmanuel 
Bailly atya, assumptionista rendfőnök. 

A szentatya reméli, — igy végzi a pápai államtit-
kár levelét, hogy a szentkereszt diadalának jubiláris 
évfordulója a hitnek fényes megnyilatkozását fogja meg-
hozni és sürgetős felhivás lesz a világ összes katholikus 
népeihez, hogy mennél szorosabban tömörüljenek az 
apostoli szentszék körül, ahol van mindnyájunk jóléte, 
élete és reménye számára a dicső feltámadás for-
rása. 

F. évi január 24., 25. és 26-án folyt le tiszt. Charles 
Sauvay lazarista atya szigorú vizsgálata a szentírási tudo-
mányok köréből oly vizsgáló bizottság (jury) előtt, amely-
nek elnökei Rampolla és Van Rossum bibornokok, 
vizsgáló biztosai pedig Vigouroux, Janssens, sz. B. r., 
Fonck és Frey J. t. atyák voltak. Sauvay atya Francia-
országban, a saint-dié-i egyházmegyében született s 
jelenleg Amerikában a saint-louisi papnevelő intézetben 
a szentírási tudományok tanára. Az eredményt a bizott-
ság harmadnap hirdette ki, a vizsgázott teljes sikerével. 
A minősítő vizsgálatok befejező aktusa vala az új doktor 
tudori tételének kifejtése s annak megbirálása a vizsgáló-
bizottság tagjai részéről. Tételt a biblicumból keresve 
sem találhatott volna időszerűbbet a doktorjelölt tudós 
szerzetes a választottnál. Az ószövetségi Szentírás héber 
zsoltárainak versmértékét fogta vizsgálat alá. Minthogy 
a szentatya épp napjainkban intézkedett, hogy a refor-
mált Breviáriumban egy-egy hét leforgása alatt elimád-
kozás alá kerüljön a Zsoltárok egész könyve, azután 
meg a tudós doktorjelölt fejtegetésének egész módszere, 
kivált annak valóban meglepő eredetisége, rendkívül von-
zóvá, valóságos «attractió»-vá tette a hittudomány bará-
taira nézve a lazarista atya szentírási héber metrikai érte-
kezését. 

Bebizonyosodott azonban újból, írja egy jelenvolt, 
a jury Ítéletéből következtetve : hogy semmi sem bizony-
talanabb annál, hogy milyen a Szentírás héber vers-
mérete. «Les observations que lui (Sauvay atyának) 
présentèrent les membres de la commission biblique 
formant le jury, prouvaient une fois de plus que rien 
n'est moins avancé ni moins certain que la Science 
de la Métrique suivie par les Hébreux dans leur 
poésie». 

Néhány nap előtt mgre Prier, a Rota Romana 
ülnöke, X. Pius pápának a vatikáni könyvtár számára 
egy rendkívül értékes kódexet nyújtott át, a tibeti budd-
hista szentiratok teljes gyűjteményét, amely Nyugat-
Európa összes könyvtáraiban unicum. Az ajándékozó 
Raubling György. A gyűjtemény 100 kötetből áll. Min-
den kötet 26 hüvelyk hosszú, 8 hüvelyk széles és 8 
hüvelyk vastag és minden kötet súlya 10 font. A kódex 
átvitelére 12 hordár ereje volt szükséges. A keleti böl-
cselet és vallástanulmányok számára a Vatikán ez újabb 
kincse s gyarapodása megbecsülhetetlen. Az egész embe-
riség figyelmére méltó körülmény az, hogy a második, 
a keresztény Róma más módra viszi be a világ idegen 
isteneit a Vatikánba, mint azokat az első, a pogány 
Róma hurcolta be a Capitoliumba. A régi Róma minden 
hamis istenséget össze-vissza tisztelt. A keresztény Róma 
az igaz Isten dicsőítésére tanít meg minden idegen, az 
igazságtól eltántorodott gondolkodást. — y —la. 

Í J k é p e k ' IV. Rajzolja : Mester. 

A p l á g i u m . A mi magyarnyelvünk nem sokat 
teketóriázik, hanem a gyermeket a maga nevén 
nevezi : 

— Tolvaj ! Irodalmi tolvaj ! 
Erkölcsi fölfogásunk szerint nemcsak az anyagi, 

de a szellemi tulajdonokat, javakat is el lehet tulaj-
donitani, sikkasztani. Sőt természetesen elárusítani. 
És ez a cselekedet is tolvajlás számba megy. 

. . .Nagy vásár van. Sátoros utcák keletkeznek a 
hatalmas téren. Áradatként hömpölyög a nép. 
A kereskedők kiváló rikácsolásai, a mutatványos 
bódéknak veiklije, a koldusok betanult könyörgései 
és jajongásai között egyszerre csak hullámzó, örvé-
nyes csoportot látunk. És halljuk a harsogó panaszt : 

— Tolvaj 1 
— Tolvaj, füleljétek lel 
Hát uraim, ma már az irodalomnak, a szellemi 

termékeknek is meg vannak a maguk vásárai. 
A ponyva, a régi könyvsátrak ugyan már csak emlé-
keink közé tartoznak. Ma már modern vásárokat 
rendeznek az irodalom kufárai. Hatalmas könyvke-
reskedések, csábító kirakatok, a reklámok ezer vál-
tozatú hangjai vonják-húzzák, szuggerálják a közön-
séget. Vannak mozgó-vásárok is. Ezeket a könyv-
vigécek csinálják. Ujabban vándorló bárónők, nyu-
galmazott tábornoknék, művésznők a jótékonyság 
címén robognak keresztül a rendőrség oltalma alatt 
a jó vidékeken, hogy szétszórják a szellemi termé-
keket. És milyen termékeket? 

És ezeken a vásárokon is megtörténik hébe-
korba, hogy valaki nagyot kiált: 

— Tolvaj ! 
— Plagiator! 
Az sem lehetetlen, hogy tolvaj kiáltja a tolvaj 

után, hogy tolvaj. Hogy lopott. Hogy plagiator! 
A nagy, a lármás zaj után azonban itt mélységes 

csend ül a vásárra. Sok-sok termelő amúgy suba 
alatt megrezzen. Mások csendesítenek. Hogy 'iszen, 
ha a magyar irodalom termékeit, különösen tudo-
mányos termékeit, vásári anyagát szigorú vizsgálat-
nak vetnénk alá: bizony-bizony hány szegény lélek 
m a r a d n a ? És hány tiszta, csiriz nélkül való kezet 
szoríthatnánk meg ? 

Ebben az irodalmi jelenségben — mondják — 
közéletünk képe tükröződik vissza. A fehér, tiszta 
kezek fehérholló számba mennek. 

Aztán ? Van-e a világon valami új ? Nincs új a 
Nap alatt. A meglevőt világítjuk, keverjük, elegyítjük, 
hogy mégis valami újat süssünk. 

Abcd — dcbA. A különbség csak épen ez. Az 
eszmék, miként a sejt, eszmékből rajzanak. Egyik 
kor a másiknak szellemi tőkéjéből él. Arra épít. 
Csak cirádákról van szó. Formáról. Stilusról. Ma 
például a stilus minden. 

* 
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Hát különböztessünk. Az általánosítás, az egy 
kalap alá való húzás ma üdült betegsége az embe-
reknek. 

A tavasz sem lehet lényegében más, mint a min-
den évben megérkező tavasz. Virágaival, madárda-
laival, fakadó rügyeivel. De a természetnek meg van 
ám az a benső ereje, mely újjáteremti az elviselt 
világot. Új érzéseket és gondolatokat fakaszt egy és 
ugyanazon képében, levegőjében, ősi megmozdulá-
saiban. Új munkát , új fákat, virágokat, reményeket 
hoz, szinte átélést, szinte újabb áthasonulást. 

A nagy, hatalmas égboltozaton ott vannak a 
teremtés óta az égi testek, a csillagok. Millió számra. 
Látta és látja-e a földön mozgó emberbillió mind, 
de mindet? Egy-egy új csillag, egy-egy új üstökös 
meglátása majd minden generációra esik. 

Ez a jelenség feltalálható az eszmék világában 
is. A tudományban, művészetben, minden más téren. 
A nemzetek ébredésében. Haladásában. Sőt egyesek 
eszmevilágában is. Csak legyen meg a teremtő erő, 
a képesség, amely friss levegőt, eszmét és vért, 
egészséges forrásokat és vezető csatornákat, világossá-
got és melegséget vigyen a lélekbe. Agyba, szívbe, 
akaratba. 

A görög nép genialitása például nem abban rej-
lik, mintha, amit csodálunk rajta, önmagától terem-
tette volna meg. Azon törvény alól, hogy a szellemi 
téren minden uj szerzemény a kölcsönös ráhatások 
eredménye : a görög nép sem kivétel. Ez a nép, hiába 
zárkózik a maga eredetiségének várába, mégis ezer 
és ezer idegszál fűzi egy más világhoz. Teszem a 
keleti világhoz. így van más, kinai falazott nép is. 

A görög teremtő ereje, irodalmának, művészeté-
nek eredetisége, önmagának egész egyénisége.. . a 
görög . . . épen abban van, hogy amit másoktól átvett, 
a maga naturája, egyénisége szerint annyira át tudta 
gyúrni, a maga vérébe, szellemébe ömleszteni, hogy 
az átvett képző, művelődési anyag utóbb egészben 
és határozottan göröggé lett. A kölcsönzésnek nyomát 
sem mutatta. A görög a leghasznosabb szellemi ön-
állóság. Átömlesztő és magába ömlesztő erő. (V. ö. 
Az ó-kori neveléstörténet. Fináczy Ernő 1906.) 

Nemzeteknek épen úgy, mint egyeseknek szük-
ségük van tehát a kölcsönös ráhatásokra. Ezek nél-
kül, tisztán csak a belső erőre, még genialitásra is 
támaszkodva, mint azt az angol Locke, a nyilvános 
tömegtanítás nagy ostorozója emleget, bizony hala-
dásról, emelkedésről, tágabb eszme és világnézetről 
szó sem lehetne. 

Ámde, az a nemzet, az a nép és az az egyes leli 
meg csak a fejlődés, az izmosodás, a termékenység 
eredeti forrrásait, az kapja lelke műhelyébe az élő, 
állandó és termékenyítő tüzet, mely nemcsak átvesz, 
eltulajdonít, hanem rendelkezik az átömlesztés, a meg-
gyűrás, az aszimilálás erejével is. Amely az eszméket, 
a képző, a művelődési anyagot a maga eredeti ész-
járásának műhelyében, a maga alapjainak fejlődési 

föltételeinek megfelően és önállóan tudja feldolgozni 
és sajátjává tenni. 

A magyar nemzetnek és e nemzet kebeléből 
kiemelkedő nagy egyéniségeknek megvolt ez a cso-
dás ereje és képessége. 

Abból a szelencéből, mondja egyik, a magyar 
írást európaisitó költőnk, melyből a jó Isten a né-
peknek az észjárást és tehetséget osztogatta, két 
marokkal vett a jó Isten. És úgy szórta a magyar 
lélekbe. Eddig legalább, ennek a különleges és bő-
séges a jándéknak köszönheti a magyar, hogy itt a 
hömpölygő Duna és a kanyargós Tisza köze — árván 
is — magyar maradhatott. 

Hogy ezentúl mi lesz? Bizony — aggódva, sej-
telmekkel gyötörve — kérdezzük gyakran. 

— Németek vagyunk, kiált fel egyik jelesünk és 
nem európaiak! 

— Nálunk ma sokan, igen sokan németül í rnak; 
német eszméket, sőt onnan kilapátolt eszméket árul-
nak, plagizálnak, még akkor is, mikor a magyar 
nyelvet nyomorgatják, Mivel hogy az eszük járása 
állandóan német, vagy idegen. 

* 

A mi tankönyveink,még a legmagasabb tudományt 
szolgáló forrás-könyveink is, kétségbeejtők. Az anyag 
idegen könyvekből szerkesztett kompilláció. Lapokon, 
sőt köteteken keresztül szolgalelkű fordítások. Oly 
nyakatekert, magyartalan stilussal, hogy valóban fel 
kell vetni a kérdést : nem ártanak-e ezek az írások 
és száz másfajta könyvek töbhet a magyar nemzet 
eredetiségének, lényegének, sőt életének, hiszen leg-
kivált nyelvében élnek a nemzetek, mint a legtúl-
zóbb, merészebb nemzetiségi agitátoraink. 

Színmagyar apától hallottam a panaszt, hogy 
szép, tiszta, csengő magyarsággal beszélő, egyetemi 
hallgató fiának, mióta a tudományos könyvek betűit 
szedi, vág ja . . . egészen megromlott a nemzeti nyelv-
érzéke. Beszéde pedig nehézkes. Idegenszerű. És nem 
közérthető. A fiú maga érzi, tudja ezt a változást. 
És nem egyszer olvasott fel apjának tudományos 
könyveiből lapokat, mondatokat, melyek hallására a 
romlatlan magyar nyelvérzék — elpirul. 

A plagiumnak, a lelketlen kompillációnak nem 
is lehet más eredménye. Aki eszméket lapátol, európai 
magaslaton képzelvén magát, nem csinál abból semmi 
lelkiismeretet, hogy azt a tudományos elméletet, 
képző-anyagot maga magába, lelkébe és vérébe gyúrja, 
megtisztítsa, átömlessze és szigorú kritikával igazolja. 
Az úgynevezett szabadgondolkozás, szabados gon-
dolkozásba kergeti. Ez a szabados gondolkozás pedig 
— még azt a józan földmíves embertől elvárható — 
természetes logikával sem rendelkezik, hogy a hazai 
éghajlat növényeire nézve is előbb meg kell mívelni 
a földet. Hogy annak a növény fejlődésének, izmoso-
dásának, egész gyümölcsérésének megvannak a maga 
természetes, külső és belső feltételei. Hogy eszme és 
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forma összeforrása nélkül a nemzet lelkében, véré-
ben áldásos áthasonulást, táplálkozást nem eszközöl-
hetünk. 

Hanem igenis — szemmelláthatölag— időről-időre 
megdöbbentő módon igazolódik ami ifjúságunk révén, 
hogy: 

— Németek vagyunk, idegenek és nem magya-
rok, sem európaiak. Mert plagizálunk. És nem 
átömlesztünk. Vagy legalább nem teremtő erővel ala-
kítunk. 

Iroda- D r - AMs Schmitt : D e r U r s p r u n g d e s M e n s c h e n . 
j Herder. Freiburg i. Br. 1911. XII. + 185. 

A szerző nem most lép először a nyilvánosság elé. 
Jelenleg ismertetett könyve folytatása annak a tevé-
kenységének, melyet régebben megjelent «Das Zeugnis 
der Versteinerugen gegen den Darwinismus» c. könyvé-
ben a leszármazáselmélet kérdéseinek tisztázására kez-
dett meg. Legújabb művével az ember eredetéről hirde-
tett hipotézisek labirintusában kínálkozik vezetőül. 

Eredeti kutatások eredményeit tehát hiába keresnők 
a műben. Ilyen igényekkel a szerző nem is lép föl. Sőt 
még a cím elolvasása nyomán bennünk felrajzó sok 
kérdés közül is csak egyetlen egyre akar kimerítő fele-
lettel szolgálni : Mi a mai tudomány álláspontja az 
ember állati leszármazása körül ? 

A kérdés irodalma ma már oly rengeteg, hogy aki 
szakszerűen nem foglalkozik vele, képtelen abból a 
mai szigorúan tudományos álláspontot kihámozni. Ezt 
a munkát végezte el helyettünk a szerző, akinek a müve 
tehát nem más, mint a használt, több mint hetven 
forrásmunka alapján a mai tudományos felfogás be-
mutatása. 

Hihetetlen az a vakmerőség, amellyel a természet-
tudomány legtöbb képviselője megdönthetetlen tudomá-
nyos axióma gyanánt hirdeti az ember és állat genetikus 
összefüggését. Cseréplábú hipotéziseket megdönthetetlen 
igazság alakjában sehol, a tudományok egyetlen ágában 
sem árulnak oly gyakran s oly bátorsággal, mint épen 
a szóban forgó kérdésnél. Főleg a népszerű természet-
tudomány termékei hemzsegnek az ilyen állításoktól, 
amikkel szemben egy itt-ott fölvetődő józanabb hangot 
valósággal fehér holló gyanánt kell üdvözölnünk. Tudós 
körökben ma rendkívül felszökött a monizmus árfolyama, 
már pedig ennek föltétlen következménye az, hogy minden 
élő lényt közös ősre vezessünk vissza. 

Pedig bármily harmónia uralkodjék is a tudósok 
közt az ember és állat közös eredetének hirdetésében, 
mindjárt quoi capita, tot sensus módjára oszolnak meg 
a vélemények, ha az evolúció részleteibe akarunk be-
tekinteni ; főkép pedig ha azután tudakozódunk, mikor 
és hol lép föl az a lény, amely még különböző ugyan 
mitőlünk, de már mégis embernek nevezhető, mert a 
benne szunnyadó képességek kezeskednek róla, hogy 
valaha ember lesz belőle. Ezeket az elülő nézeteket 
ismerteti szerző «Die hypothetische Stammesgeschichte 
des Menschen» cimű fejezetben. 

A leszármazás kérdését már a XVIII. században is 
vitatták ; a döntő lépést azonban Darwin tette meg, aki 
szerint az ember tényleges majomtól származik, ha 

mindjárt nem is azonosítható ez az ős a mai ember-
szabású majmokkal. Állításai főkép az összehasonlító 
anatómiára támaszkodnak, amely kétségkívül sok ha-
sonlóságot tár elénk, de a becsületes kutató elé sok 
nehézséget is. És főleg az emberi nem egységét hirdető 
tan — amit feladni senki sem akar — volt a döntő ok, 
amiért sokan elhagyták a már bebizonyított természet-
tudományos igazságnak kikiáltott közvetlen majom-
eredet tanítását s az ember és majom részére egy közös 
őst kerestek, amelytől tehát a majom is, meg az ember 
is származott. A polyphyleticus leszármazásnak ez a 
cserbenhagyása s a monophyleticus által történt helyet-
tesítése minden esetre kényelmetlen az előbbi elméletre 
s az arra föltétlenül esküdő tudósokra. «Die Gründe — 
jegyzi meg a szerző — die zur Aufstellung einer ent-
fernteren Verwandtschaft des Menschen mit dem Alfen 
geführt haben, sind zugleich eine scharfe Kritik und 
deutliche Herausstellung der Oberflächlichkeit, mit 
welcher man früher die nähere Verwandtschaft mit 
dem Affen zu beweisen suchte». (24. 1.) 

A következő két fejezet ezzel a kétféle, a közvetlen 
s a távolabbi majomrokonságot hirdető elmélettel fog-
lalkozik. Az előbbiben rámutat főleg Haeckel biogenetikus 
alaptörvényének tarthatatlanságára, amelytől különben 
az ellene emelkedő tömérdek nehézség miatt egyre többen 
pártolnak is el. Még azok is, kik teljesen föladni nem 
akarják, «biogenetikus princípium» má voltak kénytele-
nek módosítani. Ha aztán az adott esetek ezzel nem 
egyeznek, így könnyebb azokat a kivételek közé sorozni. 
Elismerjük, hogy az egyedi- és a fajfejlődés között 
minden hasonlóságot letagadni nem Miet. De viszont 
a fejlődés teljes megismétlődését tanító biogenetikus 
alaptörvény is a túlhaladott föltevések régiségtárába 
került ma már a tudomány szemében. 

Főleg bőven foglalkozik a könyv a Günther hatal-
mas munkájában (Vom Urtier zum Menschen) össze-
állított emberi családfa önkényességével s többször él 
itt az alkalommal, hogy rámutasson arra a döntő sze-
repre, amit az illető kutatónak előre elfoglalt állás-
pontja s világnézete játszik az ilyen kérdésekben. 
Ennek hatása alatt bizonyos egyoldalúsággal vizsgálja 
még a kísérleti tárgyakat is, sőt sok jelenséget egy-
szerűen figyelmen kívül hagy. 

A távolabbi rokonságot hirdetők két főképviselőjé-
nek, Kolmannak és Klaalschnak theóriáival ismertet 
meg a következő fejezet. Ezek szerint az antropoidák 
nem tekinthetők az ember őseinek, hanem a családfa 
kiindulási pontját ezeknél jóval hátrább kell tolni. 

A két theoria, a közelebbi és távolabbi rokonságot 
hirdető elméletek keretében tömérdek árnyalat és mó-
dosítás talál helyet. Az állati leszármazásban, mint tény-
ben, a legtöbben megegyeznek ugyan. De mikor történt 
ez, hol, hogyan, melyik állattól stb. ? — itt már fejetlen 
zűrzavar uralkodik : sok bebizonyítandó alapvető dolgot 
egyszerűen föltételeznek; hiányzik az ősállat, amelytől 
az embert eredeztetik ; az egyik szerint «mathematikai-
Iag biztos» az, amire a másik rámondja, hogy «zöldség», 
«gyermekes okoskodás» ; mások olyan «természeti tör-
vények»-kel dolgoznak, amiknek létezését bebizonyítani 
nem lehet stb. Bizony egy kissé nem ártana ezeknek 
az a szerénység, amit pár évvel ezelőtt egy francia 
tudós ajánlott a figyelmükbe: «La modestie qui con-
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vient à tous les penseurs, convient surtout aux palé-
ontologistes».1 

A mû végén rámutat a szerző az ismertetett elméle-
tek jelentőségére a theologia és a bölcselet terén. 
A kutatók nagyrésze azáltal, hogy a testi leszármazást 
bebizonyított dolognak tartja, egyutlal eldöntött kér-
désnek tekinti az emberi lélek eredését is az állati lélek-
ből. Ez ellen azonban teljes jogcímen, minden tudomá-
nyos határsértés nélkül tiltakoznak a theologusok és 
bölcselők, nemcsak azért, mert ez a kérdés már kivül 
áll a természettudományok illetőségi körén, hanem 
azért is, mert az állítás bölcseletileg merőben tarthatat-
lan következményekhez vezet (az ismeretek terén teljes 
szkepticizmus és relativizmus ; semmi transzcendentálist 
meg nem ismerhetünk; nincs akaratszabadság, sem az 
emberen kívül álló erkölcsi rend slb.) 

Egyedül vitatható alap tehát a testi leszármazás 
kérdése. A mai tudomány álláspontját a szerző ebben 
összegezi : Ha a testi leszármazás a priori nem is lehe-
tetlen, de ma még nem is valószínű. A mai tudomány 
ennek fölvételét még nem követ el. 

A könyv sikerrel oldja meg kitűzött feladatát. Magá-
ból a tárgyalt anyag természetéből gondolhatjuk, hogy 
a mű épen nem mondható könnyű olvasmánynak. 

Tóth Tihamér dr. 
* 

W a s ist Rel ig ion ? Von Dr. E. Fischer, Bukarest. 
Preis 20 Pf. 16° 48 1. Druck u. Verlag der Handels-
Druckerei Bamberg. 

II. Az efajta irók, midőn a vallást helytelen beállí-
tásban tüntetik tol olvasóik előtt, tulajdonképen a 
vallást hitelétől fosztják meg, a vallásosság erősségeit 
aláássák, ezzel pedig ártanak a közjónak. 

Statisztikailag bebizonyított tény, hogy a vallásos-
ság hanyatlásával a bűntények mindjobban elterjedtek; 
a közbiztonság veszélybe jut, az egyéni szabadság kény-
telen meghátrálni egyesek vagy egész szervezetek fék-
telen szabadossága előtt. Az ily vallástalan emberek 
jogtalan megfélemlítéssel kiszámíthatatlan erkölcsi és 
anyagi kárt okoznak, mert velük szemben elégtelenek-
nek bizonyulnak a törvényes rend föntartására hivatott 
intézmények ; a véres zendüléseket, fosztogatásokat, 
testi sértéseket, rablásokat, gyilkosságokat, merénylete-
ket nem a vallásos emberek követik el, a forradalmakat 
nem a vallásos emberek szítják, hanem mindenütt 
azok, kik Istennek nem akarják megadni azt, ami 
Istene. Ezért embertársaik jogos érdekeit is hasonló 
bűnös vakmerőséggel támadják és veszélyeztetik ; teszik 
ezt hamis jelszavak hangoztatásával, hogy a tömegeket 
annál jobban félrevezethessék; küzdenek a kiváltságos 
osztályok ellen, de csak azért, hogy hatalomra jutva 
biztosíthassák a maguk indokolatlan kiváltságait ; a 
szabadságot fennen hirdetik, de mások személyes sza-
badságát béklyókba verik. Gondoljunk csak a szegény 
munkásosztályra ; ha nem fizeti be hűségesen a párt-
adót, boykottálják, munkát sem kaphat, koplalni kény-
telen, meri éreztetik vele drákói kegyetlenséggel a sza-
badság áldásait, a testvériség előnyeit az egyenlőség 
nagyobb dicsőségére. 

így válnak az emberiség közkincsei valóságos 

1 Gaudry a L'anthropologie. 1903. évf. 14. lapján. 

átokká a vallástalan emberek kezében. Az erkölcsről 
meg egyáltalán szó se essék az ilyen emberek nyomán. 
Letarolnak ezek mindent, ami nemes és szent. Jól 
mondotta a hires Reichensperger a német birodalmi 
gyűlésen 1876, dec. 7-én : «Az a meggyőződésem, hogy 
az erkölcsösség hanyatlásának és a bűntettek elszapo-
rodásának okát lényegileg abban a körülményben kell 
keresnünk, hogy a vallásos kötelékek mindinkább lazul-
nak . . . Nemcsak keresztény alapoii álló férfiak ismerték 
el ezt, hanem felekezetlen bölcselők is bevallották, hogy 
erkölcsi züllés és az államhatalom fölforgatása termé-
szetszerű folyományként következik be akkor, ha a 
nemzetben a vallásosság hanyatlik s ha azok is közre-
működnek annak gyöngítésén, kiknek hivatása, hogy 
azt megvédelmezzék a támadásokkal szemben ...» Mily 
mélységes igazság van kifejezve e pár gongolatban ! 

A vallástalan irányzat szomorú következményeit 
plasztikusan domborítja ki Loe báró 1874-ben, ugyan-
csak a német birodalmi gyűlésben mondott beszédje 
folyamán, midőn így szól : Midőn a mult században, 
1789-ben, a keresztény világnézetetet a forradalmi eszmék 
váltották föl, Franciaországban a nyaktiló kezdett ural-
kodni s félvilági nőt emeltek az oltárra ; e szomorú tény 
vérző sebet ejtett Európa népein s ennek káros követ-
kezményeit sinyli népünk jelen napjainkig is politikai 
s társadalmi életében és nemzetgazdasági érdekeiben; 
s midőn III. Napoleon az 1789-iki eszmék képviselő-
jének vallotta magát, Sedan sorsára jutóit. Azt kérdeni 
hát, mi hazafiasabb tett, ezeket az eszméket romboló 
hatásukkal együtt Németországba átplántálni, vagy pedig 
megóvni az országot ezen erkölcsi mételytől ?» (Parla-
mentarische Denkwürdigkeiten. H. Schuhmacher.) 

Könnyű a feleletet megadni; de sajnos, ez az er-
kölcsi métely rohamosan terjed, nemcsak Németország-
ban, hanem minálunk is. A vallástalan irányzattal kar-
öltve halad a nemzetköziség is; ez az irányzat először 
istentagadóvá teszi az embereket, azután hazaárulóvá. 
Lehet-e csodálnunk, ha az így megmételyezett indivi-
duum azután mindenre kapható? Béke idején kémke-
désre, háború idején hazaárulásra és mindenkor a 
vallás érdekeinek támadására. Tehát ellenséget táplá-
lunk édes hazánk amúgy is eléggé kiszipolyozott testén, 
ha hamis jelszavak kedveért tétlenül nézzük a fölforga-
tok rombolását, titkos aknamunkáját; ne bízzunk a 
fegyveres erő védelmében, mert az eszme nagyobb 
hatalmú, mint a legmodernebb hadiszerek, melyeket 
elvégre is épúgy lehet ellenünk irányítani, mint védel-
münkre fölhasználni; attól függ minden, minő eszmék 
hatják át azokat, kik e fegyvereket kezelik. A forradal-
mak bő tanulsággal szolgálnak ez irányban. 

Ezért jól jegyzi meg Laboulaye: «A vallás a leg-
fontosabb politikai tényező, az államok egyedüli alapja». 

Washington pedig mesterileg méltatja a vallás 
fontosságát, midőn hangoztatja: «Vallás és erkölcs az 
általános jólétnek elengedhetetlen támaszai. Nem hű 
fia hazájának, aki gyengíti az emberi boldogulás ezen 
hatalmas pilléreit. . . Józan ész és tapasztalat igazolja, 
hogy vallásosság nélkül nincs erkölcsös nép». 

Lángeszű tudósok, bölcs államférfiak, köllők, irók 
stb. egyszóval az emberiség gondolkodó fői a vallásos-
ság szükségességét hangoztatják, olyanok is, kik egyál-
talán nem rokonszenveznek a vallásos élettel. Ezért 
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látjuk, hogy pl. egy szent Ágostonon kívül Heine, 
Goethe, Lessing, Herder, Schiller, Voltaire, Mirabeau 
is beszélnek a vallás szükségességéről, fontos szerepé-
ről; és ezek nem holmi tartalomnélküli, merő érzel-
gésben kimerülő álvallásról írnak, hanem vallásról, 
melynek van szankciója, mely meghatározott törvények-
kel szabályozza az ember életét; s aki ezen vallás 
gyengítésében közreműködik, az közvetve részese lesz 
mindazon bűntényeknek, melyeket épen az ilyen vallá-
sosság kiirtása következtében követnek el. Méltán te-
hette a vallástalan társadalomnak ezt a keserű szemre-
hányást egy szerencsétlen gonosztevő : «Tegyétek tisz-
tábbá a levegőt, melyet szivok s új létet adtok nekem. 
Bármily erős is legyen erkölcsi érzékem, az ártalmas 
befolyásoknak ellenállani nem tudok. A ti intézményei-
tek tűrik vagy gyarapítják a veszélyeket és kelepcéket 
és azután még ütni mertek, mikor oktalanul elbuktam». 
(Greselet-Madarász.) És ezek az ártalmas befolyások 
sajtóban, népgyűléseken szabadon és büntetlenül pusz-
títhatnak tovább 1 

A vallás egész emberré tesz, a szentimentális ál-
vallás legjobb esetben is csak félemberré. Carlyle szavai 
nagyon is hiven juttatják kifejezésre e tényt. «Azon 
perctől kezdve lettem egész emberré — mondja ő — 
midőn az anyagelvüséget elhagyva, Istenben tudtam 
hinni». Találók Goethe szavai is : «Be kell vallanom, 
hogy önzetlen jellemeket... egész életem folyamán csak 
ott találtam, ahol szilárd vallásos életet láttam». 

Aki a vallástalanságot terjeszti, az a társadalom 
fönnállásának biztosítékait gyengíti, az a fölforgatás, a 
rombolás, az anarchia útját egyengeti. Azért nem is 
szabad magánügynek minősíteni a vallást, mert az 
nemcsak az egyesek, hanem az összesség, az egész tár-
sadalom érdekeit szolgálja, mert megvéd olt is, hová 
nem is ér el az igazságszolgáltatás. 

A vallás közérdek, a vallástalanság közös vesze-
delme mindannyiunknak. Vallástalan emberre közpén-
zeket bízni vétkes könnyelműség ; vallástalan ember 
kezére ártatlan gyermekek nevelését bizni annyi, mint 
a bárányt a farkas őrizetére hagyni; vallástalan ember 
kezében a hatalom pusztító fegyver, mellyel az bármely 
percben visszaélhet; vallástalan ember kezében a köz-
szabadságok is állandó veszélyt jelentenek, mert soha 
sem tudni, hogy az ő elmélete, az ő világnézete mikor 
parancsol reá, hogy bombát vessen, tüzes csóvával 
járjon körül, liliomot taposson, vagy kasszát fúrjon. 
Utána pedig fölemelt fővel állhat birái elé, mert eléggé 
hallotta már hangoztatni, hogy mindenkinek egyéni 
meggyőződését tisztelni kell, tehát az övét is. Egyedül 
a vallás az, mely félreismerhetetlenül mutat rá arra, 
hogy melyek a tiszteletreméltó meggyőződések s melyek 
a kárhozatosak, melyekért jár ki jutalom, melyekért 
büntetés — síron innen, síron túl. 

1884. szept. 20-án hajtották végre Bécsben a halá-
los ítéletet a rablógyilkos és anarchista Kamerer Anta-
lon ; a 22 éves gonosztevő mindhaláig tagadta Isten 
létét s különösen utasította vissza magától a vallás 
vigaszát. A szintén jelenlevő tábori lelkész a kirendelt 
legénységhez a következő rövid, de hatásos beszédet 
intézte : «Katonák ! Amilyen az élet, olyan a halál. Ez 
a szerencsétlen ember hét kiszemelt áldozatját fosztotta 
meg életétől ; a vallás áldásait elveté magától s tagadta 

a mindenható Isten létét élte utolsó percéig. Hová vezet 
az ily élet, íme láthatjátok. Azért katonák őrizzétek 
meg hiteteket, ez a hit legyen erősségiek s reménység-
tek éltetek útjain.. .» 

Védekezzünk fokozott tevékenységgel a vallástalan-
ság rohanó árjával szemben, szóval, tollal, példánkkal 
s ez annál is inkább szükséges, mert büntető törvény-
könyvünk sem bizonyul elég hatályosnak arra, hogy a 
vallás érdekei intézményesen megvédessenek és épen 
azért szabadon pusztíthat a vallástalanság a legkülön-
félébb jelszavak alatt, letaposva mindent, ami útjába 
akad. Elleneink sokszor rejtett utakon járnak, de a cél 
mindig ugyanaz : oltár és trón megdöntése. 

Tic h y Sándor. 

S. P é c s . Várom. 
T. Heves . Kézben van. 
K. O. Bra s só . Tessék azonban a t. házfőnökkel tudatni 

a változást. 
D. B u d a p e s t . Az «Est» gúnyolódója bizonyára még 

kaftánt se viselt Galíciában akkor, amikor Arany János 
Geszten Tiszáéknál nevelő volt. Ezért nem értheti meg, 
hogyan tarthatott a minap Tisza István gróf előadást 
Arany Jánosról. 

E . B u d a p e s t . Ha a kath. férfiak vagy épen a papság 
visszavonul azokról a terekről, ahol az ellenfél legerősebben 
tobzódik, vájjon segített-e ezen visszavonulása által a jó 
ügyön ? Épen nem, csak még erősebbé teszi az ellenfelet. 
Tehát oda kell menni és egész erővel védeni kell minden 
talpalatnyi földet. Az ön politikája a kényelem és lustaság 
palástja. 

K. B u d a p e s t . Ugyan kérem, hogyan képzelhette azt, 
hogy a fővárosi köztemetői bizottságnak a szavazata, ha a 
halotthamvasztás kérdése eléje kerül, máskép fog kiütni, 
mint ahogy tényleg kiütött? Egy józan érvük sincs mellette; 
de azért, amint a budapesti bizottsági «jó katholikus» meg-
tudja, hogy egyháza ellenzi, mivel tisztára szabadkőműves 
manőver az egész, előre mérget vehet rá uram, hogy a sza-
badkőművesekkel fog szavazni, mert Vázsonyiék szemében 
csak nem lehet oly világtól elmaradott sötétenc, hogy a pap-
jával szavazzon ! Pedig hát csak arról volt szó, hogy ne a 
főváros, tehát ne a közönség pénzén állítsanak annak a 
néhány különcnek máglyát, hanem emeljék azt ők a saját 
pénzükön. A «jó katholikusnak» azonban ez az elemi igazság 
is tűlmagas; mert hát, liogy is mondják, az ő haladási fogal-
mait k i : a saját feje?, nem, Vázsonyi szabja meg. O te orszá-
gunk szive, sok tekintetben de nagyon beteg lettél ! 

TARTALOM: Uj könyv a kath. autonómiáról. 
(Az egyházi birtok eredete és az autonómia.) V. Dudek-
töl. — Adatok a keresztes hadak részére engedélyezett 
búcsúk történetéhez. III. Stöhr Gézától. — A fémmetszés 
művészetéről. Velics László S. J.-től. — Neomalthu-
sianizmus. III. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egyházi 
világkrónika. —y-/a- tó l .— Tájképek. (A plágium.) IV. 
Mestertől. — Irodalom. Schmitt : Der Ursprung des 
Menschen. Tóth Tihamér dr.-tól. — Fischer: Was ist 
Religion? II. (Vége.) Tichij Sándortól. — Telefon. 

Laptula jdonos és k iadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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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 S7.EHKESZTO 

K iá.- D U D E K J Á N O S dr. 
EGYETEMI TANÁK 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Új könyv a kath. autonómiáról. (VI.) 

A kath. egyházi javakat hazánkban, tekintve 
jelenlegi kezelésüket, két osztályba sorozhatjuk — 
írja folytatólag Kérészy — s most már bevezet a 
kath. autonómia hatáskörének megállapításánál a 
legégetőbb kérdésbe, a miniszter kezelése alatt álló 
kath. alapjaink s alapítványaink jogi természetének 
méltatásába. 

Sorozhatjuk e javakat egyrészt az egyház tény-
leges birtokában s kezelése alatt álló püspöki, káp-
talani, szerzetesrendi, plébániai, iskolai s jótékony-
sági alapokra; másrészt — úgymond — a kormány 
kezelése alatt levő s jobbára királyi adományozásból 
eredő (!) alapokra s alapítványokra, melyek közt 
legjelentékenyebbek a vallási, tanulmányi s egyetemi 
alapok. (66. 1.) 

Milyen ártatlan arccal jelenti ki mindjárt itt a 
bevezetésben, anélkül, hogy legalább csak bevárná 
a később következő történeti megállapítást, hogy a 
miniszter kezelése alatt álló alapjaink és alapítvá-
nyaink jobbára királyi (értsd = állami) adomá-
nyozásból erednek. Ha így áll a dolog, akkor, t. 
Kérészy úr, kár is tovább mennünk ; mert ha egy-
házi birtokunk állami eredetű s lia alapjaink és ala-
pítványaink szintén állami eredetűek, akkor az ál-
lammal szemben minek beszéljünk tovább kath. 
autonómiáról, annak ilyenformán nincs s nem lehet 
semmi hatásköre.1 

íme így vagyunk, tisztelt katholikusok ! Míg ti 
évtizedeken át folyton hallgattok, míg ti sohasem 
fejtegetitek jogaitokat: az ellenfél ezalatt íme hogy 
megszokta már így beszélni rólunk és a mi jogainkról, 
mint ahogy beszél ! Szinte természetes lenne, ha végre 
azt mondaná, hogy ingünk és gallérunk is állami 
eredetű. Bezzeg a megboldogult ref. Thaly Kálmán 
azt mondta egyszer a képviselőházban, hogy vasvillát 
fogna arra, aki hozzá merne nyúlni a prot. alapít-
ványokhoz. Ez aztán a beszéd, ti meg egyáltalán 
hallgattok, ha még úgy oldalba böknek is benne-

1 Arra a Timon-féte nézetre, hogy jóllehet királyaink a 
nemzeti vagyonból dotálták az egyházat, az a vagyon mégis 
visszavonhatatlanul az egyházé, a közjogászok, mint látjuk, 
nem fektetnek súlyt. 

teket. Ti itt a hazában ugyan ősiek, de azért mégis 
csak sehonnaiak vagytok, mert hiszen hallhatjátok, 
hogy nektek nincs semmitek s csodálatos dolog, min-
denki másnak van! 

Van joga, van vagyona! Nektek, hogy a manó 
szedje ezt az egész dolgot, nincs semmitek. Hát mit 
csináltatok itt ezer éven át ; hiszen még a koldus 
is tud rövid élete folyamán összegyűjteni, össze-
takarítani valamit, nektek meg hogy ezer éven át 
nem lett semmitek. Hogy van ez? Bethlen Gábor 
egykoron szegény katonafiú volt, hazulról nem volt 
semmije, aztán erdélyi fejedelem lett, nagy vagyona 
lett, gazdagította belőle a reformátusokat is s hogy ezek 
az alapítványok az övéik, hogy azok nebántsvirágok. 
Hát az a Bethlen a csillagokból hozta le azt a szer-
zett vagyont, hogy az ő alapítványai, pl. a nagyenyedi 
kollégium, egészen más természetűek, mint az Árpádok 
családi vagyonából dotált katholikusoké ? Hogy is 
mondta az egyszeri ú r ? Paraszt az más ! 

Szó ami szó, de annyi tény, hogy mindjárt az 
ajtóban szépen üdvözöl bennünket Kérészy dr., szépen 
kitessékel. Azonban mond ő nyomban valami szépet 
is, olyat, amiért legalább a főpapság nem fog hara-
gudni reá. Azt mondja, hogy az előbbiekre, vagyis 
az egyház tényleges kezelésében levő javakra nézve, 
az autonómia számára nemcsak hogy a javak keze-
lésére, de még azok igazgatásának ellenőrzésére való 
jogosultság sem biztosítható. «Ezekről — úgymond — 
egyedül a királynak, mint főkegyúrnak, felelnek és 
senki más által a vagyonkezelés tekintetében felelős-
ségre nem vonhatók». 

Ennélfogva — így folytatja — úgy az egyházi 
jog, mint hazai jogunk értelmében az autonómia 
számára csak a második kategóriába tartozó javak-
nak, vagyis a kormány kezelése alatt levő három 
jelentékeny alapnak az igazgatásába s ennek ellen-
őrzésére való befolyás lesz jogosan (!) követelhető. 

Micsoda? Befolyás követelhető részünkről? Hogy 
igen, és pedig — csodák-csodája hogy jogosan 
követelhető ! Nem ugyan mind a három alapnál, 
hanem hogy csak kettőnél. 

Közülök — úgymond — az egyetemi alap (tehát 
a Pázmány-alap), még ha annak katholikus jellege 
elvileg kétségtelen volna is, az autonómia kezelése 
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alá egyáltalán nem vonható azon tényleges állapot 
folytán (tehát tény jogot alapít?), hogy ezen alap a 
már több mint egy század óta állami (ugyan ?) inté-
zet jellegével biró budapesti Tudományegyetem 
fenntartására fordíttatik; s ugyanazért az alap jöve-
delmei s kiadásai (de csak 1870 óta !) az állami költ-
ségvetés tételei között szerepelnek. Tehát — véle-
kedik tovább — az autonómia szervezését illetőleg 
csakis a vallás- és tanulmányi alapok eddigi kezelé-
sének módosításáról, illetve arról lehet szó, hogy 
ezek az alapok a katholikus autonómia kezelésébe 
engedtessenek át, vagy, amennyiben azok továbbra 
is a vall.- és közokt. minisztérium kezelésében marad-
nának, e részben, illetve a kezelés ellenőrzése tekin-
tetében, az autonómia részére befolyás biztosíttassék. 

Megdöbbentő jogi érzékkel van ez a pont meg-
fogalmazva, különösen az egyetemről szóló része ! 
Abból egyenesen szociáldemokrata elv beszél, mely 
egyrészt sutba dobja a birtokjogtanban érvényesülő 
felfogást: non sibi aedificat, quo in alieno fundo 
aedificat; másrészt egy egyszerű tényt, az erősebb 
tényét, a foglalást állítja oda jogforrásnak. Szépen 
volnánk, ha ezt az elvet egy napon bevinnők az 
életbe. De különben is az egész pont két részében 
jogi ellenmondást tartalmaz. Aki az első részt vallja 
és helyesnek találja, annak a második részben nem 
szabad azt az engedményt tennie, melyet Kérészy 
tesz ; hanem, ha tudja, hogy az egyetemi alap jöve-
delmei és kiadásai per sundam bundám hogyan 
kerültek Tisza Kálmán fölszólalására 1870-ben az 
állami költségvetésbe, annak a szociáldemokrata 
elvet tovább kell fonnia és azt kell mondania : a 
másik két alap jövedelmeit és kiadásait szintén az 
állami költségvetésbe kell besorozni. Az eljárás alapja 
ugyanaz lenne itt, mint volt a Pázmány alapította 
egyetemnél. A különbség csak annyi, hogy az első 
foglalás előbb történt, ez meg most történnék. Nyil-
vánvaló ebből, hogy az életben, midőn rólunk katho-
likusokról van szó, nincs többé semmi logika. Velünk 
és rólunk lehet logika nélkül is intézkedni. Mivel 
azonban nemcsak Kérészy, hanem ugyanígy írt erről 
a kérdésről Csorba, így Orbán s mások, kövessük 
csak tovább is fejtegetését, hová fog ez ki lyukadni? 

Mint már előbb, úgy itt is folytatólagos fejtege-
tésében először feleslegesnek tartja ezen alapok jogi ter-
mészetének eldöntését, mert, közbekevervén ismét má-
sodrendű kérdéseket, a jogászok vitatkozását az alap 
és alapítvány jogi definíciója körül, azt az eldöntést 
lehetetlennek minősíti ; mintha bizony kétséges volna, 
hogy valamely elpusztult apátság vagy eltörült kolos-
tor az egyházé volt-e? Illetőleg, úgy veszem észre, 
nem az eldöntést tartja lehetetlennek, hanem irán-
tunk való kíméletből ajánlja a döntés elhalasztását, 
mert úgy látja, hogy az államjogászok hajszálfinom-
ságú megkülönböztetései az alapok, alapítványok, 
alapítványi alapok s más effélék körül tulajdonképen 
részükről zavarosban való halászás a mi alapjaink 

elállamosítása céljából. «Úgy látszik — írja — épen 
azért találták fel az alapítványi alap elnevezést, mert 
nem tudták elhitetni, hogy az ily alapoknak — tehát 
a vallás- és tanulmányi alapoknak is — vagyona 
a kirendeléssel teljes jogi önállóságot, valóságos jog-
alanyiságot nyer ; ennélfogva alapítványi alapok gya-
nánt való minősítés által törekedtek az ezen alapo-
kat létesítő koronának tulajdonjogát elméletileg be-
igazolni». (70. 1.) Ő pedig a kérdés ily irányú eldön-
tését — később látjuk majd, miér t? — nem kívánja, 
hanem a status quo-t akarja fenntartani. «Nézetünk 
szerint — úgymond — a vallás- és tanulmányi ala-
poknak az autonómia kezelésébe való átadása — 
az állam jogainak legkisebb sérelme nélkül megtör-
ténhetik még abban az esetben is, ha nyilt kérdés-
nek hagyjuk, hogy kit illet a vallás- és tanulmányi 
alapra nézve a tulajdonjog». 

Annyit jelent ez, hogy: tudjuk ugyan, hogy ez az 
egész vagyon állami eredetű, de ne bolygassuk most 
ezt a kérdést, hanem adjunk valamit az autonómiá-
nak, hiszen a vagyon amúgy is az állam kezében 
marad. 

Azután másodszor vázolja a jogi kérdés, az ala-
pok tulajdonjogának eldöntése körül a képviselőház 
részéről történt kísérleteket. Meri 1870 óta ilyenek is 
történtek. A 70- es években a képviselőház kétszer-
háromszor is kiküldött bizottságot a miniszter keze-
lése alatt álló alapjaink és alapítványaink jogi ter-
mészetének a megvizsgálására. Akkor jutott ez elő-
ször eszükbe, illetőleg akkor támadt eziránt először 
kételvök, mikor az első autonómiai kongresszus ezen 
alapok kezelését visszakövetelte a katholikusoknak. 
Pedig se jövedelmeik, se kiadásaik az állami költ-
ségvetésben nem foglaltattak, amint a mai napig 
sincsenek ott, világos jeléül különleges természe-
tüknek. 

A bizottságok egyöntetű megállapodásra jutni 
egyszer sem tudtak ; azért az ügy az országgyűlés dön-
tése alá nem is került. A kormány 1873-ban Hamar Pál 
alapítványi ügyigazgatót és Szepessy Mihályt, a kincs-
tári jogügyek igazgatóját is fölkérte e kérdésre nézve 
véleményadásra. Hamar úgy a vallás- mint a tanul-
mányi alapot kath. tulajdonnak minősítette, Szepessy 
csak a vallásalapot mondta ilyennek, ellenben a ta-
nulmányi alapot az államnak, mint főtulajdonosnak 
(ime a germán jogi fogalom nálunk!) tulajdonította. 

Az 1881-ben kiküldött képviselőházi bizottság 
részéről igen becses tanulmányok, valóságos for-
rásmunkák, Apáthy István és Apponyi Albert gróf 
véleményadásai, mint a bizottság előadóié, akik ha-
sonlókép mindakettőt kath. tulajdonnak mutatták ki. 
A bizottság persze — különösen a kath. Horánszky 
Nándor ellenzése miatt — ezt el nem fogadta s igy 
az ügy ismét abban maradt. 

T. i. az akkori hangulatnak semmi oly bizonyí-
tás nem felelt meg, akármilyen okmányokra támasz-
kodott volna is, mely azokat az alapokat kath. va-
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gyónnak minősíti. Az embereknek államosítás kell, 
vagy legalább is oly intézkedés, mely nem erősíti a 
katb. egyházat, s nem kell oly értelmű indítvány, 
hogy azokat az alapokat kath. tulajdonnak jelentse 
ki az országgyűlés.1 Kivált a nekiszilajodott 70-es 
években nem is palástolták érzelmeiket, hanem nyíltan 
meg is mondták maguk a kath. férfiak is, hogy a papokat 
nem fogják gazdagítani. Mintha a papságnak volna 
abból valami haszna, ha azok az alapok kath. tulaj-
donnak mondatnának ki az országgyűlés által! 

Az országgyűlés tehát a jelen kérdésben néhány 
bizottság kiküldésénél nem jutott tovább; a bizott-
ságoknak ugyanis tanulmányozni kellvén ezen alapok 
történetét, lehetetlen volt egyértelműleg az ország-
gyűlés többségének szájaize szerint való előterjesz-
tést — az államosítás ajánlását — tenniök. Inkább 
abban maradt az egész dolog, mert a katholikusok jogait 
elismerni nem szabad! Jól látja a helyzetet Kérészy is 
s belát az akkori emberek lelkébe. «Kétségtelen — 
úgymond — hogy úgy az országgyűlésen, mint a napi 
sajtóban (már t. i. a katholikusellenesben) a kath. 
alapok és alapítványok jogi természetének s kezelé-
sének kérdése azzal a célzattal vettetett fel, hogy az 
alapok és alapítványok vagyontömegének állami 
eredete kimutattassék». (78. 1.) Bizony célzatos volt 
az egész eljárás, mert nálunk még a jogkutatás is a 
pártok szolgálatában áll. 

Az országgyűlés tehát nem döntött, de azért 
Wlassics, az akkori kultuszminiszter, a második auto-
nómiai kongresszusnak (1897—1902) mégis azt felelte : 
hogy ezeket az alapokat királyaink, mint államfők, 
létesítették a kezükre újra visszaszállott egyházi bir-
tokból (Wlassics úgy látszik elfelejtette Werbőczynek 
fentebb fejtegetett tanítását!) s így azok országos köz-
alapok gyanánt tekintendők, minélfogva ezen alapok 
céljaira adományozott javak kezelése helyesen, kö-
vetkezetesen a királynak, mint államfőnek, közegei, 
tehát a királyi és állami hatóságok útján történ-
hetik s ezen alapítványi javak kezelésének bármely 
egyházi közeg részére való kiadása ez alapok orszá-
gos jellegének és közjogi természetének megszűné-
sével volna egyértelmű. 

Szóval Wlassics Gyula még az országgyűlésnél 
is többnek képzelte magát s amire az nem tudta 
magát elhatározni, ő büszke fejével statuálta, hogy 
ezek az alapok állami alapok, tehát ne berzenked-

1 L. ily című kimerítő tanulmányomat: Az alapokról 
szóló törvénytervezet. Religio 1906. 39. s k. 1. — Lukács György 
volt kultuszminiszter abban az időben a nyilvánosság elé 
tőrvénytervezetet bocsátott ki alapjaink elállamositásáról, de 
a tervből kormányváltozás folytán semmi se lett. Abból az 
alkalomból foglalkoztam a miniszter kezelésében lévő három 
alapunk múltjával, nevezetesen jogi természetével s azzal a 
jogtörténelemellenes hangulattal, mely a mi vagyonúnkra rá 
szeretné tenni a kezét. Ez a tanulmány ma is aktuális, mert 
ma is csak azokkal a jogi csavarintásokkal igyekeznek bi-
zonyítani alapjaink állami jellegét, mint 1870 óta minden 
egyes adott alkalommal. 

jenek a katholikusok. A legjobb a dologban az, hogy 
ő hivatta össze a második autonómiai kongresszust! 
Ilyeneket olvasva, szinte csodálkozom, hogy a birtok 
miatt mit kajánkodnak a katholikusokra a protes-
tánsok, legyenek bizalommal, nem ők, hanem maguk 
a katholikusok fogják tönkre tenni és depossedálni a 
kath. egyházat Magyarországon. 

Nálunk nem kutatnak, hanem egyszerűen ab 
invisis nyilatkoznak és szavaznak az emberek, csak 
azt kell tudniok: kath. követelményről van-e szó, 
vagy sem? Ha igen, akkor előre biztos lehet min-
denki, hogy azt a követelményt nem a más vallá-
súak, hanem a «jó katholikusok» fogják azon nyom-
ban leszavazni. 

Tudván ezeket, szinte úgy látszik, hogy igazat 
kell adnunk Kérészynek, midőn azt hangoztatja, hogy 
az alapok jogi természete iránt való döntést nem kell 
bolygatni. 

Csakhogy ez merő látszat az ő részéről. Nem 
azért ajánlja az óvatosságot, mert bennünket, illető-
leg alapjainkat félti az államosítástól; nem, ő azo-
kat az alapokat épúgy állami alapoknak tartja, mint 
Wlassics, vagy miniszteri tanácsosa, az alapokról iró 
Csorba et consortes. 0 a kérdést érintetlenül kívánja 
hagyni majd a műve végén kiderülendő saját célja 
érdekében — a protestánsok miatt. 

Másodszor az ő részéről az óvatosság ajánlása 
csak látszata a jóakaratnak, mert a kérdést egyol-
dalúan kezeli. Annyit bevall, hogy bizony a kérdés 
eddigi felvetése és a jogászok által való tárgyalása 
1870 óta mindig azzal a célzattal történt, hogy az 
alapok és alapítványok vagyonának állami eredete ki-
mutattassék. Ha ő célzat nélkül dolgoznék, nem kel-
lene-e arra figyelmeztetni a közönséget, hogy bizony 
a célzat nélkül dolgozó, tehát elfogulatlan történel-
met és jogtudományt még nem hallgatták meg e 
kérdésben? Nem kellene-e rámutatni arra is, hogy 
a katholikusok — követve az 1848-iki kath. petí-
ciót — követelték ugyan a kongresszusokon az ala-
pok kiadatását, de azon kívül semmit sem tettek a 
közvélemény előtt jogaik tudományos bevitatására ? 
Egyetlen egy kath. férfiú végzett itt érdemleges jogi 
munkát e tekintetben, Günther Antal dr.; de vájjon 
igyekeztek-e a többiek, vagy csak néhányan is to-
vábbi részletkutatásokat végezni, s nevezetesen a 
sajtó út ján a kérdés állandó napirenden tartásával 
igyekeztek-e a közvéleményt elfogultságából ki-
emelni ? 

Ez a mi bajunk s nem jó barátunk, aki a bajnak 
erre a forrására nem mutat rá, aki a katholikusokat 
tanulásra, jogaik fölismerésére s jogaiknak mások 
által való elismertetésére nem ösztönzi. 

A katholikusokhoz ugyanis egyenes út, egyenes el-
járás illik. Görbe utakat nem követnek. Hogyan kí-
nálhatja tehát nekünk valaki olyan vagyon kezelését, 
melyet ő s az egész közjogászság állami vagyonnak 
hirdet? A romlott magyar közérzéktől ugyan sok 
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minden kitelik, de nekünk igazság kell, nekünk csak 
a mi jogunk kell, tehát előbb tisztán kell látnia min-
denkinek ezt a jogot. Mi ilyen tiszta elvek légköré-
ben nevelkedtünk s neveltük ezt a hazát, mikor a 
jozefinista közjogászoknak még árnyékuk se volt itt. 
Elvenni tehát elvehetik jogainkat, de egytől nem 
foszthatnak meg, attól a jogunktól, hogy a mult idők 
történelmét meghamisítani nem engedjük. Az ő mult-
juk az 1848:111. t.-cikk óta tart, a mi multunk ezer 
éves s az máskép szól, mint ez a törvénycikk. 

Kérészy, miután alapjaink eredetéről s jogi ter-
mészetéről ilyképen körvonalozta álláspontját, foly-
tatólag mégis csak amellett marad, hogy azok min-
den állami eredetük dacára mégis csak kath. célra 
vannak szánva s azért az autonómia kezelésébe át-
adhatók. Legyen meg a kedve szerint. Minket a mon-
dottak után most főkép az érdekel, azokhoz a Ké-
részy szerint «jobbára királyi adományozásból eredő» 
kath. alapokhoz és alapítványokhoz mennyit adtak 
a magyar királyok, akár mint államfők, akár mint 
magánbirtokosok ? Dudek. 

Adatok a keresztes hadak részére engedé-
lyezett búcsúk történetéhez. <iv.> 

De nemcsak a pápai iratokban találunk bőséges 
felvilágosító adatokat állításaink beigazolására, hanem 
a kortanüknak idevágó feljegyzései is igen nagy sze-
repet játszanak e tárgyú vitás kérdések eldöntésében. 
Ilyen Chartes-i Fulcher nevű pap, aki részt véve az 
első keresztes hadjáratban, leírja azt egész terjedel-
mében és megjegyzi iratában, hogy II. Orbán pápa 
Clermont-ban a keresztesekhez intézett beszédében 
kifejtette, hogy mindazok, akik úgy a háború fára-
dalmai alatt, valamint az ütközetekben el találnak 
esni, Isten nevében bűneik teljes bocsánatát kiérdem-
lendik.1 Fulcher azon meggyőződését hangoztatta, 
hogy az engedélyezett búcsú Isten előtt is teljes 
érvénnyel bir. 

Ugyanez áll egy másik kortanúra is, aki szintén 
résztvéve az első keresztes hadjáratban, leírja ezt. Ez 
pedig Balderich bencésapát, akit II. Orbán pápa fel-
hatalmazott a püspökökkel való közlés végett, hogy 
Krisztusban való erős bizakodásuk jutalmául a 
kereszteseknek égi jutalmakat Ígérjenek nevében.2 

Az égi jutalmazás föltételezi, hogy az egyes pápák 
által engedélyezett búcsúk Isten ítélőszéke előtt is 
teljes érvénnyel birnak. Ezen nézet mellett szól 
Malmesbury-i Vilmos angol történész is. (f 1143. 
körül) II. Orbán pápa Clermont-ban ő általa hir-
dette ki a következő határozatot: «Isten és szent 
Péter apostol utódja által a keresztesek feloldatnak 

1 Migne : CLV. 828. Cunctis . . . peccaminum remissio 
praesens aderit. Quod ituris annuo, dono tanto investitus 
a Deo. 

2 Migne : CLXVI. Confessis peccatorum suorum igno-
rantiam securi de Christo coelestem paciscimini veniam. 

minden vétek alól».1 Petrus Diaconus, montecassino-i 
levéltáros, a kolostor krónikájában, az 1140-ik évjel-
zéssel azt írja, hogy az első, általános kereszteshad-
járatban résztvevő vitézek biztosíttattak a felől, hogy 
azon fáradalmak és megpróbáltatásokért, amelyeket 
türelemmel elviselnek, Isten előtt (a Domino) bocsá-
natot nyernek.2 Ez időtájt Oderikus Vitalis egy-
háztörténelmében olvassuk a kereszteshadjáratról, 
hogy a résztvevők bűneik bocsánatáért eleget tettek 
Isten előtt (pro culpis suis Deo satisfacientes).3 Ezekből 
látható tehát, hogy már a keresztes mozgalmak leg-
elején a búcsúknak Isten előtt is teljes érvényt tulaj-
donítottak. 

Ugyanezt tapasztalhatjuk a második hadjáratnál 
is III. Jenő pápa alatt. Erre pedig a legjobb tanú 
Szent Bernát, aki maga is a keresztes hadjáratot 
hirdette. Ha már ő is a búcsúk időszakát így jellemzi: 
«Annus iste piacabilis Domino, et vere iubilaeus»,4 

úgy bizonyára a búcsúknak földöntúli értéke felől 
nagyon is tisztában volt. 

Sőt a harmadik, általános kereszteshadjárat ide-
jéből is tudunk tanukat felsorolni, akik az engedé-
lyezett búcsúknak földöntúli érvényessége mellett 
kardoskodtak. 1187. decemberében Strassburgi Henrik 
püspök ugyanott I. Frigyes császár és számos előkelő 
lovag előtt a kereszteshadjárat jelentőségéről szóno-
kolva, beszédét következőkép fejezte be, amint ezt 
egy kortanúnak feljegyzéséből tud juk: «Fontoljátok 
meg, nemes vitézeim, mily üdvhozó, mily előnyös, 
mily kitűnő kilátásra ad e kereszteshadjárat alkalmat, 
mily kamathozó munkát fejthetünk ki, mert ennek 
ellenében az Úr övéinek összes bűneit elengedendő).5 

Ugyanígy gondolkodott egy kanonok is Henrik 
püspök kíséretéből. VIII. Gergely, így mondja ezt a 
fentnevezett, egy követet küldött azon utasítással, 
hogy mindazoknak, akik résztvesznek a hirdetett 
hadjáratban, az összes bűnöknek elengedése meg-
ígértessék: ex parte Oei.s Hogy az említett búcsúk 
Isten előtt is teljes érvénnyel birnak, megemlíti ezt 
egy névtelen bencés-szerzetes is, egy 1189-iki kelettel 
ellátott iratában.7 A j ámbor iró, aki fentemlített 
iratát egy tépelődő rendtársának írta, erősen kikel a 
papoknak a hitetlenek elleni háborúban való rész-
vevése miatt;8 de mindezek dacára I. Frigyes császár 

1 Migne : CLXXIX. 1298 : Habentes per Dei concessum et 
beati Petri privilégium omnium absolutionem criminum. 

2 Monumenta Germaniae historica. Scriptores VII. 765. 
a Migne: CLXXXVIII. 652. 
* Migne : CLXXXII. 566. 
5 História peregrinorum, Canisius-Basnage, Thesaurus 

monumentorum III.2 Antverpiae, 1725, 503. cimű munkájá-
ban. Historia-ra vonatkozólag pedig v. ö. Potthast : Bibliotheca 
medii aevi I.2 103. 

6 Annales Marbacenses, Mon. Germ. hist. S. S. XXI. 163. 
Az említett marbachi szerzőt illetőleg v. ö. H. Bloch : «Re-
gesten der Bischöfe von Strassburg» I. Innsbruck, 1908. 
72 oldal. 

7 Tractatus de poenitentia. Migne CCXIII. 893. 
8 Rendtársnhoz ekkép i r : «Aliam militiam iurasti, talis 
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által kezdeményezett hadműveletek áldásos kimene-
teléért imádkozik, sőt III. Kelemen pápára is hivat-
kozik, a bűnbocsánat érvényes volta tekintetében.1 

Hajlandók volnánk-e ezekután a bűnök bünte-
tésének és magának a bűnnek elengedését mint 
factumot e lhinni?! A keresztesvitézeknek tényleg 
elengedtetett ez, ha töredelmesen meggyónták vétkei-
ket, az ezekért já ró ideiglenes büntetésektől pedig a 
pápák által hirdetett búcsúk révén szabadultak. Azon-
ban tekintettel kell lennünk ama kor közhasználatú 
definitióira, mert az akkori nyelvezetet véve figye-
lembe, a pápák búcsubulláiban említett bűnbocsánat 
alatt csak a büntetés elengedése értelmezendő. Ha 
ezen bűnbocsánatnak teljesen természetfölötti értéket 
tulajdonítunk, úgy ez már, eo ipso, Istennel való 
teljes kibéküléshez vezet; mert, amint több közép-
kori theologus hangsúlyozza, a hirdetett búcsúk csak 
akkor lehetnek teljes érvényűek, ha úgy a bűn, vala-
mint a vele járó büntetés is elengedtetik. Ezért állít-
hatta joggal Blois-i Péter, a harmadik keresztes had-
járat alkalmával, hogy Isten a kereszteshadaknak 
az Egyház tekintélye és hatalma által verbum recon-
ciliationis-t ajánlja fel; tehát ismét egy példa arra, 
hogy az Egyház által hirdetett búcsúknak már abban 
a korban is a túlvilágon Isten előtt teljes érvényt 
tulajdonítottak. 

Ezen nézet általánossága mellett legjobban bizo-
nyít Pairis-i Márton felsőelsassi cistercita apát, aki 
a negyedik kereszteshadjárat alkalmával, III. Ince 
pápa alatt, 1200-ban Basel városában épen erről 
prédikált az összegyűlt hadaknak. «Akarjátok tudni, — 
úgy mondja a hallgatóinak — mit reménylhettek 
azért, hogy e hadjára tban résztvesztek, úgy megígérem 
nektek a legbiztosabban, hogy mindaz, aki a keresztet 
viszi és egy jó gyónást végez, az összes bűnöktől 
megszabaduland.»2 íme az összes bűnöktől csak teljes 
érvényű gyónás után szabadulhattak, és pedig úgy, 
ha egyidejűleg egy hirdetett búcsút is alkalmaztak. 
Világos, hogy a gyónás mellett a búcsút az ideiglenes 
büntetések elengedésére kell értelmeznünk. 

Úgy a pápai iratokat, valamint a kortanúk iratait 
tanulmányozva, arra a következtetésre kell jutnunk, 
hogy a legrégibb pápai búcsubulláknak is már föl-

pugna tibi non licet» és hozzáteszi : «Supercincta flocco 
spata auget, non tollit peccata», azaz a barátcsuhára övezett 
szablya tetézi a bűnöket ; de nem úgy értelmezendő ezen 
hely, amint ezt legújabban sokan teszik és regulakép alkal-
mazzák a középkor derék bencéseire, hogy a : «(tarsolyból), 
hüvelyből kihúzott szablya tetézi a bűnöket». 

1 Quisquis pie, fideliter susceperit idem iter. Liber fiat 
a peccato, Domino sibi placato. 

2 Guntherus : História Constantinopolitana. — Migne-nél 
GCXII. 228: «Si quaeri tur quid a Deo certi stipendii pro 
tanto labore sperare debeatis, certissime vobis polliceor, 
quia quisquis Signum crucis acceperit et puram fecerit con-
fessionem, ab omni prorsus mundabi tur peccato, et quocunque 
loco, vei tempore, seu casu praesentem reliquerit vitam, 
aeternam accipiet». 

döntúli, Isten ítélőszéke, előtt is teljes érvényességet 
tulajdonítottak. Ugyancsak emellett szólnak a XII. 
század végén és a XIII. század legelején élt theolo-
gusok és kánonjogászok is, akik a bullák érvényes-
sége fölött hevesen vitatkoztak.1 Mindezen írók ha-
tározottan ellenemondanak ama legújabb nézetnek, 
amely azt állítja, hogy csak a XIII-ik században 
kezdtek az említett búcsúknak földöntúli érvényt 
tulajdonítani. «Külsőleg nézve» — így okoskodik egy 
protestáns theologus — ugyan annak mondhat juk a 
mai búcsúkat is, mint a XIII-ik századbelieket. 
A pápai bullákban egyáltalán semmi változtatást 
sem észlelhetünk. És mégis, a századok folyamán ez 
a szokás egészen elveszíti a talajt a lábak alatt : a 
régi test egy egészen új ruhát öltött. Az egyházi 
búcsuengedély helyébe a valóságban valami egészen 
más látszott lépni, mert az ideiglenes büntetések 
elengedése csak in foro Dei jöhet számításba. Az a 
kísérlet pedig, hogy az Egyháznak korlátozhatatlan 
égi teljhatalom tulajdonítható, nem egyéb, egy új 
hatalmi túlkapásnál. Ki hitte volna csak egy szá-
zaddal is előbb, hogy az Egyház hatalma és tekin-
télye oly magasra emelkedjék, hogy még a lelkek 
fölött is holmi tetszésszerinti pápai bullák útján 
rendelkezzék? Halesi Sándort tar that jukeklasszikus 
elmélet feltalálójának».2 

Csakhogy az ilyen nézetek, amelyek mellett 
semmi pozitiv adatok sem tanúskodnak, magától 
értetődőleg nem jöhetnek komolyan számításba. Nem 
található ugyanis Halesi Sándor előtt élt egyetlen-
egy theologus vagy kánonjogász sem, aki csak hal-
ványan is érintette volna iratában azt a felfogást, 
amelyet a XIII-ik századnak tulajdonítanak sokan. 

Csak Halesi Sándor (f 1245) fejtegeti ezt a 
nézetet és körömszakadtig vitatja, hogy az Egyház 
által hirdetett búcsúk csak az Egyház ítélőszéke 
előtt bírnak érvényességgel. Igen különös azon kö-
rülmény, hogy kortársa, Albertus Magnus, aki szintén 
igen kimerítően foglalkozott a búcsúkkal, e nézetről 
semmit sem beszél irataiban. Később ugyan felemlítik 
Aquinói szent Tamás és szent Bonaventura, mind-
ketten azonban Halesi Sándortól vették ezt át. így 
tehát egyesegyedül Halesi Sándort tar that juk ama 
nézet feltalálójának és védőjének, mintha a XIII-ik 

1 V. ö. Dr. Nikolaus Paulus cikkét a «Zeitschrift für 
kath. Theologie» 1910. évfolyam 433 oldal; «Die Ablassichre 
der Frühscholastik.» 

2 Th. Bieger: «Realenzyklopädie fü r protestantische 
Theologie» IX.3 (1901) 80 o l d a l . . . U. ez : «Das Wesen des Ab-
lasses am Ausgange des Mittelalters. Leipzig, 1897. 21 oldal. 
Brieger-rel egyetértőleg beszél A. Harnack is : «Lehrbuch der 
Dogmengeschichte. III.4 (1910) 602 oldal. Anmerk. 1.» Ugyan-
csak ezt állítja A. Harnack: «Kirchengeschichte Deutschlands». 
IV., Leipzig, 1903.a 906 oldal és még igen sok más is. Ezek 
ellen ír M. Falco olasz jogász (Le disposizione pro anima. 
Tirino, 1911.a 167 oldal) egészen az Egyház álláspontját fo-
gadja el, hangoztatva annak helyes voltát ; ezt az irót pedig 
ugyancsak nem mondhat juk magunkénak. 



118 RELIGIO LXXI. évf. 1(.)12. 

században léteztek volna egyesek, akik e nézetet 
vallották. 

Levonva az előadottakból a tanulságot, azt mond-
hatjuk, hogy ama nézet, amely szerint a búcsúknak 
jelentősége nagy változásokon ment át a XIII-ik szá-
zadban, légből kapott, mely semmi pozitiv bizonyí-
tékra nem támaszkodik.1 Stöhr Géza. 

Böjti fegyelem a szerzetesrendekben. 
I. 

«Példát adtam nektek, — mondja az Üdvözítő2 — 
hogy amint én cselekedtem, ti is úgy cselekedjetek». 
Jézus ezen szavainak horderejét felfogták tanítványai, 
miért is minden egyes cselekedetében élő tanítást 
láttak, melyet magukban és követőikben életté vál-
tani volt legfőbb törekvésük. 

A Megváltó nagy munkára készül. Eddig a 
magány volt otthona ; most, hogy a nyilvános sze-
replés terére akar lépni, még csendesebb magányt 
keres. A pusztába vonul, hol negyven napot szigorú 
böjt és ima közepette tölt el; ma jd a sátán felett 
győzedelmeskedve,3 megkezdé nyilvános működését. 

Krisztus tehát egy nagy lelki harcra, egy erőt 
és kitartást igénylő fáradságos munkára készült. 
A munka kezdetét már láttuk, folytatását meg nyil-
vános életében bámuljuk. 

Jézusnak az önmegtagadásra nyújtott példáját 
magukévá tették apostolai ; ezektől átvették a hívek 
s így az egyházzal egykorúnak kell elismernünk a 
jelenleg is minden keresztényt kötelező böjti fegyel-
met. Az egyház ugyanis kezdettől fogva belátta a 
böjtnek hasznos voltát a lelki életre; mennyire alkal-
mas az érzékiség megfékezésére, az elmének és 
szívnek Istenhez való felemelésére és a bűneinkért 
való elégtételre;4 azért nemcsak ajánlotta, hanem a 
hivek buzgóságának csökkentével az eredeti szigor 
megtartását csaknem a legújabb időkig sürgette. 

Ha pedig a böjt ily kiváló célokat szolgál, figyel-
men kívül hagyhatták-e azon szent férfiak, kikben 
az egyház oszlopait, a szerzetesrendek alapítóit tisz-
te l jük? Példájukkal világoskodtak ők is az önmeg-
tagadás ú t j án ; követőiknek pedig meghagyták, hogy 
az egyházi böjtökön kívül más időben is végezzenek 
önmegtagadási cselekedetet, sőt maguktól is vállal-
kozzanak arra, ha lelkük állapota úgy kívánná. 

Miként azonban az egyház, úgy a szerzetesrendek 
böjti fegyelmében is bizonyos enyhítés történt utóbbi 
időben. Kétséget nem szenved, hogy az egyháznak 
jogában áll e téren intézkedni, mert ezáltal isteni 
törvény érintve nem lesz. A böjti fegyelmet szabá-

1 Hálás köszönetemet fejezem ki e helyen Dr. Nikolaus 
Paulus müncheni prelátus úrnak, aki ebbeli tanulmányom-
ban igen sokszor útbaigazított. 

2 János XIII. 15. 
3 Máté IV. 1—11. 
4 Noldin, Theol. Mor. editio II. lom. II. pag. 635. 

lyozó törvények ugyanis, a Krisztus által megszen-
telt nagyböjtöt (quadragesima) sem véve ki, nem 
mozognak az isteni jog határain belül, hanem tisztán 
az egyházjog kereteiben.1 Mert az újszövetségi szent-
íratok a böjtre nézve semmiféle intézkedést sem tar-
talmaznak.2 Oly nagy továbbá a böjti fegyelem körüli 
változás, tekintve a helyi és időbeli körülményeket, 
meg a böjtölés módját , aminő az isteni törvény ter-
mészetével össze nem egyeztethető.3 

Az egyháztörténelem tanúbizonysága szerint 
egyes helyeken csak nagypénteken, máshol nagy-
szombaton is, vagy negyven órán keresztül böjtöltek. 
Az alexandriai egyházban az egész nagyhetet böjttel 
szentelték meg. Idö folytán a negyven órából negy-
ven nap ; az alexandriai egyházban szokásos hat 
napból hat hét lett. A negyvennapi böjtről a nicaeai 
zsinat tesz először említést.4 De a következő száza-
dokban is eltérés tapasztalható a nyugati és a keleti 
egyház között. Nyugaton hat, keleten hét hétre ter-
j ed t ; tulajdonképen pedig harminchat napból állott, 
mert a nyugatiak vasárnap, a keletiek szombaton 
és vasárnap nem böjtöltek. Ezen állapot tart a IX. 
századig. Ekkor a böjt kezdetéül hamvazószerdát 
jelölték, így pótolva a hiányzó négy napot s egyedül 
vasárnapok képeztek kivételt. E rendelet a XI. szá-
zadban emelkedett általános érvényre. 

Az évnek összes szerdáit és péntekeit már az 
első századokban félbőjttel últék meg: ezek vezeklő 
vagy virrasztó napok. A 300-ban tartott elvirai zsinat5 

enyhít e tekintetben, mivel július és augusztus hóna-
pokat kivéve, havonkint teszi kötelezővé. Nagy szent 
Leó még tovább megy; minden harmadik hónapra 
írja elő. Ezekből fejlődtek ki a kántorbőjtök (qua-
tuor tempóra), a vezeklő napokhoz csatolva a szom-
batot. Teljes megállapodásról a 813-ban tartott 
mainzi zsinat tesz említést. 

Az eddig felsorolt böjti napokhoz járultak végre 
a vigiliák. 

A böjtölés módja is különböző volt. Az első 
századokban csak este étkeztek. Tartózkodtak a hús 
és tejféléktől, ínyenc ételek és a bor élvezetétől, 
úgyszintén a mulatságoktól. «Iejunamus et a vino 
carnibusque abstinemus».6 Keleten tojást és sajtot 
sem ettek. A X. században enyhítették a régi szigort. 
Nagyböjt idejét kivéve, megengedték a halak és tej-
félék élvezését. Délben étkeztek s este is vettek 
magukkoz csekélyebb mennyiséget. A következő szá-
zadokban mindjobban lazul a böjti fegyelem szigora. 
XI. Kelemen 1703-ban rendeletet adott ki, hogy a 
húsevésre szóló felmentés csak étkezésre szól s az 
egyszeri jóllakás ezzel nincs megszüntetve. XIV. 

1 Noldin, ugyanott. 
2 Szeredy, Egyházjog. Pécs, 1883. II. k. 1445. oldal. 
3 Noldin, ugyanott. 
4 Concilium Nicaenum I. 325. can. 5. 
» Can. 23. 
c S. Cyrillus Hierosol. 
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Benedek 1741-ben a szigorúbb nézetűek mellé állott. 
A XIX. század folyamán még inkább enyhül a böjti 
fegyelem, kiváltképen a vegyes vallású államokban.1 

A részleges felmentések mindig gyakoriabbak lesznek.2 

Mindezekből meggyőződhetünk arról, hogy a 
böjti fegyelem egyházi jogon nyugszik; azaz tisztán 
apostoli hagyomány képezi forrását. Szent Jeromos 
í r j a : 3 «Nos unam Quadragesimam secundum tradi-
tionell! apostolorum jejunamus.» Nagy szent Leó 
meg apostoli intézkedést emleget:4 «Apostolica insti-
tutio quadraginta dierum jejuniis impleatur.» 

Az egyház tehát jogával él, mikor a böjti fegye-
lem szigorán enyhít. A felmentések azonban nem 
jelentik a böjti fegyelem feladását. Mert habár az 
egyház megengedi a húseledelek használatát, ezzel 
nem törli el azt, amiben a böjt lényege rejlik : a 
naponkint való egyszeri jóllakást. Kivételt csak j á r -
ványos betegség idején szokott tenni.5 Felmentés 
engedélyezése első sorban a legfőbb egyházi hatalom 
birtokosát illeti. Az általa felhatalmazott püspökök 
és a szerzetesrendek főnökei a szentszék nevében 
intézkednek. 

Mivel pedig a szerzetesek részint az egyház, 
részint szabályaik intézkedéseit tartoznak szem előtt 
tartani, nem ritkák a kételyek, sőt tévedések a fel-
mentések alkalmazását illetőleg. E kételyek eloszla-
tását célozzák e sorok. 

II. 

Vannak szerzetesrendek, melyeknek tagjai, habár 
szabályaik értelmében az általános egyházi törvények 
által előirt napokon kívül más időben is böjtölnek, 
egyébként az egyházi törvényekkel teljesen azonos 
álláspontra helyezkednek.6 Vannak azután olyanok, 
melyeknek tagjai örökös megtartóztatásra (abstinen-

1 Cfr. IX. Pius 1870-ben kiadott «Ex Supreme» kezdetű 
brévéjét. 

2 Ct'r. Kováts-Ferch, A katholikus egyháztörténet tan-
könyve. I. k. 93, 176, 262, 385. II. k. 266. Rapaics, Egyetemes 
Egyháztörténelem. III. k. I. r. 430. Bálás, História Ecclesia-
stica, torn. I. 337. 

3 Epistola 54. ad Marcell. 
4 Sermo 43. de Quadrag. 
5 XIII. Leo 1692-ben az influenza járvány alkalmával fel-

hatalmazta az összes püspököket, hogy a betegség tartamára 
felmentsék híveiket nemcsak a megtartóztatástól, hanem a 
böjttől is. S. R. Inqu. die 14. Jan. 1892. 

6 Cfr. Regula Fratrum Minorum, cap. III. «Jejunent a 
festo Omnium Sanctorum usque ad Nativitatein Domini. Sanc-
tam quadragesimam usque ad resurrectionem Domini. Aliis 
autem temporibus non teneantur nisi sexta feria jejunare. 
Tempore vero manifestae necessitatis non teneantur Eratres 
jejunio corporali.» — Amint látjuk ebből, szent Ferenc szabá-
lyaiban kétféle böjtről van szó. 1. Az egyház által is előirt 
nagyböjtről. 2. Tisztán a szabályok által előirt böjtről, mely 
Mindenszentektől karácsonyig tart és az év összes péntekéit 
foglalja magában. Ezekhez járulnak 3. az egyház által elren-
delt kántorbőjtök és vigiliák, melyekről nem tesz említést a 
rendszabály. Vagyis vannak böjti napok, melyeken szent 
Ferenc szabályait követők : 1. az egyház és a szabályok ; 

tia), vagy a böjt szigorú megtartására kötelezik 
magukat. Itt csak az előbbiekről lesz szó. 

Mikor a XIX. század második felében mind gya-
koriabbak lettek a böjti felmentések IX. Pius «Ex 
suprema» kezdetű brévéjének alkalmazása folytán, 
felmerült a kérdés: vájjon a püspököktől engedé-
lyezett böjti felmentés érinti-e a szerzetesrendeket? 
A kétely onnan származott, mert a felmentésekben 
nem esett szó szerzetesekről. A Ferenc-rendiek álta-
lános főnöke 1871-ben a szentszékhez fordult felvilá-
gosításért. A szent Officium úgy döntött, hogy mind-
azon szerzetesek, kik fogadalmaik által a húselede-
lektől való megtartóztatásra nincsenek kötelezve, 
élhetnek a püspöki felmentéssel.1 

Minthogy azonban a püspöki felmentések kizá-
rólag az egyház parancsa által elrendelt böjti napokra 
vonatkozhatnak, nem véve tekintetbe a szerzetesek 
szabályaiban foglalt böjtöket, ú jabb kétely merült 
fel: vaj ion a kérdéses napokra nézve mi legyen 
i rányadó? így szent Ferenc szabályaiban az év összes 
péntekéi, még ha karácsony ünnepe is esik péntekre, 
böjti napok.2 Az egyház ellenben csak megtartózta-
tást rendel. Ha most e napokra az egyház felmen-
tést ad a megtartózíatástól, élhetnek-e ezzel a szer-
zetesek, feltéve, hogy a felmentés szerzetesekről is 
szól? A Congregatio Inquisitionis tagadólag válaszolt.3 

2. csak a szabályok : 3. csak az egyház parancsából tartoz-
nak böjtölni. Különben szent Ferenc a böjt szigorúbb meg-
tartását sehol sem sűrge'i. Irányadó mindenhol a helyi körül-
mény. «Frates Minores in praefatis diebus teneantur jejunare 
juxta morém patriae et jejunantium cominunem formám.» 
Expositio Regulae, pag. 75. 

1 Cfr.: Vermeerscli, De Religiosis, torn II. pag. 543. Item : 
Lyszczarczyk, Compendium Privilegiorum Regularium, pag. 
62. Beatissime Pater. — P. Fr. Bernardinus a Portu Roman-
tino Minister Generalis Ordinis Minorum, praemisso osculo 
SS. Pedum, humillime supplicat S. V., quatenus, ad tollen-
das suorum Fratrum ubigue terrarum existentium animi 
anxietates, simulque ad subveniendum eorum infirmitati, 
declarare, aut concedere dignetur, Indulta quae ab Epis-
copis, in respectivis Dioecesibus, quoad jejunium S. Quadra-
gesimae et alia jejunia infra annum omnibus fidelibus 
injuneta, promulgantur, comprehendere etiam Reguläres, 
non obtante quod Episcopi in praefatis Indultis de Regulari-
bus nullam mentionem faciant (prout usuvenit in fere 
omnibus dioecesibus extra Italiam) et quamvis in aliquibus 
dioecesibus ea conditio Indulto utentibus imponatur, quae a 
Regularibus impleri nullatenus potest, erogandi scilicet, et 
apud Curiam Episcopalem deponendi aliquam pecuniae sum-
man in pia opera impendendam Pro qua gratia. 

Feria IV. die 20. decembris 1871. Sacra Gongregatio S. 
Officii respondere censuit, Reguläres speciali voto abstinen-
tiae a carnibus non adstrietos, gaudere Indulto circa obser-
vantiani eiborum tempore Quadragesimae et per annum pro 
fidelibus promulgato ab Ordinariis locorum nomine Sanctae 
Sedis Apostolicae. I. Pehimi S. Rom. et Universalis Inqu. Not. 

2 Fratres Minores ex Regula sua tenentur sub peccato 
mortali jejunare singulis feriis sextis per totum annum, 
etsi in feriam sextam cadat Nativitas Domini, ex declara-
tione Honorii III. In 3. Deeretalium titulo 46. De obser-
vatione jejuniorum, capite ultimo. 

3 Gfr. Acta Ordinis Minorum, 1891. pap. 187. An Reli-
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A Congregatio ezen határozata első pillanatra 
úgy tűnhetnék fel egyeseknek, mintha a fentebbi 
határozattal szembe helyezkednék. Nincs így! Sem-
mitse von le annak hatályából, sőt megerősíti. 

A tényállás ez. A föntebbi döntvény az év folya-
mán előforduló böjti fölmentéseket kiterjeszti a szer-
zetesekre; ez utóbbi meg a péntekre vonatkozólag 
fölfüggeszti. Az eljárás nagyon következetes. Míg 
ugyanis péntek a hívekre megtartóztatási nap, addig 
egyes szerzetesrendek tagjaira — így a Ferenc-
rendiekre — böjt. Már pedig a böjti fegyelem teljes 
egészében kettőt követel: megtartóztatást a húsele-
delektől és egyszeri jóllakást napjában. Aki tehát 
böjtre van kötelezve, e két föltételnek kell eleget 
tennie; hacsak nincs fölmentése. Már pedig közön-
séges péntekre a híveknek adott fölmentés nem a 
böjt alóli fölmentés, hanem a megtartóztatástól; tehát 
akik böjtölni kötelesek, azokra nem vonatkozhatik, 
hacsak ez különösen föl nincs tüntetve. Másszóval, 
a húseledelektől való megtartóztatás a böjtnek oly 
követelménye (pars integrális), hogy akik fölmentés 
nélkül áthágják, súlyosan vétkeznek épúgy, mintha 
az egyszeri jóllakást nem vennék tekintetbe. Min-
denkor ügyelni kell a r ra : megtartóztatási vagy böjti 
napra szól-e a fölmentés. 

Az se változtat a dolgon, hogy a fölmentésben 
ott találjuk: Comprehensis etiam Religiosis. Ezen 
kitétel azon szerzeteseket érinti, kik a hívekkel egye-
temben csak megtartóztatásra vannak kötelezve, nem 
pedig böjtre. Amíg tehát az előbbi fölmentés nem 
vonatkozhatik azokra, kik fogadalmaik által meg-
tartóztatásra kötelezték magukat, úgy ez utóbbi 
nincs kihatással azokra, kik ugyancsak fogadalmaik 
szerint böjtre vannak lekötve. 

De ha péntek a hivekre nézve is böjt, így a nagy-
böjt, advent, kántorbőjt péntekei s az egyház föl-
mentést ad, akkor a szerzetesek is élhetnek ezzel. 
Itt már az előbbi decretum jön alkalmazásba, mert 
lesz belőle: je junium infra annum. Pl. Szeplőtelen 
fogantatás vagy Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 
esik péntekre s az egyház fölmentést engedélyez, e 
fölmentés kihatással van azokra is, kiket szabályaik 
böjtre köteleznek e napokon; nincs tehát külön föl-
mentésre szükség. 

Minden kételkedés megszűnik, lia a szentszék 
határozatait párhuzamba állítva boncolgatjuk. Sőt 
van eset, mikor a megtartóztatástól való fölmentés 
kiterjed a bőjtölőkre is. Ilyen a járványos betegség 
ideje, még ha szerzetesekről említés sem tétetnék.1 

giosi Franciscales frui possint feria sexta peculiaribus in-
dultis pro esu carniuni infra annum a S. Sede concessis, 
addita clausula — Regularibus comprehensis. — In Congressu 
feriae IV. diei 18 Novembris, 1891. re mature perpensa, Emi 
Cardinales Inquisitores Generales responderunt : Negative. 

1 Cfr. Mocchegiani, Jurisprudentia Ecclesiastica, torn. II. 
pag. 35. Vermeersch, opere citato pag. 644. Lyszczarczyk op. 
cit. pag. 63. Dispensatio datur ab Episcopo Parmensi : «Donec 

Ha most röviden összegezzük az eddig mondot-
takat, a következő szabályokat állíthatjuk föl: 

1. Azon szerzetesek, kik pénteken böjtölni tar-
toznak, nem élhetnek a püspökök által a szentszék 
nevében engedélyezett fölmentéssel, mely csak tisztán 
megtartóztatásra vonatkozik, akkor sem, ha említés 
tétetik róluk. 

2. Élhetnek azonban a fölmentéssel akkor, ha 
péntek a hivekre is böjt, habár róluk nincs is emlí-
tés téve. 

3. Járványos betegség idején. 
4. Az egyházi böjtöket illetőleg teljesen azok 

szerint igazodhatnak, ha nincs is róluk szó. 
A szerzetes elüljárók tehát vétenek — ne mondjuk 

az igazságosság — a méltányosság ellen, ha alatt-
valóik jogos követelésével szembe helyezkednek.1 

Mert utoljára is a böjt, az önmegtagadás, önmagában 
nem cél, hanem csak eszköz;2 ha jól használjuk, 
célhoz vezet, ha nem, elterel attól. Akkor lesz belőle 
üres alakoskodás, bensőség nélküli váz. Már pedig: 
az üres formalizmus, az öröm s a lélek nélküli 
böjtök farizeusi lim-lom, ez mind nem tökéletesség.3 

P. Rogér O. F. M. 

'Neomalthusianizmus. A ker. erkölcstan köréből. 

IV. 
6. Bírálatunkban először azt emeljük ki, hogy a 

neomalthusianizmus mint tan és mint gyakorlat ellen-
kezik az isteni Gondviselés szándékaival. 

a) A természet és a kinyilatkoztatás egyaránt 
bizonyítják, hogy a nagyfokú emberi termékenység, 
a bő gyermekáldás Istennek kedve szerint való. Isten 
a földet és az eget be akarja tölteni emberekkel. 
Nem szeretné, ha a föld valamely része a halaknak, 
madaraknak és fenevadaknak kizárólagos birtoka 
lenne, azért mondotta ősszüleinknek: «Crescite et 
multiplicamini et replete terrain — et subjicite earn, 
et dominamini piscibus maris et volatilibus coeli et 
universis animantibus, quae moventur super terram». 
Gen. 1, 28. 

Ezen út elérésére két nemre osztotta az embe-
riséget és beoltotta a férfiba és a nőbe a termékeny 

perduvaverit epidemia (influenza), quae in dies ditfunditur, 
nos a S. Sede accepta facultate, suspensam declaramus ob-
ligationem jejunii et abstinentiae a carnibus statutis diebus.» 
Cum vero in praefato Indulto de Regularibus nulla mentio 
facta fuerit, Provincialis petebat, utrum etiam Reguläres eo 
frui possent diebus Veneris, etc? 

Emi Dni Cardinales Generales Inquisitores, adprobante 
Smo Dno Nostro, respondendum decreverunt : Comprehendi et 
Reguläres. Feria IV. 20. jan. 1892. 

1 Quia S. Pater specialem normám non praescripsit, 
jure infertur, Fratres in jejunio observando universalis Ec-
clesiae consuetudinem sequi posse et debere. (Incitamenta 
Seraphica. Acta Ordinis Minorum. 1888. pag. 88.) 

3 Prohászka, Elmélkedések az evangéliumról. 219. b). 
3 Prohászka. Ugyanott. 
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egyesülésre való tehetséget és erős ösztönt. Igaz, hogy 
a bűnbeesés óta a termékenység a nőre nézve nem-
csak áldást, hanem büntetést j e len t ; de azért az 
eredeti bűn távolról sem vonta maga után a termé-
kenységnek csökkenését. Sőt épen ellenkezőleg. 
A termékenységnek ezentúl még nagyobbnak kellett 
lennie, mert a nemzés által pótolni kellelt azokat az 
embereket, akiket a halál, a bűn eme fanyar gyü-
mölcse, elragadott s másrészt előrelátható volt, hogy 
a «concupiscentia», az eredeti bűnnek másik követ-
kezménye, még nagyobb termékenységnek lesz a sar-
kantyúja . Azért mondta Isten Évának : Multiplicabo 
aerumnas et conceptus tuos. 

Az ószövetségi Szentírásból eléggé kitűnik, hogy 
nemünk történetének legelső szakában feltűnően 
nagy volt a «foecunditas» ; nyilvánvaló az is, hogy 
az ószövetségben a nagy gyermekbőség a legnagyobb 
áldásnak tekintetett, a terméketlenséget pedig ba jnak 
és szégyennek tartották. így p. o. Liáról, Jákobnak 
első nejéről, azt olvassuk, hogy fennen magasztalta 
az Urat, mikor negyedik fia megszületett; «Negyed-
szer fogana és fiat szüle és m o n d á : Most hálát adok 
az Úrnak! és ezért nevezé azt Júdának» (ami annyit 
jelent, mint dicséret, dicsőítés).1 Mikor hatodik fia is 
megszületett, így szólt: «Megajándékozott engem Isten 
jó ajándékkal».2 

«Látván pedig Rákel, hogy ő magtalan, irígy-
kedék nénjére és mondá fér jének: Adj nekem magza-
tokat, különben meghalok».3 Epedve kérte Istent ez 
a leány, hogy neki is adjon gyermeket s Isten meg-
hallgatá őt : «Megemlékezvén az Úr Rákelről is, meg-
hallgatá őt és megnyitá méhét. Ki fogana és fiat 
szüle, mondván : Elvette Isten gyalázatomat. És hívá 
ennek nevét Józsefnek, mondván : Adjon ehhez 
nekem az Úr más fiat is».4 

Illusztrálja ezt a felfogást a zsoltárosnak szava 
is, aki azt igéri az istenfélő férfiúnak, hogy neje 
termékeny szőlőtőhöz lesz hasonló és gyermekei, 
mint az olajfa sarjadékai nőnek ma jd asztala körül. 
«Uxor tua sicut vitis abundans in lateribus domus 
tuae; filii tui sicut novellae olivarum in circuitu 
mensae tuae. Ecce sic benedicetur homo, qui timet 
Dominum». Psalm. 127, 3. 

S vájjon a két izraelita anyának a pöre, melyet 
Salamon oly bölcsen eldöntött, nem ugyanennek a 
gondolkodásmódnak a bizonyítéka-e? Pörlekedné-
nek-e így gyermekek miatt neomalthusiánus francia 
dámák, vagy a mi egykés dunántúl i menyecskéink? 
Fonnának-e gyékénykosárt és bekennék-e azt kívül-
ről szurokkal, hogy gyermeköket megmentsék, mint 
a véres Fáraó idejében Mózes anyja tevé? Sírnának-e 
gyermekeik halálán, amint siránkozott Rákel és a 
bethlehemi anyák, mikor Heródes ártatlan kisdedei-
ket megölette? «Tune adimpletum est quod dictum 
est per Jeremiam prophetam dicentem: Vox in Rama 

i Gcn. 29, 35. 2 Gen. 30, 20. 3 Gen. 30, 1. 4 Gen. 30, 21. 

audita est, ploratus et ululatus mul tus : Rachel plo-
rans filios suos, et noluit consolari, quia non sunt».1 

Az űj szövetség ebben a dologban morzsányit 
sem tér el az ó-szövetségtől. A kereszténység is 
áldást lát a gyermekekben. Szent Pál szerint a nő 
főleg gyermekek születése által munkál ja a maga 
üdvösségét : «Mulier autem seducta in praevaricatione 
fuit. Salvabitur autem per fil iorum generationem, si 
permanseri t in fide et dilectione et sanctificatione 
cum sobrietate».2 Az Egyház a házasulókért szóló 
szentmisében (missa pro sponso et sponsa) könyö-
rög Istenhez, hogy a menyasszony nemcsak eré-
nyes, hanem termékeny is legyen : «sit foecunda in 
sobole, sit probata et i nnocens . . . et videant ambo 
filios filiorum suorum, usque in tertiam et quar tam 
generationem».3 

Ezzel nem azt mondjuk , hogy minden egyes 
embernek kötelessége házasságot kötni és tőle telhe-
tőleg hozzájárulni az emberiség gyarapodásához. 
Ily faj ta erkölcsi törvény nincsen. A házastársak, mint 
említeni fogjuk még, erkölcsös tartózkodással oly 
házaséletet is élhetnek, mely gyermekek nélkül szűköl-
ködik, sőt nagyon kívánatos az is, hogy akadjanak 
emberek, akik nőtlen, illetőleg ha jadon életet élve, 
magukat teljesen Istennek s az emberiség közös 
nagy céljainak szenteljék.4 

A Teremtő nem erkölcsi törvény állal akarta 
biztosítani az emberi nem sokasodását, hanem azál-
tal, hogy erős nemi haj lamot oltott a férfibe és a 
nőbe, mely bűnös manipulációk kizárásával minden-
koron elegendő lesz arra, hogy nemünknek fenmara-
dását és növekvését biztosítsa. «Der Geschlechtstrieb 
und die Kinderliebe sind Kräfte von solcher Allge-
meinheit und Stärke, dass sie die grosse Mehrheit 
der Menschen immer nach sich ziehen».5 A gyermek-
szeretet főleg a nőnél lép fel elemi erővel: a kis 
leányka babával játszik, a nő gyermek után vágya-
kozik.6 És sokszor látjuk, hogy oly nők, akiknek 

1 Mt. 2, 17. 
2 I. Tim. II. 14—15. 
3 Fel kell vetni azt a kérdést is, vájjon az a házasság, 

amit oly föltétellel kötnek, hogy kettőnél több gyermeknek 
életet nem adnak, érvényes-e vagy sem. Ez azonban az egy-
házjog körébe tartozik. 

4 Ezt Paulson igen szépen fejtegeti Ettikájában. Szerk. 
5 V. Cathrein S. J., Moralphilosophie, Freiburg im Breis-

gau, 1904. II. 396. 1. 
0 Kenedi Géza dr. egyszer szóvá tette a neomalthusia-

nizmust az «Az Ujság»-ban, mire egy érdeklődő asszonytól a 
a következő, szavainkat illusztrálva-bizonyitó levelet kapta : 
«En szörnyűbb bűnt nem is tudok elképzelni, mint azt, ha 
a nő a gyermekének életét tudva elfojtja. Beszélhetnek nekem 
akármit, én tudom, hogy az rettenetes bűn. Én tudom. Nekem 
nincs gyermekem. Nem is volt soha, talán nem is lesz soha. 
Imádság, epedés, orvosi tanács, életmód, fürdő, mind nem 
használt semmit. Szenvedésem okozta, hogy a férjemmel is 
összevesztem és már a válóper előtt voltunk. Otthagytam és 
hazamentem az édesanyámhoz. 

Isten bocsássa meg, de más férfiakra vetettem a szeme-
met. Mikor eljött egyszer az orvos, a bölcs egyetemi professzor 
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nincs gyermekök, valamely állatra pazarolják mind-
azt a szeretetet, amivel gyermeköket, ha adott volna 
ilyet a Gondviselés, elhalmozták volna. Ismerek nőt, 
aki becéző embernéven szólítja kis kutyáját, egy 
asztalnál eszik vele, megüli születés és névnapját, 
ágyacskát vet, ruhát varr neki, sőt arra is van gondja, 
hogy a Mikulás se feledkezzék meg a dögről s hogy 
a karácsonyfa se maradjon el. 

Eszerint a Gondviselés igenis akarja, hogy az 
emberiség sokasodjék és betöltse a földet. Más lapra 
tartozik, azért csak megemlítjük itt azt, hogy Isten 
tisztességes, jól nevelt emberekkel akarja a földet 
betölteni s az csak úgy lehetséges, hogyha az emberi-
ség törvényes házasság útján gyarapszik. Ám a 
Gondviselésnek szándékai, melyeket épen ecseteltünk, 
csak úgy valósulhatnak meg, hogyha a két nem a 
természet s az erkölcsi törvény útmutatásához képest 
nem kizárólag a libidót tekinti a nemi érintkezés 
útjának, hanem a prokreációt. A termékenységnek 
mesterséges elnyomása tehát Isten szándékaival 
homlokegyenest ellenkezik. Jehlicska Ferenc dr. 

Egyházi München. A német katholicizmusra küzdelmes 
világ- naP°k következnek. Kik napilapokat olvasnak, tudják, 

krónika 
hogy csaknem egyidőben voltak új képviselőválasztá-
sok a birodalomban is, Bajorországban is s hogy mind 
a két területen a választási küzdelem főleg a Centrum 
ellen irányult, amely az ő «igazság, szabadság és jog» 
szavaiba foglalt alapelvéből kifolyólag legerősebb tá-
masza Németországban az oltárnak és a trónnak, a 
keresztény vallásnak és a hagyományos történeti ala-
pokon nyugvó monarchikus államrendnek. Megsemmi-
sítésére a szabadelvű polgári pártok, az u. n. nemzeti 
liberálisok, a haladó néppárt stb. és a szociáldemokra-
ták szövetkeztek. Kiszorítani a Centrumot a birodalmi 
gyűlésből és a bajor képviselőházból nem sikerült, de 
érzékeny veszteséget okoztak neki halálos ellenségei 
mind a két területen, a birodalomén is, Bajorországén 
is, úgy hogy bár nem tetemesen, de mégis mind a két 
helyen, számban megfogyatkozva került vissza a Cen-
trum a képviselőtestületbe. Bajorországban az a különös 
helyzet állt be, hogy bár tiz-lizeneggyel kevesebb man-
dátummal rendelkezik a Centrum a mostani képviselő-
házban, mint rendelkezett az előbbiben, mégis, mivel 

és nagy kertelés után azt mondta, liogy a férjem nem tehe-
tett róla. Vagyis, hogy én vagyok az oka. Bizonyította is. 
Elárulta a férjem nagy titkát. A férjemnek van gyermeke — 
mástól. — Kezdetben kétségbe voltam esve. De azután jött 
a megaláztatás. Iszonyú nagy «semmi»-nek kezdtem magam 
érezni. Az orvos szava után indulva felkerestem azt a bizo-
nyos gyermeket és az első látásra megszerettem, mintha 
csak az enyém lenne. Az anyja nem adta ide, ezt megér-
tettem ; de én mégis megalázkodva mentem vissza férjemhez 
és mindent megbocsájtottam neki, mert én tudom, hogy mi 
az, ha az embernek nincs gyermeke. Odaadnám, nem bánom 
az egész haszontalan életemet is, ha csak egyszer megpillan-
tanám az én saját gyermekemet és akkor, nem bánom, meg-
halhatnék. Akkor legalább tudnám, hogy nem éltem hiába.» 
Az Újság, 1911. jan. 8. 

még mindig hat szavazattöbbsége van,1 a regensherceg 
a Centrum birodalmi párt volt elnökét, Hertling bárót bízta 
meg kabinet alakításával, ami azóta már ténnj'é is vált. 
Ha küzdelmes volt a bajor katholikusok politikai élete, 
míg erős többséggel rendelkeztek a képviselőházban, 
elképzelhetni, mennyivel küzdelmesebb lesz az most, 
mikor ellenségeik vérszemet kaptak, annyira, hogy az 
itteni «Neueste Nachrichten» c. lap egyenesen forrada-
lommal fenyegette meg a bajor dynastiát azért, mert a 
Centrumból vette a kormány fejét. Igy tiszteli a sza-
badelvüség a többség elvét. 

Elénk megbeszélés és vita tárgya, különösen a bi-
rodalmi választásokra vonatkozólag, a szociáldemo-
krácia győzelmei a Centrummal szemben. Igaz, nem sok 
helyen, de igen jelentékeny helyen verte le a szociál-
demokrácia a Centrumot. A kölni, a metzi, a düssel-
dorfi vereségeket igen nehezen fog lehetni a Centrum-
nak kiheverni. A római «A. I. R.»-nek2 egyik németor-
szági tudósítója a német birodalmi választásokról, név-
szerint a centrumpárti veszteségekről, igen érdekes és 
tanulságos beszélgetést folytatott egy németországi pub-
licistával, aki véleményét a következőkben összegezte: 
«A szociáldemokraták győzelmét meglepőnek nem tar-
tom. Még az sem volt volna meglepő, ha a szocialisták 
110-nél még jóval több mandátumot nyertek volna. 
Ami ebben a dologban szintén nem meglepő, de annál 
figyelemreméltóbb, még pedig mint az egész helyzetnek 
erkölcsi mértéke, az az, hogy a Centrum Kölnben, Düs-
seldorfban, Metzben vereséget szenvedett. E városoknak 
népessége átlag katholikus és munkásosztályú. És ez 
a katholikus és munkásosztályú városi többség szer-
vezve van, még pedig «keresztény munkásszervezetek»-
ben, amelyek azonban a münchen-gladbachi iskola és 
a kölni irányítás értelmében «felekezetköziek», nem 
tisztán katholikusok. (Itt van a hiba. Hinc derivata 
clades.) A vegyesvallású munkásszervezetek tagjai árul-
ták el a Centrumot s telték lehetővé a szociáldemokraták 
győzelmét. íme, kézzel foghatóan bizonyult igazságnak 
az, amit következetes és nyilteszü katholikusok régóta 
hirdettek, t. i. hogy a vegyesvallású, u. n. interkonfes-
sionalis munkás-szervezetek, katholikus munkások be-
vonásával, a szociálisták számára dolgoznak. Ez erkölcsi 
bukása «a demokráciát» játszó szabadelvű polgárisko-
dásnak (a katholicizmus körében), melyet a kölni és a 
münchen-gladbachi irányítás képvisel, amely elég erős-
nek érzi magát arra, hogy a népet a «reakcionáriusok»-ra 
uszítsa, de arra is, hogy maga mellett zabolán tartsa. 
(Nagy csalódás!) Ne feledje ön, hogy a birodalom nyu-
gati oldalán uralkodó (vegyesvallású) keresztény mun-
kásszervezetek nyiltan kijelentették és hirdették azt, 
hogy ők szívesen fogadják kebelükbe a szocialista mun-
kásokat, föltéve, hogy ezek tiszteletben tartják az ő 
«keresztény» munkatársaiknak a vallását, és hogyha 
legalább tényleges alapul elfogadják a jelenlegi társa-
dalmi rendet. Ezek a főnökök arra számítanak, hogy 
nekik támaszkodniok lehet a vérvörös szinű szocialis-
tákra is, ha az a vörös szin fakó. A kölni, a düssel-
dorfi, a metzi választók magukra vállalták a válasz-
adást ezekre az empirikus számításokra. Nagyobb baj, 

1 Az előbbi országgyűlésben 17 szavazattöbbsége volt a bajor 
Centrumnak. 

2 Hogy mi ez az A. I. R., fentebb láttuk. 
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hogy ez a látókép megtévesztett igen sok egyházi fér-
fiút, sőt több német főpapot is, kik — világos, hogy 
jóhiszeműséggel, abban a hitben, hogy jól cseleksze-
nek— nemcsak támogatják a vegyesvallású «keresztény 
munkasszövetkezetek»-et, sőt ezeknek a kedvéért még 
üldözik is munkásaink «katholikus szervezetét». Re-
méljük, hogy a szemek ki fognak nyílni, míg későn 
nem lesz, míg teljes felfordulásra nem kerül a dolog.» 

* 

P a r i s . Monarchia és dynastia bukása Chinában. —-
A világtörténetben nevezetes fordulat állt De, aminek 
hatását az egész emberiség meg fogja érezni nemsokára. 
Chinában, ebben a magát «mennyei»-nék nevezett biro-
dalomban, hol a monarchia minden emberi emlékeze-
tet megelőző időből veszi eredetét s hol a szoros érte-
lemben vett történeti időben a most elbukott dynastia 
a huszonegyedik volt,1 a körülbelül háromszáz év óta 
uralmon volt mandzsu dynastia lemondott, még pedig 
úgy, hogy magával együtt a monarchiát is megszün-
tette s maga s a monarchikus államkormány helyett 
beállított egy amerikai mintára tervezett köztársasági 
államformát. A most leköszönt dynastia, amint már 
jeleztük, a dynastiák sorában huszonegyedik volt. Ala-
pította Tai-Tsing (Nagy Tisztaság), mandzsu-tatár feje-
delmi szerencselovag, 1646-ban. A keresztény vallást, 
melyet jezsuita missionáriusok emeltek Chinában nagy 
tekintélyre, az első mandzsu császár tiszteletben tar-
totta és tovább pártolta. Schall J.-t. atya épp oly kedves 
ember volt Tai-Tsing mandzsu császár udvarában, mint 
amilyenül őt az előző Taimiug dynastia utolsó császárja 
tekintette. Azonban változtak az idők s velük a mandzsu 
dynastia embereinek a szelleme is megváltozott, még 
pedig annyira, hogy a XVI. században szép virágzásnak 
indult kereszténységet a mandzsu dynastia még a XVIII. 
században tönkretette. Kian-Long (1735—1796-ig), s fia 
Kia-King (1796~1820-ig) és Mian-King (1820-1850-ig) 
kegyetlen kényurak voltak valamennyien, kiknek ural-
kodása alatt a chinai keresztényeknek, a missioná-
riusokkal együtt, kimondhatatlanul sokat kellett szen-
vedniük. Ujabb időben, az európai nagyhatalmak közbe-
lépése kapcsán, bár veszélytelennek sohasem mond-
liatóvá, de mégis tűrhetőbbé lett a kereszténység sorsa 
Chinában. Milyen lesz ez a sors a világóriás chinai 
köztársaság2 «alkotmányos» ideje alatt, az a jövő idők 
ismeretlen méhében rejlik, csak Isten előtt ismeretes. 

Nevezetes a chinai dynastiának és egy eredetével 
mythosi időkbe benyúló monarchiának bukásában az 
az indokolás, mellyel a leköszönt császár a köztársa-
sági kormányforma beállítását megokolta. Ezt a nyilat-
kozatot bizonyára a chinai birodalom jelenlegi Bis-
marckja, Juansikai fogalmazta. Sajátságos hangok ütik 
meg az ember fülét ebben az utolsó chinai császári 
kiáltványban. Érdemes ezeket a hangokat megfigyelni 
és emlékezet okáért el is raktározni : 

«Most már, így szól a császári kiáltvány, világos, 
hogy a nép többsége köztársaság mellett foglal állást 

1 Az első nem praehistorikus dynastia Tsé-Uh császárral kez-
dődik, aki az eddigi feudális mennyei birodalmat megalkotta. Az 
ö tőle származott dynastia K. U. előtt 1123-tól K. U. előtti 216-ig 
uralkodott. 

2 Népessége 493 millió, öt nagy népfaj, a mandzsu, chinai, 
mongol, mohamedán turánok és a tibeti között megoszolva. 

és az ég akarata a nép kedvező választásában (a francia 
fordításban preference van) nyilvánul meg. 

Ennek következtében, én, a császár, kimondom, 
hogy a kormányforma Chinában ezentúl alkotmányos 
köztársaság lesz. 

Eljárásomat az a vágy vezérli, hogy kedvére tegyek 
minden alattvalómnak és az a gond kiséri, hogy egyet-
értésben legyek a régi bölcsekkel, kik a trónt közörök-
ségnek (szószerint így!) tekintették». 

A világ leghatalmasabb monarchiája jelenleg, ami 
a karhatalmat illeti, a német császárság. Csodálatos 
találkozása a «véletlenség»-nek, hogy a chinai monar-
chia éppen akkor omlik össze, mikor a német birodalmi 
parlament elnöki székébe egy szocialista ül bele, aki 
annyira semmibe se veszi a hatalmas Kaisert, hogy a 
hagyományos tisztelgést is megtagadni meri tőle. 

Az európai dynastiák «vulkánon táncolnak», mondta 
vala valaki, gondolom a mult század elején, a bécsi 
kongresszus idejében. —y —la. 

T á j k é p e k ' V. Rajzolja : Mester. 

A p l á y i u m . Sokszor, nagyon sokszor olvasom 
Pázmány Péter «Kalauz»-át. És ha hatalmam, mó-
dom lenne, hát olvastatnám napról-napra a kispa-
pokkal is. Az egyetemre készülő ifjúsággal. Olvasá-
sára bírnám a világi katholikusokat. Hiszen ez a 
könyv ma is hatalmas védő bástyája nemcsak a 
katholicismusnak. A kereszténységnek is. 

Pázmánynak nagy lelke belátott nemcsak korá-
nak rejtekeibe. De azontúl. A mi korunk nagy, gyöt-
relmes vergődéseibe. Azért ő az alapokat, a keresz-
tény hit gyökereit szedi-veszi hatalmas boncoló kése 
alá. S azoknak megvilágítására gyújt először tüzet. 
Ő tisztában van azzal, hogy az új tan olyan termé-
szetű, mint azok a betegségek, melyeknél az orga-
nikus szerveket keresik a bajok. Hogy aztán ezek-
nek gyengesége könnyen végezhessen a többi szer-
vekkel. 

Hát nem ugyanez a jelenség ötlik szemünkbe 
ma, mikor a nyugati pogánysággal és a kereszténység 
iránt való gyűlölettel állunk szemben? Hát nem a 
gyökereken, az alapelveken, azok meggyengülésé-
ben találjuk-e az általános ba j t ? 

Valóban érdekes és szükséges is azt a lélektani 
kérdést felvetni, hogy miben keressük és találjuk azt 
a nagy, azt a hatalmas vérnélküli csata-diadalt, amit 
Pázmány «Kalauz»-a aratott nemzetének szomorú 
és csaknem végzetes szellemi Mohács mezején ? 

Az igazság erejével, kétségtelenül. De a fegyve-
reit, a vivó, a csatázó eszközeit ott kovácsolja a nem-
zeti gondolkodás, érzés és akarat ős kohójában. 
A nemzet észjárásának, józan gondolkozásának, a 
magyar nyelv erejének, lendületének, szöges élének, 
kemény, kíméletlen, majd édesen epedő fordulatai-
val találja meg az utat a szivekhez, a lelkekhez. 
A főurak palotáiban épen úgy, mint az egyszerű kis 
magyar házakban. 

A nemzet egyéniségének csodás ismeretével teszi 
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hatalmas kezét, tollát a nemzet ütőerére. Felébreszti, 
figyelmet kelt. Megfordítja, visszacsavarja — a már 
majdnem lehetetlent is. 

Mire tanítja ez a mai hitvédelmet? Mily lélek-
tani utat mutat ez a csodás és mégis oly világos 
irodalmi és hitvédelmi siker? 

Arra, hogy ma is ilyen utakat keressünk. A ma-
gyar nép lélektanát, gondolkozásának, érzelmeinek, 
akaratának természetét és alapjait, gyökereit tanuljuk 
jól ismerni. És azok szerint tanítani , írni és köny-
veket szerezni. 

Pázmány is lefordíthatott volna idegenből va-
lami hitvédelmi művet. Az ő lelke, az ő eredeti ma-
gyar egyénisége ezt nem tette. Nem tehette. Aki úgy 
ismerte honfitársait, aki az idegen nyelvek és érzé-
sek közt is úgy megőrizte tipikus magyar egyénisé-
gét és őserejű nyelvjárását: az nem tehetett mást, 
minthogy igazi magyar könyvet teremtsen. Olyan 
könyvet, mely szintén nem ment a kölcsönös ráha-
tásoktól, mint szellemi téren egyáltalán ment nem is 
lehet : de lelkében hordozza a görög nép genialitá-
sát, hogy amit másoktól átvesz, a maga egyénisége 
szerint annyira át tudott gyúrni, a maga és nemzete 
vérébe és szellemébe ömleszteni, hogy az átvett anyag 
határozottan és tipikusan magyarrá lett. 

Pázmány e geniális ereje nem egyedül álló a 
magyar irodalomban. A katholikus irodalom terén 
sem. De ő a leghatalmasabb tipusa. Az eszmék cso-
dás mestere. A be- és megvilágító hasonlatok keleti 
ragyogású és pompájú mestere. Az összehasonlítások 
páratlan rendezője. A tudomány, az összes akkori 
tudományos források ismerője. Az átömlesztés, az 
asszimilálás bámulatos művésze. Akiről szintén el-
mondható : Nem lehet felfogni, mikor olvashatott 
annyit a mécsesek korszakában egy rövid ember-
életen át és mikor volt ideje annyit írni és olvas-
mányait feldolgozni, újjá és magyarrá teremteni? 

Csoda-e, ha tüneményes könyvének megjelenése 
nemcsak csudálkozást, bámulatot, az ellenséges tábor-
ban riadalmat okozott, de irigységet is. Az irigység 
pedig már méhében rejtegeti a gyanúsítást is. És 
ő reá is rá-rákiált egy-egy torok a vitatkozás vásári 
zajában : 

— Tolvaj ! Plagiator ! Bellarmin ! 
Milyen felemelt fővel hallgatta Pázmány e sza-

vakat? Mily fenséges nyugalommal nézhetett ő reá 
nagy munká j á r a? És mennyi őszinteséggel, becsüle-
tességgel és az igazságnak megfelelően Írhatta Pré-
dikációs Könyvének bevezetésében később: 

«Magam gondolatait és uj jamból szopott dolgokat 
nem írok. Mert valaki írásában valami jót találok : 
enyém. Oly igazsággal nyúlok hozzá, mint a források 
tiszta vizéhez». 

Szinte megállok és percekre leteszem tollamat. 
Mily mélységes mély, minden izében magyar ész-
járás, logika rejtőzik e hatalmas megnyilatkozásban. 

A forrás tiszta vize ott áll. Kínálja maga-magát 

mindenkinek. Ihat, iszik is belőle. A magyar ember 
neki megy, amúgy szabadon. És lemosolyogja a po-
hárt, melyet számára nyújtanak. Mert ha pohárból 
iszik, azt gondolja, csak annyit ihatik, amennyit a 
pohár akar. De szabadon iszik, úgy és annyit, amennyi 
neki kell. Amennyit bir, hogy az övé legyen. És az 
az övé is. Az ő szervezete dolgozza fel. Az ő vérét 
frissíti fel. Az ő tüdejébe viszi az élenyt. Mert más-
kép nem lesz az övé. Idegen és áldástalan anyag 
leszen számára. 

Pázmány ezzel a szóval «enyém», mindent meg-
mond. Azoknak főleg, kik a szellem, az eszmék köz-
forrásából úgy merítenek, hogy az valóbon az övék 
legyen. És azoknak is, akik csak pohárral meríte-
nek és még sem tudják a magukévá tenni. Képte-
lenek feldolgozni, egyénesíteni. Hanem el- és kimen-
nek a vásárra. Árulják zajjal-dobbai a bódékban — 
az idegen, a lopott portékát. A komplikációkat, 
amelyek az ő gyomrukat is megfekszik. Az ő vérükbe. 
lelkükbe se tudnak bejutni. 

* 

Ha a magam szerény perspektívámnak határai 
között szétnézek a mi kath. tudományos és poétikus 
vagy más faj tájú termékei közt — bizony, mint mon-
dani szokás — vegyes érzelmek kelnek bennem. 

Én plagiumokat tudok, ismerek. De konstatálni 
egyáltalán nem óhajtok. Én rengeteg kompillációra 
akadok. De még rengetegebb oly fordításokra, ame-
lyek nemcsak az illető szerzőt teszik harmadrendű 
helyre a maga nemzetének irodalmában, hanem a 
fordítót is felelősségre vonják. Hogy és mikép tudott 
ily szolgalelkű átültetéssel a nyilvánosság elé lépni? 
És mikép tehette csúffá ezt a mi szép, lendületes, 
folyékony nemzeti nyelvünket? 

Hogy vannak igazi műfordítást végző fordítóink, 
hogy vannak olyanok, kik csaknem eredeti vonáso-
kat, lelküket lehelték az idegenből átültetett köny-
vekbe, sokan, sokan vannak. Hogy is merném két-
ségbe vonni. 

De sokszor felvetem magamban a kérdést : vájjon 
összevéve a plagiumokat, az összeütött rengeteg tan-
és tudományos könyveket, az élvezhetlen stilű mun-
kákat, vájjon, kérdezem: nem állt-e út jában az az 
üdültté vált kényelmes megszokás, hogy mi idegen 
forrásokból, idegen könyvekből táplálkozunk és rész-
ben ma is táplálkozunk, a mi eredeti produktu-
mainknak? Nem ölte, nem tépdelte a mi önbizal-
munkat, munkakedvünket, közönségünket, mely 
szinte kételkedve, kicsinyelve veszi kezébe a ma 
már határozottan létező eredeti magyar műveket? 
Tapasztalom, hogy egy-egy nagyobb, tudományosabb 
vagy más irányú munkákban a mi szerzőink, unos-
untalan idegen forrásokból citálnak. Idegen írókat 
idéznek. És mintha kicsinyelnék vagy éppen szé-
gyelnék: teljesen hallgatnak a mi úttörőinkről, a mi 
jeleseinkről. 

Bocsánatot kérek továbbá, hogy teljes őszinte-
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séggel megerősítem és még nyomatékosan hangoz-
tatom, hogy a mi hitvédőink, a mi modern Kalauz-
íróink közt igen sokan vannak, kik nem írnak 
magyarán és közérthetően. Nem írnak, nem úgy mon-
dom ám, a közönség izlése szerint, de állítom, hogy 
nem tudnak úgy írni, amint Pázmány megfogta, 
szorította és mintegy olvasásra kényszerítette a jó 
barátot és ellenséget egyaránt. 

Hiszem, tudom, hogy saját lelkűk tartalmát 
nyújt ják azokban a védő-iratokban. Látom, hogy 
igyekszenek is új, meglepő csapásokon haladni, de 
igazán ki kell azért mondanom, hogy sokaknál kiér-
zik a stilus idegenszerűsége, a magyar észjárásnak 
nem ismerése ; a nehézkes, döcögő előadás, ami pedig 
nagy baj. Olyan nagy baj, hogy sokszor — tapasz-
talásból tudom — azzal adják vissza a különben 
értékes könyvet: 

— Nem tudom élvezni. Ez lehet európai, de 
nem magyar, magyarán folyó stílussal írott könyv. 
(Megtörtént.) 

Tanuljunk, okuljunk Pázmány emlőjén. Sokszor 
keressük fel az ő gazdag ős forrásait. Ajánlom lel-
kem lelkéből ezt azon, különben nagy tudományú, 
fényes készültségi! méltóságainknak is, kiknek hiva-
tásuk, hogy írásaikat, megnyilatkozásaikat a nemzet, 
az egész ország olvassa. 

Tanuljunk ellenségeinktől. 
Halljuk csak az ő bizalmasabb, közvetlenebb 

megnyilatkozásaikat : 
— Plagium? Plagium! Mondjátok. Mit árt az 

nekünk? A st i lus . . . a s t i lus . . . a lépvessző. És nem 
a tartalom eredetisége. (V. ö. V—g.) 

— Mégis csak a stilus minden — de minden. 
Mennyivel más, ha az írónak stílusa van. Minden 
egyes sor új, meg új szépséget, majd emberismeretet, 
világnézetet, lehangolást, felderítést' tartogat az olvasó 
számára. Az egyéni stilus az irodalom szerpentin-
útja. Az egyéni stílussal megáldott író nem ismer 
érdekes vagy kevésbbé érdekes témát. Hiszen mind-
egyiknek egy a foglalatja: az ő stílusa. Az o lvasó -
hiába minden ellenkező állítás — az írót mindig a 
stíluson keresztül ítéli és szereti meg. (Pesti Hírlap 
1911. dec. 9. Heltai könyvének bírálata.) 

Jroda- Breznay Béla dr.: A m o d e r n k o r h a j n a l á n erjy 
lom s z e n t s z e r z e t e s k ü z d e l m e s é l e t é n e k le fo lyása . 

Budapest, Stephaneum. 1912. 421 lap. Ára 6 korona. 
Ez a csinosan kiállított kötet Hofbauer Kelemen 

Máriának (keresztnevén Jánosnak, 1751 1819) életrajzát 
tartalmazza, akit X. Pius 1909. május 20-án szentté 
avatott. Magyarban eddig csak cikkek (főkép Dankó, 
Magyar Sión 1865, 81—103 és Hahnekamp, Kath. Szemle 
1891, 461—484) foglalkoztak vele, míg szerzőnk a 
«Religio»-ban meg nem kezdíe hosszú cikksorozatát, 
amelyet most javítva önálló kötetben bocsát a magyar 
olvasóközönség rendelkezésére. Németben a legkitűnőbb 

munka e téren Innerkofleré, Lebensbild des h. P. Kl. 
M. Hofbauer, Regensburg, 1910, amely már a szentté-
avatási rendi életrajz nyomán készült. Szerzőnk is e 
műre támaszkodik, de mint mondja, «nem szolgailag, 
hanem a nevezett szerzőtől fölállított keretnek több-
szörös szabalosításával s ugyancsak szerző látószögének, 
perspektívájának is nem egy helyen, névszerint a magyar-
országi vonatkozások dolgában, részünkről köteles és 
azért egyúttal jogosult kijavításával». (7. lap.) Németben 
a régibb időből Bauchingernak is van egy vaskos és 
elmélkedésekkel fűszerezett életrajza szentünkről, amely 
tudományos értéket nem képvisel ugyan, de a redemp-
toristák szeretetének, missió-szellemének és szentünktől 
fogant kedves szellemességének egész bübájával hat 
és a legkedvesebb népszerű olvasmányok egyike. 

Szentünk élete valóban oly változatos, hogy egyes 
részei szinte regénybe illőknek látszanak. Az út, amely 
a pékinastól és táblaterítőtől a remeteségen és zarándok-
utakon át a redemptorista-rendbe vezet, azután pedig 
változatos külföldi missióutakon át Bécs leikévé és 
szinte első személyévé emeli szentünket, aki újjászüli és 
másodszor megalapítja rendét és Bécsbe beleleheli a 
maga lelkét, de aki másrészől éveken át küzd fogság-
gal, meggyanusítással, rendőri felügyelettel s emellett 
szószéken és gyóntatószékben a lelkipásztornak leg-
nemesebb példáját mutatja mindez oly változatos 
kaleidoszkóp, hogy a szerzőnek nem kell mesterséges 
eszközökkel ébren tartania az érdeklődést. A nép leg-
alsóbb rétegeitől fölfelé jeles egyháziakig, diplomatákig, 
grófi családokig, főhercegekig, fejedelmekig és pápákig 
mozog ez az egyszerű ember és a jó kereszténynek, 
a szentnek bámulatos egyensúlyozottsága mindenütt 
magával és elveivel azonosnak mutatja. A munka mint 
korrajz mindenkit, első sorban a történetírót érdekli, 
kivált a jozefinizmus gyakorlatának bemutatásánál ; 
mint hagiografikus mű pedig egylornián érdekli a hivő 
keresztényt és a hittudóst ; szellemi és erkölcsi táplálé-
kot meríthet belőle a világi, de kivált a szerzetes és a 
lelkipásztorkodásban működő pap. Mindezen előnyeinél 
fogva sokoldalúan nyereség a magyar irodalomra nézve, 
amely hagiografikus müvekben nem mondható gazdag-
nák. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a szentnek 
Széchenyi Ferenc grófhoz és családjához való viszonya 
oly természetű volt, hogy ennek az oldalnak kidom-
boritása nemzetünk történetének szempontjából is érté-
ket kölcsönöz szerzőnk müvének. 

A sorokból azt véltem kiolvasni, hogy a szerző 
különös előszeretete szentünkhöz nem oly friss keletű, 
mint a szenttéavatás ténye. Talán azok az évek, melye-
ket fiatal pap korában a bécsi Augustineumban töltött, 
termékenyítették meg lelkét Hofbauer Kelemen szent-
ségének képeivel; s most, mikor hosszú időn át holló-
fekete fürtjei őszbe csavarodnak, ezek az ifjúkori emlé-
kek annál hangosabban szólnak. Talán a ker. erkölcs-
tudományi tanszéken eltöltött hosszú évei után is egyre 
jobban azt látja, hogy amit elméletileg tanított, az a 
maga egyéniségének inegfelelőleg legjobban a mi szen-
tünkben vált valóra. Ha ker. erkölcstant nem is írt, 
de írt hozzá képeskönyvet, amelynél fölhasználta egész 
erkölcstani tudását és kifejlett érzékét. És mi örülünk, 
hogy ez a mű megjelent ; mert Breznay Béla dr. évek 
hosszú során át hasznos, de rá nézve hálátlan mester-
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ségre vállalkozott, a hirlapirásra, amelyben szellemének 
termékei elaprózva és névtelenül láttak nagyvilágot. 
Most is korát tekintve ritka buzgalommal értesiti a 
«Religio»-t a külföld egyházi újdonságairól. Örvendetes 
tehát, hogy végre a névtelenségből kibontakozva, emlé-
ket emel nemcsak Hofbauer Kelemennek, de a maga 
nevének is. Tudjuk, hogy ő ezt a szándékot a maga 
nemes egyszerűségében visszautasítja, de ma mégis 
örülünk, hogy a dolog szándék nélkül is megtörtént. 
Legyen jutalma az a sokszoros lelki jóból fakadó isten-
áldás, amely műve nyomán fakadni fog és amely 
Magyarországot is újjászülheti Hofbauer Kelemen szelle-
mében. Zubriczky Aladár dr. 

* 

Fiore t t i . (Szent Ferenc legendái.) Fordította: Erdős 
Renée. Budapest. 1911. «Élet» irodalmi- és nyomda-
részvénytársaság kiadása. XV+238 lap. 14 képpel. 3 K 
50 fillér. 

Középkori legendás írónak, Amarettonak latin irása 
van előttünk magyar nyelvre fordítva ma a XX. szá-
zadban. Mindezt jelzi a Fioretti befejezése : «írtam és 
befejeztem én, Amaretto, 1396-ban július 13-ik napján 
délután öt órakor. Istennek tisztelet és dicsőség. Amen. 
Itt vége van a Fiorettinek. — Fordítottam Budapesten, 
november havában, a Reparatrixek zárdájában. Istennek 
tisztelet és dicsőség! Erdős Renée.» (231. 1.) 

Miért kezdtem a végével? Azért, mert ezt olvasva, 
már kissé beleringattuk, belehangolluk magunkat, kik a 
XX. század emberei vagyunk, a XIV. századba! És erre 
a beleringatásra, belehangolásra nagy szüksége van 
annak, aki a Fiorettit, szent Ferenc e legendáit, szent 
Ferenc életének eme «Virágocskáit» olvasni akarja. 
Nagyon igaza van a fordítónak : «Jó volna, ha az ol-
vasó egyszerű lélekkel tudná olvasni ezeket a történe-
teket és félretenne minden filozofikus töprenkedést. Ha 
valóban annak venné e legendákat, amik: evangéliumi 
vix'ágoknak, amik az ártatlan, tiszta tűzzel égő és egy-
szerű lelkekből hajtottak ki. És senki se gondoljon 
arra, hogy a virágok szirmait boncolgassa, mert akkor 
nem találja meg a bennük rejlő halhatatlan illatot és 
szépséget.» (XII. 1.) Bizony úgy van. Szinte át kell ala-
kulni az ember gondolkozásának, lelkének, hogy meg-
találja azt a magot, azt a szépséget, melyet e legendák 
rejtenek. Ha többször olvassa el ezt a könyvet, vagy 
legalább egy-egy legendát, csak akkor tudja igazán él-
vezni. Nem szabad itt filozofálni : igaz-e, nem-e, hanem 
azt kell keresnünk, hogyha e legenda nem is igaz, 
akkor is milyen igazságot rejt magában, mit tanulha-
tunk belőle! 

Vájjon ki kérdezi, midőn Lágerlöf Zelma gyönyörű 
legendáit olvassa: igaz-e, hogy Hatto remete kezei na-
pokon, hónapokon, sőt éveken át, mint egy kiszáradt 
fa ágai, meredlek az égnek ? Ezzel nem törődünk, hanem 
örömmel szívjuk magunkba a szeretetnek, a megbocsá-
tásnak szellemét, midőn olvassuk, hogy az ártatlan 
madarak fészket raknak e kézbe, amely azért meredt az 
ég felé, hogy büntetést esdjen a gonosz földre. A remete 
pedig látva az ártatlan madarakat, meggyőződik róla, 
hogy imádsága nem tetszhetik az irgalom, a szeretet 
Istenének és leereszti kezeit, és ő is megbocsájt a vi-
lágnak ! Vájjon ki kérdezi, igaz-e, hogy élt a «3 éves» 
Ruben bácsi ? hogy Elzabilltól valóban kívánta-e test-

vérének szelleme a bosszúállást stb. stb. Ezekkel mind 
nem törődünk, hanem az éltető szellemet szívjuk ezek-
ből a legendákból magunkba. 

Igy kell olvasnunk a aFiorettit» is, szent Ferenc 
legendáit. Nem szabad kérdeznünk, vájjon a gobbioi 
farkas valóban úgy parolázott szent Ferenccel, mintha 
értelme volt volna (67), hanem e legendában a szelíd-
ség hatalmát látjuk még a vad állat felett is; nem ku-
tatjuk, valóban olyan engedelmesek voltak-e szent 
Ferenc galambjai, hogy áldása nélkül nem távoztak el 
mellőle (70.), hanem a hála és az engedelmesség eré-
nyét szereljük meg bennük; nem keressük, hogy a 
Rieti-beli pap szőlleje mikép adhatott 20 akó bort, mikor 
a szent Ferenchez tóduló nép letaposta (59. 1.), de meg-
tanuljuk belőle, hogy az önfeláldozást Isten nem hagyja 
jutalom nélkül; nem kutatjuk, mint jutott az ágyban 
fekvő szent Klára karácsony estéjén szent Ferenc temp-
lomába (110. lap), csak azt látjuk, hogy Jézus a benne 
bizókat, utánna vágyódókat nem hagyja el ; nem filo-
zofálunk afölött, miként hallgatták a madarak szent 
Ferencet (50.1.) és a halak páduai szent Antalt (119.1.), 
hanem csak Isten igéjének kedves, édes zengése cseng 
fülünkben ; azon sem ütközünk meg, hogy annyi meny-
nyei jelenés, álombeli kép élénkíti a legendákat 
(132., 134., 141. stb.), vagy hogy miként jött el szűz Mária 
egy beteg baráthoz három bödön sziruppal (144. 1.), 
de azt tudjuk, hogy sziruphoz hasonló édes vigasztalást 
nyújt az Úr az őt kereső lelkeknek! 

Nem azt mondom ezzel, hogy ezek a legendák nem 
történhettek meg, hanem azt mondom, hogyha efelett gon-
dolkodik a mai kor embere, ha töri a fejét, mint lehe-
tett oly kor, midőn minderre esküdtek, — akkor nem 
tudja élvezni aFiorettit. De ha a szellemet keresi bennök, 
megtalálja. És olyan kedvesek lesznek előtte e legendák 
és meghatók. Mily egyszerűen, de mégis megragadóan 
mondja el az egyik legenda például: «Hogyan magyarázta 
meg szent Ferenc Leona testvérnek, hogy mi a tökéletes 
boldogság». Elmondja : nem a szentség hírében van a 
tökéletes boldogság, se a prédikálás útján való apos-
tolkodásban, se a tudományban stb., hanem : «Majd 
mikor megérkezünk sancta Maria degli Angioliba, — 
mondja szent Ferenc — így esőtől ázottan és megfa-
gyottan a hidegtől, piszkosan a sártól és elgyöngülve 
az éhségtől és kopogtatunk a ház ajtaján és a kapus 
kijön haragosan és mondja : kik vagytok ti ? és mi 
feleljük : Mi a ti testvéreitek közül valók vagyunk és 
az azt mondja : Ti nem szóltok igazat, mert ti két 
gazfickók vagytok, akik csavarogtok, csalván a világot 
és ellopván a szegények alamizsnáját. Menjetek el innen ! 
És nem nyit ajtót nekünk és ott hagy bennünket állni 
kivül, a hóban, a vízben, dideregve és éhezve késő 
éjszakáig. Ekkor, ha mi ennyi szidalmat és ennyi 
kegyetlenséget és ennyi bántást elviselünk türelmesen, 
zúgolódás és mormogás nélkül . . . írjad óh, Leona test-
vér, hogy itt vagyon a tökéletes boldogság!» (27.) De 
ez még nem elég, még több bántalmat is el kell viselni, 
a kapus pofonát, botütését stb. stb. . . «Ha mindezt 
elviseljük türelmesen és vidámsággal, gondolván az 
áldott Krisztus kínjaira és hogy ezt az ő szerelméért 
kell elviselnünk, oh Leona testvér, írjad, hogy ebben 
van a tökéletes boldogság. Mert halljad a végét Leona 
testvér : a Szentlélek minden kegyelme és ajándéka 
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között, melyet Krisztus küld az ö barátainak, a legfőbb 
az, hogy kiki győzedelmeskedjék saját magán és szíve-
sen viseljen el Krisztus szerelmeért minden gyötrelmet, 
szégyent, szidalmat és szerencsétlenséget». (28. 1.) 

Ily tanulság van mindenikben. Szinte szeretné az 
ember az egészet elmondani, egyes részleteit szóról-
szóra idézni, hog}' megismerjék. Nem félnék, hogy azt 
mondanák rá: Elég volt a szemelvényekből. Nem. Mert 
tudom, hogy az eredmény az lenne, hogy minél több 
szemelvényt olvastak belőle, annál inkább megszeret-
nék és épen azon részeket olvasnák el legelőször és 
még egyszer és még sokszor, melyekből vett szemelvé-
nyeket már olvastak. 

Mily megható például az is, midőn a kíváncsiskodó 
Masseo testvérnek szent Ferenc megmagyarázza, miért 
van az, hogy az egész világ őutána szalad ? ! (31.1.) «Akarod 
tudni, miért engem követ az egész világ? — mondja 
szent Ferenc. — Ez a magasságos Isten szemeitől mé-
retett reám, amelyek mindenütt látják a jókat és rosz-
szakat. S mivelhogy azok a legszentebb szemek nem 
láttak a bűnösök közt egyet sem, aki hitványabb, 
gyarlóbb és nagyobb bűnös volna, mint én és épen 
ezért, hogy véghezvigye az ő csodálatos szándékát, nem 
találván nálamnál rosszabbat a teremtett emberek között, 
engem választott ki, hogy velem .megszégyenítse a nemes-
séget, a nagyszerűséget, az erőt, a szépséget és a világ 
tudományát; avégből, hogy nyilvánvaló legyen, hogy 
minden erény és minden jó őtőle jön, nem pedig az 
embertől...» Masseo testvér meglátta ebből, hogy szent 
Ferenc maga az eleven alázatosság. Krisztus dicsősé-
gére. Amen». (33. 1.) 

Mily szép példáját látjuk Giovanni della Vernia 
testvérben az állhatatos imádságnak ! Krisztus megjelent 
neki, Giovanni kérte őt, Krisztus tovább haladt; Gio-
vanni nem tágít, Krisztus megint tovább haladt és ez 
többször ismétlődik; de végre Krisztus mégis megáll és 
lehajol hozzája. (155. 1.). 

Es érdekes dologi Ezek a legendás alakok, ez a 
Giovanni testvér is, de a többi is, maga szent Ferenc 
is, mindig az erdőben, a szabad természetben imádkoz-
nak ! És ez fordulópont abban a korban. Szent Ferenc 
megtanít bennünket a természet szeretetére, mert min-
denben Isten teremtményeit látja és ezért mindent test-
vérének szólít. Testvérei neki nemcsak a szerzetesek, 
az emberek, bűnösök, igazak egyaránt, hanem testvére 
neki a gobbiói farkas, testvérei a galambok, a mada-
rak, a nap, a hold, a szél, a felhő, a levegő, a jó és 
rossz idő, a víz, a tűz, a föld, a testi halál stb. Szent 
Ferenc rámutat a természet szépségeire, ezen ártatlan 
szépségekre és nem tiltja tőlük követőit, hanem inkább 
bennük Isten adományait látja — az emberek számára. 

S íme, hogyha így tekintjük azt a szellemet, mely 
szent Ferenc legendáiból felénk árad, úgy érezzük, 
mintha nem is lenne olyan messze a mai kortól ! Ezt 
a Fiorettit többször kell olvasni, ily lelkülettel kell 
olvasni és akkor a fordító kívánsága beteljesedik: 
«...útnak bocsájtom (e könyvet) reménységgel és azzal 
a kívánsággal, hogy annyi örömet találjon benne az 
olvasó, mialatt olvassa, mint amennyit én találtam, 
mialatt fordítottam». (XV. 1.) 

Megvallom, midőn először olvastam, nem ily lel-
külettel olvastam, hanem «a virágok szirmait is bon-

colgattam !» Hej, de sok helyütt nem találtam meg a 
bennük rejlő «halhatatlan illatot és szépséget !» De 
másodszor már más volt a hangulatom, midőn hozzá-
kezdtem. Első átolvasás után bírálatom, ismertetésem 
is máskép szólt volna, de most nem tudnék «fdozofikus 
töprengéssel» írni róla. Ami kifogásom mégis volna, 
nem a filozofia, hanem talán az elegancia mondatná 
velem : a XXIV. (72.), XXIX. (95.) és a XXX. (99. 1.) 
legendák kissé — hogyan is mondjam — nem finomak! 
De már ezen is túl vagyok. Hallottam szent Ferencről 
azóta még keményebb dolgokat is. No meg ezek nélkül 
talán nem is látnók igazában azt a kort és ha e pontok 
nem felelnek meg ízlésünknek, annak a kornak rójjuk 
föl hibául, hogy ezen legendák is belekerültek e «virá-
gocskák» közé. 

A fordítóról mit szóljak? Nem szorul az én dicsé-
retemre ! Költői lelkét lehelte a régi sorokba, anélkül, 
hogy régiességükön változtatott volna. Mesteri fordítás. 

A kiállítás is szép és csinos. A képek : fénykép-
másolatok is igen emelik a könyv értékét. Még a címlap 
szent Ferenc arcával is megbarátkozunk, — melynek 
vonásai a címabua freskóról vannak véve — mert meg-
látjuk az arcon azon lélek fényét, melyet megismertünk 
a legendákból. 

Nem szórakozásul, de tanulságos szórakozásul igen 
a j á n l j u k . Mattyasóvszky Kasszian dr. 

Mivel kell a kath. papságnak megküzdenie az 
abstinens, alkoholellenes eszme terjesztésénél?l 

A kath. papnál az, hogy lemondjon a néha-néha 
élvezett egy-egy pohár sörről vagy borról, nem ütkö-
zik nagy nehézségbe. A pap élete úgyis kell, hogy az 
önmegtagadások folytonos sorozata legyen. Aláveti 
akaratát, a midőn püspökének engedelmességet fogad. 
A szerzetes szintén engedelmeskedik elülj árój a szeretet-
teljes parancsának. Vagy talán csekély önmegtaga-
dásba kerül a szűziesség fogadalmának megtartása, 
amidőn a pap felveszi a harcot az ördög incselkedé-
sei, a világ csábjai és a test kívánságai ellen?! 
Önmegtagadó higgadtságot és bölcseséget kíván a 
hivek kormányzása is. Sokszor nagy buzgósága dacára 
ellene törnek épen azok, akik hálával tartoznának a 
pap jóságos fáradozásáért. Ezekhez és számtalan más 
önmegtagadási cselekedethez képest a szeszes italok-
ról való lemondás alig jöhet önmegtagadás számba. 

Tulajdonképen nem is a pohárka likőr-féléről, 
vagy a pohár sörről, borról való lemondás okoz 
nehézséget, hanem azon álszemérem leküzdése, melyet 
akkor érzünk, amidőn azon általánosan elterjedt 
társadalmi rossz szokás alól akarjuk magunkat kivonni, 
amely az ivást szinte szentesítette. Nincs barátságos 
összejövetel, se munka, sem mulatság az alkohol 
élvezete nélkül. A világ pedig azt mondja, hogy hátra-
maradott és társaságba nem való egyén az, aki bort, 
sört nem iszik. 

1 A magyarországi kath. abstinens papság és világiak 
keresztegyesületének alapszabályai rövid idő alatt minden-
kinek rendelkezésére állanak. 
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Ilyen felfogással áll szemben az abstínens tábor. 
Nem lehet csodálni, lia a papság sok tagja sem 
csinál kázust ebből a felfogásból. Ugy vagyunk a 
dologgal, hogy képzeletvilágunk szinte kizárja azt, 
hogy lehetséges legyen abstinensül, azaz csak vízzel 
telt pohár mellett résztvenni a társas összejövetelek-
ben anélkül, hogy gúny és nevetség tárgyává ne vál-
jék az illető. 

Azonban ez a nézet hamis. Csak aki nem fogott 
még hozzá a dologhoz, aki nem próbálta az embere-
ket épen az ellenkezőről meggyőzni, csakis az lát 
az abstinenciában ilyen elháríthatatlan akadályt. 
Fognánk csak mindannyian őszintén a munkához, 
amíg még nem késő, azonnal más képet mutatna a 
társadalom. 

Az bizonyos, hogy se sörrel, se borral még egy 
pap sem hódított híveket. A sör és bor legfeljebb 
növelte a cimboraságot, a pajtáskodást a fehér asztal-
nál, de egyszersmind elidegenítette a híveket a papjuk-
tól, kiürítette a templomokat s megtöltötte a vendég-
lőket, úgy hogy nem egy plébános, ha barátjaival 
akar beszélni, a kávéházakban vagy a vendéglőkben 
keresheti őket. A szegény nép ellenben, amelyikkel 
a lelkipásztor nem pajtáskodott, amelyikkel nem ivott 
együtt, az híven elfoglalja helyét a templomban, fel-
keresi lelkipásztorát a gyóntatószékben, egyszóval hű 
marad vallási kötelességeinek gyakorlatában. 

így volt ez még vagy tíz év előtt. Azóta változ-
tak és folyton változnak a körülmények. A nép látva 
az urak eljárását és költekezését az alkoholos ita-
lokra, szintén úrhatnám modort kezd felvenni s 
mivel borra nem telik, jó neki a pálinka is. Azon-
ban nem az teszi tönkre a népet, amit elkölt a 
szeszre, hiszen munkabére emelésével számított az 
ital árára is; hanem az, hogy a szeszélvezettel já ró 
euphorikus, narkotikus állapotban romlik a testi 
szervezete, a testileg és szellemileg elgyöngült népet 
pedig a maga irányába vezetheti a lelketlen szocia-
lizmus. Ezen euphorikus, narkotikus, beteges állapota 
folytán, megfosztva minden lelki erőtől és vigasztól, 
vallásossága csak színleges lesz. Nem kell már sok 
ahhoz és a hithűnek vélt nép ma-holnap kisiklik a 
lelkipásztorok kezéből. 

A műveltebb ember magasabb szellemi művelt-
ségénél fogva könnyebben belátja a káros alkohol 
fölösleges voltát, de az egyszerűbb nép, bár most is 
sínyli az élelmiszerek árának emelkedését, nem egy-
könnyen hagy fel a pálinkaivással. Pálinkával akarja 
feledni nyomorúságát. A gondos lelkipásztor hagyja 
talán a dolgot tovább fejlődni? Vagy azt gondolja, 
hogy a baj talán magától is megszűnik? Nem és ismé-
telten mondom : nem ! A lelkipásztor az Isten helyet-
tese, Isten őt rendelte gátat vetni minden rossznak 
és ebben a feladatában semmiféle nehézségtől nem 
szabad visszariadnia. 

Félre azért minden álszeméremmel ! A lelki-
pásztoroknak az embereket kell felkeresniök. De 

szóval nem mennek sokra. Példával kell elöljárniok, 
A pap, kezében a vízzel telt pohár, otthon és a tár-
saságban minden szónál ékesebben beszél. A gúny-
kacaj majd lassan megszűnik ; az állhatatos lelkipász-
tor példája nem marad hatás nélkül: akadnak követői 
többen és többen s a lelkipásztor a vízzel telt pohár-
ral visszaállítja majd a régi rendet és a légi szere-
tetet, melyet az alkohol rabolt el. Az elhanyagolt 
feleségek visszakapják szerető férjüket, a züllés lejtő-
jén álló gyermekek visszanyerik gondoskodó atyjukat. 
Ilyen módon, de csakis ilyen módon ürülhetnek meg 
a börtönök cellái s kevesbedik a tébolydák lakóinak 
száma; a nép, az Istenadta nép így nyerheti ismét 
vissza hitét s vele testi és lelki erejét, munkához 
ismét kedvet kap s akkor majd megbecsüli lelki-
pásztorát is, mint testi-lelki megmentőjét. 

Schürger Ödön. 

P. Boldogasszony . Lehetőleg kívánsága szerint járok el. 
Sch . Pécs . Megkaptam. Tessék türelemmel lenni, a 

folyóiratban mindennek megvan a maga ideje. 
ü . Eger . 1907-ben itt a «Religio»-ban jól kezdted fejte-

getni a «cél-vagyon»-theoria tévedéseit ; azóta megint el-
aludt minden. A mi speciális magyar egyházjogi kérdéseink 
nem találnak kath. művelőkre, igy aztán teljesül rajtunk 
Laurin mondása: iura violantur, quia ignorantur. Csak nem 
akarunk minmagunkkal s a mi multunkkal foglalkozni, pedig 
az autonómia kapcsán is mennyi kérdés vár bővebb kifejtésre. 

A 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 . Végre, végre! 
Tehát már önök is kérdezik, hogy vájjon a székesfőváros 
pénzügyi bizottságában a kath. hitoktatók fizetése rendezé-
sének elutasításánál : az igazi szabadelvű szellem vagy a 
szabadkőművesektől inspirált vallásellenes gondolkozás tört-e 
ki? Tehát már önök is azt mondják a Demokratia-páholy 
dec. 11-ki határozatára, mely a «polgári erkölcstannak» az 
iskolákba való behozatala mellett tervez agitálni : nem 
vagyunk hajlandók a középiskola reformját a zsidó fiskáli-
sokból és doktorokból álló szabadkőművesek kezére bizni ? 
Ilyen nviltan kellett volna már régen beszélni és velünk a 
keresztény alap megvédelmezésében már régen kezet fogni : 
a szabadkőművesség nem hatalmasodott volna el ennyire. 

TARTALOM : Új könyv a kath. autonómiáról. 
(A miniszter kezében lévő kath. alapok és alapítványok.) 
VI. Dudektöl. — Adatok a keresztes hadak részére 
engedélyezett búcsúk történetéhez. IV. (Vége.) Slöhr 
Gézától. — Böjti fegyelem a szerzeteseknél. P. Rogér 
O.F.M.-tói. — Neomal thus ianizmus . IV. Jehlicska Ferenc 
dr.-tól. — Egyházi világkrónika. — y —/a-tól. — Táj-
képek. (Pázmány Péter irói egyénisége a mi minta-
képünk.) V. Mestertől. — Irodalom. Breznay : A modern 
kor hajnalán egy szent szerzetes. Zubriczky Aladár 
dr.-tól. — Erdős Renée : Fioretti. Mattyasóvszky Kasz-
szián dr.-tól. — Mivel kell a kath. papságnak meg-
küzdenie az alkoholellenes eszme terjesztésénél ? Schürger 
Ödöntől. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

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

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

E L Ő F I Z E T É S I ÁRA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

Ki2.- D U D E K J Á N O S dr. 
" KÜYKTRMl 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. 

Új könyv a kcith. autonómiáról. (VII.) 

Szerzőnk, miután leszámolt az eredet kérdésével, 
feleslegesnek mondván nnnak fejtegetését, részletesen 
foglalkozik a miniszter kezelése alatt álló alap-
jainkkal és alapítványainkkal, abból a szempontból, 
vájjon céljuknál fogva katholikus egyházi vagy or-
szágos közalapok-e azok? 

Mindenekelőtt konstatálja (78. 1.), hogy eddigelé 
«úgy az alapítványi kérdéssel foglalkozó irodalmi 
közlemények (t. i. az államjogászoké), mint a több-
rendbeli hivatalos és félhivatalos kormánynyilatko-
zatok azt hangsúlyozták s bizonyították, hogy a val-
lási és tanulmányi alapok javai eredetileg, és pedig 
legnagyobb részben, az állam által valláserkölcsi s 
nevelési célra rendeltettek, tehát, hogy jogilag az 
államvagyon tartozékát képezik. S miután az illető 
intézetek, melyek a valláserkölcsi s nevelési célt elő-
mozdították, megszűntek, azok birtokai is elvesztették 
egyházi jellegüket s visszaszállottak örök forrásukra, 
az államra». 

Igen bizony, Iíérészynek igaza van. 1870 óta 
valóban így alakult ki a mi alapjaink elkonfiská-
lására törő hangulat jogi elvvé s elméletileg ilyen 
formában igyekszik magát igazolni a közvélemény 
előtt, melyet, szó ami szó, a mi szundikálásunk mel-
lett meg is hódított teljesen. A jogászifjuság is így 
tanulja a dolgot az egyetemen s ez a gondolkodás 
már a közönség vérébe ment át. Ma már mindenki 
ellenünk van. 

Ennek dacára az igazság mégis az, hogy a köz-
jogászok ezen egész okoskodása tisztán egy fikcióra 
van fölépítve, melynek hamisságát az előbbiekben 
szinte kézzelfoghatóvá tettem ; t. i., hogy a katholikus 
egyház az államtól kapta birtokát, de a katholikus 
alapok és alapítványok ennek a tartozékai: tehát 
hogy ezek is országos alapok, vagyis az államé. Ez 
pedig, mint láttuk s alább is még látjuk, tisztára egy 
fikció. 

S midőn minden ellenfelünk ma már igy beszél 
és így ír, akkor Kérészy, jó barátként, mégis azt akarja 
nekünk bevitatni, hogy az autonómia hatáskörének 
megállapításánál felesleges nekünk az egyházi vagyon, 
valamint az alapok eredetéről beszélni ! Hát hogy ne 

beszélnénk róla, mikor épen ezen a címen akarnak 
bennünket elütni jogos tulajdonunktól? Ha az ellen-
tábor csakis az eredet kérdését feszegeti folyton, 
mint Kérészy maga is konstatálja s erre állapítja egész 
további magatartását, csak mi hallgassunk tovább is 
javaink eredetéről? A világért se tehetjük ezt; mert 
lustáknak ugyan lusták lehetünk, de olyan gyenge 
elméjűek még se vagyunk, hogy meg nem értenénk 
ellenfeleink beszédeit. 

Az ellenfeleknek fejében tehát folyton egyházi 
javaink állami eredete motoszkál; az utóbbi 60 
év képes volt velők elfelejtetni a mult ellenkező egész 
fejlődését: nem ismerik s nem akarják ismerni a való 
tényállást, mert odiosus nekik még a gondolata is 
annak, hogy a katholikus egyháznak, mely alatt 
természetesen mindig csak a nem kedvelt papságot 
értik, hogy a katholikus egyháznak, mint jogos 
tulajdonosának, kezébe kerüljön vissza az a birtok, 
melyet egyszer hamarjában sikerült a kormány kezébe 
átjátszani. 

Igy bosszulja meg magát rajtunk az elhanyagolt 
, sajtó, amellyel egyedül lehetett volna a 60 év folyamán 
zavarni az ellenfél folytonos szuggerálásait s lehetett 
volna a közönség szeme előtt a való tényállást tar-
tani, nehogy elfelejtse a történelmet. 

Kérészy az ellenfél ezen világos állásfoglalása 
dacára mégsem a tévedés gyökerére szegzi fejszéjét, 
hanem az ágakra s azt hiszi, meggyőzte a folyton az 
eredeten nyargaló ellenfelet alapjaink nekünk való 
átadhatásáról azzal, ha hangoztatja: semmikép sem 
tekinthetjük bebizonyítottnak azt a tételt, hogy az 
eltörölt vagy elpusztult egyházi intézetek javai (t. i. 
ebből eredtek alapjaink és alapítványaink) katholikus 
egyházi jellegüket elvesztették volna; sőt ellenkezőleg, 
a magyar jogfejlődés tanulmányozása alapján e kérdés 
elfogulatlan vizsgálójának arra a meggyőződésre kell 
jutnia, hogy az elpusztult vagy eltörölt egyházi inté-
zetek vagyona továbbra is egyházi célokra volt fordí-
tandó, vagyis hogy az egyházi vagyon ebbeli jogi 
minőségét akkor is megőrizte, midőn az intézet, 
illetve a közvetlen cél, melyre az szolgál, el is enyészett. 

Öt tehát csak a vesztett fejsze nyele: az egyházi 
vagyon célja érdekli s ezt a célt vagyonúnkra vonat-
kozólag annyira a katholikus egyházhoz tartozónak 
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látja törvényeinkben kifejezve, hogy ellenfeleinkkel 
szemben ezen az alapon tagadja alapjaink országos 
közalapi voltát. 

Ebben a tekintetben nemcsak az 1548: XII. és 
1550: XIX. t.-cikk rendelkezéseiben látja a megdönt-
hetetlen tanukat az elpusztult káptalanok, kolostorok 
stb. vagyonát illetőleg, hanem az 1791 : XXIII. t.-cikk-
ben is, mely rendeli, hogy ő Felsége az alapítványok 
kezelését ad mentem fundatoris, az alapító szándéka 
szerint vezettetni tartozik. Az ő szemében a katholikus 
cél biztosítja nekünk a jogot is rájok olyképen, hogy, 
mint í r j a : «az alapítás előtt bármiféle jellegű volt s 
bárminő célokra szolgált is az alapítványi vagyon, 
az alapítvány tétele után ehhez a törvényes szabály-
hoz, az alapítványi jog ezen kardinális tételéhez 
szigorúan ragaszkodnunk kell». Vagyis, hogy azok 
az alapok és alapítványok csak katholikus célra 
fordíthatók. 

Csodálatos, hogy mindezt tudják azok a bizo-
nyos államjogászok is Wlassiccsal együtt; ismerik 
ezeket a törvényeket s ennek dacára mégis országos 
alapoknak minősítik alapjainkat, mert logikájuk 
folyton arra a bizonyos fikciós eredetre tereli őket. 
Ám mondja tehát Kérészy ezeknek a jogászoknak s 
ne nekünk, hogy ne tessék az alapoknál az eredet 
kérdését feszegetni! Csakhogy azok nem hajlandók 
rá hallgatni, mivel a miniszter kezén levő alapjaink 
keletkezése oly közel esik hozzánk, hogy itten bajos 
volna a zavarosban halászni, könnyebb ellenben ezer 
év előtt ott az egyházi javak keletkezése körül mo-
toszkálni. 

így esik Kérészy két szék között a földre, midőn 
az egyházi vagyon kérdésében az eredetre vonatkozólag 
a közjogászokkal, a célra nézve meg velünk tart. Mi 
egyenes szóval s tiszta tudattal az egyházi vagyont, 
valamint tartozékait is, t. i. a miniszter kezelése alatt 
álló alapjainkat és alapítványainkat, úgy eredetükben, 
mint céljukban katholikus vagyonnak ismerjük. 

Itt az alapoknál — mert ezekről van most szó — 
legjobban eligazít bennünket erre nézve ezen alapok 
és alapítványok keletkezése. Ezt kell ismernünk s 
azonnal tisztában vagyunk a dologgal. Kérészy sze-
rint, akit tovább követünk, «a vallás- és tanulmányi 
alap törzsvagyona korábban is (vagyis mielőtt alapít-
ványi vagyonná lett) kizárólag katholikus egyházi és 
iskolai célokra szolgált». (80 1.) 

Ez a törzsvagyon a miniszter kezelésében lévő 
alappá és alapítvánnyá lett pedig utóbb a követke-
zőképen. 

aj Az a törzsvagyon, melyet vallásalapnak neve-
zünk (előbb Cassa parochorum, II. József óta fundus 
religionis a neve), a következő vagyonosságokból gyűlt 
össze. Kezdete I. Ferdinánd idejére, az 1548 : XII. 
és 1550 : XIX. t.-cikkek (török hódoltság kora) ama ren-
delkezéseire vezethető vissza, mely szerint az akkor 
elpusztult (s jobbára egyes kath. főurak által alapított) 
monostorok, kolostorok és káptalanok javai és jöve-

delmei a kath. lelkészek és iskolák ellátására fordít-
tassanak. Egészen a Werbőczy fönnebb ismertetett 
elvének megfelelően. Ez volt az első ilyen összeg. 
Azután III. Ferdinánd 1650-ben ama lelkészek szük-
ségleteire, kik az evangélikusoknak a kath. lelkészek 
részére való adózás és szolgálmányok alól történt 
fölmentése folytán ellátásukban rövidséget szenved-
tek, a magyar kamara jövedelméből az esztergomi 
érsek kezéhez évi 6000 forint járulék kifizetését ren-
delte. Ez a második ilyenféle összeg, mindkettő egy-
házmegyénként püspöki kézben kezeltetett. Utána 
III. Károly, miután az előbb említett 6000 forint ki-
fizetése a kamara részéről hiányosan történt, új 
rendelkezést tett. Újból meghagyta annak évi be-
fizetését s a hátrálékban maradt összegek kárpótlá-
sára évi 4000 forint, továbbá új lelkészségek föl-
állítására évi 6000 forint kifizetését rendelte el. 
Azontúl tehát a kamara évente 16.000 forintot fize-
tett s ennek kezelésére ugyancsak III. Károly külön 
főpénztárt s külön bizottságot állított föl. I. Ferdinánd 
óta így alakult ki a vallásalap vagyona. 

A további járulékok. Ugyancsak III. Károly ren-
deletéből az üresedésben hagyott szentgothardi és 
pécsváradi apátságoknak, a nagyváradi püspök-
ségnek s az ú jonnan föloszlatott szombathelyi püs-
pökségnek jövedelmei, a további intézkedésig, ebbe 
a pénztárba folytak be. Mária Terézia a nagyobb 
javadalmak jövedelmeire kivetett 10%-al gyarapította 
az alapot. Ehhez járult II. József alatt, mint legtekinté-
lyesebb rész, az általa eltörölt férfi- és nőszerzetesek 
vagyona. Ugyancsak II. József 1782. rendelete folytán 
az üresedésbe kerülő egyházi javadalmak időközi 
jövedelmei szintén a vallásalapba folytak be, vala-
mint odacsatoltatott a palesztinai szent helyek ál-
landó fönntartására rendelt pénzekből létesített s még 
az Árpádok korából származó ú. n. commisariatikus 
alap. Egy más összeg, mely befolyt, a nagyváradi 
latin szertartású püspökségtől a béli és vaskói ura-
dalmak örökhaszonbéri váltsága fejében fizetett 
184.000 forintnyiföldtehermentesítési tőke; az eltörölt 
szerzetesrendek birtokai után a vallásalap részére 
úrbériség, szőlődézsma s más hasonló természetű 
jogok megváltásakép fizetett tőkék; továbbá azon 
három millió forintnyi földtehermentesítési kötelez-
vényből álló s papnöveldék javára szóló alapítvány, 
mellyel a magyar érsekek, püspökök, apátok s pré-
postok az általuk részint várerőditési segély címén 
teljesített, részint a szabályozott püspökségek alap-
jába a pro Cassa parochorum cimén történő évi 
fizetések kötelezettsége alól magukat, az 1848. évi 
május 1-től kezdődő hatállyal, megváltották. 

Ezek a vallásalap vagyonának alkatelemei.1 Mint 

1 Az «Autonomiänk» cimü, 1899-ben megjelent művem-
ben (27 s k. 1.) részletesebben foglalkoztam az alapok álla-
gával. A vallásalap az 1879. évi zárószámadás szerint — ez 
az adat állott akkor rendelkezésemre — tőkékben 10.398.473 
forint 55 krajcárt, fekvőségekben és hasznotliajtó jogokban 
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látjuk, valamennyi a klérus régi s (amit el szokás 
hallgatni) a különböző időkben egyes kath. családok 
magánalapítványként adományozott javaiból kelet-
kezett, kivéve egyet, a III. Ferdinánd, illetőleg III. 
Károly által rendelt államkincstári évi járulékot, 
melyet 1868 ban törültek az állami költségvetésből. 
De, mint láttuk, ez a járulék is az evangélikusoknak 
a kath. lelkészek részére tartozó adózás és szolgálmá-
nyok alól történt fölmentése kárpótlásául adatott ; 
tehát a király, illetőleg az akkori kath. állam ezáltal 
csak azt a jövedelmet pótolta, melyet az evangé-
likusok miatt a kath. klérustól elvont. 

Mely jogcímen nevezheti tehát valaki a vallás-
alapot a mai felfogás szerinti országos alapnak? 
Ennek az alapnak nemcsak célja, hanem vagyoni 
állaga is tisztára katholikus, épúgy, mint a másodiké. 

b] A tanulmányi alapot Mária Terézia 1780-ban 
tisztára az eltörölt Jezsuita-rend javaiból létesítette. 
Ezek az ingatlan javak, az elveszett úrbérességekért 
kiutalványozott földtehermentesítési kötvények s az 
ugyanezek után já ró szőlőváltsági papírok képezik a 
mai tanulmányi alapot.1 

Az alap jellegének megítélésénél két körülmény 
ismerete igazít el : hogyan keletkeztek eredetileg ezek 
a javak és a rend eltörlése után mi volt a királynő, 
illetőleg a főkegyúr intézkedése ? 

E javak egy tetemes részét (mely idővel magá-
nosok adományaival gyarapodott) s nevezetesen a 
turóci prépostság vagyonát Rudolf király 1586-ban 
ruházta a jezsuitákra, kijelentvén okiratában, hogy 
mint általában az elpusztult s elhagyott régi egy-
házi (különböző időkből való magánalapítású) javak, 
ez a vagyon is a katholikus isteni tisztelet terjeszté-
sére, papnöveldék berendezésére, lelkészek képzésére 
s a hazai ifjúságnak katholikus irányú oktatására és 
nevelésére szolgáljon. Tehát a jezsuita vagyon ere-
detileg azokból a török hódoltság idejében elpusztult 
egyházi javakból keletkezett, amelyekről a már em-
lített 1548 : XII. t.-c. intézkedik s melynek kath. irányú 
intézkedéseit, a kath. vallás újból való fölvirágozta-
tását, az 1550 : XIX. t.-c. ú jonnan hangsúlyozta. 

így keletkezett tehát a Jezsuita-rend vagyona: 
előbbi kath. vagyonból. 

Mit tett már most Mária Terézia a Jezsuita-rend 
eltörlése után ezzel a vagyonnal? Ez a második 
kérdés. 

Mária Terézia az 1780. márc. 25-én kelt alapító 
levelében, hivatkozva az őt megillető legfőbb kegy-
úri jogra s az 1548: XII. t.-c. rendelkezéseire, az 
egész vagyont «nyilvános tanulmányi alapul s Ma-

11.045.660 forint 32'/a krajcárt, a hátrálékok levonásával ösz-
szesen 21,319.058 forint 91 krajcárt tett ki. 

1 Az alap tiszta értéke az 1876. végén volt 9.191.247 
forint. Jövedelmeiből akkor 4 jogakadémia, 13 fő-, 5 al-
gimnázium, 13 tanítóképző s egyéb tanintézet tartatott fönn 
vagy segélyeztetett. Ezek ma «királyi katholikus» intézetek-
nek neveztetnek. 

gyarország és kapcsolt részei nyilvános iskoláinak 
alapjául örök adománykép kirendelte, és pedig oly 
módon és joggal, amint azt az eltörölt Jezsuita-rend 
használta és birta». 

A királynőnek legfőbb kegyúri jogára, mint 
intézkedési jogcímre, továbbá az 1548: XII. t.-cikkben 
foglalt s Werbőczy Tripartituma szerint értelmezett 
jogi elvre való hivatkozása, ezenkívül félreérthetetlenül 
kifejezett abbeli akarata, hogy ez a vagyon azután is 
oly módon és joggal használtassék, amint azt az 
eltörölt Jezsuita-rend a saját intézeteinek céljára 
használta és bir ta : kétségtelenül mutatják a tanul-
mányi alap kizárólagos kath. természetét és rendel-
tetését. 

Nem változtat ezen semmit, mint a közjogászok, 
a saját mai hangulatukat a múltba vetítve, vélik, az 
alapnak nyilvános alapként (fundus studiorum pub-
licus) való elnevezése, mintha a királynő, a kath. 
érdekek eme közismert gondozója, azt a vagyont 
így címezve, eredeti jellegétől megfosztotta s országos 
közalapnak, az állami oktatási célokra fölhasználható 
alapnak nyilvánította volna. A «publicus» szóval 
nem akart egyebet jelezni, mint azt, hogy az alap 
ezentúl nemcsak egy rend, hanem az 1548: XII. t.-c. 
eredeti rendelkezése szerint az összes kath. iskolák 
fönntartására lesz fordítandó. 

A kath. magyar állam idejében ez volt az értelme 
a publicitásnak. 

Még kevésbbé áll meg a közjogászok ama másik 
furfangos okoskodása, mintha Mária Terézia, miután 
a tanügynek — az 1777-iki Ratio Educationis által — 
felekezeti különbségre való tekintet nélkül országos 
szervezését vette célba, ennek biztosítására létesítette 
volna az eltörölt Jezsuita-rend vagyonából országos 
tanügyi szükségletek ellátására a tanulmányi alapot. 
Tehát hogy ez az alap mégis csak országos alap. 

A jogtörténeti előzményeknek s magának az 
alapító oklevélnek egyszerű félreértése ez. Amint a 
jezsuiták kezén annak a vagyonnak az 1548. és 1550. 
törvények által megszabott kath. rendeltetése volt 
(ut religio pristina celerius repullulet), úgy a királynő 
világos rendelkezése szerint, egyenes hivatkozással 
az 1548: XII. törvénycikkre, továbbra is ugyanaz a 
rendeltetése maradt. 

Ami pedig az 1777-iki Ratio Educationis-ra való 
hivatkozást illeti, helyesen felel erre maga Kérészy 
(88. 1.): ez a rendelet korántsem azt mondja, hogy 
az eltörölt Jezsuita-rend javaiból fönntartandó aka-
démiák és gimnáziumok állami intézeteknek nyilvá-
nít tatnak; hanem, hogy a tanügy egységes és egy-
öntetű igazgatása érdekében a királynő lehetőleg 
azonos, általános nevelési és igazgatási rendszert 
akar létesíteni, amely úgy a protestáns, mint a kath. 
tanintézetekre egyaránt irányadó és kötelező legyen. 
Tehát nem volt abban a rendeletben egyébről szó, 
mint ezen intézetekben a tanítás és oktatás elveinek 
egyöntetű rendezéséről és korántsem azt célozta a 
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rendelet, hogy az eddigi eonfessionális jellegű tan-
intézetek állami intézetekké változtassanak át, illető-
leg, hogy akár a protestáns, akár a kath. főiskolák 
és gimnáziumok fönntartására rendelt alapok fele-
kezeti jellegüktől megfosztassanak -s állami alapok-
nak nyilváníttassanak. Az 1791: XXIII. t.-cikk egye-
nesen az ellenkezőjét bizonyítja. 

Mérlegelve a tényállást s nem indulva a mai min-
denféle hangulatok után, minden egészséges jogi érzék-
kel biró embernek el kell ismernie Kérészy következ-
tetését: ha tehát a vallási és tanulmányi alapokra 
vonatkozó hazai törvényeinket s a királyi rendelkezé-
seket elfogulatlan vizsgálat tárgyává tesszük, arra a 
meggyőződésre kell ju tnunk, hogy ez alapok kizárólag 
katholikus vallási és tanügyi szükségletek ellátására 
vannak rendelve (89. I.).1 

c) A harmadikkal, az egyetemi alappal, a már 
fönnebb jelzett oknál fogva Kérészy nem foglalkozik. 
Pedig ez is épen olyan természetű kath. vagyon, 
mint az előbbiek. Pázmány Péter 100.000 forintnyi 
alapítványával Nagyszombatban vetette meg alapját 
(1635). Lippay és Lósy érsekek alapítványaival gya-
rapodott ; majd Mária Terézia, Budára helyezvén át 
a Pázmány-egyetemet, megtoldotta a jezsuiták által 
birt több apátsággal és prépostsággal s egyes magá-
nosok számos alapítvánnyal. Ezt az egyetemet az 
1848: XIX. t.-c. a közoktatási miniszter felügyelete 
alá helyezte, amit 1870-ben, midőn költségvetését 
először iktatták be az állami költségvetésbe, már 
úgy magyaráztak, hogy a törvény a Pázmány-egye-
temet elállamositotta. Költ is rá az állam sokat; de 
azért mégis örökké igaz marad : non sibi aedificat, 
qui in alieno aedificat, vagyis mindez a ráfizetés az 
egyetem alapjainak kath. jellegén nem változtat 
semmit. A kath. egyetemi alap ingatlanainak értéke 
1868-ban volt 1,854,260 forint, tőkevagyona 2,812.777 
frt 7 kr. Azóta, ha jól gazdálkodtak, tetemesen több 
lehet. 

Ez a három alapunk, illetőleg alapítványunk 
eredete. 

A közjogászok nem oly rövidlátásúak, Wlassics 
volt kultuszminiszter sem, hogy a tényállást, ahogy 
az a királyi intézkedésekben ezen alapok körül 
jelentkezik, ne lá tnák; ha tehát mégis országos ala-
pokat néznek bennök, honnét lehet ez ? Onnét, mert 
magát az egész egyházi vagyont, melyből gyűjtettek 
az alapok, ahogy volt és ahogy van, állami eredetű-
nek, vagyis állami adománynak tekintik. A hamisít-
tatlan germán jog szerint az államban a főtulajdonost 
látják. Amiből meggyőződhetik Kérészy, hogy az 
egyházi vagyon eredetének tisztázása az autonómia 

1 Teliát se az egyik, se a másik alaphoz a magyar ki-
rályok akár mint államfők, akár mint magánbirtokosok nem 
járultak semmivel; itt a liivek magánadományaiból keletke-
zett s a klérus által gyarapított vagyonnal van dolgunk, 
mely fölött a főkegyurak csupán őrködtek s időnkint róla 
az egyház szándéka szerint rendelkeztek. 

hatáskörének megállapításánál nem fölösleges, nem 
is téves kivánság; hanem hogy egy olyan alapkér-
dés az, mely körül minden, az autonómia egész 
épületének fölépítése forog. Dudek. 

Jlz evangeliumi vetésre rossz esztendők járnak-
I. 

Egy súlyos vád. Valaki azt kérdezte: Jobbá 
tette-e az egyház az embereket ? Tizenkilienc század 
óta áll a világban és prédikál, de vájjon jobbá lett-e 
a világ általa? 

Én úgy érzem, ez nem is kérdés, hanem súlyos 
vád, melyben meddőséget vetnek a krisztusi egyház 
szemére. És úgy látom, hogy mindgyakrabban jelent-
keznek szólásra azok, kik egy rosszakaratú frázisért 
készek feláldozni a történeti igazságot. 

Történeti megállapítás. A történeti igazság pedig 
egy nagy hittudósunk1 szavaival ez: Ha nincs egy-
ház, nincs kereszténység. Mert az isteni magot elsö-
pörte volna a századok vihara, az evangeliumi 
gyöngyöt rég' összetörték volna, azt a szelid mécsest, 
mely az Evangelium olajából táplálkozik, kioltották 
volna. Ha nincs egyház, nincs Szentírás; — nincs 
annyi betűje, ahányfelé tépik. Az egyház a szel-
lemi sötétség századain vonult keresztül és világí-
tott, ahogy csak birt és egyedül világított. Az egy-
ház a népek anyja lett: a népvándorlás medve-
népeit ő nevelte, szájukra zabolát kötött, a vad-
ságot fékezte, a kegyetlen erőszak viharában ő csi-
nált rendet. Nemcsak hitet, de kulturát is adott 
nekik. Szünet nélkül gyomlálta a lelkek földjén a 
lealázó szenvedélyek giz-gazát s erényvirágokkal 
ültette be azt. És ha munkájának más eredménye 
nem volna, mint hogy a mennyországot azon milliók-
kal népesítette be, kikről a kánonizáció révén nekünk 
is tudomásunk van, úgy ez is százszor megérte a 
fáradságot. Tehát nagy kár a történeti igazsággal 
szemben egy téves frázisnak csinálni propagandát. 

De mi a helyzet? Megállapításunk a felhozott 
váddal kapcsolatban csak úgy lesz teljes, ha ama 
szomorú tényt is megvilágítjuk, melyet már a cím-
ben jeleztem, miszerint rossz esztendők já rnak az 
evangeliumi vetésre. 

Az egyház apostoli módon fogta fel isteni misszióját 
s nagy gondja, miszerint minden időben, minden 
néphez menesszen férfiakat, kik egy Péter hitével, 
egy Pál lángbuzgalmával, egy János szeretetével 
vessék el a magot, mely az Isten igéje2 s terméke-
nyítsék verejtékkel, vagy ha kell: mártir-vérrel. Da-
cára annak, hogy rengeteg sokat prédikálunk, aratá-
sunkban kevés örömdal hallik, hasonlít a felvidékek 
aratásaihoz, hol marokra nem igen szednek, hanem 
a gyenge termést összegereblélik, miközben azon 
aggódnak: vájjon telik-e kenyérre? Mintha az evan-

1 Prohászka: Diadalmas Világnézet. 2 Luk. VIII. 11. 
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geliumi mag legnagyobb részt köves-sziklás talajba 
esnék és elfog a kétség : megélnek-e abból a lelkek ? 
Vagy ha megélnek, nem válnak-e ösztövér lelkekké ? 

Itt valahol baj van, mert az evangeliumi mag 
nem hozza meg a joggal elvárható termést. A «magra» 
panasz nem lehet, mert Krisztus az «Eladója» és 
0 mondotta, hogy kezeskedik érte, hogy lesz rá 
gondja, miszerint az Evangelium meg ne romoljék. 
Örökösen a «talajt» szidni, nagy következetlenség, 
mert hisz' az evangeliumi «magnak» ép az a sajátos 
és elsőrendű tulajdonsága, hogy a lelkek termőföldjét 
nemhogy kiszíná, hanem egyenesen megjavítja és 
úgy képesíti bőségesebb termésre az örökélet szá-
mára. A baj tehát azokban van, kik nagy ősök nyo-
mán annyi önérzettel vallják, hogy «praeco sum 
Magni Regis».1 

Távol áll tőlem az egyoldalúság és nem is mon-
dom, hogy az evangeliumi rossz esztendőknek kizáró-
lagos és legfőbb okai az Evangelium hivatásos hir-
detői, mert hogy mást, mélyebben fekvő okot ne is 
említsek, mindannyian érezzük, hogy «rossz az idő-
járás». De viszont nem tagadhatjuk a tapasztalatot, 
mely arról győz meg, miszerint a termésre nézve 
döntő a m ó d : hogyan vetünk? Már pedig mi rosz-
szul vetünk, mert mi azt legkitűnőbb mestereinktől 
nem így láttuk. És azután új idők új szükségleteket 
teremtenek : ami esetleg tegnap még megjárta, ma 
már nem felel meg. A középkor szelleme feltétlen 
uralomra segítette az egyházat. Szava nem csupán 
hangzott, de érvényesült is mint Isten szava.2 Tekin-
télye előtt meghajoltak a népek s azt mondot ták: 
parancsolj ! És a tanító egyház így szólott : nektek 
jóknak kell lennetek; legyetek igazságosak, szeresse-
tek, tisztán éljetek, szentek legyetek! És a milliók 
nem kérdezték : miért ? Az egyház szólott, tehát 
engedelmeskedtek; szavára megindult egy eleven 
«Divina Comedia».8 Ha a jelen idők egyházi szónoka 
el akarja érni azt az eredményt, mit a Tanító Egy-
ház4 az akkori viszonyok között moralizálással is 
elért, úgy neki mintagazdálkodásra van szüksége. 

Hol a baj? Eddig túlsókat, úgyszólván kizáróla-
gosan, moralizáltunk a szószéken, ez a baj ; de nem 
is értünk ám célt. 

Megmondom azt is, mi segít r a j tunk : adjunk hitet 
a népnek és erkölcsös lesz ! Oka pedig ez : ész nélkül 
az erkölcs sem nyilatkazik, mert akkor erkölcsnek 
nem lesz többé nevezhető;5 az erkölcs motívumai 
pedig a «depositum fidei»-ben hevernek.6 (sic!) 

Hogy megértsük a középkori elődök eljárását, 
egy klisére van szükségünk, mely állandóan figyel-
meztessen ama «idők» lélek-állapotára. 

1 Ex officio Impress. Stigm. S. Francisci Assis. 
3 Kiss A. : A középkor szelleme 19., 24. o. 
3 A vérző sebeket is látom. 
4 Értem kizárólagosan a prédikáló Egyházat. 
s Kiss A. : A középkor szelleme 39. o. 
6 A koncionátorok nem igen bolygatják. 

Az egyház ezeréves lett. A népek, melyeket az 
élet számára szült, nagyrészt eltékozolták az «örök-
séget» és az erkölcsi aberració lejtőin jártak. A régi 
igazság, mely az időnkinti megújulás szükségességét 
hirdeti, itt is sürgetett; elkelt volna egy Isten lelke 
szerinti reformátor, ki eme jelszóval indult volna a 
nagy m u n k á b a : «Omnia restaurare in Christo». 

Már említettem, miszerint az egyház gyermekei 
erkölcsileg lerongyolódva léptek a második évezredbe. 
De volt még egy kis maradék vagyonkájuk, volt 
h i tük; és bízva a krisztusi igéret szentségében hiszem, 
hogy a belátás, a jóakaratú törekvés és a segítő 
kegyelem, talpraállította volna őket. Azután jött 
Luther. De mit csinált? Ahelyett, hogy az eltévelye-
dett embert reformálta volna, nekiment a hit rom-
latlan letéteményének és addig rostált, míg a «sola 
fides» is keresztül nem esett : elvetette a népek hitét 
és hogy a nyomor teljes legyen, a «tékozló fiút» az 
erkölcstelenség sertés-vályújáig juttatta. Nem vádolok, 
csupán Luther bizonyságára hivatkozom: «Die Welt 
geht in Fressen, Saufen, Unkeuschheit und allen 
Lüsten f r e i . . . Die Evangelischen sind siebenmal 
schlimmer, als zuvor unter dem Paps t tum. . . Wir 
sind zum Spott und zur Schande aller anderen 
geworden, die uns für schändliche, unlläthige Säue 
halten, die nu r Tag und Nacht trachten, wie sie voll 
und toll sein, und keine Vernunft, noch Weisheit 
bei uns sein k a n n . . . Hätte ich diese Ärgernisse 
vorhergesehen, so hätte ich n immermehr angefangen 
das Evangelium zu lehren!»1 

Tehát ez volt az állapot. S vájjon mit tehettek 
a lélekmentők a pokoli erővel szemben? Erővel erőt 
kellett szembeállítani; a bűn, romlás utálatosságával 
szemben odaállították az erényt való szépségében, — 
minden szószékről moralizáltak. 

Azután a középkor embere inkább volt a szív-, 
mint az ész embere: mélyen érzett és nagyokat 
lelkesedett. Természetes tehát, hogy az Evangelium 
hivatott hirnöke is odatörekedett, hogy inkább a 
szivéhez, mint eszéhez szóljon; ilyen volt a tárgya, 
ilyen a nyelve, ezt megértették. Innét magyarázom, 
hogy a középkori egyházi szónokok majdnem kizáró-
lagosan a morális és a miszticizmus szolgálatában 
munkálták a lelkek ügyét és hitszónoklatot aránylag 
véve csak keveset találunk. Mi nyombaléptünk s 
máig is azt tapossuk, bár a mi emberünk lelkülete 
nagyon elváltozott s bár érezzük, miszerint munkánk 
nagyrészt kárba vész, szinte felejtjük, hogy nem így 
volt az kezdettől fogva. 

Az örökérvényű erkölcsi törvények úgy ahogy 
csak érvényesüllek, de a kinyilatkoztatott igazságokra 
a tudatlanság és kételkedés nehéz felhői borultak. 
Az emberiség tapogatódzott, de eligazodni nem bírt ; 
felnézett az égre, de megnyugvás, bizalom csak nem 
tért a szivekbe. Mit is tudott az igaz Istenről? Né-

1 Die wahre Kirche. Von R. S. Volksaufklär. No. 44. S. 23. 
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zett előre a homályos jövőbe s nem látott egyebet 
a könyörtelen halálnál. Multat illetőleg pedig még 
kevésbbé ismerte ki magát. A gyermek, ha kérdezte 
atyjától: apuska ki csinálta a nagy-nagy világot, a 
szép virágot, meg a kis madárká t? Az apa vállat 
vont, vagy mesébe kezdett. 

Hogy tanít a Mester? A názárethi Jézus meg-
értette, hogy mire volt az emberiségnek legnagyobb 
szüksége, mondotta is : Az igazság megvált benne-
teket ; mintha csak mondani akarta volna : én isme-
rem lelketek pszichológiáját, tudom, ha egyszer meg-
látjátok az igazságot a maga fényében, megszeretitek 
és rájöttök, hogy bizony érdemes jónak lenni. 

Tanítói pályáját így kezdte a Mester: az egyik 
szombat napon felment a názárethi zsinagógába. Ott 
felállt és jelezte, hogy «olvasni» kíván. Eléje tették 
Izaiás könyvét s 0 a tekercsszerű írást felnyitva, 
legelsőbe a próféta eme szavai ötlöttek szemébe : 
«Az Úr lelke Ra j tam; azért kent fel Engem és elkül-
dött örömhírt vinni a szegényeknek.. .»1 Azután 
összehajtotta az irást s átadta a szolgának, Maga 
pedig leült. A zsinagógában mindenki szeme rajta-
függött, érezték, hogy itt meglepetés készül számukra. 
Ó pedig imigyen kezdte: «Ma teljesedett be előttetek 
az í rás . . .» 2 És beszédének világos konzekvenciája ez : 
és mert beteljesedett és mivel ra j tam teljesedett be, 
tehát vegyétek tudomásul e két hittani igazságot: 
az írás az igaz Isten kinyilatkoztatott szava és az 
igért Megváltó meg Én vagyok. Azután számoljatok 
eme erkölcsi következményekkel : ha Isten oly nagy-
lelkű volt a pártos emberrel szemben, hogy bűne 
dacára sem ejtette el, hanem revelációi révén éltette 
benne a Megváltóban való reményt, és ha annyira 
hű ígéreteinek beváltásában, úgy hálával tartoztok 
Neki ; és ha semmi kétség, hogy Az, Ki most előttetek 
áll, csakugyan Maga a Megváltó, úgy Annak meg 
kell, hogy engedelmes lélekkel adjátok oda maga-
tokat, hadd váltson meg benneteket igazsággal, ha 
kell vérrel! 

A szent történet megjegyzi, hogy a Mester hall-
gatósága egészen el volt ragadtatva ama okosságtól, 
mely ajkáról hangzott, érezték a szavak igazságának 
meggyőző erejét, lökdösték egymást és ilyeneket 
sugdostak: Te, nem a József fia ez, az ácsfiú? — 
Persze, hogy az! — De hát honnét tudja ezeket? — 
Szegény emberek, elhiszem, hogy csodálkoztok, hisz 
így még senki sem győzött meg benneteket. Nagy-
képűsködő tanítóitok mindig csak azt hajszolták: 
jók legyetek; de so'se mondták meg: miért is kell 
tulajdonkép jónak lenni? Fia kétség támadt lelke-
tekben aziránt : vájjon egyáltalán érdemes-e jónak 
lenni? akkor ahelyett, hogy szomjas lelketek szá-
mára az igazság élővizforrásaiból merítettek volna, 
pohár- és kézmosást sürgettek, mert hát könnyebb 
dolog kicsinyes külsőségeken rágódni, felszínen usz-

1 Izaiás LXI. 1. 2 Luk. IV. 16. és köv. 

kálni, mint tengermélyből igazgyöngyöket hozni: 
örökérdekű kérdéseket feszegetni, mázsás igazságo-
kat hordozni és a lelkekbe győzködni. És ha a hiva-
tott mesterek csak ily felszínesen töltik be hivatá-
sukat, lehet-e csodálni, ha a nép még Messiásokat 
sem ismer föl?1 

Nagy kár, hogy szomorú idők szomorú tapasz-
talatai oly gyakran megismétlődnek egyszerűen azért, 
mivel nem tanuljuk meg leckénket a tör téne lemből . . . 
A kényelemszeretet, melynek főparancsolata : Fogd 
meg a könnyebb végét! szintén nagyban oka, hogy 
a moralizálás a szószékről oly általános szokássá 
lett. Pedig-pedig sekély szántáson hitvány a termés 
s jönnek az evangeliumi rossz esztendők. 

De menjünk tovább. «Vala a farizeusok között 
egy Nikodémus nevű. És Jézushoz jöve éjjel és mondá 
Neki: Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jö t t é l . . . Feleié 
Jézus : Bizony, bizony mondom neked, hacsak valaki 
újra nem születik vízből és Szentlélekből, nem látja 
meg az Isten országát. ..»2 Mintha mondaná : tudod-e 
a világmindenség legnagyobb és legkisebb műve 
micsoda nagy igazságot hordoz? A megújulás szük-
ségességét. És lásd, ezt kéri a te lelked is. Az előbb 
mondottad, hogy meggyőződésed szerint én Istentől 
jöttem. Hát légy is meggyőződve erről, mert mondom : 
«Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát 
odaadta érte . . .» ;3 de meg arról is biztosítlak, 
hogyha már egyszer eljöttem, nem hiába jöttem, a 
lelki újjászületést munká lom; «üres kézzel» sem 
jöttem, hoztam erőt, kegyelmet, amennyi csak kell a 
keresztség s a többi szentségeim révén. Egy azonban 
föltétlenül kívánatos az ember részéről, hogy utasí-
tásaimat élőhittel fogadja s nagy bizalommal foga-
natosítsa, mert aki nem hisz, az már meg van ítélve.4 

Kérdem: van-e erő, mely úgy a lélekbe vágód-
nék és hatalom, mely ragadna magával, mint az 
igazság? Kérdem: kell-e különösebb előképzettség 
ahhoz, hogy a Mester módjára elvetett evangeliumi 
mag megfogamzzék, gyökeret verjen a lélek talajá-
ban s meghozza idején az erkölcsi jobbulás gyümöl-
csét?! Avagy ok h íj j án még meddig fogunk ürüggyel 
kendőzködni: Ez a mi népünknek magas? 

A zsidó Nikodémus megértette a Mestert s bár 
a történet nem mondja, hogy az éjjeli látogatásnak 
mi lett az eredménye, én hiszem, miszerint a hallott 
igazságokból levonta a maga számára a konzekven-
ciát. És meggyőződéssel vallom, miszerint az ember 
inkább vállalja ama erkölcsi következményt, melyet 
a hallott igazságból szükségszerűen, de önállóan 
vont le, mint azt, melyet már készen adnak eléje; 
úgy tűnik ez föl nekem — bocsánat a hasonlatért — 
mint az étel, mit mások rágtak meg számunkra, 
nem igen válik hasznunkra. Akiknek mi prédikálunk, 
vannak azok legalább is annyira szellemileg nagy-

1 Ján. I. 11. «Et sui Eum non receperunt». 
2 Ján. III. 1. és köv. 3 U. o. 16. o. 4 U. o. 18. o. 
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korúak, mint azok, kiknek Krisztus prédikált. És ha 
Krisztus «az út», minek já runk ferde emberi csapá-
sokon ? 

«Jöve Szamaria városába, mely Szikárnak nevez-
te t ik . . . Ott vala pedig Jákob kútja is. Jézus tehát 
elfáradván az utón, odaiile a kút fölé. Egy asszony 
jöve oda Szamariából vizet meríteni. Mondá neki 
Jézus: Adj innom!»1 s beszédbe elegyedtek. . . «Mondá 
Neki az asszony: Tudom, hogy eljő a Messiás . . . 
Mondá neki Jézus: Én vagyok az, ki veled szólok».2 

Nem sokat beszél ; egyetlen igazságot mond neki, bemu-
tatkozik : «Én vagyok», kit te és sokan várnak — a 
Messiás. És az eredmény? Az asszony azt sem tudja 
örömében, hová legyen ; örül az igazságnak, a várat-
lan fölfedezésnek, szalad a városba s akit útban 
talál, annak lelkendezve újságolja: te, itt a Messiás, 
én találtam meg. Miután az összecsődült nép hal-
lotta tanítását, így szólottak az asszonyhoz : Már nem 
a te beszéded miatt hiszünk, hanem mert magunk 
meggyőződtünk, hogy Ez tényleg a Világmegváltó.3 

íme, mily kevés szó és mekkora eredmény ! 
Minek is órás beszédeket mondan i? Rövid, de ala-
pos, munkával termelt beszédet alkalmas időben 
híveink napjában akár kettőt is meghallgatnak. 
A főbenjáró tényező azonban, mely a Mester eseté-
ben a kevés szót úgy megtermékenyítette, az volt, 
hogy az 0 igéje testté lett. Két napig jár t Szamariá-
ban, de úgy, ahogy az egy Messiástól csak tellett. 
Aki hitet, igazságot akar prédikálni, az álljon meg-
győződésében sziklaszilárdan és életében, mint Liba-
non cédrusa, kifogástalanul, mert különben az evan-
geliumi mag országútra hull. 

A kafarnaumi királyi ember Jézushoz ment s 
kérte, hogy jöj jön és gyógyítsa meg az ő fiát, mert 
már halálán van. Mondá neki Jézus: Hacsak jeleket 
és csodákat nem láttok, nem hisztek! Mondá Neki 
a királyi ember : Uram, jöjj be, mielőtt meghal 
fiam. Feleié Jézus : Menj csak, fiad él. Azon órában 
jobbra fordult a fia úgye. «És hitt ő és egész házinépe.»4 

A királyi embernek már volt egy kis hite, hisz 
ez vezeti Jézushoz; mutatja neki, kihez menjen, mit 
gondoljon, mikor a természet már nem segített, mit 
reméljen, mikor emberi erő már nem állott szolgá-
latára. íme, a hit elborult lelkünknek derengő fénye; 
jó, erős, édes tudás. Pohlinger Bekény. 

A jellem alapja és kiépítése Sz. Tamás szerint.5 

i. 
1. A jellem materialis alapja az emberi természet. 

Szent Tamás volt az, aki az embert, amint testből 
és lélekből áll, teljes egészében leírta, testi és szel-

1 Ján. IV. 5. és köv. 3 U. o. 42. o. 
3 U. o. 26 o. 4 Ján. IV. 46. és köv. 
5 Mausbach : Grundlage und Ausbildung des Charakters 

nach dem hl. Thomas von Aquin. Freiburg im Br. 1911 — 
nyomán. 

lemi képességeinek helyes és valódi képét megfes-
tette. Tanítását bölcseleti alapra fektette, úgy hogy 
ez, mint szilárd alapra épített ház, az idők és körül-
mények fejlődése közt létrejött ú jabb tudományágak 
és ezek meglepő felfedezései közt is szilárdan meg-
állta a helyét. A lélek a központ, amely nemcsak 
kapocs és a dynamicus mozgás közvetítője az anyagi 
és szellemi világ közt, hanem a tökéletes egység 
megszilárdítója és fentartója is, amely ily módon 
alapja minden jellembe vágó érzés, gondolat és aka-
rat megnyilvánulásának. 

A két világot összekötő kapocs által az ember 
egy kis világ lesz (minor mundus. S. Th. 1. qu. 91. 
a. 6.) A szellemi élet — vita intellectualis — magába 
foglalja az egész anyagi világot, amelytől minden 
tevékenységében független ugyan, de midőn az aka-
rat által az anyagi világgal érintkezni akar, eszközül 
a test képességeit használja. 

Az érintkezés a két világ között kétféle módon 
történik, ennek megfelelően kétféle elemet külön-
böztetünk meg: érzelmit és értelmit. Az előbbi — ab 
extra ad intra — az anyagi világ hatása az emberi 
lélekre, az utóbbi — ab intra ad extra — az akarat 
megnyilvánulása a külvilágra. Az előbbi az értelem 
(intellectus) munkája , tárgya az ismeret; az utóbbi 
az akaraté, tárgya a jó. Az ismeret, igazság és a 
jó mint értelmünk és akaratunk szülöttei ítélet útján 
jönnek létre. ítéletet tehát kétfélét különböztetünk 
meg: értelmit és érzelmit. 

Az anyagi világ érzékeink útján hat az emberi 
lélekre, e hatás mozgásba hozza a képzelőtehetséget, 
amely a hatást felfogva az értelem elé állítja, e felett 
ítéletet mond az intellectus ágens s az ítélet ered-
ménye az intellectus possibilis hatáskörébe kerül. 
A tudomány anyagát a külvilág szolgáltatja, amelyet 
az emberi értelem átvesz az intellectus ágens Ítélete 
folytán, mert : per lumen intellectus agentis praecipue 
intellectus noster cognoscit pr ima principia omnium 
illorum, quae naturaliter cognoscuntur. (2, 2. qu. 
171. a. 2.) Az érzelmi Ítélőképesség — ratio particu-
laris, vis cogitativa — amely a magasabbrendű álla-
toknál mint vis aestimativa található fel. Ezen Ítélet 
alapja nem az értelem, hanem maga a természet, az 
ítélet indító okai a természet hatása alatt állanak. 
Kitűnő példa erre az érzéki elem heves működése 
a nemi élet terén. 

Mielőtt a tárgyalást tovább folytatnánk, vonjuk 
meg a különbséget egyén és személy közt, amidőn 
az is világossá lesz, hogy ki lehet erkölcsi személy? 

Az egyén valósággal létező, önmagában megoszt-
hatatlan, másoktól különböző, másra át nem ruház-
ható önálló lény. A személy, naturae rationalis indi-
vidua substantia (Boëtius), a természet legtökélete-
sebb alkotása. Specialiori et perfectiori modo inveni-
tur particulare et — individuum — in substantiis 
rationalibus, quae habent dominium sui juris et non 
solum aguntur, sicut alia, sed per se agunt. (S. Th. 
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1. qu. 29. a. 1.) Az ember szabadon cselekedhetik, 
ura minden tevékenységének, ennek megfelelően 
minden tettéért felelős s így kizárólag az ember 
lehet erkölcsi személy. Mint animal rationale már 
nemcsak vak eszköz bizonyos cél elérésére, hanem : 
das geistige Wesen ist um seiner selbst willen ins 
Universum gesetzt, alles andere aber seinetwegen. 
Az ember mint eszes, értelmes, szabad akarattal biró 
lény a végcél felé Istenhez törekszik, ide irányítja az 
egész anyagi világot oly módon, hogy aj a világ 
energiáját saját céljaira használja fel (per progres-
sum materialem), bj értelmével mindent felfog (per 
progressum philosophicum), és c j szeretetével min-
dent felkarol (per progressum amoris). 

2. A jellem formális alapja az erkölcsi élet. Isten 
felé irányul az ember tekintete. De miért, hogyan? 
Sz. Tamás felel e kérdesre a következő módon.1 

Isten végtelen eszméjében eszmeileg öröktől fogva 
megvolt nemcsak az egész világ minden teremt-
ményével együtt, hanem mindaz, ami ezek lényegére, 
mozgására vonatkozott (lex aeterna). Az örök tör-
vénynek van alávetve minden teremtmény kivétel 
nélkül, amennyiben rend és fokozat szerint minden 
egyes természetébe van oltva az, hogy mozgását vég-
elemzésben a végcél felé irányítsa. Ezt igazolva lát-
juk a természetben. Az ember azonban nemcsak a 
természettől belé oltott ösztön szerint irányítja moz-
gását, cselekedetét ; hanem mint eszes, értelmes lény 
az örök törvényt felismerve cselekszik, azaz az örök 
törvény, mint természeti törvévy (lex naturalis) él az 
emberi természetben. Lex naturalis nihil aliud est, 
quam participatio legis aeternae in rationali crea-
tura. (1. 2. qu. 91. a. 2.) 

A természeti törvény pedig nem más, mint az 
erkölcsi főbb alapelvek összessége. Ennek megisme-
rése, vagy felismerése az ész megvilágosodásával 
lépést tart. U. i. Isten a természeti törvényt az ember 
elméjébe beléoltotta, ügy, hogy azt (lex naturalis) 
mindenki felismerheti elméjében. A megismerés a 
lelkiismeret (synderesis, conscientia) segítségével tör-
ténik. Synderesis dicitur lex inlellectus nostri, inquan-
turn est habitus continens praecepta legis natura-
lis, quae sunt prima principia operum humanorum. 
(Qu. 94. a. 1. ad 2.) Lelkiismeret mondja meg, mit 
kell tenni. Legfőbb alapelve: tedd a jót és kerüld a 
rosszat. Mi a jó (bonum)? A jó törekvéseink, csele-
kedeteink célja. Omne ágens, agit propter finem . . . 
qui rationem finis importât . . . , qui habet rationem 
boni. (1. 2. qu. 94. a. 2.) A jó kiválasztásában az ész 
és az akarat jő számításba. Regula . . . et mensura 
humanorum actuum est ratio; . . . q u a e est pr imum 
princípium in agendis. (1. 2. qu. 90. a. 1.) Még pedig 
amily mértékben tartoznak a bizonyítás alapelvei a 
tudományos ész hatáskörébe, oly mértékben vannak 

1 E kérdés bővebb kifejtését illetőleg hivatkozhatom a 
«Religio»-ban — 1911. 27. 28. — megjelent ismertetésemre. 

a természeti erkölcstörvény legfőbb parancsai a gya-
korlati ész alá rendelve. Vagyis az ember lelkébe 
írt törvény azt kívánja, hogy minden ember ész-
szerűen él jen; mindenkiben u. i. természeti hajlan-
dóság van arra, hogy ésszerűen cselekedjék. (1. 2. 
qu. 94. a. 3.) Az ésszerű cselekedet pedig magán 
viseli a célszerűséget, vagyis végelemzésben kell lenni 
egy legfőbb célnak, amely felé az embertől megkí-
vánt ésszerű cselekedetek, mozgások irán3rulnak, 
amely célnak helyes szemmeltartásával a jellem cse-
lekedetek által fejlődik, az ember pedig tökéletesedik, 
közeledik végcéljához, melynek hasonmására terem-
tetett s melyhez végül el kell jutnia. (Objectum 
voluntat is . . . est universale b o n u m . . . quod non 
invenitur in alio creato, sed solum in Deo. 1. 2. qu. 
2. a. 8.). 

3. A jellem magva a szabadakarat. Amint fent 
láttuk, az ember az egyedüli erkölcsi lény, amennyiben 
nem a természettől belé oltott haj lamánál fogva cse-
lekszik — bár ezt is számításba kell és alább fogjuk 
venni — hanem mint szabadakarattal (domínium 
sui juris, per se agere) bíró értelmes lény. Az erkölcsi 
tevékenységnek és önállóságnak egyik főfeltétele a 
szabadakarat, amellyel részletesebben kell foglalkoz-
nunk. 

a) Az akarat szabadsága. Igaz, van az akaratnak 
valami titkos, az emberi természetben rejlő rugója, 
amely mindannyiszor mozgásba hozza, valahányszor 
a jó teljes egészében eléje van tárva; azonban a 
szabadakarat lelki képesség, ennek megfelelően a jó 
felett kimondott Ítéletnek is szelleminek kell lenni: 
azaz az Ítéletet végelemzésben az értelem mondja 
ki. Nul la . . . substantia creata potest movere volun-
tatem, nisi mediante bono intellecto. (S. c. G. 3. c. 88.) 

A szabadakarat kétféle módon nyilvánul meg. 
Egyrészt Ítéletet mond a jó felett (libertás specifica-
tionis), másrészt pedig határoz a fölött, akarja (velle) 
a kiválasztott jót, vagy nem (non velle) (libertás 
exercitii). Ura nemcsak a jónak, hanem saját akara-
tának is. Az embert erkölcsi személlyé a szabad-
akarat teszi, amely a jó kiválasztásában nyilvánul ; 
a valódi jó az erkölcsi jó, ezért az ember akkor 
lesz tökéletes, ha szabadakaratát az erkölcsi jó kivá-
lasztására használja. A tett jósága vagy rosszasága 
az akarattól függ, ha az akarat döntött, a cselekvő 
személy moralitása testet öltött, a tett végrehajtása 
csak fokozó erővel bír. 

bj Az akarat egysége. A végrehajtott cselekedet 
a cselekvőt teljesen lefoglalja, azaz az ész és az aka-
rat megnyilvánulása folytán mint egységes elem lép 
összeköttetésbe a külvilággal. Minden tettért a cse-
lekvő személy felelős. A felelősséget illetőleg kétféle 
módon vizsgálhatjuk az erkölcsi cselekedetet, amely 
a helyes ész és szabad akarat hatása alatt jött létre: 
in abstracto és in concreto. In abstracto a cseleke-
det lehet közömbös, mert itt még in potentia van 
meg; in concreto azonban nem, ahol a cselekedet 
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in actu van. In concreto minden emberi tett egy 
fokozatos sorozatban a végcél felé irányul s ameny-
nyiben e sorozatban folytonosan kitart, avagy többé-
kevésbbé eltér, vonja maga után a jutalmat, vagy a 
büntetést. Sz. Tamásnak in concreto foglalt állás-
pontja ellen sokan nehézséget emeltek, pedig a dolog 
egyszerű. 

a) Sz. Tamásnál erkölcsi jó nemcsak az, ami 
szorosan vett kötelesség, hanem minden jó és szép 
is, amely erkölcsi világítás mellett szemlélhető; ami 
megengedett, az nem közömbös, hanem jó. ß) Nem 
minden jó érdemel egyenlő figyelmet, jutalmat, 
y) Cselekedetnek ne rövid időre terjedő akaratmegnyil-
vánulást vegyünk, hanem, amely hosszabb idő alatt 
történik. Ne a vándor egyes lépteit vizsgáljuk, hanem 
azt, hogy hová irányítja útját. Ily szemüvegen vizs-
gálva az erkölcsi cselekedetet, egyetlen egyet sem 
találunk, amely in concreto közömbös volna. 

c) Az akarat erőssége. A szabadsággal rendesen 
együtt j á r a tévedés. Mi ad erőt a szabadakaratnak 
arra, hogy helyesen válassza a jót ? Az erkölcsi erény. 
Ez fontos jelentőségű az emberre nézve, mert, míg 
az állatok ösztönüket követve vakon cselekednek, az 
angyalok pedig tiszta lelkek, addig az ember testből 
és lélekből áll; a lélek gyenge, erőtlen, fiigg a külső 
érzelmektől, egy ütéssel a tökéletesség fokára eljutni 
nem tud, azért szüksége van erényekre, amelyek 
képessé teszik a jó cselekvésére. Gyakorlat útján fej-
lődnek ki Vjil-oç St' efrouç, nem mint az ész, amelynek 
egyetlen megvilágítás elegendő arra, hogy az igaz-
ságot felismerje. De miként erősödik az erény gya-
korlat folytán ? Hiszen minden eszköz használat foly-
tán kop ik? Van az emberben egy kiapadhatatlan 
forrás, amelyből a cselekvő személy erőt meríthet a 
cselekvésre. Ez az erények tárháza (seminaria vir-
tutum). Seut. 3. d. 33. qu. 1. a. 2. 

Ész, értelem, akarás, akarat és tett : mind közre-
működnek a jellem fejlesztésben, amelyhez nem nagy 
tettek keresztülvitele által jutunk, bár ezek is elő-
segítik ; hanem lassú és biztos hangya szorgalommal, 
a helyes és józan ész kritikája alapján jónak talált 
apró tetteink által. Faragó János. 

A görög egyházjog tanítása. 
Nem érintve a theologiai tudomány különféle 

ágainak fontosságát, külön ki kell emelnünk az egy-
házjogot, mint amely nemcsak önmagában, de annál 
inkább vonatkozásaiban közelről érint mindnyájun-
kat. Nemcsak érdekel minket, de kötelességünk is 
tudnunk azt, miként van berendezve az egyház jog-
rendszere, miféle vonatkozásban vagyunk mi ennek 
alapján a polgári joggal és miképen kell ezeknek alap-
ján élnünk. Mik a jogaink és mik a kötelességeink? 

Mert általánosságban szólva ezt foglalja magá-
ban az egyházjog, melynek legtágasabb distinctióját 
a latin és a görög egyházjog képezi. 

A latin egyházjog alapelveit és tételes intézke-
déseit nemcsak az egyes szemináriumokban adják 
elő, de nagyobbszabású és szélesebb terjedelmű ku-
tatás alakjában foglalkoznak vele az egyetemeken is. 
Minden kérdés kellő megvitatás tárgyát képezi, min-
den tétel teljes és részletes bizonyítást nyer azoktól, 
akik erre úgy képzettségüknél, mint hivatásuknál 
fogva rendelve vannak. 

Úgy kellene ennek lenni a görög egyházjoggal 
is, sajnos azonban az egyházjognak görög részével 
ez már nem úgy van. Vannak nekünk is külön 
szemináriumaink, azokban foglalkoznak is az egy-
házjognak görög részével, ezen foglalkozás azonban 
nem lehet kielégítő, sőt sok helyen teljesen hamis 
nyomon halad. 

Külön egyházjogi egyetemi kathedránk nincs, 
azt pedig, hogy például a budapesti tudományegye-
temnek egyházjogásza külön még a görög egyház-
jogot is adja elő és pedig, ami fontos, ugyanolyan 
terjedelemben, mint teszi azt a latin joggal, kíván-
nunk sem lehet. A hit tudományi kar egyházjogtanára 
megteszi a maga részéről azt, hogy az egyes tételek-
nél, az egyes jogi kérdéseknél külön kiterjeszkedik 
a görög egyház rendelkezéseire is, ez azonban az 
előadás természeténél fogva sem lehet olyan bő, 
hogy a görög egyházjogi tudományt, mint ilyent, a 
maga teljében kimerítse. Ez az oka annak, hogy 
tulajdonképeni görög egyházjogi tudásról hazánkban 
szólni sem lehet. 

Ez nem panasz, nem is föl jaj dúlás, hanem a 
tényeknek száraz föltárása. 

Nézzük az egyházjogi előadásokat. Meghatározzák 
az egyházjog és az ezzel kapcsolatos egyéb jogok 
fogalmát. A fiatal klerikus elé tálalják az egyházjog 
forrásait s majd átmennek a tételes intézkedésekre. 
Ha szemeink előtt tartjuk azt, hogy a tanításnak 
első sorban gyakorlatinak kell lenni, látjuk, hogy 
már az egyházjog anyagának ily nagy keretekben 
való csoportosítása is különbséget involvál a görög 
és a latin egyházjogi tanulmányok között. Ha egy 
is a jog és ennek alapján az egyházjog meghatáro-
zása a latin és a görög egyházban, de már nagy 
különbségnek kell lenni az egyházjog görög és latin 
forrásai, valamint az ezen különbség alapján fönn-
álló görög és latin egyházjogi tételes intézkedések 
között. 

Nem is kell azt külön kiemelnünk, mennyire 
fontos az egyházjog forrásainak kellő és pontos 
ismerete. Bennfoglalja ezen kérdést már maga az 
egyházjognak az életre vonatkozó befolyása, illetőleg 
annak az élettel való viszonya. Hisz az egész egy-
házjog semmi egyéb, mint életünk jogi és pedig 
egyházjogi berendezésének kellő megvilágítása. Nagy 
fontosságú tehát, hogy az alapot az igazságnak meg-
felelően és kellő tájékozottsággal adjuk elő, mert 
enélkiil eredményes munkát nem végezhetünk. 

De mit látunk az egyházjog forrásainak tanulmá-
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nyozásánál? Nincs egyházjogi kézikönyvünk, amelyik 
a görög egyház forrásait a maga teljében és oly 
világításban adná elő, amelyikre a tételes rendelke-
zések tanulmányozásánál minden kételkedés nélkül 
támaszkodnunk lehetne. Mert hogy a latin egyház-
jogász a legapróbb részletekkel adja elő például 
Gratián kódexét, hogy a latin papnövendékek előtt 
külön részletességgel veszik elő IX. Gergely dekre-
táliáit, VIII. Bonifác, V. Kelemen gyűjteményét, továbbá 
az Extravaganteseket stb., azt meg tudom érteni. 
Annak a latin theologusnak mindezekre nagy szük-
sége van. De sehogysem tudom megérteni, ha egy 
görög jogi előadó külön megkívánja Gratián kódexé-
nek stb. a legapróbb részletét s megfeledkezik arról, 
hogy a görög papnövendéknek sokkal nagyobb szük-
sége volna a görög egyházjog forrásainak ismeretére, 
amelyekről szó sem igen esik tanulmányaiban. 

Ezen hiányos tanulmányozás az oka annak, hogy 
ma úgyszólván kiveszett a görög embereknél a görög 
egyházjogi tudás, hogy ma homályos képe sincs — 
nagyon sok papnak is —arról , mi is tulajdonképen a 
görög egyházjog és mik annak részletes intézkedései. 

Talán kíméletlennek látszik ezen állítás, de az 
élet számtalan esettel bizonyítja azt. 

Ha már oly hiányos az egyházjog forrásainak a 
kutatása, mennyivel inkább azzá kell lennie az ezen 
hiányos tanulmányozásra alapított részletezésnek. 
Ezzel is úgy vagyunk, hogy sokan közülünk jóval 
többet tudnak a latin egyházjogi berendezésről, mint 
a saját egyházuk jogi intézkedéseiről, pedig az életet 
s annak kérdéseit nem a latin, de a görög egyházjog 
szerint kell átélniök. 

Szinte fölösleges ezen állítást egy-két példával 
ís megvilágítani. Oly egyetemleges már ezen állapot, 
hogy a részletekről közülünk sokan úgy beszélnek, 
hogy szavaik a latin intézkedésről tesznek vallomást. 
Vegyük csak a rokonsági fokoknak a megállapítását. 
Gondoljunk csak az ezen fejezet alá tartozó kérdések 
előadására és megvan a példa. Sokan azt sem tudják, 
miképen kell a görög egyházjog intézkedései alapján 
számítani a rokonsági fokokat, pedig hát ez van 
olyan fontos, mint Gratián kódexének fölösleges 
részletezése (már t. i. a görög embernél), mert ez 
már nemcsak elvi tételeket foglal magában, de 
ugyanolyan hatással biró elvi intézkedéseket is, 
amelyek pedig különböznek a latin egyházjog intéz-
kedéseitől. 

Van egy pár egyházjogi kézikönyvünk. Szerzőik 
iparkodnak a kérdést a saját oldalukról megvilágí-
tani, de természetesen itt is inkább nyilvánul meg a 
latin egyházjogban való jártasságuk, mint a görög 
tételes törvényekkel való ismeretségük. Ott van pél-
dául a kiváló szerzőnek: Papp-Szilágyinak Enchiri-
diona. De sajátságos körülményeknél fogva úgy 
vagyunk vele még azoknál is, akik mint a szakadár 
egyház tagjai iparkodnak világot vetni a sötét 
chaoszba, amelyik a mai napig sincs rendezve. Pedig 

mily szépen indult az egyházjog görög tanulmányo-
zása az első századokban. De sőt a későbbi századok 
folyamán is. Annyira, hogy hatása meglátszott magán 
a latin egyházon is, annak jogi intézkedésein. Ma 
azonban ez mind másképen van. 

Nagy ártalmára van a keleti szakadároknak az 
a betegségük, hogy ahelyett, hogy a görög egyházjog 
egyetemes és általános intézkedéseiről szólnának, 
különös előszeretettel iparkodnak fölsorolni az egyes 
országok vagy nemzetek egyházjogi különválásait. 
Például a görög, a szláv, a szerb, a horvát, a buko-
vinai, az oláh stb. részleteket, pedig ezek helyett 
mennyivel jobb és célszerűbb volna elsősorban 
megállapítani a görög egyházjog tételeit és csak 
azután az egyes nagyon is mellékes ilynemű föl-
osztásokat. Ebben a hibában szenved például a ke-
leti szakadárok egyik kiváló egyházjogászának, Niko-
dém dalmát püspöknek egyházjogi könyve is, amely 
pedig nemcsak Dalmáciában, de más helyen is nagy 
tekintélynek örvend. Mint kiváló szakkönyvet isme-
rik azt például az orosz schizmatikusok is. 

Nagy hálára kötelezne mindenkit egy vállalkozó 
férfi, aki a görög egyházjogot ily alapon venné 
boncolás alá, aki ily módon tanulmányozná azt s 
aki nem ijedne meg attól, hogy midőn a görög egy-
házjogot tanulmányozza, ki kell terjeszkednie egyes 
oly irodalmilag is szerepelt egyének ismertetésére, 
akiknek egyéb működéséhez kevésbbé ajánlatos tulaj-
donságok is járul tak hozzá. Tárgyilagos tanulmányo-
zás és részrehajlatlan kritika nélkül nincs a tudo-
mányban előhaladás, erre kell tehát fektetni a fő-
súlyt és nem arra, hogy a részleteknek más irányú 
megkivánása által megnehezítsük a fiatal törekvő 
seregnek ambícióját, amelyet az előbb felsorolt elvek 
szerint folytatott ismertetés úgy sem tud kielégíteni 
és ha kielégíti, annál nagyobb hiánynak lesz az 
okozója. —u— 

Neomalthusianizmus. A k e r . erkölcstan köréből. 

V. 
bj A neomalthusianus apostolok, mikor az anti-

koncepcionális mesterfogásoknak (fraudes génésia-
ques) minden fajtáját ajánlják, arra hivatkoznak, 
hogy ily módon kellemesebbé lehet tenni az életet, 
megőrizni az ősi vagyont és tekintélyt, sőt hogy ez 
uton a közjólét is uralkodik. Ha mindez igaz is 
volna, a malthusiánus gyakorlat akkor sem lenne 
erkölcsileg megengedhető, mert az, amiről itt szó 
van, önmagában véve, bensőleg rossz, erkölcstelen 
dolog, már pedig semmi körülmények között sem 
szabad elkövetni bűnt, hogy általa valami hasznot 
elérjünk. A machiavellizmus mint mindenütt, úgy 
ezen a téren is elvetendő, immorális felfogás.1 

1 V. ö. értekezésemet, A machiavellizmus, cikksorozat, 
Religio 1911. évf. 
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A maithusi bűnnek legközönségesebb fajtája a 
«l'imperfection de l'act conjugal», amit így szoktak 
meghatározni a moralis ták: «Copulae inceptae abrup-
tio, ita ut semen extra vas elfundatur et sic gene-
ratio impediatur». «Hic modus onanismum commit-
tendi — hozzátesszük Noldin szavaival — olim unicus 
erat, recenti vero aetate inventa sunt quaedam media 
praeservativa seu praeventiva, quibus efficiatur, ut 
semen in vas mulieris non perveniat aut, si perve-
nerit, ibi enecetur».1 

Az onanizmus benső rosszaságát Aqu. sz. Tamás 
imígyen magyarázza meg: «Est autem bonum unius-
cuiusque quod finem suum consequatur, malum 
autem eius est quod a debito fine divertat; sicut 
autem in toto, ita et in partibus hoc considerari 
oportet, ut scilicet unaquaeque pars hominis et qui-
libet actus cius finem debitum sortiatur; semen 
autem etsi sit superfluum, quantum ad individui 
conservationem, est ei necessarium quantum ad 
propagationem spéciéi ; alia vero superflua, ut egestio, 
urina, sudor et similia ad nihil necessaria sunt, 
unde ad bonum hominis pertinet solum quod 
emittantur. . . . E x quo patet quod contra bonum 
hominis est omnis emissio seministali modo quod 
generatio sequi non possit; et si ex proposito hoc 
agatur, oportet esse peccatum; dico autem malum 
ex quo generatio sequi non potest secundum se, 
sicut omnis emissio seminis sine débita naturali 
commixtione maris et feminae : propter quod huius-
modi peccata contra naturam dicuntur».2 

A Szentírás megerősíti ezen meggyőződésünket, 
mert Onannak biinét halálos bűnnek minősíti : «lile 
introiens ad uxorem, semen fundebat in terram, ne 
liberi nascerentur. Et idcirco percussit eum Dominus, 
quod rem detestabilem facérét».8 

Az erkölcstanítók ma egyhangúlag halálos bűn-
nek minősítik az onanizmust.4 Onanismus mutuo 
coniugum consensu utr imque grave peccatum est, 
tum quia adversatur fini primario matrimonii, tum 
quia adversatur fidei coniugali, tum denique quia 
adversatur non solum valetudini coniugum, sed 
praesertim bono societatis humanae ; ideo ins . scrip-
tura res detestabilis dicitur et s. sedes ilium iure 
naturali prohibitum s et intrinsecus malum 0 declarat».7 

1 V. Ö. Noldin S. T., De sexto praecepto et de usu 
matrimonii, Qeniponte, edit. X. 1908, 80. 1. 

2 S. Thomae Aquinatis Summa contra gentiles, Lib III. 
Cap. CXXII. 

3 Gen. 38, 9. 
4 Libidinosa eiectio seminis, quando solitaria est, ut 

distinguatur ab onanismo (mutua pollutio), simpliciter pol-
lutio aut masturbatio appellatur. 

s S. Ofïïc. 21. maji 1851. 6 S. Ofl'ic. 19. apr. 1853. 
7 Noldin, De sexto praecepto, Oeniponte, 1908. p. 81. 

Göpfert szerint : «Onanismus est copula coepta cum frustra-
tione finis. Es ist schwere Sünde». V. ö. Moraltheologie, 
Paderborn, 1897., III. k. 407. 1. A II. k. 320. lapján pedig : 
«Cum pollutio (sive solitaria sive mutua) sit contra finem 

Megjegyezzük még, hogy az onanizmus a VI. 
parancsolat ellen irányuló bűnöknek legsúlyosabbjai 
közé tartozik. Súlyosabb bűn az, mint a paráznál-
kodás(fornicatio), házasságtörés és erőszak (stuprum); 
s csak a sodornia és a bestialitas rosszabb nálánál. 

Az előbbieknél azért erkölcstelenebb, mert ter-
mészetellenes. Latba esik az a megfontolás is, hogy 
ezek a bűnök csak abnormis helyzetbe hozzák a 
gyermeket, de el nem nyomják azt; megfosztják a 
jól-léttől (bene esse), de a létet magát (to esse) meg-
hagyják; ellenben az onanizmus lehetetlenné teszi 
számára magát a létet is, — pedig jobb lenni, bár 
kedvezőtlenebb viszonyok között is, mint egyáltalán 
nem lenni. Az onanizmus az actus coniugalisnak 
természetes célja ellen irányulván, lényegileg és ben-
sőleg rossz (malum secundum se), úgyhogy még 
Isten sem teheti azt megengedetté.1 

Valdor többször elveti ugyan a sulykot, mikor 
erről a kérdésről nyilatkozik, túloz úgy az elméleti, 
mint a gyakorlati kérdésekben, de azért van valami 
igazság abban, mikor az onanizmust rosszabbnak 
tartja a gyermekgyilkosságnál. Rosszabb szerinte azért, 
mert az infanticidium a gyermeknek csak a testi 
életét nyomja el, a lelket meg nem ölhetvén ; ellenben 
az onanizmus előre lehetetlenné teszi mindakettőt.2 

Azonkívül a szorosan vett gyermekgyilkosság többé-
kevésbbé kivétel marad mindig, míg ellenben az ona-
nizmus, ha megengedettnek nyilváníttatnék, elterjedne 
és gyökerében megtámadná az emberi nemnek létét. 

Különös módon utálatossá teszi ezt a bűnt az 
is, hogy míg a fajtalanság többi neme a szenve-
délynek, az érzékiségnek a bűne (peccata passionis), 
addig ez mesterséges bűn (peccatum industriae), az 
értelemnek a bűne, mely a szenvedélyt megfosztja 
gyönyörének egy részétől és eszközöket keres Isten 
szándékainak meghiúsítására. «C'est l'intelligence de 
l'ange mise au service de l 'homme pour lui faire 
commetre le péché de la bête». Az angyali értelem 
az ember szolgálatába szegődik, hogy bestiális bűnt 
követtessen el vele. 

A gyermekbőség korlátozására s ez által az élet 
nagyobb kényelmének biztosítására tehát ezekkel a 
neomalthusiánus eszközökkel törekedni nem szabad.3 

Az onanizmus bűn és ismételjük: sohasem szabad 
bűnt tenni azért, hogy általa valamely hasznos vagy 
kellemes dolgot elérjünk. 

7. A gyermekbőség redukálásának csak egy meg-
engedett eszköze van: az önmegtartóztatás, abstinentia 
a coitu maritali. Ezzel az eszközzel szabad élni. Ha 
tehát azt mondja valamely szülő : nehéz az élet, a 
meglevő gyermekeimet is alig tudom eltartani s nem 
akarom, hogy halálom után nélkülözzenek, — azt 
feleljük neki : hát jól van, tessék abstineálni, joga 

actionis seminativae et delectationis venereae, est peccatum 
grave contra naturam». 

1 V. ö. Valdor, i. m. 126. 1. 
2 I. m. 111. 1. 3 Noldin, i. m. 97. 1. 
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van hozzá; tessék úgy élni feleségével, mint édes 
testvérével. A sexuális közlekedés a házasságban 
magában véve egyik félre nézve sem kötelező. Köl-
csönös egyetértéssel tartózkodhatnak tőle bizonyos 
időre vagy akár örökre is. «Nulla enim existit pro 
singulis coniug'ibus obligatio utendi matrimonio, sed 
ad illum usum ius tantum habent, nemo autem 
tenetur uti iure suo».1 Sőt nagyobb tökéletesség is 
nem élni a házastársi jogokkal: Bonum est homini 
mulierem non tangere (I. Kor. 7, 1). Azt sem bánná, 
sőt óhajtaná szent Pál, hogy minden házastárs ön-
megtartóztató életet éljen, mint ő : «Mert akarnám, 
hogy mindnyájan úgy lennétek, mint én vagyok» 
(I. Kor. 7, 7). Müveit, finom lelkű házasfelek, ha élnek 
az anyaszentegyház erősítő kegyelemeszközeivel, főleg 
ha adtak már életet egy-két gyermeknek, megtartóz-
tathatják magukat, testvérek módjára élve egymással. 

De hát ha azt mondaná valaki: én nem vagyok 
képes ily életre ; nőm nélkül nem élhetek ; az önmeg-
tartóztatásra nincs bennem elég erkölcsi erő: akkor mit 
feleljünk neki ? Szívesen elhisszük, amit mond, mert 
tény, hogy a házaséletben való «continentia» az 
emberek túlnyomó többségére nézve erkölcsileg lehe-
tetlen dolog. «Non omnes capiunt istud», mondá az 
Üdvözítő és Istennek különös kegyelme nélkül senki 
sem tudná magát ennyire fékezni. Ez tehát nagyon 
közönséges eset s e pontban a keresztény erkölcs-
tannak álláspontja az, hogy ily emberek, ha nőtle-
nek, házasságra lépni kötelesek, a házasságban pedig 
ily emberekre nézve a különben fakultativ nemi 
közlekedés kötelezővé válik, hogyha különben a 
paráználkodás vagy a masturbatio közeli veszedelme 
fenyegetné őket. Világosan megmondotta az ide-
vonatkozó szükséges tudnivalókat szent Pál a korín-
tusiakhoz írt I. levelében : «Arra nézve pedig, ami 
felől írtatok nekem : jó az embernek asszonyt nem 
illetni. A paráznaság eltávoztatásáért azonban min-
denkinek tulajdon felesége legyen, és mindenkinek 
tulajdon férje legyen. A férfiú, amivel feleségének 
tartozik, adja meg; hasonlóképen pedig az asszony 
is férjének. Az asszonynak nincs saját testén hatalma, 
hanem a férf iúnak; hasonlóképen pedig a férfiúnak 
sincs tulajdon testén hatalma, hanem az asszonynak. 
Ne vonakodjatok egymástól, hanemha egyenlő aka-
ratból ideiglen, hogy imádságban foglalkozzatok; 
azután ismét keljetek össze, hogy ne kisértsen titeket 
a sátán, ha meg nem tartózkodhatnátok. Ezt pedig 
engedelemképen mondom, nem parancsképen. Mert 
akarnám, hogy mindnyájan úgy lennétek, mint én 
vagyok; de kinek-kinek tulajdon ajándéka van Isten-
től, egynek ugyan így, másnak pedig amúgy.» (7, 
1—7. vv.) Jehlicska Ferenc dr. 

1 Ezen rossz eszközök közé tartozik az ovariotomia 
nevű operáció is (castratio in mutiere), mely a praegnatiót 
teljesen kizárja. Plutokrata nők végeztetik magukon ezt a 
költséges műtétet, hogy annál biztosabban átadhassák magu-
kat a kicsapongásnak. 

B u d a p e s t . Európa legvirágzóbb állama. — Azt hi- Egyház 
szem, azok előtt, kik akár utazásból, akár tanulmányo-
zásból ismerik Európát, nem kell bizonyítékokat egy- , ® 
másra halmozni amellett, hogy mikor Európa legvirág- krónika 
zóbb államáról van szó, akkor mindenkinek, akinek 
szeme van a látásra és esze van a belátásra, nem lehet 
másra gondolni, minta kicsi bár, de igazán testileg-lel-
kileg egészséges Belgiumra. S ami e dologban legkülö-
nösebb, az, hogy ez a kis Belgium az ő másokat felül-
múló anyagi és szellemi haladásával, annak a valláser-
kölcsi befolyásnak hatása alatt él és virágzik, amely val-
láserkölcsi befolyásról a szabadkőműves és zsidó szellemi 
maszlagtól megkótyagosodott világban nem lehet egyebet 
hallani és olvasni, mint azt, amit a jeruzsálemi zsidó 
csőcselék tizenkilencszázév előtt az ő Megváltója ellen 
feldühödve hangoztatott: «tolle, tolle, crucifige eum — 
el vele, el vele, meg kell semmisíteni őt !» A kis Bel-
gium, ez a minta-állam, a hol igazi parlamentarizmus, 
nem pedig leplezett abszolutizmus uralkodik, szóval 
Európa legvirágzóbb állama — katholikus parlamenti 
többségből vett kormány alatt van, ennek a vezetése, 
előrelátása és gondoskodása alatt jutott a szellemi és 
anyagi jólétnek arra a magas fokára, amely a többi, ren-
geteg kül-belbajokkal küzködő európai nagy és kis álla-
mokban méltán nem irigységnek, de vetélkedésre sarkaló 
lelkes kívánalomnak lehet alkalmas oka és tárgya. 

Van egy nem épen klasszikus, de arra, hogy tisz-
telet és megbecsülés tárgya legyen, elég régi latin köz-
mondás, mely így szól : «nunquam satis dicitur, quod 
dici nunquam satis potest», azaz : nem lehet elégszer 
ismételni azt, aminek ismétlése — az ellenkező állás-
ponton levők konoksága miatt — állandóan szükséges 
marad. Ilyen a belgiumi katholikusok parlamenti kor-
mányzásának az ügye is. Zsidónak, szabadkőművesnek, 
hitetlen embernek hiába ismétli az ember : nézzétek 
Belgiumot ; ott katholikus valláserkölcsi alapon építik 
az állam épületét, S mit tapasztalni vájjon, mit bizo-
nyítanak a tények ? Azt, hogy az ezen az alapon épített 
állam juttat és biztosít az állam polgárainak, felekezeti 
és pártpolitikai különbség nélkül, legnagyobb szellemi 
és anyagi jólétet nemcsak Európában, de mondhatni, 
az egész világon. Ezt a tényt, ezt az igazságot hiába is-
mételjük azok előtt, kik a katholicizmusnak, mivel őt 
nem ismerik, ismerni nem is akarják és születésöktől 
fogva vele szembpn csak elfogultságot és gyűlöletet tud-
nak gyakorolni. Tehát mégis miért térünk rá erre a 
tárgyra itt ismét és ismét? Miért?. . . Mert még mindig 
tele van az ország, a mi országunk, olyan katholikus 
férfiakkal — szerencsére, számuk fogyatkozásban van — 
kik, mivel a kath. egyház ellenségei nem szűnnek meg 
nemcsak hirdetni, de követelni is azt, hogy a katholikus 
ember a politikai életben — a békesség és «egyéb jók» 
kedvéért — szorítsa háttérbe a maga katholikus hité-
nek érvényesítését, akkor, mikor a lármázok a maguk 
meggyőződését még csellel s erőszakkal is nem szűnnek 
meg előre, uralomra tolni), vagy ki sem lépnek a poli-
kai küzdelmek porondjára, vagy pedig ha kilépnek, hát 
egyszerűen oda szegődnek a kereszténység, az egyház, 
az egy, szent, katholikus isteni vallás ellenségeinek a 
politikájához szolgaságra, apportirozásra. Ezekkel szem-
ben kell szakadatlanul ismételni a Belgiumra, a bel-
giumi katkolikusokra való hivatkozást, hogy végre ki-
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nyíljék a szemök és belássák, mekkora kárt okoznak 
az országnak, midőn a kathollicizmusban rejlő fensöbb 
és minden más vallásénál mérhetetlenül bőségesebb 
és hatalmasabb civilizatórius, egyén-, állam- s társada-
lom-boldogító erejét elmulasztják belevinni a nemzeti 
életbe, dacára annak, hogy erre nézve Belgium kézzel-
fogható szerencsés példát szolgáltat. 

Alkalmat pedig arra, hogy ezt a témát itt újból 
elővegyük, egy jeles francia publicistának röpirata szol-
gáltatott, aki hazájának katholikusait szeretné a bel-
giumi példa követésére tespedésökből fellelkesíteni. Geor-
ges Goyau röpirata «L'Oeuvre sociale de 1' Etat belge» 
cim alatt, Belgium szociális fölvirágzását mutatja be har-
minc évi megfigyelés alapján harminc tömör lapon ta-
nulmányozás céljából. A francia kath. publicisták egyik 
legelseje, Eugène Tavernier, ki a párisi kath. tud. egye-
temen a publicisztikai tudományt tanszékre vitte föl, 
azt mondja erről a röpiratról, hogy az «meglepő bebizo-
nyítása» annak, hogy a katholikus szellemnek mekkora 
ható és alkotó erő a tulajdona a népek életében. Hát 
reánk nézve ennek földerítése semmi tekintetben sem meg-
lepő. Bizonyosan Taverniert sem lepte meg ez a dolog. 
Meglepő Goyau röpiratában az, hogy a katholikus szel-
lemben rejlő alkotó erő a röpiratban oly kézzelfogható 
módon van Belgium példájában feltüntetve, hogy az 
egyház ellenségei, kik váltig azt hirdetik, hogy a bel-
giumi katholikus államférfiak csakis azért sürögnek-
lorognak a társadalmi reformok terén, hogy zajt üsse-
nek s olcsó népszerűséget gyűjtsenek nevök köré, szé-
gyenkezve hallgassanak el végre, ha van még bennök 
szégyenérzet. A katholicizmus népszervező és államal-
kotó ereje világtörténelmi tény. A régi római birodalom 
romjain, a népvándorlások zivataros idejében, ki alkotta 
meg Európa s az egész világ máig vezető államiságait, ki 
más, mint a kath. egyház? Most, ezzel a megdönthe-
tetlen történeti ténnyel szemben még mindig divatban 
van úgy tekinteni a kath. egyházat, mintha az maga is már 
csak pusztulásban levő rom volna s egyedül arra alkalmas, 
hogy magával tespeclésbe, pusztulásba rántsa a hozzá 
ragaszkodó népeket is. Fején találta a szöget az éles 
eszű Josephe de Maistre gróf, mikor ezt az eljárást a 
kath. egyházzal szemben «une conspiration contre la 
verité»-nek, egy megdönthetetlen tény megdöntésére 
összeesküdt vakbuzgóságnak nevével bélyegezte meg. 
A kath. egyház civilizatórius, jólétfejlesztő ereje nemcsak 
nem fogyatkozott meg, sőt, ami az eredményeket illeti, 
némi időszakonkénti le-fel való hullámzást nem tekintve, 
még növekedett is. Mutatja ezt Belgium példája, hol a 
katholikus szellem a legmodernebb egyéni, társadalmi 
és állami virágzásra nézve állít a világ elé példát. 

Katholikus férfiaink tehát ne féljenek bevinni a po-
litikai életbe a katholicizmus szellemét, sőt készek legye-
nek inkább meghalni, mintsem hogy a kath. szellemet 
a politikai életben megtagadják. Miért, ugyan miért? — 
kérdezheti valaki nem jogtalan kíváncsisággal. 

Egyszerűen azért, mert ezt a mi szegény, boldog-
boldogtalantól gyűlölt és üldözött országunkat, amely 
egy anyavesztett méhkashoz hasonlít, nem képes a maga 
független államiságában talpra állítani, csak az Istenből 
táplálkozó kath. szellem. Kell erre bizonyíték? Jól van. 
Hát talán a zsidó szellem fogja szent István birodalmát 
talpra állítani? Ki gondolhat ilyesmit?! Vagy a szociál-

demokrácia ? Hisz ennek se Istene, se hazája, és királyt az 
ő világnézete nem ismer: hogy ismerne apostoli királyt?! 
Vagy a protestáns szellem? «Intandum, regina, jubes 
renovare dolorem». Jobb volna erről a dologról hallgatni, 
ha lehetne. Eltekintve attól, hogy a protestantizmus 
emberileg el nem távolítható, kettéhasító éket vert be a 
magyar néplélekbe, csak azt az egyet vegyük figyelembe, 
hogy amit a katholikus nevelésű Deák Ferenc vigyá-
zatos mérséklete és bölcsesége oly nehezen valósított 
meg — az osztrák császár és a magyar király fejedelmi 
paritásának érzetét egy és ugyanazon lélekben, azt Kos-
suth Lajos és Tisza Kálmán fegyelmet nem ismerő pro-
testáns szelleme, a két véglet irányában haladva, úgy-
szólván felrúgta. Kossuth Lajos az ő detronizációjával 
engesztelhetetlenné tette az osztrák császárságot a magyar 
királysággal szemben ; Tisza Kálmán pedig szolgálatába 
vitte az osztrák császárságnak a magyar királyságot : 
csak azért, hogy ök lehessenek egyideig az ország felett 
pünkösdi királyok. Az önösségnek ez a féktelen szelleme 
bizony-bizony nem fogja talpra állítani szent István 
birodalmát, mint önálló államot. 

Nincs itt ebben az országban más szellem, mely az 
ország sebeit begyógyítsa s annak vérkeringésébe éltető 
élenyt vigyen bele, tartósan és ellenállhatatlanul, — csak 
a katholikus szellem, mely ezt az országot szent István 
kezével megalkotta. 

Ne mondja senki, hogy hiszen a katholikus egy-
ház, amint ezt például a nemzetiségi szellem tobzódása 
mutatja, maga is beteg. Kérem, a nemzetiségi, széthúzó, 
idegenbe vágyakozó szellem nem a katholikus egyház 
szelleme. Az pogány, nem keresztény szellem. Tehát meg-
tévedt fiai a kath. egyháznak betegek, nem a kath. szellem. 
Ez ép és egészséges és épen oly isteni, ujjászülesztő erejű, 
mint akárcsak szent István idejében. Legyen csak a ki-
rály — király és apostoli, s az országgyűlés — országgyűlés 
s nem országos protestáns szellemű széthúzás tanyája: 
azonnal jobbra fordulnak a dolgok s a nemzetiségi kihá-
gások sem egyházi, sem politikai téren, nem fognak 
nyilvánosság elé merni lépni, hanem odúkban fognak 
rejleni s ott, éltető levegő hiányában, maguktól fognak 
megfulladni. 

Tehát katholikus férfiak : ez legyen a ti minden-
napi imádságtok: «katholikus szellem; jöjjön el a te 
országod !» Nem félni, nem vonakodni a közéletben való 
állásfoglalástól s ebben senkitől és semmitől magát meg-
tántorítani nem engedni : ez legyen az imádsághoz az 
akció-programin. Csak ez a szellem, ez az eltökéltség, 
csak ez a rettenhetetlen katholikus önbizalom teheti 
Magyarországot Belgiumhoz hasonló, a modern civili-
záció minden erejével és ékességével fölruházott minta-
állammá. 

Ugy legyen ! Vajha ! — y —la. 

Reinke : N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e V o r t r ä g e . Heil- J r o J a 
bronn (Salzer) 5. füzet 1910. 6. füzet 1911. Egy-egy füzet 
ára Í M . 1 " * l o m -

Reinke folytatja természettudományi füzeteinek ki-
adását. Egy-egy füzet három értekezést vagy felolvasást 

' Az első négy füzetet a Religio 1909. évi 30. számában ismer-
te tőn . 
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tartalmaz a legkülönfélébb természettudományi vagy 
bölcseleti kérdésekről. 

I. Az ötödik füzet első fejezete a természet meg-
ismerésének korlátairól értekezik. (4—28.) Reinke 
Kant ismeretelméletének hive. Szerinte a dolgok lénye-
gét, a Dinge an sich-et nem ismerhetjük meg. Az ab-
szolút igazságot megismerni embernek lehetetlen. Bizo-
nyos tágabb értelemben el lehetne ezt még fogadni, de 
Reinke tovább megy Kant után és tagadja a jelenségek 
s a valóságok világa közti összekötő kapcsolat megbíz-
hatóságát, mikor mondja: «Semmikép sem értjük meg, 
hogy mily viszonyban van a jelenségek világa a való-
ságok világával, mikép hatnak reánk a Dinge an sich, 
s mikép vehetők észre». (96.) 

Ennek megfelelően Spencer és Huxley tudományos 
agnoszticizmusát hirdeti. A tudomány véges. így pl. a 
kambrium előtti kristályozott őspala semmiféle élőlény 
nyomait nem mutatja, s nem mutathatja, mert a kris-
tályosodás minden idegen beavatkozást kizár. így tehát 
az őspala a palaeontologiai kutatásoknak véghatára, és 
a legkisebb reményünk sincs arra, hogy e határi valaha 
átlépjük. 

Sajnos, Reinke e helyes tudományos agnoszticiz-
must, illetőleg a tudomány határát a hit világára is 
kiterjeszti, midőn megjegyzi: «Isten úgy a természettu-
dományra, mint a theologiára nézve kikutathatatlan és 
felismerhetetlen». (25.) Reinke azonban csak elméletben 
s általánosságban agnosztikus ; mikor belemélyed a dol-
gokba, Hartmann okos transcendentális realizmusát kö-
veti s vallási kérdésekben erősen pozitiv, mélyen hivő 
szellem. 

Hiába. A német természettudósok csak nem tudnak 
szabadulni Kant szubjektivizmusától. 

A második előadás az élet eredetéről szól. (28—54.1.) 
Haeckel, Naegeli és Weismann ősnemződési elméletei-
nek szétszedése után energetikai szempontból tartja 
Reinke lehetetlennek az ősnemződést. Az energetikának 
második alaptörvénye szerint az energia a nagyobb fe-
szültségről kisebbre, sőt nullára szállhat le, de nem 
megfordítva, a kisebb feszültségű, vagy a nulla fokon 
álló (vagyis nem létező) energia nem tud önmagától, 
külső beavatkozás nélkül magasabbra szállni. Más szóval 
a labilis energia stabilissé vállhat, de a stabilis önma-
gától sohasem lesz labilis. Pl. a hegy tetején levő kő 
labilis energiát képvisel; mikor legurul, energiája folyton 
kisebbedik, míg végre nullává, stabilissé lesz, mikor a 
völgybe ért. A völgybe esett kő azonban nem fog ön-
magától felgurulni a hegyre. 

A kémiában is vannak labilis és stabilis energiák. 
Az oly vegyület, mely önmagától nem bomolhat szét, 
melyet az oxigén, vagy más természeti erő nem tud 
már szétbontani, stabilis energiát képvisel. Ilyen pl. a 
szénsav CO?. Minden organikus vegyület ellenben labi-
lis, szétbontható. Már pedig a sejt kémiailag csupa labilis 
vegyületből : fehérjéből, szénhidrátokból áll. E kémiai 
vegyületek elemei C, O, H, N, S maguk is és a termé-
szetben előforduló szervetlen összetételben is COa, H2O, 
H2SO4 stb. stabilis energiát képviselnek : nem bonthatók 
oly könnyen szét. Maguktól szét nem bomolnak, csak 
szerves lény (klorofil, phasofil vagy kémikus) tudja nyu-
galmukat megzavarni és őket szétválasztani. Az ily 
állandó, stabilis energiájú rendszer önerejével nem lesz 

sohasem labilissé sem most (s azért nincs most ön-
nemződés), sem a föld kialakulása kezdetén. 

Nevetséges szerinte az az állítás, hogy a föld kez-
detén más állapotok mellett talán lehetséges volt az ős-
neinződés. A kémia s az energetika törvényei ugyanazok 
voltak, csak nagyobb lehetett a levegő szénsav- és víz-
tartalma, nagyobb villamos s magnetikus kisülések for-
dulhattak elő, de ezek a természet most ismert menetét 
nem tudják sem most, s nem tudták akkor sem meg-
változtatni. 

Ha az ősnemződés lehetőségét a «más viszony oknak» 
tulajdonítjuk, akkor a geologus esetleg azt mondhatná, 
hogy a régi korszakokban mások voltak a tájviszonyok 
s grántitömbök úsztak a víz szinén. 

Az élet eredetének kutatása szerinte nem természet-
tudományi feladat. Az élet adva van, annak a titkait 
kell kiismerni ; honnan jött, nem tudjuk. E kérdés vi-
lágnézet dolga. 

A harmadik értekezés az átöröklés problémáit fej-
tegeti. 

Reinke Mendel Gergely, a brünni ágostonrendű 
apát, átöröklődési elméletét és törvényeit ismerteti a 
kereszteződésről. 

Bármily érdekesek is e törvények, csak a válfajok-
nak az eredeti fajhoz viszonyított számarányait adják, 
s nem magyarázzák meg az öröklés mikéntjét. 

Erre vonatkozólag három elméletet ismertet, a) A 
pangenesis szerint minden sejtben egy-egy láthatatlan, 
de a sejt minden tulajdonságát magában foglaló tes-
tecske (pangena, biofor) székel. E testecskék a nemi 
sejtbe vándorolva, az egész organizmust komprimálva 
képviselik. Két nemi sejt vegyülete, a csirasejt, két lény 
összes tulajdonságait egyesíti, melyek aztán a kifejlő-
dött organizmusban többé-kevésbbé érvényesülnek. Az 
elmélet gyöngéje abban rejlik, hogy az átöröklés isme-
retlen módját ismeretlen, misztikus, soha nem látott 
testecskékre ruházza. Továbbá materialiter lehetetlen ; 
bármily kicsiny legyen is a pangena, kiterjedtnek kell 
lennie, s milliárd pangenának a nemi sejtben mégis oly 
tekintélyes helyet kellene elfoglalnia, hogy láthatóvá 
lenne, b) Mások az átöröklést öröklési anyagoknak tu-
lajdonítják (ErbstolTe), melyek a nemi sejtekbe vándo-
rolnak ; ott nem láthatók, hanem csak a kifejlődött or-
ganizmusban jutnak érvényre, amint a rózsa vörös 
színe is ott lappang valahol a zöld bimbóban. 

Itt is probléma, honnan kerülnek elő ezen örök-
lődő anyagok, s miért vándorolnak a nemi sejtekbe. 
cj Reinke az ő dominánsainak, a fejlődést s az egész 
életfolyamatot vezérlő, célzatosan dirigáló erőknek tulaj-
donítja az átöröklést. 

Végül megemlíti Ewald Hering elméletét is, mely 
szerint az átöröklödés nem egyéb, mint az organikus 
anyag legfőbb tulajdonságának, az emlékezésnek, külön-
leges alakja. 

Tetszetős, de szerencsétlen eszme ! Hisz maga az 
emlékezet is probléma. Probléma, mikép tapadnak a 
képzetek az agy materiális sejtjeire, s mikép válnak el 
tőle s lépnek az öntudatba. Mondhatná valaki: mint a 
hang a fonográf lemezbe, s onnan ismét a hanghullám-
zásba. De hisz a hanghullám anyagi valóság, mely 
anyagi valóságba természetesen beilleszkedhetik. 

Az átöröklés problémájában tehát Platót sem inul-
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tuk felül. Csak azt tudjuk, hogy élet csak életből szár-
mazhatik. 

II. A hatodik füzet első előadásában a természet-
tudomány, s kiváltképen a biologia fejlődését vázolja a 
XIX. században. (1-34.) 

A biologia legnagyobb vívmánya az elmúlt század-
ban a sejtről s a baktériumokról szóló tudásunk. 

A baktériumokról még nem sikerült megállapítani, 
vájjon maggal rendelkeznek-e, vagy mag nélküliek. A 
baktériumok nem birnak klorofillal s azért mégis asszi-
milálnak. A legtöbb közülük csak szerves anyagot képes 
szétbontani s azzal táplálkozni. A nitrobakteriumok 
azonban kivételes helyei foglalnak el. Ezek — jóllehet 
egy csepp klorofilt sem tartalmaznak — a föld bensejé-
ben, a napfénytől elzárva önerejükből képesek az am-
moniákot salétromos savvá és ezt salétromsavvá oxidálni 
az oxigén segélyével. Az ily oxidációból származó szén-
dioxidból, CÖ2-ből, pedig szerves vegyületeket képesek 
alkotni. Amit tehát a klorofilos zöld növény megtesz a 
napfény energiájának segélyével, ugyanazt megteszi a 
klorofiltalan, sötélben élő nitrobakterium. A biologia 
kimutatta, hogy nem a zöld növény az egv^edülí, mely 
a szervetlent szervessé változtatja, tehát nem a zöld 
növénynek kellelt az első előlénynek lennie a földön. 

Majd vázolja a fejlődési elmélet s a darvinizmus 
történetét, s kiemeli minden fejlődési elméletnek nagyon 
is hipotétikus értékét. Lehetséges, sőt valószínű a fejlő-
dési elmélet, de mi akadályoz meg minket abban a 
feltevésben, — kérdi Reinke — hogy a mai fauna és 
flóra egy egész légió ősbaktériumból külön-külön év-
milliomodok alatt kifejlődött, úgy hogy a most hangoz-
tatott vérrokonságot esetleg egy egyedüli baktériumnak 
millió utódjaitól való származása is megmagyarázná. De 
ebben a feltevésben is nagy helyet kellene biztosítani a 
belső fejlesztő erőknek (innere Entwicklungsinipulse.) 
Mert itt megint az a kérdés merülne fel, — ami külön-
ben minden fejlődési elméletnél felmerül — miért fej-
lődölt az egyik baktérium zsiráffá, a másik tearózsává 
s a harmadik csak csigává. 

A természettudománynak még számtalan sok prob-
lémája lesz a XX. században is. 

A két füzet legérdekesebb és leggondosabban kifej-
tett értekezése a neovitalizmusról s a biologiai célszerű-
ségről szól. (34—61 1.) 

Az élet-elméletek között két szélsőség uralkodott 
sokáig. 

Az első, a mechanizmus (materializmus, techniciz-
mus) az életet tisztán fizikai s kémiai törvényekkel 
akarja megmagyarázni. Az organizmus semmi egyéb, 
mint többé-kevésbbé tökéletes gép. Minden életfolyamat 
csakis fizikai vagy kémiai folyamat, semmiféle életerő, 
lélek, szellem nem szerepel az életben. A másik, ennek 
ellentéte : a vitaiizmus. A vitaiizmus az életfolyamatot, 
a szerves vegyületek alkotását és felbomlását külön erő-
nek, a fizikától s kémiától teljesen független életerő-
nek tulajdonította. Mindkét elmélet túlzott, azért nem 
helyes. 

A neovitalizmus a kettő közölt keresi a középutat. 
A neovitalizmus alapelve : Minden életfolyamatot ipar-
kodni kell a mostanáig ismert mechanikai úton meg-
magyarázni, s csak ott, hol mechanikai magyarázat 
csődöt mond, kell más, problematikus magyarázathoz 

fordulni. Kétségtelen, hogy a fizika s kémia tőrvényei 
az organizmusban is érvényesülnek, minden életfolya-
mat hódol nekik. De mivel az organikus életműködés 
oly célzatos, hogy ilyesmit a szervezetlen fizikában és 
kémiában csak az eszes ember beavatkozásakor tapasz-
talunk, Reinke kénytelen háromféle erőt megkülönböz-
tetni az életben : 

1. Mechanikus erők: a) kémiai energia, melynek 
főforrása a Nap; 
bj fizikai energia, mely a mozgásokat intézi. 

2. Szerkezeti erők : utak, pályák, melyeken az élet 
folyamata lefolyik. Összehasonlíthatók a gépek 
szerkezetével, a sínekkel, a csatornákkal. 

3. Célzatos erők : dominánsok, melyek az élet alap-
jait a sejteket építik, s az egész életműködést 
célszerűen vezetik. Összehasonlíthatók a mecha-
nikus eszével, aki saját eszméjét, célját fejezi 
ki, kovácsolja be a gépekbe. 

Szakszerűen, tudományosan fejtegeti a nagy hord-
erejű kérdést s Kant hasonló véleményével is erősítgeti 
valószínű s plauzibilis elméletét. 

A harmadik előadásban Reinke fejtegeti, mikép ala-
kulnak most is a tengerhordta agyag s fövényből s a 
különböző növényzet földet lekötő s szilárdító befolyá-
sával a keletfriz szigetek. (72—95 1.) 

Szakszerűen leírja e szigetek geologiai kialakulását 
s felsorolja ama növényfajokat, melyek a tengerből ki-
emelkedő fövenypadokat a vihar és a szél ellen meg-
védelmezték s erős, virágzó szigetországot teremtettek. 
Szemünk előtt áll a föld differenciálódásának egy érde-
kes képe. 

Reinke tudományos készültsége és szakismerete, 
valamint erősen pozitív keresztény világnézete, előkelő, 
finom hangja, nemes és világos stilusa megérdemlik, 
hogy a keresztény apologeták szorgalommal olvassák 
műveit . Madarász István dr. 

A fővárosi pedagógiai szeminárium. 
Bárczy István dr. polgármestersége, az esemé-

nyek után ítélve, korszakos jelentőségű lesz a szé-
kesfőváros történetében. Új és céltudatos élet vonult 
be vele a főváros vezetésébe; pár év előtt eszmékkel 
eltelve és programmot adva, foglalta el polgármesteri 
székét s rövid idő alatt tettleg is megmutatta már, 
hogy tartalmas programmjánál csak hatalmas alkotó 
erővel párosult szociális és kulturális érzéke nagyobb. 

Ennek a kulturális s mindent megmozgatni kész 
érzékének köszönheti létét a legújabb fővárosi intéz-
mény: a pedagógiai szeminárium is, aminő tudtom-
mal külföldön is csak egy van. Bárczy régebben 
maga is tanár volt, tudja tehát, mit jelent a kultúra 
szolgálatában egy jól képzett, hivatásának élő s a 
tudomány eszményi javaiért lelkesülő tanító. Ilyen 
tanárságot és tanítóságot óhajt ő a székesfőváros 
számára, anyagilag lehetőleg jól ellátottat s hivatása 
teljesítésében lehetőleg az első helyen állót, amint ez 
az ország fővárosához illik. 

Ez vezette őt a tanítói továbbképző tanfolyam 
felállításában, melynek pedagógiai szeminárium a 
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neve. (Mária-Terézia-tér 8. szám II. emelet.) Peda-
gógiai jobb keze, Weszely Ödön dr. egyetemi m. 
tanár volt az eszmének megtestesítője. Ő csinálta 
meg a tervet, állította össze a programmot, válogatta 
össze a tanerőket s a fővárosi tanügyi osztály, ille-
tőleg a tanács approbatiója mellett az intézmény febi\ 
1-én nyilt meg. Bárczy dr. nyitotta meg nagy érdek-
lődő közönség jelenlétében oly beszéddel, aminőt 
csak a kultúra haladásának óhajától a legbensőbb 
meggyőződésében áthatott s messze a jövőbe látó 
férfiú mondhat. 

Nem afféle egy pár napra szóló kurzus ez, hanem 
állandó intézmény. Két részből áll : állandó tanfo-
lyamból és tudományos s módszertani előadásokból. 
Az elsőbe a kezdő tanerők iratkozhatnak be korlá-
tozott számmal; a másikba mindazon fővárosi taní-
tók, kik valamely szakban részletesebb ismereteket 
óhajtanak szerezni, szóval akik magasabb ismeretek 
után áhítoznak. A székesfőváros háromezret megha-
ladó tanítói testületében akadnak ilyenek számosan. 
Az intézmény t. i. a szabadság elvére van alapítva, 
beiratkozik, aki akar s oly tantárgyra, aminőt akar. 
Magának az intézménynek kell majd vonzóerőt gya-
korolnia a tanítóságra, célszerűségével, előkelőségé-
vel és előadóival. 

A bő tárgysorozatban s valami 50 előadóban 
(köztük valami 26 egyetemi rendes és magántanár 
s a fővárosi gyakorlati férfiak legkiválóbbjai) lehet 
válogatni. Tárgysorozatuk a következők: filozófia és 
pedagógia (12 előadó); magyar nyelv (1 előadó, két 
tárgy); magyar irodalom (7 előadó s kilenc tárgy, 
közöttük én is Pázmány Pétert tárgyalom) ; világiro-
dalom (2 előadó, négy tárgy); földrajz (3 előadó); 
természettudományok (5 előadó); orvosi előadások 
(5 előadó); művészet (2 előadó); könyvtári előadás 
(1 előadó); módszertani előadások (7 előadó); ide-
gen nyelvek (3 előadó); laboratóriumok: fizikai, pszi-
chológiai és pedagógiai laboratórium (3 előadó). 
Összesen 55 tárgy. Jövőre még ki fogják egészíteni. 

Az intézet igazgatója Weszely Ödön dr. A tanítás 
május végéig tart, vasárnap kivételével minden d. u. 
4-től—8-ig, tehát esti időben, midőn a tanítókat s 
tanítónőket az iskolai munka nem akadályozza. 

Valóságos otthona az új intézet a tudománynak, 
illetőleg a tudományos továbbképzésnek, fölszerelve 
arra való helyiségekkel s minden szükséges eszközzel. 

Bárczy éles esze fölismerte a ritka kedvező 
körülményeket, melyek ilyen intézmény létesítésére 
szükségesek s amelyekkel tényleg se a felekezetek, 
se az állam nem rendelkeznek, hanem csak a székes-
főváros. Egy iskolafenntartónak sincs ugyanis egy hely-
ben annyi tanítója (polgári, elemi), mint a székes-
fővárosnak s nincs módjában a legalkalmasabb elő-
adókat se megszerezni úgy, mint a központnak. Már 
pedig az ilyen intézménynek szint, nevet és értéket 
az előadók adnak 

A kezdet jól indult meg, beiratkozások szép 

számmal történtek minden szakra, az előadások 
rendes folyamatban vannak.1 

Legnagyobb érdemét az új intézménynek ez idő 
szerint abban látom, hogy végre akadt nálunk is 
valaki, aki a továbbképzés szükségének ilyen konkrét 
alakban kifejezést adott s azt itt a székesfővárosban 
mintegy zászlónak tűzte ki az ország szeme elé. 
Mintha azt mondta volna : legyen már egyszer 
nálunk is a tanulás nemcsak kenyérkereseti eszköz, 
jól-rosszul végezve, de legyen már egyszer lelki 
szükségletünk. Fektessünk rá legalább is olyan nagy 
súlyt, mint a folytonos és meddő politizálásra, hisz 
az igazi nagy nemzeteket a szellemi kultúra tette 
valóban naggyá. 

Hogy az eszmét, illetőleg magát a létesített intéz-
ményt milyen méltánylólag fogták fel legelőkelőbb 
tudós köreink is, legjobban mutatta a szives készség, 
mellyel jónevű tudósaink is az előadások tartására 
vállalkoztak. Magyar szokás szerint nem derogált 
nekik a tanítók közé lépni, szeretettel tették, mint 
akik nagyra becsülik a nemzet nehéz munkát végző 
napszámosait. Szinte érezte mindenik, hogy az ilyen 
tervek létesítőit, a kultúra előbbre vivőit, mindnyá-
junknak teljes erővel támogatnunk kell. 

Valóban nagyrabecsülendő nálunk mindenki, aki 
alkotni akar és alkotni tud. Dudek. 

1 A különböző szakokra beiratkozott hallgatók száma 1230. 

W . E s z t e r g o m . A következő számban. 
G. B. B u d a p e s t . Magam is észrevettem, hogy más 

felfogás is van arról a könyvről. Persze mindenről személye-
sen meggyőződnöm nem lehet. Szivesen vettem volna, ha 
megjegyzéseit összeállítva közli velem. 

B. B u d a p e s t . Az «Est» a jezsuiták ellen intézett 
támadásait «előkelő, magas hierarchiai állású és megbízható» 
forrásból származtatja. Utoljára nem lehetetlen ; magas állás-
ban is akadnak vén pletykások, akiknek nincs más okosabb 
tenni valójuk. 

II. Budapes t . Porzsolt a «Pesti Hírlapban» írt «Esti 
levélben» (febr. 22.) egy figyelemreméltó megjegyzést tett. 
Irt a zsidó nagygyűlésről s végül ezt jegyezte meg : Ideje 
volt, hogy a zsidók már egyszer a magok ügyeivel is foglal-
kozzanak s ne csak mindig — a kath. egyházéval. Azt a sok 
otromba támadást, mely a zsidó sajtóban napról-napra elhang-
zik ellenünk, úgylátszik már Porzsolték is, ha nem egyéb, 
hát a jó izlés nevében megsokalták. 

TARTALOM: Új könyv a kath. autonómiáról. 
(A miniszter kezében levő kath. alapok és alapítványok 
eredete.) VII. Dudektöl. — Az evangeliumi vetésre rossz 
esztendők járnak. I. Pohlinger Bekénytöl. — A jellem 
alapja és kiépítése szent Tamás szerint. I. Faragó János-
tól. — A görög egyházjog tanítása. —u-tól. — Neo-
nialthusianiznius. V. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egyházi 
világkrónika. — y —la-tói. — Irodalom. Reinke: Natur-
wissenschaftliche Vorträge. (5. és 6. füzet.) Madarász 
István dr.-tól. — A fővárosi pedagógiai szeminárium. 
Dudektöl. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó: 
D Ü D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Új könyv a kath. autonómiáról. (VIII.) 

Az igazsággal vakmerő tusába kell szállnia annak, 
aki, előző fejtegetésünk után, a miniszter kezében 
levő alapjaink és alapítványaink kath. birtok-jellegét 
kétségbe akarja vonni. Kétségtelen ugyanis, hogy az 
állami vagyonból nem került azokba egy fillér se. 
A hívek magánalapításainak s a főpapság részéről 
történt befizetéseknek köszönik eredetöket. A királyok, 
mint főkegyürak s mint az egyházi vagyon védői, 
csupán kezelésükről intézkedtek legjobb belátásuk s 
kath. lelkületük szerint. De maguk szintén nem adtak 
hozzá semmit. Talán legegyszerűbb Czinár-Fuxhoffer : 
Monasteriologiá-jára hivatkoznom, lia valaki régi 
kolostoraink nagy számára s alapításaikra kíváncsi. 
A középkorban nem volt valamire való úri család, 
amely — lelke üdvösségére — kolostort, apátságot vagy 
prépostságot ne alapított volna. Emléküket manap 
jórészben a sok címzetes apát és prépost kitüntetés-
kép viseli. Az efféle kolostorok pusztulása a török 
időkben a mi alapjaink eredése. 

A másik nem kevésbbé fontos kérdés ugyancsak 
ezen alapok és alapítványok kezelésének története 
1848-ig, melyet Kérészy, egy pontot leszámítva, elég 
tárgyilagosan beszél el (90—101. 1.), miért is előadá-
sát némely részben ki kell egészítenünk. 

Miként kezeltettek alapjaink 1848-ig? 
Mint láttuk, a vallás- s közvetve a tanulmányi 

alap is eredetét a török hódoltság' idejében elpusz-
tult egyházi javakban s az 1548: XII., valamint az 
1550: XIX. t.-cikkek ezen javakra vonatkozó rendel-
kezéseiben kell keresnünk. A rendelkezés az volt, 
hogy ezek a javak a kath. lelkészek és iskolák fenn-
tartására s ezzel a régi kath. vallás (pristina religio) 
újból való fölvirágoztatására fordítandók. Kezelésük 
pedig — s ez érdekel most elsősorban — az egyes 
megyés püspökökre volt bizva, akiknek egyházme-
gyéje területén az illető elpusztult kolostorok feküd-
tek; a püspökök kötelessége volt gondoskodni arról, 
hogy az illető egyházi intézmény pusztulása után 
fennmaradt javak és jövedelmek a jelzett célra for-
díttassanak. Igy keletkezett az első Cassa parocho-
rum, a vallás-alap őse s a további fejlődés magva. 

További rendelkezés II. Ferdinánd részéről 

1625-ben történt. Elrendelte, hogy a főpapság ingó 
vagyonának csak feléről rendelkezzék szabadon, a 
másik fele papnöveldék állítására és plébániák 
javítására fordíttassék. Ez egy új járulék volt az 
előbbi vagyonhoz s igazgatását Ferdinánd az eszter-
gomi érsekre s az illető megyés püspökökre bízta. 
Tehát a kezelés tisztára egyházi kézben volt letéve. 

A III. Ferdinánd által 1650-ben létesített s a kir. 
kamara által a már fönnebb említett okból fizetendő 
évi 6000 forintból álló alapítvány, mint újabb járu-
léka a «régi» vallásalapnak, szintén az esztergomi 
érsek kezeihez volt kiutalandó, ki a négyévenkint 
tartandó tartományi zsinatnak számolt el róla. 

III. Károly alatt a. kezelés új formát kapott, 
melyet célszerűségi okok javaltak. 1733 niárc. 7-én 
kelt rendeletével a fölszaporodott Cassa parochorum 
kezelését ugyanis az esztergomi érsek elnöklete alatt 
álló bizottságra (commissio) bízta, melynek tagjai az 
országbíró, a helytartótanács két s az udvari kamara 
egy tanácsosa voltak. Ez a központi kezelés aztán 
tipusnak maradt mindvégig, 1848-ig. 

Mit látunk ebből? Azt, hogy a főkegyúr a saját 
hatáskörében, az országgyűléstől teljesen függetlenül, 
egy szervet állít fel, épenúgy, mint ahogy elődei 
csupán az esztergomi érseket bízták volt meg ugyan-
ezekkel a teendőkkel; egy szervet állít föl, mely az 
állami végrehajtó hatalomtól intézményileg el volt 
különítve, mely csupán a főkegyúrtól nyert megbizást 
s csak neki volt felelős. A bizottság tagjai pedig, 
kezdve az elnökön, csupán kath. férfiakból állottak 
s lia egyúttal köztisztséget is viseltek, nem a kor-
mányzati hatalomban való részesedésük miatt alkal-
maztattak az új tisztségre, nem a helytartótanácsi 
vagy kamarai tanácsosi állásuk volt a jogcím rá ; 
hanem mivel mint ilyenek rendelkeztek az ide szük-
séges kezelési készséggel. Vájjon jutotl-e valakinek, 
akár az országgyűlésnek, akár valaki másnak eszébe 
akkor valami kifogást emelni ezen intézkedés ellen? 
Pedig hiszen akkor is volt már az állami jövedel-
meket kezelő királyi kamara! Nem jutott senkinek 
eszébe. Akkor még se az 1848 : III. t.-cikk, se 
Wlassicsok nem léteztek ; hanem uralkodott a Wer-
bőczy-féle az egyház magánjogát tisztelő jogi elv s 
az embereket irányította az 1548 : XII. t.-cikk ; jóllehet 
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a király is, az állam is a XVI. században ugyancsak 
rászorult volna egy kis váratlan jövedelemre, bogy 
legalább a harácsoló s ezer panaszra okot szolgáltató 
zsoldosait fizethesse. Akkor azonban még tisztelték az 
egyház tulajdonjogát. 

Ez a III. Károly, mint főkegyúr által szervezett 
s csak neki felelős bizottság az alapok önálló keze-
lésére jogosított orgánum volt s olyannak is maradt 
1848-ig. II. József ugyan egyházi bizottság (commissio 
ecclesiastica) néven újból szervezte 1782-ben, rábízta 
a kegyúri ügyek elintézését, a lelkészi pénztárt s a 
vallásalap kezelését, tagjait pedig a helytartótanács 
egyházi és világi tagjaiból nevezte ki s csupán csak 
ennyiben volt nevezhető a helytartótanács kebelében 
létezőnek, mint már III. Károly alatt. De önállóságát 
ekkor is megtartotta ( benigne ordinamus, ut 
separata Commissio Ecclesiastica dicta ex gremio 
fidelitatum vestrarum, ut videlicet illi, qui e clero 
sunt, cum totidem secularibus consi l iar ibus. . . nobis 
repraesentandis intersint, quampr imum constituatur, 
in qua demum unice praespecificatae materiae . . . 
referantur et pertractentur.) II. József később Bécsbe 
központosítván mindent, a bizottságot feloszlatta, de 
Eerenc király 1794-ben visszaállította, elnökévé régi 
gyakorlat szerint a prímást nevezte ki, kihez a bizott-
ság tagjaiként két püspök s a helytartótanács két 
világi tanácsosa sorakoztak. Kérészy szerint «ezen 
vallási, illetve egyházi bizottmány jogállása 1733-tól 
1848-ig lényegileg változatlan maradt». 

Ilyen volt a vallásalap kezelése 1848 előtt. 
A tanulmányi alap 1848-ig a vallásalapéhoz 

hasonló módon, azaz a főkegyúr által a helytartó-
tanács kebeléből e célra szervezett külön bizottság, 
az ú. n. tanulmányi bizottság — Commissio studio-
rum — által kezeltetett. A bizottság elnöke a kir. 
egyetem mindenkori főigazgatója s két tagja a hely-
tartótanácsból vétetett, kiknek egyike a gazdasági, 
másika pedig a közigazgatási ügyek referense volt. 
Hasonló volt az egyetemi alap kezelése is. 

A kezelés tehát a főkegyúr mandatáriusai kezébe 
volt letéve, külön pénztárral, külön számadásokkal, 
holott az állampénztárral is lehetett volna egyesítve, 
hiszen maga az állam is még katholikus volt s cél-
ja i nem ellenkeztek az egyház céljaival. Az a vallási 
egyenlőség ugyanis, mely ma a felekezetekre nézve 
irányadó, csak az 1848 : XX. t.-cikkel következet tbe; 
akkor még, mikor a mi alapjaink keletkeztek, a pro-
testánsok csak tűrt vallás voltak, házasságaikat a kath. 
plébános előtt kötötték s míg utcára nyiló templo-
mokat is csak az ú. n. becikkelyezett helyeken volt 
szabad építeniök. Tehát könnyű s az elvnek épen 
nem derogáló lett volna alapjainkat az állampénz-
tárban, a kir. kamarának kezelnie. Nem úgy történt. 
Az egyházi javakból begyült pénzt külön kezelték s 
kezelésében 1848-ig az 1548 : XII. t.-cikket soha szem 
elől nem tévesztették és pedig, mint Günther dr. 
megjegyzi, kétségtelenül amaz okból, mert a hitújítás 

folytán megváltozott egyházpolitikai helyzetre való 
tekintettel, e teendőknek az államkormányzati orga-
nizmus keretében való ellátása a kath. egyházi és 
tanügyi érdekek szempontjából aggályosnak mutat-
kozott. 

Hogy alapjaink kezelése 1848-ig mennyire az 
állami végrehajtó hatalom funkcióitól intézményileg 
elkülönítetten történt, csak két ténnyel akarom 
illusztrálni. Az 1848-iki püspöki konferencia, tekin-
tettel a változott helyzetre, a királyhoz intézett elő-
terjesztésében a főkegyúri jogot a kiiály személyes s 
átruházhatatlan sajátjának mondván, arra kérte, hogy 
az alapok kezelését ezentúl egy egyháziakból s vilá-
giakból álló bizottság által gyakorolja. Mi lebeghe-
tett szemeik előtt más, mint az alapoknak addigi 
kezelési m ó d j a ? Egészen természetesnek találták 
tehát, hogy amint az addigi Commissiók a főkegyúr 
által szervezett s neki felelős orgánumok voltak, 
úgy intézkedjék most is s ne az országgyűlésnek 
felelős minisztert bízza meg kezelésükkel. 

A másik a kir. udvari kancellária, az esztergomi 
érsek és az országbíró együttes előterjesztése II. Jó-
zsefhez 1781 július 6-án a tanulmányi és egyetemi 
alapnak a kincstárba való beolvasztását elrendelő 
parancsa ellen. Pedig szorosan véve, a kalapos ki-
rály nem is akarta az alapokat addigi rendeltetésök-
től elvonni, hanem az egyesítéssel csupán azt célozta, 
hogy az ország iskolai szükségletei (a kath. iskolák 
értendők) azontúl egyszerűen az államkincstárból 
fedeztessenek. 

A kancellár kimerítő előterjesztése1 oda kon-
kludál : a két alap nem egyesíthető az államkincs-
tárral, mivel egyházi és nem állami vagyon. Ennél a 
fölterjesztésnél összefoglalóbb s klasszikusabb jogi érvet 
alig lehet képzelni alapjaink kath. természete mellett. 
Összehasonlítva ezt az okmányt a mult század 70-es 
éveiben az országgyűlés által kiküldött bizottságok 
többségeinek államosító jelentéseivel (Győrffy-, Ho-
ránszky- és a Szepessy-félével), megdöbbenve érezzük 
a jogi érzék sülyedését. a stat pro ratione voluntas 
önkényes érv uralmát az újabb időben. 

Kérészy az alapok kezelésére a főkegyúr által 
rendelt s imént ismertetett bizottságokat intézménye-
sen elkülönített orgánumoknak tartja, tehát a törté-
nethez híven beszél; de egy köteléket mégis lát, 
amellyel azokat az 1848 utáni felelős kormányhoz 
akar ja kötni, t. i. folyton ismétli, hogy azok a bizott-
ságok régente a helytartótanács kebelében állíttattak, 
tehát hogy az alapok kezelésének, illetőleg a kezelő 
közegeknek most is a helytartótanács utódja, a fele-
lős kormány körében kell maradniok. Innen az a 
propoziciója, hogy az alapok a kath. autonómiának 
kiadhatók ugyan, de az autonómia igazgatótanácsa, 
mint új kezelő, legyen egyik ügyosztálya a kultusz-
minisztériumnak. 

i Ismertettem a «Religio» 1906. 198—9. 1. 
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Azt gondolom, hogy ez alapos félreértése a régi 
helyzetnek. A mai felelős kormány tényleg utódja a 
helytartótanácsnak és a dikaszlerialis közegeknek 
(kir. kancellária, kir. kamara stb.), de a helytartó-
tanács nem minden tekintetben elődje a mai kor-
mánynak ; a különbség közöttük akkora, mint a mai 
és az 1848 előtti alkotmány között. Azok a király 
közegei voltak, ő választotta őket tetszése szerint s 
csak neki feleltek ; a mai kormányt a többségből 
kénytelen kinevezni s lia a kormányt vagy valamely 
tagját leszavazza a parlament, azt a király is elejti. 
Az 1848 előtti diéta lármázhatott a kancellár vagy a 
többi dikaszteriális közegek ellen (mekkora volt pl. 
a fölzúdulás az 1847-iki köveiválasztáskor Apponyi 
György gr. kancellár ellen), azért hajaszála se gör-
bült meg. De különösen nem utódja a mi alapjaink 
kezelése tekintetében, már csak azért sem, mert a 
Helytartótanács sem volt az alapok kezelője, hanem 
a külön felállított bizottságok. A felelős kormányt 
alapjaink kezelőjévé via facti az 1848:111. t.-cikk 
lette, egy új s a múlttal ellenkező fejlődésnek nyitván 
meg kapuját, melybe mi soha bele nem nyugod-
hatunk. Ha e régi kezelő bizottságok tagjai egyúttal 
a helytartótanács s a kamara tagjai is voltak, ez 
tisztára az adminisztráció könnyítése miatt történt s 
különben is egy kath. államban nagyon természetes 
lehetett, hogy a király főkegyúri minőségében is 
ugyanazon közegeket használja a saját teendői 
végzésére. Mint láttuk, kezdetben a primást és a 
püspököket bizta meg, utóbb azonban célszerűbbnek 
bizonyult a központi kezelés. 1848-ban a főkegyúr 
ismét visszatérhetett volna a régibb módszerre, ha 
egy vis major-ral nem áll szemben, vagyis ha akkor 
magokra a trónokra rossz idők nem jártak volna. 

Amit tehát autonómiánk részére követelünk, t. i. 
alapjaink és alapítványaink önálló kezelését s ennek 
folytán az 1848 : III. t.-c. 6. és 7. §§-ainak módosí-
tását, az egészen megfelel a történeti fejlődésnek s a 
minket megillető jognak, valamint a protestánsok és 
az erdélyi Kath. Status is szép vagyont kitevő alap-
jaikat és alapítványaikat maguk kezelik. Az a nagy-
korúság, melyet ma széltében hangoztatnak, úgy 
hiszem, bennünket is megillet, annál is inkább, mert 
hiszen régi társunk, a régi magyar kath. állam, 1848-
ban felekezetlenné lett. 

Jól végez ellenben Kérészy az államjogászokkal, 
kik erőszakoskodásaikban és a törvények félrema-
gyarázásaiban nem ismernek halárt, midőn az 1715. 
évi LXXIV. s az 1723. évi LXX. t.-cikkekre hivat-
kozva, azt vitatják, hogy ezen törvények rendelke-
zései szerint a vallási és iskolai (egyetemi) alapok 
kezelése már abban az időben is kizárólag az állami 
végrehajtó hatalom föladatai közé, illetve a magyar 
királyi helytartótanács hatáskörébe tartozott. Ezen 
törvények •— igy mondják mindennemű egyházi 
és iskolai alapítványokra vonatkozólag a király főfel-
ügyeleti s ellenőrzési jogát hangsúlyozzák és az ala-

pítványoknak a helytartótanács ut ján való kezelését 
rendelik el. 

Félreértés az egész. így csak az beszélhet, aki 
nem olvasta azokat a törvényeket. Az említett tör-
vények csak a királyt a mindennemű alapítvány 
i rányában megillető főfelügyeleti jog gyakorlatára 
nézve rendelkeznek s korántsem értelmezhetők úgy, 
mintha akár a protestáns, akár a katholikus egy-
házaknak alapítványaik autonóm kezelésére való 
jogát megsemmisíteni akarnák. Aminthogy az ezen 
törvények végrehajtása iránt intézkedő s 1724. dec. 
3-án kelt királyi rendeletből, mely az alapítványok 
fölött való felügyelet gyakorlására a törvényhozás 
állal rendelt bizottságot szervezi, egész határozottan 
kitűnik, hogy itt a most említett értelemben min-
dennemű — felekezeti, községi, vármegyei stb. — 
iskolai alapok irányában gyakorlandó felügyeletről s 
nem azok kezelésének az államkormányzati közegek 
hatáskörébe való átutalásáról van szó. Az említett 
két törvénynek s az 1724-iki rendeletnek intenciója 
tehát csakis az volt, hogy az összes alapítványok 
államilag nyilvántartassanak s kezelésük feliilvizs-
gáltassék, a tekintetben, megfelel-e az alapítók szán-
dékainak. Ami nevezetesen a kath. egyházat illeti, a 
két törvény nemcsak nem akarta megfosztani jogai-
tól, hanem ellenkezőleg alapítványai rendeltetésszerű 
fölhasználását akarta biztosítani: ne Ecclesiae,juraque 
et aedificia Ecclesiarum desolari permittantur.1 

Legérdekesebb az a filológiai játék, amit köz-
jogászaink Mária Terézia idevonatkozó diplomáival 
űznek, mintha az elpusztult egyházi javakból kelet-
kezett alapokat, mint allele «a koronára vissza-
háramlott egyházi javakat» az 1548: XII. t.-cikkekben 
foglalt rendeltetésüktől meg akarta volna fosztani; 
szóval megteszik Mária Teréziát az egyházi javak álla-
mosítójának, hogy példájára szekulárizálhassák a mi-
niszter kezén levő alapjainkat. Mária Terézia ko-
rának ismerője mindent várhatna inkább, mint a 
királynőnek ilyen szerepeltetését. Ha azt mondanák, 
hogy a katholicizmusra szerette volna visszatéríteni az 
egész országot, (ismerve pl. Bessenyei György esetét, 
vagy az oláh uniót), vagy hogy mint abszolút ural-
kodó kezében szeretett összepontosítani minden ha-
talmat, akár egy XIV. Lajos, közelebb já rnának a 
történeti igazsághoz; de hogy ő kath. vagyont álla-
mivá akart volna tenni, oly értelemben, hogy a fele-
kezetek támogatására is szolgáljon, ez mindennel 
ellenkezik, amit Mária Teréziáról tudunk. 

1 Egy izben már részletesen foglalkoztam e két tör-
vénnyel, idézve teljes szövegüket (Breznay: Egyetemes Kri-
tikai Lapok. 1903. 52. 1.), midőn Eináczy (A magyarországi 
közoktatás története Mária Terézia korában. 1899. I. 3. s k. 1.) 
csodálatosképen e két törvényben a magyar tanügy országos 
rendezésének, vagyis a mai államosításnak első csiráit vélte 
fölfedezni. Tanügyről nincs is bennük szó. Nálunk, ugylát-
szik, a régi törvényekre való hivatkozások rendesen meg-
bízhatatlanok, mintha csak arra számitanának az irók, hogy 
az olvasónak úgy se lesz kedve utánnézni a régi törvénynek. 
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A jezsuiták eltörlése után vagyonuk összeírása-
kor hivatkozott ugyan a korona jogaira, de nem a 
mai közjogászok fölfogása szerint, hanem a pápával 
szemben, aki maga akart rendelkezni ezzel a vagyon-
nal. Ez ellen emelt óvást a királynő, anélkül, hogy 
Werbőczy elvétől akár csak egy hajszálnyit is eltért 
volna. «A koronára való visszaháramlás — mondja 
helyesen Kérészy 96. 1. — csakis a pápa által e 
javak irányában támasztott igény visszautasítása 
érdekében s korántsem azért van hangsúlyozva ren-
deleteiben, mintha a koronára háramlott szerzetesi 
javakat egyházi rendeltetésüktől megfosztani akarta 
volna». Vagy azt írta — mondják — hogy a vagyon 
terheivel és hasznaival az államra szállott vissza 
(cum onere et commodo ad statum publicum reci-
dit). Legalább azt tennék hozzá, hogy : a katholikus 
államra szállott vissza, mert az volt akkor a magyar 
állam, ami a királynő tollában, ki ugyanabban a ren-
deletében a jezsuiták után fönnmaradt vagyon ren-
deltetését az 1548: XII. t.-c. által meghatározottnak 
jelzi, egyet jelent az egyetemes kath. közcélokkal, 
vagyis azt, hogy ami addig az egy rend által fönn-
tartott iskolák javára szolgált, az most már vala-
mennyi kath. iskolának céljára lesz. Amint úgy is 
volt; senki más, semmiféle felekezeti iskola ezen 
javak jövedelmeiben nem részesült. Tehát Mária 
Terézia latin nyelvét kora fölfogása szerint kell értel-
mezni. 

Milyen ezen alapok kezelése 1848 óta? Eltekintve 
a Bach-korszaktól, midőn alapjaink az osztrák pénz-
ügyminisztérium igazgatása alá kerültek s eltekintve 
a 60-as évek provizóriumától, a felelős magyar minisz-
térium visszaállítása után (1867) úgy a vallás- mint 
a tanulmányi és egyetemi alap kezelése a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium reszortjába osztatott be, 
azonban az alapok jövedelmei azóta is kizárólag 
kath. egyházi s iskolai célokra fordíttatnak, miért is 
a jövedelmek, valamint a szóbanforgó alapok ki-
adásai is az állami költségvetésbe nem vételnek be 
(az egyetemi alapot azonban 1870-ben becsúsztatták az 
állami költségvetésbe), hanem — ami, gondolom, ma 
is jellemző — csupán a legfelsőbb helyen, a király-
nak mint főkegyúrnak mutattatnak be. 

Ezzel, azt hiszem, kétségbevonhatatlan történeti 
alapon, alapjaink 1848 előtti kezeléséből, be van 
igazolva, hogy az 1848:111. t.-c. által ra j tunk ütött 
sérelem akkor volna orvosolva s a jogfolytonosság 
elvének akkor lenne elég téve, ha az országgyűlés 
az 1848-iki püspöki konferencia kérelmét teljesítené, 
ha t. i. a főkegyúr alapjaink és alapítványaink 
kezelését az egyháziakból és világiakból álló bizott-
ságra, az autonómiai kongresszus tervezete szerint: 
a fölállítandó autonómia igazgatótanácsára bízná. 

Az orvosláshoz természetesen az 1848:111. és az 
1883 : XXX. (a középiskolákról szóló) törvény módo-
sítására lenne szükség. Ha ehhez nincs meg ma a 
kellő hangulat, első lépésnek elég lesz az autonómiai 

tervezet életbeléptetése is, az autonómia igazgató-
tanácsának a kultuszminiszterrel összhangba való 
hozatala. De tenni kell már valamit, mert a mai helyzet 
nemcsak állandó sérelem a katholikusokra nézve, 
hanem egyúttal szégyenfolt is az állami organiz-
muson, mintha az új Magyarország, mely jogokat 
osztott, más irányban csak ilyen jogtiprással épül-
hetett volna föl. 

Ezek megállapítása után, Kérészy könyvét ismer-
tetve, elérkeztünk ahhoz a bizonyos véghez, mely 
Kérészy kétlelkű eljárásának adja magyarázatát. Mint 
láttuk, ő vagyonunk s alapjaink eredetére nézve 
az államjogászokkal tart, másrészt mégis alapjainkat 
nekünk szeretné kezelésre kiadatni. Miért és milyen 
áron ? Dudek. 

Az evangeliumi vetésre rossz esztendők járnak-
ói) 

A Mester élénk kontaktusban volt népével, meg-
érezte annak minden lelki megmozdulását. Innét 
van, hogy beszédei mindig idő-, alkalom- és szükség-
szerintiek. Most is látta, mily fogyatékos hallgatói-
ban az üdvözítő hi t ; miértis megragadta az alkal-
mat, hogy őket a hit lényegét illetőleg eligazítsa. 
Hinni akkor, — akarta mondani — mikor szemünk 
semmit, értelmünk is csupán a szankcionáló tekin-
télyt látja, ez a valódi hi t ! Az a hit kell nektek, 
mely örökéletet keressen és megnyugodjék a gyermek 
koporsóján is!1 — Ezt a jó hirt hozza az egyházi 
szónok ebbe az elszontyorodott világba s mindjár t 
nagyobb lesz az élet értéke s kevesebb a betörés! 

Jézus elmenvén a Galileai-tenger mellett, láta 
két testvért Simont és Andrást, amint hálót vetettek 
a tengerbe s mondá nekik: «Jöjjetek utánam és 
emberek halászaivá teszlek!»2 — Mintha mondaná : 
csak u tánam! Az én misszióm nagy, a tietek sem 
sokkal kisebb, mert miként engem küldött az Atya, 
azonképen küldelek titeket is. Nekünk embereket 
kell fogni, az életjobbulás útjára terelni és az Isten 
országába juttatni. Utánam! Csak figyeljétek eljárá-
somat s tanításomban a módszert — «emberek halá-
szaivá teszlek !» 

Ezt értenék meg valahára azok, kiknek «érteni 
adatott az Isten országának titkait»3 és ha érzik4 

eddigi eljárásuk sikertelenségeit, legalább próbál-
koznának azon módon, mely a Mesternél, s miként 
látni fogjuk, tanítványainál oly nagyon bevált. Nem 
kellene akkor ez értelemben szent Péter panaszát 
ismételni : hogy hiába minden fáradság, mit sem 
fogtunk; mert ha élőhittel szakszerűen állunk mun-
kába, hasonlatképen mondom : megismétlődik «a 
csodálatos halfogás». Es lesz is benne köszönet, mert 

1 Proliászka : Elméik, az Evang. 199. o. 
a Márk I. 16. 
3 Luk. VIII. 10. 
4 Oli, de meg mennyire érzik ; ki sem fogynak a pa-

naszból ! 
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nemcsak hogy fehérhollóként akadnak, de minisz-
tériumban, parlamentben, iskolában, közéletben, mint 
a salamoni templom aranyoszlopai, úgy állanak 
majd az Isten országának rendíthetetlen képviselői, 
kikről el lehet majd mondani Horáciusz dicséretét 

Sí fractus illabitur orbis 
Impavidos ferient ruinae ! 

Kiket, lia a világ dől is össze, félelem meg nem 
ijeszt és hatalom meg nem vesz a krisztusi igazság 
becsületes szolgálatától. Vagy akik nem hisznek igaz-
ságomban, azok mondják meg nekem : a magyar 
katholicizmus annyi vezérszerepre hivatott és nagy-
reményű férfia miért blamál bennünket az ellentábor 
előtt? Én a főokát csak abban lá tom: mert nem 
volt az mind arany, mi náluk fénylett, meg is ette 
a rozsda; hiányzik az a meggyőződés és jellembeli 
szilárdság, mely az igazság érdekében áldozatra is 
kész. Ezt a meggyőződést persze szakszerűen ne-
velni kell. 

íme, így alapozott a szent kereszténység vég-
telenül bölcs Építőmestere, mert jól tudta, hogy a 
remek épület, melyet mi keresztény tökéletességnek 
nevezünk, csakis igy nyugszik biztosan a concupis-
centia carnis, concupiscentia oculorum és a superbia 
vitae bűn-viharai közölt. Tudta a mennyei Magvető, 
hogyha előbb föl nem töri, vetésre meg nem műveli 
a lelkek ugarföldjét, úgy elhordja az evangéliumi 
magot a szél. És csak miután így alapozott, kezdett 
építeni; miután földjét így megmunkálta, fölment a 
hegyre és elkezdett vetni: «Boldogok a lelkiszegé-
nyek, mert övék a mennyeknek országa ! Boldogok a 
szelídek, mert ők birják a földet! Boldogok, akik 
sírnak, mert ők megvigasztaltatnak! Boldogok, akik 
élvezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők meg-
elégíttetnek ! Boldogok az irgalmasok, mert ők irgal-
masságot nyernek! Boldogok a tisztaszivűek, mert 
ők meglátják az Istent ! Boldogok a békeségesek, 
mert Isten fiainak hivatnak! Boldogok, kik üldözést 
szenvednek az igazságért, mert övék mennyeknek 
országa Î»1 

Kihirdette egy ámuló világ előtt újszerű, való-
jában isteni erkölcstanának alapszabályait. De ezt is 
csupán azért teszi, hogy hittanát kiegészítse eme 
lényegbevágó klauzulával: «Nem minden, aki mondja 
Uram, Uram! megyen be mennyeknek országába, 
hanem aki Atyám akaratát cselekszi, az megyen be 
mennyeknek országába!»2 Ne értsen engem félre 
senki — akarta mondani —; bár ismeretet terjesz-
tek és az üdvözítő hitet sürgetem, de ezzel még be 
nem érhetitek. Mert hit, tudás mit ér, ha az életté 
nem válik? Holt tőke az; akár ne is lenne. Élőhit 
kell nektek ; olyan, mely jócselekedetekbe virág-
zik ki. 

Azután újra fölveszi a fonalat és szövi tovább, 

i Máté V. 3 és köv. 2 Máté VII. 21. 

úgy, mint kezdte. Gondoljunk csak arra, mit a 
kafarnaumi százados dicséretére mondot t : «Bizony 
mondom, ekkora hitet nem találtam egész Izrael-
ben . . .» «Legyen hited szerint!»1 Vagy amint a há-
borgó tengeren feddi kétségbeesett tanítványait : «Mit 
féltek, kicsinyhitűek?»2 Vagy amidőn a vérfolyásban 
szenvedő asszonyt gyógyítja: «Leányom, hited meg-
gyógyított téged».8 Gondoljunk örökszép paraboláira, 
hol földhöz tapadt lelkünk számára remek kilátást 
nyit az Isten országába. Vagy mikor Jeruzsálem 
pusztulásával kapcsolatban kinyilatkoztatja az utolsó 
Ítéletet. Hát még föltámadása u tán!? Mint a meg-
dagadt folyam, úgy árad Belőle az igazság szinaranya, 
hogy az élet és a halál nyomoruságaitól váltsa meg 
vele az embereket. 

Nem részletezem tovább a Mester tanítását. 
A fölhozott példákból világos, hogy Ó mint jár t el 
missziójában és egyúttal mit kíván az Evangelium 
hirdetőitől, amikor még mindig mond ja : «Amint 
engem küldött az Atya, azonképen küldelek én 
is titeket». Ő nem alapít iskolát és nem állit 
tanszéket, hanem oktat ott, hol alkalma nyílik és 
úgy, amint a körülmények épenséggel megkívánják. 
Azért nem is állítom, miszerint 0 az egyházi szónok 
számára szigorúan véve módszertant adott volna. 
De 0 , ki a szivek vizsgálója, jól ismerte az embert ; 
tudta, hogyha világnézete révén ki akarja alakitani 
az «Isten emberét», úgy tanításában logice kell 
haladnia. Nem hiszem, hogy 0 valamikor ilykép 
tért volna Önmagába: nohát most légy okos, hogy 
lesz az a legjobb? Hanem állítom, miszerint végtelen 
bölcseségének természete, ha lehet így mondani, 
hozta már úgy magával, hogy a legjobb módot el-
találja és alkalmazza. És amennyiben minden res-
trikció nélkül mondotta : «En vagyok az út, igazság 
és az élet», ki Engem követ, nem já r az sötétben — 
világos, hogy az egyházi szónok, kinek különben is 
speciális feladata a Krisztus követése, a keresztény 
világnézet kialakításának módozatát illetőleg más 
után nem indulhat, mástól tanácsot nem kérhet, 
mivel a Mester tanít. Krisztus metódusa pedig ez 
volt: hitet, igazságot, meggyőződést az embereknek 
és erkölcsösek lesznek ! 

Hát az apostolok hogij prédikállak? — Missziós 
levelük igy szólott: «Euntes in mundum univer-
sum» — ime tárva-nyitva előttetek a nagyvilág; 
menjetek Isten nevében s vigyétek meg az elkínzott 
emberek számára az Isten országának jó hirét, aki 
hiszen üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik!4 

Hogy megértették-e a Mester szándékát ? Hát kit 
értettek volna, ha azt nem, kinek ismeretéhez viszo-
nyítva veszteségnek tartottak mindent?! 5 Az 0 képe 
ott függött, példája ott állott, szava ott zsongott a 

1 Máté VIII. 10., 13. 4 Márk XVI. 15. 
2 U. o. 26. 5 Fil. III. 8. 
s Márk V. 34. 
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lelkükben. Csoda-e akkor, hogy a prédikálást illető-
leg is egészen nyomába léptek? 

Hallgassuk meg az apostolfejedelem «trónbeszé-
dét», mellyel megnyitja az első pünkösd napján a 
világraszóló nagy munkát. «Izraeli férfiak, figyeljetek ! 
A názárethi Jézust, ki csodákkal bizonyította közte-
tek, hogy Istentől jött, a gonoszok keresztre hurcol-
ták és megölték».1 Beszél azután Krisztusról oly 
meggyőződéssel és szónoki erővel, hogy azonrögtön 
3000-en hajolnak meg az igazság előtt. Mit is tehet-
tek volna egyebet a kiáltó tényekkel szemben?! 
Mert igaz ugyan, hogy a Krisztus-gyűlölet tajtékzó 
hullámai még alig simultak el; csak ötvenegynéhány 
nap előtt a Golgota az őrült «crucifige»-t verte még 
vissza, dehát Krisztus isteni módon cáfolt rá ama 
vádakra, melyek alapján elitélték — föltámadt. 
Péter érzi, hogy eme esemény, «melynek mindnyájan 
tanúi»2 a legsúlyosabb argumentum, sőt magának a 
keresztény igazságnak szankciója; tehát ezt állítja 
hallgatói elé oly begyőzően, hogy az előtt csak meg-
hódolni lehet. 

Pál apostol Athenben járt. Néhány epikureus és 
stoikus világbölcs kötött belé. Hát ez a szószátyár 
mit locsog annyit, mondot ták? Ugy látszik új iste-
neket hirdet, hogy folyton Jézusról és föltámadásáról 
beszél.3 Azután elvitték őt az Areopaguszba és így 
szóltak hozzá: Nos, tehát hadd halljuk, mit is akarsz 
tu la jdonkép? Pál pedig kilépett középre s így kezdte 
tanítását : Athéni férfiak ! Ügy látom, hogy meglehe-
tős buzgón tisztelitek isteneiteket. Mert, amint körül-
jár tomban bálványaitokat nézegettem, találtam egy 
oltárt, melyen ez áll : «Ignoto Deo» — A Ismeretlen 
Istennek! Nos, kit ti nem ismertek, azt hirdetem 
én nektek. És kifejti egész részletességgel, gazdag 
szónoki apparátussal a keresztény Isten-tant. — És 
az eredmény? Sokan hozzájacsatlakoztak. Egyesek 
pedig, kiknek lelkében az igazság hallatára máris 
megmozdult valami, odanyilatkoztak: Majd meg-
lássuk, mit mond még ezután.4 

Óh, te lánglelkű «Doctor Gentium», hátha el-
jönnél ma XIX század után erre a magyar földre s 
körülnéznél a lelkek világában ; hány, de hány 
pogány templomot, bálványt találnál ; óh de mennyi 
lélekoltáron olvashatnád, hogy «Ignoto Deo ?» Sokan 
sejtenek róla egyet-mást, de alig ismerik. S lásd, 
itt oly kevés az okos apostol, ki szakszerűen térítene 
modern pogányokat, meggyőzne ezernyiezer szkep-
tikust és tanítaná a szegény tudatlanokat, hogy leg-
alább az Isten ne lenne reájuk nézve «Ignotus!» 
Dehát a mi embereinknek, kik pedig utálják az 
atyáskodást,5 örökösen csak azt hajtogatják: Te, 
így ! -—• Ne úgy ! Akik azonban meggyőződésre kalau-
zolnák, hogy jótettúk abból sarjadna s erénnyé 

1 Apóst. csel. II. 22., 23. 3 U. o. XVII. 18 és köv. 
2 U. o. 32 o. 4 Apóst. csel. XVII. 32., 34. 
5 Egy fontos mozzanat, mellyel számolni kell ! 

fejlődhetnék, az kevés számmal akad. Pedig, pe-
d i g . . . ! 

Egyébként így tett szent Pál Galatában, Efezus-
ban, Korinthusban, apostoli vándorlásának egész út-
vonalán. Azon módon prédikált szent Jakab Júdeá-
ban, Hispániában, János Ázsiában, András Scythiá-
ban, Bertalan Indiában — úgy, ahogy a Mestertől 
tanulták. Volt is eredménye. «A híveknek egy szivük 
és egy lelkük volt» és amikor arra került a sor, 
milliók mentek meggyőződésből, bátran, szabadon a 
mártir-halálba. 

Hát azután? — Tévedne, ki azt hinné, hogy 
csak kezdetben volt ez így. Apostoli nyomba léptek-
jártak mindazok, kiket a századok folyamán az Isten 
Szentlelke hivott meg ama szerepre, hogy az egyház 
történelméből «eine Apostelgeschichte», a szó leg-
igazibb értelmében apostoli történetet csináljanak. 
«Seit der ersten Predigt Petri wurde das Evangelium 
hinausgetragen unter die Völker mit einer Hin-
gebung, die jener der Apostel nachstrebt, mit einem 
Erfolge, den die Weltgeschichte bezeugt. Alle diese 
hundert und hundert Völkerschaften, die im Laufe 
der Jahrhunderte dahingegangen über die Erde, 
haben hl. Männer in ihrer Mitte gesehen, die zu 
ihnen kamen von irdischer Macht entblösst, aber 
stark durch den Erweis des Geistes und der Kraft 
mit dem Glaubensmute eines Petrus, dem Feuer-
eifer eines Paulus; die im Schweisse ihres Angesich-
tes die Saat des Glaubens ausgestreut, mit ihrem 
Blute sie begossen und befruchtet haben».1 — Ahogy 
egy Aranyszájú szent János,2 avagy egy náziánzi 
Gergely3 prédikáltak, az minden idők egyházi szóno-
kainak remek mintául szolgálhat. Ami erénye a 
magyar nemzetnek ezeréves mnlt jában volt — szent 
igaz! — hogy ama hitnek magvából fakadt, melyet 
Adalbert, Asztrik érsek, Gellért püspök vetettek nagy 
gonddal pogány őseink lelkébe. 

Igaz-e? — Sokan e súlyos bizonyítékokra azt 
mond ják : az isteni Mester és tanítványai és ama 
apostoli férfiak, kik a századok folyamán a pogány-
ságba elszélledt nemzeteket az egyház aklába terel-
ték, nemis tehették másként ; nekik a keresztény 
tan szempontjából egészen tudatlan embereket kellett 
megnyerni az Evangélium számára, tehát ismeretet, 
tudást, hitet, meggyőződést kellett adni. Holott mi 
kereszténységben született és nevelkedett emberek-
nek prédikálunk; tehát a helyzet: 1000 és 1. 

Kérdem : igaz-e ? Tény az, hogy valamelyes val-
lási ismerettel a legműveletlenebb hivőnk is rendel-
kezik ; sőt akadnak a világi intelligenciánk sorában, 
habár nagyon kevés számmal, kiknek alapos theolo-

1 Hettinger: Apologie des Christentums. V. B. 121., 
122. S. 

2 Homiliae 12 contra Anomoeos de incomprehensibili. 
3 Fünf theologische Predigten gegen die Eunomianer., 

Dr. Scheiwiller : Zwei Leuchten der geistlichen Beredsamkeit 
in der altchristlichen Kirche. 
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giai tudásuk van — ez a mi előnyünk. De ez a mi 
helyzetünk nemhogy kielégítő, hanem szégyenletesen 
szomorú. 

Hogy ezt megértsük, tisztába kell jönnünk a 
modern ember lélektanával. Mindenki, aki sikerült 
ember és nem kontár, három irányba fejleszti lelkét: 
kifejleszti érzékét a tudás, a művészi szép, nemkü-
lönben a vallásos, bensőséges élet iránt. Miért is 
törné le magában a természetes törekvést? Ha a 
tudást tiszteli és a művészi szépért lelkesül, miért 
vetné meg az élet leghűségesebb irányát, a vallási 
életet?! Ha ezt megveti, elrúgta lábai alól emberi 
méltóságának piedesztálját, rombadöntötte a lélek 
világát, mert embernek való világot teremteni nem 
lehet.1 

Es fájdalom, a mi emberünk, a modern ember, 
az is, ki palotában lakik, az is, ki földön hál, elkö-
vette ezt a végzetes hibát. Ez az ember a haladás 
jegyében áll: lelke magasabbra tör, érzékei fino-
mabbak. Ámde a vallás tekintetében a legtöbbje ott 
tart, hogy azt a pici tőkét is elprédálta, mit még a 
katekizmus hagyott reá. Édes Istenem — ki nem 
lá t ja? — hányan vannak, kik elepednek a tudás 
vágyától és rajonganak a külső világ szépségeiért: 
örülnek a napsugárnak s megcsókolják a virágot; 
egy sikerült zeneszámra vörösre tapsolják tenyerüket 
és egy édes nótáért kiugranak a bőrükből ; de ha el 
is eped és sír bennük a lélek, ők a szép világra 
mutatnak, a lelket pedig magárahagyják. «Das sind 
Zustände, die zum Himmel schreien.» 

És eme helyzettel, vagy mondjuk világnézettel, 
melyről Chamberlein m o n d j a : «das ist die Religion 
des Blödsinn», ezzel az Evangelium hirnöke meg 
van elégedve. Nem hallja a kiáltó szükség szavát és 
nem érzi, hogy elérkezett az idő, mikor emberein-
ket hittel, tudással, meggyőződéssel kell fölvértez-
nünk, mivel itt mindenki harcba, a világnézetek 
kemény és meg nem szűnő harcába indul. Ezt a 
szent kötelességet és roppant nagy felelőséget nem 
érezni — szinte képtelenség. 

Es azután, vájjon oly gyorsan felejtjük-e ama 
szégyenletes állapotokat, melyek iskolai hitoktatá-
sunkban még 20—25 év előtt is uralkodtak és me-
lyeknek most isszuk a keserű levét? Máig e tekin-
tetben már jelentősen javult a helyzet. De azért még 
tengernyi a visszásság, mivel sok esetben nem telik 
annyi jóakarat, mely képes lenne megtörni a meg-
csontosodott rossz gyakorlatot. Ismerek iskolát (elemi), 
hol a hatévi katechezis szummája ez: keresztvetés; 
Miatyánk; Üdvözlégy és Hiszekegy. A tízparancso-
latot és az anyaszentegyház ötparancsolatát márcsak 
a «praematurusok» tudják. Tudok hitoktatókat, kik 
a katekizmus rovására még mindig a bibliát for-
szírozzák s azzal argumentálnak, hogy «a történet-
kéket a gyermekek jobban szeretik». Akad akárhány 

1 Proliászka : Diadalmas Világnézet. 

hittanár, kik az ágozatokon, hogy úgy mondjam, 
átúsznak, csak leckét adnak ; a magyarázat tulajdon-
kép csak a parancsolatoknál kezdődik, mert persze 
ott lehet moralizálni passzióval. Sajnálatos ügy-
buzgóság ! 

Mármost ki fogja eme nagy hiányokat pótolni? 
Az egyházi szónok, ha nincsenek is cicerói kvalitásai, 
de megérti missziójának nagy súlyát és hivatásának 
magaslatára törekszik, csodás eredményeket érhet el. 

P. Pohlinger Bekény. 

A jellem alapja és kiépítése Sz. Tamás szerint. 
II. 

4. Az érzéki élet erkölcsi megnemesitése. A gyö-
nyör és a szenvedély. - A szenvedélyt és a gyö-
nyört az embernél, aki testből és lélekből áll, értelmi 
és érzéki szempontból vizsgálhatjuk. Ha értelmi 
alapon tanulmányozzuk, úgy azt találjuk, hogy a 
gyönyör, gyönyörködés és vele kapcsolatban a szen-
vedély a cselekvésre meg van már az akaratban 
akkor, midőn ez a jót kiválasztja, gyönyörködik 
benne cselekvés közben és után s minél nagyobb az 
öröm, a gyönyör a jó kiválasztásában, annál nagyobb 
erővel, szenvedéllyel iparkodik az akarat a jó birto-
kába jutni. (1. 2. qu. 33. a 4.) 

Ettől eltér az érzéki szenvedély és gyönyör. Az 
érzéki szenvedélyekből származó cselekedetek nem 
morális tettek, hanem fizikaiak. Passiones ex seipsis 
non habent rat ionem boni vei mali (1. 2. qu. 59. a. 1.) 
E szenvedélyek az emberi természethez tartoznak, 
az érzéki képességektől függnek, ennek megfelelően 
bizonyos tekintetben önállóak. 

In statu iustitiae originális a legszebb összhang 
volt meg az értelmi és érzelmi elem között. A bűnbe-
esés nemcsak föloldotta a szép harmóniát, hanem 
fölszabadította az érzéki szenvedélyeket is. A meg-
váltás érdemei meghozták a kellő eredményt, de 
azért az értelmi nem fedi tökéletesen az érzékit. 
Ez ki-kicsap az emberből, az isteni malaszt meg-
tartja ugyan a lélek felsőbbségét, de az érzéki is 
olykor felütve fejét, legalább is bocsánatos bűnnel 
szennyezi be a lélek liliomlisztaságát (Q. D. de vérit, 
qu. 25. a. 7. ad 5.) 

Az akarat és az érzéki elem közt a hatás tulaj-
donképen ha nem is kölcsönös teljesen, de mint 
folytonos küzdelem, keveredés, kiegyenlítés tűnik 
föl. E kérdés megvilágítása végett szent Tamás kü-
lönbséget tesz passió autecedens és passió conse-
quens között. Passió autem appetitus sensitivi dupli-
citer se habet ad motum voluntatis, uno modo, ut 
praecedens, alio modo, ut consequens. Ut praece-
dens quidem, sicut cum propter passionem incli-
natur voluntas ad aliquid movendum. . . Ut conse-
quens . . . quando ex forti motu voluntatis commo-
vetur appetitus inferior ad passionem. (Q. I). de 
malo qu. III. art. 11.) 



152 RELIGIO LXXI. évi. 1912. 

Passió antecedens előáll akkor, midőn szenve-
dély indítja cselekvésre az akaratot ; az erkölcsi jót 
illetőleg pedig változás áll be, amennyiben az érzéki 
indítóok csökkenti az erkölcsi tett értékét; ugyanez 
áll az erkölcsi rossz cselekedetnél is. 

A jelen esetben kitérhetünk azon ellenvetésre, 
amelyet itt szent Tamás ellen emelnek, mintha ő 
ugyanis az erkölcsiséget egyedül a szenvedélyek 
elleni küzdelemben látná. Pedig a látszat csal. Szent 
Tamás szerint: aj Az erkölcsi teltnek megvan a 
lényeges és fontos célja, helyes tar talma: a sze-
retet Isten iránt, amely ösztönzi az embert a leg-
nagyobb fáradalmak elviselésére; b] a testiség ellen 
való küzdelem az erkölcsi erő próbaköve ; cj az 
erkölcsösség nem keresi a nehéz küzdelmeket, de 
idejekorán szembe száll azokkal. Később ez utóbbit 
oda módosították, hogy jellemfejlesztés céljából az 
érdekelt személy erejének megfelelő küzdelmeket 
maga keresi föl. 

Az erkölcsi ideál szent Tamásnál tehát nem a 
folytonos küzdelem az érzéki világ csábításai ellen, 
amely csak átmenet a tökéletesedéshez, hanem foko-
zatos előrehaladás Isten szeretetében a tökéletesedés 
útján. 

Passió consecjuensnél az akarat erősebb moz-
gása folytán az érzékiség szenvedéllyé lesz. Annál 
magasabban áll az ember erkölcsi téren, minél na-
gyobb mértékben terjeszti ki szellemi erejét az 
érzéki szenvedélyek fölé. Még magasabbfokú a töké-
letesség, ha a szenvedélyek is az erkölcsi jót céloz-
zák. Verum est ergo, quod ex passione agere dimi-
nuit et laudem et vituperium, sed cum passione 
agere potest u t rumque augere. (Q. D. de vérit. qu. 
26. a. 7. ad. 1.) A legnagyobb érdem pedig nem az 
ellenség (érzéki szenvedély) lefegyverezése, hanem az 
ezzel való szövetkezés az erkölcsi tökély elérésére. 
A valóban és igazán erkölcsös emberben a legszebb 
összhangban kell meglenni az érzéki és értelmi 
szenvedélynek és gyönyörnek, hogy nyugodtan mond-
hassa a zsoltárossal: cor meum et earo mea exulta-
verunt in Deum vivum. 

5. A jellem természetfölötti meg szentelése: az 
isteni szeretet, mint a legmagasztosabb és legegysé-
gesebb életerő. A szabad akarattal és értelemmel 
biró ember a bűnbeesés óta önerejéből nem képes 
a test kívánságainak ellenállni, nem tudja a harmó-
niát az értelmi és az érzéki szenvedély és gyönyör 
közt megtartani. Halljuk csak szent Pál szavait. 
Rom. VII. 19. Non enim quod volo bonum, hoc 
facio : sed quod nolo malum, hoc ago . . . 23. Video 
autem aliam legem in membris meis, repugnantem 
legi mentis meae, et captivantem me in lege peccati, 
quae est in membris meis. Szent Ágoston és a többi 
szent Atyák ugyanezt mondják s mint az erkölcsi 
élet föltétlenül szükséges eszközét, az isteni malasz-
tot hangoztatják. 

Szent Tamás természetes és természetfölötti világ-

rendet különböztet meg. E distinctio azonban csak 
az alanyt érinti, az embert és ennek belső tökélete-
sedését; az erkölcsiség mindkettőben egy és ugyanaz. 
A természetfölötti nem zárja ki a természetest, ha-
nem föltételezi. Hogy az ember a természetes álla-
potból a természetfölöttire emelkedjék, kegyelemre 
van szüksége, amelyet a lélekbe öntött malaszt ad 
meg; a lélek u. i. mint Isten képére teremtett lény, 
alkalmas (capax gratiae) a kegyelem, a malaszt be-
fogadására. (1. 2. qu. 113. a 10.) A malaszt rendezi 
az ember testi és lelki képességeit, megteremti az 
összhangot a szellemi és érzéki elem között. A ke-
gyelem olyannyira szükséges az embernek, hogy 
ennek elvesztése nemcsak a szép harmóniát bontja 
föl, hanem a privatio gratiae, teljes elfordulás a vég-
céltól, Istentől, halálos bűn. 

A kegyelem Isten végtelen szeretetéből csörge-
dezik az emberi nem üdvére. A kegyelem életerő, 
qualitas quaedam, habitus, amely a lélekben lakozik 
és az erények szülő anyja. Itt tűnik ki az embernél 
a természet fenséges rendje : a holt anyag élővé lesz, 
ez érzővé, az érző értelmi fokra hág és szellemi lesz, 
amelyet a malaszt Istenhez tesz hasonlóvá. Amint a 
lélek csak Isten teremtménye lehet, úgy a kegye-
lem is csak Istentől jöhet. Nulla creatura gratiam 
gratum fac ientem. . . conferre potest , . . . inde, quod 
anima humana a solo Deo creatur. (Sent. 1. 1. d. 
14. qu. 3.) A lélek, mint az isteni malaszt befogadója, 
lakhelyül a testet föltételezi. A test és a lélek a ma-
laszt segítségével közös háztartásban kialakítják a 
kegyeleméletet, amely abban nyilvánul, hogy az em-
ber testi és lelki erői, képességei az ész irányítását 
követik; az ész pedig az isteni malaszt megerősítése 
folytán Istent, mint végcélt tartva szemelőtt, az egye-
düli helyes irányban tereli a szabadakaratot minden 
működésében. 

Az isteni kegyelem által az ember Isten fiává, 
a mennyország örökösévé lesz, benne lakozik Isten 
szelleme, a jóra való hajlandóság. Ez a lex nova, a 
Szentlélek-Isten kegyelnie, amely a szívbe írt hit, 
remény és szeretetben nyilvánul meg. A hit a vilá-
gító fáklya a gyarló ember szemei előtt a nagy és 
a végtelen igazságok kutatásában ; a remény vigaszt 
nyújt az élet szenvedései és viszontagságai között, a 
szeretet magát Istent keresi s meg nem nyugszik, 
míg meg nem találja. A halál után a hit tudássá 
lesz, a remény teljesül, a szeretet örökké megmarad. 
Charitas attingit Deum, ut in ipso sistat in aeternum. 

íme, szent Tamás véleménye az ember valódi 
és igazi jelleméről. Faragó János. 

."Neomalthusianizmus. A ker. erkölcstan köréből. 
VI. 

Mindent egybevetve nyilvánvaló, hogy az önmeg-
tartóztatás, Foerster szerint «die Unterordnung der 
Naturgewalten unter die Seelengewalten» Isten 
kegyelmével lehetséges ugyan, de tény, hogy gyakor-
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latilag és erkölcsileg a házastársaknak nagyobb része 
nagy erkölcsi veszedelmek nélkül az actus coniuga-
lisról lemondani nem képes. Ha a házasfelek akar-
nák és képesek volnának kellő módon felhasználni 
a szükséges kegyelemeszközöket, a sexuális érintke-
zéstől tetszés szerint tartózkodhatnának. Minthogy 
azonban ez az eset rendesen nem fordul elő, a gyen-
gébbek kötelesek élni házastársi jogukkal, hogy 
bűnbe ne essenek. Hogyha a bűn veszedelme súlyos 
és közeli, akkor ez a kötelezettség is súlyos. 

Ám, így ja jdul fel a családapa, mi lesz akkor 
családommal ? Több gyermekkel föltétlenül le kell 
sülyednünk azon társadalmi nívó alá, melyen állunk, 
sőt esetleg nyomorognunk is kell, hogyha nem 
alkalmazzuk a malthusiánus cselfogásokat. 

Modicae fidei, quid t imes? A tapasztalás mutatja, 
hogy Isten megáldja a derék, soktagű családokat. 
Igaz, hogy többet kell majd dolgoznod, virrasztanod, 
mint hogyha nem volna gyermeked ; de Isten áldása 
lesz munkádon és nagy örömökben lesz részed, ha 
majd látod jól nevelt gyermekeidnek előmenetelét, 
boldogulását az életben. S aztán : hogy akarnád te 
az örök életet megérdemelni? Epikureizmussal? 
Dolce far niente-val? Nem tudod-e, hogy sz. Ágoston 
szerint «de paradiso ad paradisum non est transitus?» 
«Vivere, mi Lucili, militare esi». (Seneca, Epist. 90.) 
Helyesen mondja Yaldor is: «Donc ó hommes, 
voulez-vous éviter l 'enfer? voulez-vous être Français? 
soyez des hommes, et non pas des eunuques».1  

Különben pedig az egyetlen gyermek majdnem min-
dig bálvánnyá válik, akire többet költ a szülő, mint 
több gyermekre, akiket szeret, de el nem kényeztet. 
Azonkívül a gyermekek nőnek, előbb-utóbb kereset-
képesek s a vagyont gyarapítják vagy a maguk lábán 
is megélnek. A tapasztalás pedig azt mutatja, hogy 
nem a nagy gyermekszám rendíti meg a családnak 
vagyoni és társadalmi standard-ját, hanem egészen 
más természetű tényezők : az ügyetlenség, a restség, 
a kártya, alkohol, cantatrices, saltatrices, meretrices. 

Nem hagyjuk szó nélkül a neomolthusiánus 
nőknek érveit sem, hanem elfogulatlanul megtesszük 
azokra is megjegyzéseinket. Ők a női szépség, sőt az 
egészség nevében is érvelnek az új maithusi tan 
mellett; Ipgfőképen pedig azon jajgatnak, hogy a 
sok szülés, melyet hosszú pregnáció előz meg és még 
hosszabb szoptatási időszak követ, mérhetetlen kelle-
metlenséggel és fájdalommal jár. A mai nő a társas 
élet kellemeit is akarja élvezni, részt akar venni a 
szociális mozgalmakban, szórakozásokban és az 
önművelődésnek, az egyéniség fejlesztésének és érvé-
nyesítésének is kíván időt szentelni. Ám a folytonos 
szülés kirekeszti őt a társas életből, a házhoz köti, 
valóságos rabnőt csinál belőle. 

Legrövidebben azt a kifogást intézhetjük el, 
mely a női szépség és az egészség nevében sürgeti 

i Valdor, i. m. 182. 1. 

a maithusi bölcsességet. Az orvosi tudomány ugyanis 
már régen megállapította1 s a mindennapi tapasz-
talás is bizonyítja, hogy az anyaság erősíti, a termé-
ketlenség pedig kiszárítja és gyengíti a nőt ; kétség-
telen tény az is, hogy a sexuális extravaganciáknak 
hódoló nő régen elvesztette már bájait, mikor egy-
korú társnője, aki 7—8 gyermeknek adott életet, 
még mindig üde és szép. 

A társadalmi élet kellemességeiből mi sem akar-
juk, hogy ki legyen zárva a nő, de ő sem felejtse, 
hogy mint feleségnek legfőbb kötelességei a családi 
körben vannak. Finom lelkű férjek pedig tekintettel 
lesznek nejöknek szociális igényeire is és családi 
életöket úgy rendezik be, hogy a nő hosszabb idő-
közökre fel legyen mentve az anyasággal járó ter-
hektől. Ily természetű mérséklet erkölcsi kötelesség 
is. «Dass der eheliche Verkehr ein vernünftig mass-
voller und wohlwollend schonender sei, wird durch 
Gründe sittlicher und hygienischer Natur beiden 
Eheteilen zur Pflicht gemacht.»2 

Sajnos, a férjeknek nagy része nem emelkedett 
még fel arra az erkölcsi magaslatra, hogy feleségének 
kellő mérséklettel lehetővé tudná tenni az anyai 
terheknek a társas élet kellemeivel való kívánatos 
szintézisét. Ám erre lelkileg nevelni kell a férjeket. 
«Die meisten Männer — írja Foerster — befinden 
sich auf diesem Gebiete heute leider noch fast völlig 
im Naturzustande ; sie müssen aber darüber hinaus 
gelangen, so gut, wie man über die Herrschaft blin-
der Racheinstinkte im Zeitalter der Blutrache hin-
ausgekommen ist. Es scheint mir zweifellos, dass die 
Bewältigung und Einordnung der Naturkraft, die 
sich im Geschlechtstrieb äussert, an kultureller Be-
deutung weit über alle andere Naturbemeisterung 
hinausgeht.»3 Nagyon helyes ez is: «Wenn einst in 
den ersten Jahrhunderten des Christentums zahl-
reiche Ehegatten wie Bruder und Schwester mit 
einander zu leben vermochten, zur Verherrlichung 
Christi, zum frohen Zeugnis der neu entdeckten 
Kraft des geistigen Menschen, so wird es doch wohl 
kein allzu hohes Ziel für den ,freien' Mann der Ge-
genwart sein, seine Triebe so in Gewalt zu bekom-
men, dass sie nicht die Gefährtin seines Lebens im 
blossen Gattungsdienst verbrauchen und missbrau-
chen. Oder ist etwa das Geschlechtliche das eigent-
liche und allmächtige Fatum des Menschen, und 
kein allmächtiger Gott im Leben, der uns Freiheit 
verleiht, wenn wir nur ernstlich wollen?»4 

Még azok a nők is, akiknek nem juttatott a 
Gondviselés ily művelt férjet, elég alkalmat találnak 
arra, hogy anyai kötelességeik teljesítése mellett részt 

1 V. ö. Valdor, i. m. 147. 1. 
2 Franz M. Schindler, Lehrbuch der Moraltheologie, 

Wien, 1910. II. B. II. Teil, 744. I. 
3 Fr. W. Foerster, Sexualethik u. Sexualpädagogik, 190 

106. 1. 
4 U. o. 103. 1. 
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vegyenek a társas életnek örömeiben. Lehet, hogy 
nem oly mértékben, amint kívánnák, ám meg kell 
elégedniök azzal, amit elérhetnek; az óhajtott plusz-
ról le kell mondaniok, hogyha azt másképen, mint 
az új-malthusi ravaszság förtelmes eszközeivel meg-
szerezni nem tudják.1 

A veszteségért pedig bőven kárpótolják majd az 
ilyen erkölcsös anyát szép, egészséges, jól nevelt 
gyermekei és már a római Corneliának ismert esete 
mutatja, hogy ezek az örömök a legintenzívebbek és 
minden szociális kedvtelésnél boldogítóbbak. 

Jehlicska Ferenc dr. 

E g y h á z i B u d a p e s t . «Meghalni annyi, minta jóságos Istenhez 
világ- jutni». — Ezzel a hitvallással lépte át az idő és az örökké-
, , valóság mesgyéjét az osztrák-magyar monarchia elhunyt 

ntlZ • külügyminisztere, Aerenthal gróf, miután halála előtt 
napokkal, tehát tiszta öntudata mellett, meggyónt és a leg-
szentebb útieledelt volt magához veendő. A jeles állam-
férfiú földi élete utolsó perceinek e lelki épülésre szol-
gáló jelenetéről az elhunytnak egy benső barátja közös 
barátjukhoz írt levelében így emlékezik meg : «Mint-
hogy (a boldogult) csaknem teljesen elveszítette látását, 
neje nevezte meg előtte azokat, kik ágyához járultak. 
Azalatt amíg barátai közöl többen is jelen valának, jelen-
tették, hogy az a kapucinus atya, ki napok előtt meg-
gyóntatta, elhozta az Oltáriszentséget, hogy a beteget 
megáldoztassa. Kik jelen valának, távozni akartak, de 
Aerenthal kérte őket, hogy csak maradjanak. Előttük 
nyilvánítá a szerzetesnek, hogy amióta meggyónt, 

1 Szabad diszkrét módon tanácsolni a házasfeleknek, 
akik egyrészt a teljes continentiára képtelenek, másrészt 
pedig több gyermeket már nem óhajtanak, hogy a házas-
társi érintkezést arra az időre korlátozzák, amelyben a női 
testnek bizonyos fiziológiai folyamatai miatt a fogamzás 
valószínűleg nem következik be. Dr. C. Capellmann igy 
magyarázza ezt a dolgot: «Vulgo notum est, summám prae-
gnationis probabilitatem tum adesse, quando primis post 
menstruationem finitam diebus coniuges coëunt. Decrescit 
deinde probabilitas usque ad illud tempus, quando prae-
gnatio est improbabilis. Atque hoc tempus est, ut multi alii 
et ego observavimus, tertia post coeptam menstruationem 
hebdomada. Ultimis autem diebus ante menstruationem 
proximam augetur secundum plurimos auctores praegna-
tionis probabilitas. Id quidem dici nequit, esse inter duas 
menstruationes tempus aliquod, quo simpliciter et absolute 
femina gravidari non possil, sed illo tamen tempore pro-
babilitas adeo est tenuis, ut revera nulla dici possit et 
debeat probabilitas. Quamobrem ita praescribendum esse 
censeo : Ad sterilitatem facultativam assequendam abstineto 
a coitu 1. inter 14 integros dies inde a menstruatione coepta, 
2. eliam per 3—4 dies, qui proximam menstruationem ante-
cedunt. Quod si quis accurate observaverit, tandundcm 
securitatis cum habere expertus sum, quantum in quovis 
alio coitu sterili onanistico. 

A szent Poenitentiaria, mikor ebben a tárgyban kérdést 
intéztek hozzá, 1880. június 16-án azt a feleletet adta, hogy a 
gyóntató óvatosan tanácsolhatja ezt a gyakorlatot a házas-
feleknek, «quos alia ratione a detestabili onanismi crimine 
abducere frustra tentaverit». Az óvatosság főleg azért taná-
csos, mert a conceptio teljesen kizárva ebben az időben 
sincsen. 

vádat lelkében nem érez s hogy nyugodtan hal meg 
Ekkor a kapucinus atya: «Meghalni, és mondá bátorí-
tásul, annyi, mint a jóságos Istenhez menni.» Mire a 
haldokló élénken ezt válaszolta : «Ugyvan, ez az. A jósá-
gos Istenhez jutni.» Igy fogadta, így vette magához 
Aerenthal gróf az Oltáriszentséget ulieledeliil. Élő hittel 
lépte át az örökkévalóság küszöbét. Boldog ember ! Mert 
az élő hit már itt a földön előlegezi a lélek boldog-
ságát ; míg ellenben, a mint már Schiller is mondta : 
«Skepticismus und Freidenkerei sind die Fieberparoxis-
mus des menschlichen Geistes.» 

* 

B e r l i n . A forradalmi szocializmus haladását állami 
hatalommal nem lehet föltartóztatni. — Ez a t anu lság 
a szociáldemokrácia eddigi haladásából Németország 
területén. Lássuk ezt a statisztikai adatokban ! 

Az új német birodalmi gyűlésben, amint már tud-
juk, legnagyobb párt a szociáldemokrata párt. 110 tag-
gal rendelkezik a birodalmi gyűlés 397 összes létszámá-
ban. A válaszlók közül 4,250.339 ember szavazott 
szociálistára, vagyis az összes választóknak már 35%-ja 
szocialista Németországterületén. Aránylag legtöbb szociá-
lista szavazat esett latba Hamburgban, Európa máso-
dik kikötő-városában. 138,343 hamburgi ember adott be 
szociálistn szavazatot, vagyis a város birodalmi választói-
nak 61'2%-ja. Hamburg után Szászország következik, a 
fejlett ipar országa. Ilt 513,216 szavazatot hozlak össze 
a szociálislák, vagyis az ország szavazattal biró polgá-
rainak 55>-ja szociálisla. Bréma és Lübeck, Hamburg 
mellett a másik két hansa-város, 53-4 illetve 52-5%-ra 
vitte fel a szociáldemokrata szavazattöbbséget. Thuringia 
apró államaiban 49 2, Braunschweig ligségben 48'6%, Ant-
halt és Weimar hgekben 46—46%, Hessen nhgségben 
40% a szociáldemokrata szavazatok száma. Porosz-
országban, Württembergben és a két Mecklemburg 
nagyhercegségben a szociálista szavazatok arányszáma 
30 és 40 közt váltakozik. Bajorországban, hol a katholi-
kusok száma az ország lakosságánál 4/s-de, a szociálista 
választók arányszáma 27%. Baden nagyhercegségben, 
hol a katholikusok száma az ország lakosságának %-da, 
a szociálista arányszám 28%. Elsasz-Lotharingiában, hol 
30 év előtt a szociáldemokráciát csak hirből ismerték, 
a mostani választáskor 110,675 szociálista szavazat gyúlt 
össze, vagyis a választók 31-7%-ja lett szocialista. Ilt 
Strassburg város, Mühlhausen, Colmar, Metz, Strassburg 
vidéke, választoltak szociálistát. 

Az egész birodalom területén 1907-től 1912-ig a 
szocialisták 6%-kal szaporították szavazataik arány-
szárnál. Thüringiában, Braunschweigban, Elsasz-Lotha-
ringiában a szaporodás 8%. 

Ebből a keresztény társadalmi rendre nézve szomorú 
statisztikából az tűnik ki, hogy oly vidéken, hol a katholi-
kus lakosság nagy kisebbségben van, például Szászor-
szágban, a hansa-városokban, a thuringiai kis államok-
ban, a szociáldemokrácia máris többségre emelkedett, 
vagy azon a ponton van, hogy legközelebb többségre 
teszen szert. 

Másik szomorú jelensége a lefolyt birodalmi válasz-
tásoknak az, hogy például Sclileswig-Holsleinben és a 
két Mecklenburg nhgségben, hol a nép óriási többsége 
földmívelő nép, a szociáldemokrácia a földmívelő nép 
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körében is nemcsak gyökeret kezdett verni, de máris 
tetemes sikereket tud felmutatni. 

Tanulság pedig az egészből keltő következik. Első 
az, hogy sem az állami lialalom, sem a protestantiz-
mus nem bírja a népet a szociáldemokrácia áramlatai-
val szemben megmenteni. A második nagy tanulság az, 
hogy — ha a szociálista mozgalom úgy fog Német-
országban tért hódítani, mint eddig, akkor a német biro-
dalmi gyűlés XVI-ik ülésszaka 1922-ben szociálista 
többséggel log megnyílni. Mi lesz akkor a monarchiák-
kal s az ezek érdekét szolgáló hadsereggel, — ki tudná 
azt most megmondani ! ? 

* 

M ü n c h e n . Mit tervezeit Bismarck a mult század 
hetvenes éveiben a katholikus egyház ellen ? 

Mit! Hát azt, ami csak egy emberi alakban meg-
jelent titánnak juthat eszébe. Azt, hogy ő a római pápa-
ságra nézve megcáfolja az örök Igazság adott szavát: 
<?nec portae inferi praevalebunt», még a pokol hatalma 
se fog rajta győzedelmeskedni. Bismarcknak ez a terve 
most már leplezetlen történeti tény. De azt még sokan 
nem tudják, hogy ki leplezte le Bismarck sötét tervét, 
mikor a világ arról még nem is álmodott. Ki leplezte 
le? Bismarck nagy ellenfele, Windhorst, a Centrum-
párt akkori szellemóriás vezére, aki Bismarck rosszban 
jártatott eszének minden mozdulatát a maga fensőbb-
séges elméjével szakadatlanul figyelem alatt tartotta. Meg-
figyeléseinek eredményét 1877. nov. 22-én mondott em-
lékezetes beszédében, amely fényes hitvallás volt az ő 
részéről a pápaság isteni alapításáról és annak Krisztus 
egyházában központi, mindent mozgató hivatásáról, az 
akkor még hatalmuk delelőjén voll nemzeti liberálisok 
gunykacaja közt, abban a következtelésben csúcsosítotla 
ki, hogy a Németországban akkor még széltében-hosz-
szában dulakodott kultúrharcnak általa jól ismert vég-
célja, szerinte nem más, mint «Vernichtung Roms», 
Róma megsemmisítése. Azután áttért a protestáns po-
rosz hegemónia alá kerüli német birodalmi külpolitiká-
nak jellemzésére, és ebben a jellemzésben kíméletlenül 
lerántotta Bismarck arcáról az allattomos terveket tédő 
álarcot, anélkül, hogy Bismarckot megnevezte volna. 
Szavai fölöttébb jellemzők és tanulságosak. «Uraim — 
igy szólt — én nem vagyok vak a világ eseményeivel 
szemben. Jobban, mint mások, arra utalva, hogy a dol-
gokat megfigyeljem, világosan látom azt, hogy a kullur-
harc nem fog oly gyorsan elmúlni, mint ahogy kívá-
natos. Nem csupán bent az országban dúl ez a harc; 
külpolitikánknak is ez az alapja. Én meglehetősen tar-
tok tőle, hogy már nem messze van az idő (ezt Wind-
horst 1877 novemberében mondta, és IX. Pius, akinek 
halálára lesett Bismarck, hogy tervét megvalósítsa, 1878. 
febr. 7-én halt meg,1 mikor ennek a politikának fejle-
ményei láthatók és kézzelfoghatók lesznek. Itt erről most 
többet mondani, korai volna ; eljön majd az idő, mi-
kor majd beszélni fogunk róla; itt lesz a helye, hol par-
lamenti vitát fogunk fölötte nyitni ; akkor azután majd fog 
lehetni róla beszélni. Legyenek meggyőződve, biztosítom 
önöket, lesz majd bátorságom, nyilvánosság elé vinni, 
hogyan állnak a dolgok.. . Uraim, Gambetta és Crispi, 
ezek az önök főbarátai, ezek az önök főszövetségesei...» 

1 Ily világosan tudott Windhorst Bismarck lelkében olvasni. 

Bismarcknak arról a törekvéséről, hogy IX. Pius 
halála alkalmából az európai hatalmakat mozgósítja a 
pápai Róma ellen, időközben fölöttébb érdekes és tanul-
ságos bizonyítékokat halmozott össze Georges Goyau az 
ő «Bismarck et le Culturkampf» c. könyvében, az akkori 
államférfiak és diplomaták papírjaiból. A francia pub-
licista csodálatát fejezi ki Windhorst előrelátása iránt; 
téved azonban, mikor ezt az előrelátást inkább csak 
sej leiemnek, mint világos látásnak minősíti. «Wind-
horst, igy szól Gojrau véleménye, devinait plus, qu'il ne 
pouvait préciser». A dolog nem így áll. Windhorst vilá-
gosan látta, min járatja Bismarck az ő furfangos nagy 
eszét. Éppen jókor jött a «Stimmen aus Maria-Laach» 
egyik füzetében a Windhorst és Onno Klopp közt folyt 
levelezés egy részlete, melyben ez utóbbi 1874 szept. 
17-én Windhorst világos látásáról ezt jelentette a bécsi 
nunliusnak: «E napokban ilt volt Windhorst, a hü 
katholikusok leje és vezére a berlini parlamentben. 
O előttem úgy nyilatkozott, hogy Bismarck ezidőszerint 
(tehát már 1874-ben, amikor még IX. Pius halála jó 
messze volt) egész komolyan foglalkozik azzal a gon-
dolattal, hogy arra az esetre, ha Isten a jelenlegi pápát 
elvenné, ez neki ürügyül szolgálhatna arra, hogy az új 
pápától az elismerést megvonja. Ezen ő valóban töri 
az eszét. A löoka annak, hogy Poroszország Serrano 
marsainak (a carlisták ellenségének) kedvez, nem egyéb, 
mint ez a gyűlölet a római egyház ellen. Bismarck 
ugyanis atlól tart, hogy azon esetre, lia VII. Károly 
(Don Carlos) győz, okvetetlenül lesz Európában egy 
uralkodó fejedelem, ki az új pápát azonnal, tartózkodás 
nélkül el fogja ismerni. Ha ellenben, amint Bismarck 
reméli, Spanyolországban Serrano lesz győztes, akkor 
egész Európában nem lesz fejedelem, nem lesz hatalom, 
aki Bismarck akaratával szemben merni fogja elismerni 
az új pápát. Bismarcknak feltett szándéka az, hogy az 
elismerést bármely alakban (oh im allgemeinen oder in 
besonderen) minden módon megakadályozza, hogy így, 
ha már a vatikáni zsinat alkalmából schismát, szaka-
dást az egyházban nem kelthetett, most ez az alkalom 
adjon lökést a schismára». 

«Ember tervez, Islen végez», mondja egy régi jó 
magyar közmondás. Bismarck tervével is végzett az isteni 
Gondviselés. Semmi se lett belőle. A felfuvalkodott, a 
magát mindenhatónak képzelő embert Isten megtaní-
totta arra, hogy akarni és tehetni embernél bizony 
nem egy s ugyanazon dolog. Bismarck kioktatásában, 
e szellemóriás léktelenkedéseinek megzabolázásában, 
Windhorst az isteni Gondviselés kezében igazán magasz-
tos és hatalmas eszköz volt. Míg a koronás fejedel-
meket Bismarck zsebében tarthatni vélte és sorba meg-
vetette, Windhorsttól mindig méltán tarlott, mert ez 
igazán szellemi fensőbbség voll vele szemben. 

— y —la. 

T á j k é p e k • VI. Rajzolja: Mester. 

E l p u s z t u l t k e r e s z t e k . Levelet kaptam szülő-
városomból. A Tompa Mihálytól olyan édes-búsan 
megénekelt lomha Vérke partjairól, Beregszászból. 
Ahol bizony nem száll már szájról-szájra az ének. 
A rege. A berekről. A tüzes öklelődő két bikáról. 
És a j ámbor szász csordásról. Aki a bömbölve ök-
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lelődő két bika lábai alól felpattant nagy üst arany, 
ezüstpénzből ott a vérkeparti berekben szép, gyö-
nyörűséges templomot épített, mely templom körül 
izmosodott aztán várossá Szászberek, később Bereg-
szász. 

A regét, mondom, már csak talán a költő őrzi. 
Meg a mostani szép gótikus templom oldalkapuján 
mozdulatlan merevségben odaillesztett szász csor-
dásnak és egy bikának köfeje. Alig akad már valaki 
a nagy öregek közül, aki meg tudja magyarázni a 
két kőfejnek jelentését. A regéket pusztítja a modern 
irodalom. 

A szép nagy templomot — vájjon a szászét-e? — 
már a történeti hü feljegyzések szerint a lengyelek 
égették fel, hogy megbosszulják a vakmerő erdélyi 
fejedelmet, az egyik Báthoryt. Szentmisére gyűltek a 
hivek, mikor a rettenetes tűz pusztítani kezdett. 
Százan és százan ott lelték halálukat a gyilkos tűz-
ben. A lengyelek aztán a kormos falakra azt í r ták: 
«Kölcsönt kölcsönnel, jó szomszéd.» A mai templo-
mot, a messze vidék egyik legszebb templomát, a 
szent életű Hám püspök építtette fel, csaknem az 
ősinek fundamentumán. 

Hát ennek a templomnak közvetlen közelében, 
sokáig, még az én gyermekkoromban is áll vala egy 
igen egyszerű, igénytelen fakereszt. 

Erről a fakeresztről esik szó a cimemre adresz-
szált és kérdésbe került levélben. 

Irta pedig ezt a tüneményes és valóban tanul-
ságos, idők jelét hozó levelet egy éltesebb, de ifjú 
lelkű, tisztes uri matróna. Aki anyai hivatását telje-
sítvén, most lelkes, túzes ébresztője és valóságos 
apostola az én szülővárosom hitéletének. 

Sorait olvasván, azt kell gondolnom, hogy ismeri 
azokat a hangokat, melyeket itt a «Religio»-ban a 
mi kath. ünnepeinkről megütöttem. Szinte kirezeg, 
felém szól a rokonérzés és gondolat. Es nyomában 
oly Tájképet fest soraiban a nagyböjt hangulatáról, 
képéről, hogy valóban még most is hatása alatt állok. 

* 

— Emlékszik-e, uram, így ír körülbelül a tisztes 
uri matróna, arra az egyszerű fakeresztre, amely a 
mi szép templomunk kerítésénél, az országút mentén 
sokáig ott állott? És mikor úgy haza-haza jön , ju t -e 
eszébe, mi volt az a fakereszt nekünk, beregszászi 
kath. híveknek? Különösen a nagyböjti időszakban. 
De minden pénteken is. És ott járván a templom 
körül, észre vette-e, vagy talán nem vette észre, 
hogy ez a kereszt már réges-régen nincs. Elpusztult. 
Pusztulása nyomában a templomon kívül elnémul-
tak a hivek felhangzó nagyböjti énekei és zsolozsmái. 
Tövében nem látunk imádkozó embereket, utasokat, 
mint régen. Az új nemzedék előtt elmosódott a ke-
resztúti ájtatosság is. Alig tudja, mi az? S ha egy-
egy régi lakos felkeresi a szép templomot — a ke-
resztel nem találja. Böjti napok estéin hiába várja 
az éneket. Oda térdel hát a templom ajtajába és 

szomorúan emlékszik a most már elpusztult keresztre. 
A szálló ének helyett pedig a közeli vendéglőből 
hallhatja a muzsika hangjait és az üdvösség, a ma-
gábaszállás ez idejében megszokta táncvigalmakat. 
Hiszen tudom, hogy nem mi vagyunk csak így. De 
nem jól van ez így. Az elkorhadt, kidőlt, elpusztult 
keresztek nyomában vigasztalhatatlanná lesz a nagy-
böjtnek hangulata, képe. Nem nyugszunk addig, míg 
az elpusztult kereszt ismét helyén nem áll. 

* 

Es az én emlékezetemben, e levélnek során, 
mint a közel hegyen fellobogó tűz, gyúl ki ama fa-
kereszt képe és múltja. 

Az egyszerű fakereszté. Négy hatalmas, sugár, ég 
felé törő nyírfa között. Amint minden pénteken és 
a nagyböjt napjain kigyúlt rajta, mögötte a két 
mécses, lámpa. Amint a hivek százai a kis város 
minden tájékáról oda siettek a kereszthez. Az ősi 
fakereszthez. 

Hányszor és hányszor ott voltam én is. A gyer-
mekkor napjaiban. Szinte hallom, most is fülembe 
zsong a felszálló ének : 

A keresztfához megyek, 
Mert máshol nem lelhetek, 
Nyugodalmat lelkemnek. 

És énekelt fiatal, öreg. Férfi és nő egyaránt. Mint 
mikor az erdő fiatal madarai énekelnek és az öregek 
belevegyítik a maguk dalait, biztatva őket: 

— Fiaim, csak énekeljetek! Mi tanítottunk erre 
titeket! 

Isten szabad ege alatt szállt magasba a zsolozsma. 
A meghiggadás, a niagába-szállás imádsága. A közös 
érzés szárnyain. 

Jól emlékszem, hogy azelőtt a kereszt előtt, 
csaknem az út mentén, térdeplő hivek, vásárosok, 
keresztül utazók imádkoztak. Valóban fáj a lelkem 
és vádol a lelkiismeretem, hogy csak közvetett uton 
kell észrevennem, hogy ez a kereszt már nincs. El-
pusztult. Hogy elnémult a templomon kívül az ének. 
A zsolozsma. Pedig benn a templomban — örömmel 
tapasztalom — a régi hitbuzgóság, a régi hit virul. 
Es a csudálatos áldozatkészség, a mivel megifjodott 
és új, díszes ruhát nyert a templom belseje. 

Hál ahol ily jelenséggel, ekkora hitbuzgósággal 
találkozhatunk! Ott annak a régi, annak az ősi 
keresztnek is ki kell sarjadzania. Hiszen gyökere ott 
van a földben. A régi helyén. Talán mélyebben. Tíz, 
busz, harminc éves rétegekben. Csak ásni, mélyí-
teni kell. És a munka nyomában, ha nem is a szász 
csordás arany-eziist üstje villan ki a földből. De 
megtalálják az Üdvösség fáját, az elpusztult keresz-
tet. És vissza hozza azt a régi, azt az élő, azt a 
feledhetetlen nagyböjti hangulatot és képet. 

Miért foglalkozom én itt, e helyen, e Tájképek-
ben ezzel az egy, mondhatni helyi — fakereszttel? 
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Mert lelkem, mert reménykedő aggódásom a 
lomha Vérke partjairól más tájakra, hasonló képek-
hez is elszáll. 

Hány és hány elkorhadt, kidőlt és elpusztult 
keresztről írhatnék még ! 

Városokban, falvakban a kidőlt, elpusztult ke-
resztek nyomában pusztulnak, vesznek az ősi, a régi 
énekek, zsolozsmák, keresztúti ájtatosságok. A nagy-
böjt lelke száll velük el egész tájékról. 

Nincsenek már ott azok a csudás jelek, Krisztus 
Urunk keresztjei, melyek a templomokon kívül is 
olyan erővel és vonzó hatalommal intenek, kérnek, 
figyelmeztetnek és lelkiismeretet ébresztenek. Hány 
és hány eltévedt embert állít meg az útszéli kereszt? 
Hogy beszélnek titkon velük. Hány elvándorolt, ki-
vándorolt embert hivnak vissza ? A legutolsó órák-
ban. Pillanat alatt. 

Sose feledem azt az életjelenséget, amit nekem 
egy amerikai visszavándorolt ember mondott el: 

— Ott volt ő is a tengeren túl. A rettentő ide-
genben. A kétségbeesés, a rémület karjaiban. Mikor 
senkivel nem tudunk beszélni. Senki nem akar ve-
lünk szóba állani. Mikor az elhagyatottság érzése — 
a halál, a vég megérzése. 

Az én szerencsétlen emberem is futott, kereste 
a rengeteg erdőséget. Mint a sebzett vad el akart 
rejtőzni, hogy pusztulását ne lássa a Nap. És egyszer 
csak egy feszület, fakereszt szökik a szemébe. Édes 
felvillanással rohan feléje. Örömköny rezeg pilláján. 
S mintha csak rég ismerősére, egyetlen barátjára 
talált volna, oly forrón öleli át a kereszt lábait. 

— Mindenki elhagyott itt! — zokogta — e ret-
tenetes, e rémítő idegenben. Csak te vagy az itt is, 
aki voltál régen. Csak te maradtál hű. Régi Megvál-
tóm, látom, most is felém hajlik a te töviskoszorús 
fejed. Felém dobog átdöfött szived. Utánam nyújtod 
karjaidat és azt rebegi ajkad: 

— Kelj fel és jár j ! 
Es ez a kétségbeesett, az elpusztulás karjai közt 

vonagló ember felkelt és dolgozott. Ott hullott ve-
rejtéke a mélységes bányákban. E verejték árán sze-
rezte meg utijegyét, hogy vissza, haza jöhessen. 

. . .Nemcsak a nemzetnek vannak kivándorlói. 
Az Egyháznak is. A hitnek is. De még mennyi ! Akik 
soha nem teszik lábukat a haza, akarom mondani 
a hit országába. A templomba. Hanem ott vergőd-
nek a «nihil», a tagadás, a közöny karjaiban. Ott 
járdalnak a hitetlenség utain. Hányszor és hányszor 
villan fel az ő számukra is, talán az utolsó órákban, 
a templomon kívül, az útszélen, az erdőben, hegye-
ken, völgyeken álló kereszt. Hányszor győz csudásan 
az a megtöviskoszorúzott fej, hív, eseng az az átdö-
fött szív. Hányszor emelik fel a sárból, az élet örvé-
nyéből a kétségbeesett embert azok a kiterjesztett 
kezek ? 

Ha láttok embert a mezőkön, az országutakon 
térdelni és állani mereven, megindulás nélkül gon-

doltatok-e arra, mi történhetik annak az embernek 
lelke kohójában? 

Építsetek tehát díszes templomokat, iskolákat, 
prédikáljatok és rendezzetek szabadelőadásokat, de 
ne engedjétek, hogy Isten szabad ege alatt, fenn a 
hegytetőn, ahol a mennydörgés szava hömpölyög, 
lent a völgyben, ahol virág nyílik és patak cseveg, 
országúton, ahol kocsik és parasztszekerek szaladnak 
és a leghatalmasabb templomok mögött, amelyekből 
az orgona zúg-búg felétek: ne engedjétek elpusztulni 
a keresztet. 

Hanuy Ferenc dr. : A jef|yessé(j és házasság- Jroda-
kötési forma kifej lődése a «Ne lemere» dekretumig. j Q m 
(Jogtörténeti bevezetés a «Ne temere» decretumlioz.) 
Budapest, 1912. IV+340 1. Ára 5 k. 

I. Az 1907. ang. 2-án kibocsájtott «Ne temere» dek-
retum a házasságjog irodalmának különben is mindig 
magas vízállású folyamát alaposan megduzzasztotta. 
Eriékes és kevésbbé értékes cikkeket és könyveket 
szinte beláthatatlan mennyiségben hozott magával az 
áradat. 

A dekrelum az eljegyzésnek és házasságkötésnek 
nyilvánossági, ünnepélyességi formáját szabályozza. Ért-
hető ebből, hogy különösen a házasságkötés jogára 
és tanára irányult a jogászok figyelme. 

A házasságkötési jogban két pontot kell megkülön-
böztetni. Az egyik foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy 
melyik az a cselekvény, mely a házasságot megteremti ; 
melyek a házasságkötés lényeges elemei ; a másik pedig 
a házasságkötés ünnepélyességi, nyilvánossági formájá-
val foglalkozik, amely valamikor a házasság törvényes-
ségéhez, megengedettségéhez, a trienti zsinat óla pedig 
érvényességéhez szükséges. 

A «Ne temere» a házasságkötés lényegét nem 
érinti. A III. Sándor által megteremtett házasságkötési 
törvényhozás a házasság konstitutív elemét illetőleg 
azóta sem változott. Annál inkább érinti a «Ne temere» 
a házasságkötés formáját, még pedig úgy, hogy módo-
sította a clandestinitas bontó akadályát (az eljegyzésre 
nézve pedig megteremtette). 

A «Ne temere» doktrinális és legiszlatív előzményeit, 
vagyis az eljegyzési és házasságkötési forma kifejlődé-
sét egész a «Ne temeréig» tárgyalja Hanuy dr.-nak a 
címben jelzett, imént megjelent munkája. Reiner János-
nak néhány évvel ezelőtt megjelent, «Az egyházi házasság-
kötési forma kifejlődése» c. könyvével a legkiválóbb 
müvek közé tartozik, melyek az egyházjogi irodalom 
terén nálunk az utóbbi években megjelentek. Becsületére 
válnának akármelyik gazdagabb külföldi irodalomnak 
is. Bizonyos tekintetben ki is egészítik egymást. Reiner 
a házasságkötés lényeges elemével foglalkozik, Hanuy 
a házasságkötés formájával. Előnye Hanuynak, hogy a 
dogmatikában való jártassága pontosabban eligazít az 
általa is tárgyalt házasságot létesítő cselekvény kérdé-
sében s nem vitatja el az egyháztól kezdettől fogva 
bírt házasságkötési elvét, dogmatikai álláspontját. 

Az egyház igenis, kezdettől fogva tisztában volt 
aziránt, hogy a házasságot a kölcsönös beleegyezés 
hozza létre. De hogy ezl az aktust miképen kell vé-



158 RELIGIO LXXI. évi. 1912. 

gezni, hogy a házasságot hogyan kell megkötni, arra 
nézve nem volt mindjárt kezdettől kész ritualéja. Át-
veszi a vele kapcsolatba jött népek nászszertarlásait, 
kiküszöbölve mindazt, ami a pogány vallással állt kap-
csolatban, s pótolva új, keresztény vallási szertartások-
kal, melyek ilyenformán a később kialakult egyházi 
házasságkötési formaságok első kezdetei. 

Ezek szerint a keresztények házasságkötési formái-
nak megismerése céljából szükséges megismerni azon 
népek házasságkötési szertartásait, melyekkel a föllépő 
kereszténység érintkezésbe jutott, mert mindegyik 
menyegzői szokásaiból vett át elemeket. Ezért tár-
gyalja Hanuy dr. könyve elején (1—4. §.) a zsidók, görö-
gök, rómaiak s germánok házasságkötési cselekvényeit. 
Részletesen, imponáló irodalmi apparátussal, a nála 
megszokott alapossággal, tanulságos jogbölcseleti s jog-
összehasonlító vizsgálódás kíséretében. 

Az 5—14. §-ok adják a jegyesség és házasságkötési 
forma fejlődését a «Ne temere» dekretumig. 

Az egyháztörténet ókorában a házasságkötési szer-
tartások nagyobbrészt megegyeznek a népszokás szerinti 
nászszertartásokkal, de már kezdettől fogva beléillesz-
tett az egyház bizonyos cselekvényeket a maga részé-
ről is. Nevezetesen kívánja, kogy bizonyos egyházi 
nyilvánossággal és szentmise-áldozat, valamint papi 
benedikció kíséretében kössenek a keresztények házas-
ságot. Az így létrejött ókori szertartás-ciklus pontos 
összeállítása olvasható az 51—53. lapokon. 

Az azonban nem bizonyos, hogy magát a házas-
ságot létrehozó beleegyezést mikor és hogyan jelentették 
ki : expresse az egyház színe előlt-e, vagy már elvégez-
ték azt előzőleg egymás közt, mielőtt a templomba 
jöttek, vagy hogy a nászszertartás cselekvényeinek 
egyikét avagy másikát vették e consensus-kijelentéssel 
egyértékűnek. Ellenben bizonyos, hogy a menyegzői 
cselekvények teljes mellőzésével kötött házasság az 
ágyasság jogvélelme alatt állott ugyan, de ha a bele-
egyezést a felek be tudták bizonyítani, érvényes volt. 

A középkor házasságkötési cselekvényeit leírja 
Hanuy az 53—57. lapokon. Hogy ezek közül Gratianig 
melyiket tekintették a házasságot megteremtő cselek-
vénynek, arra nézve a régibb és újabb kanonisták közt 
többféle elmélet van. Részletesen tájékoztat e kérdés-
ben a 6. §. A 6. pontjában tárgyalt consensus elmélethez 
csatlakozik a szerző, melyet az egyház — ha itt-ott 
elhomályosodott is (az ecclesia transalpina tanában) — 
mindig vallott (szent Ambrus, Ágoston, Leo, Ps. Chriso-
stoinus, I. Miklós a tanúi), III. Sándor óta pedig félre-
érthetetlenül tart. Ezen elmélet nyugszik a legerősebb 
belső és külső bizonyítékokon és megóvja a kapcsola-
tot a keresztény ókor és középkor közt, valamint az 
előbbinek kapcsolatát a római joggal. 

Sipos István dr. 
* 

Anka János : T e n g e r s z e m e k . Kolozsvár. Szent 
Bonaventura nyomda. (Ferenciek.) 1912. Ára 2 korona. 

Verses kötettel van dolgunk. Oly verses kötettel, 
amelyről még a «Pesti Hírlap» is elismeréssel nyilat-
kozott. A kötet szerzője ismerős iró; találkoztunk vele 
az «Elet» hasábjain, élveztük tárcáit az «Alkotmányá-
ban és a Ferenc-Hírnök olvasó ezreinek szintén ő a 
legkedveltebb irója. 

Anka ezen verseivel oly helyet foglalt el modern 
lyránk terén, amely hely csak kevésnek az osztályrésze. 
És ha meg akarnók határozni helyét a modern lyriku-
saink közt : azt kellene mondanunk, hogy azoktól is 
sokban különbözik. Különbözik pedig annyiban, hogy 
az alakot minden kímélet nélkül alárendeli a benső 
tartalomnak.1 Költeményeinek alakja egyszerű, nyelve-
zete bölcselkedő, tartalma pedig valódi unicum. 

Jól tudom, hogy Anka azon fönséges életprogram-
mot tűzte maga elé, hogy a krisztusi világmegváltói 
igazságok életfilozófiáját énekelje meg. És ezen élet-
filozófiája az, ami költeményeinek abszolút értéket köl-
csönöz. Különösen «A könny evangeliuma» cimű 16 
versből álló ciklus élő tanuja annak, hogy Anka a 
krisztusi hit életfilozófiájának poétája. Minden egyes 
sorban ott hangzik a megváltott «én» titokzatos szava, 
akármint fájdalom, akármint megnyugvás, vagy mint 
az «én» győzelmében való remény. És ez az «én» a 
kegyelem rendjében van szemlélve s ez óvta meg őt az 
optimizmus és pesszimizmus túlzásaitól. 

Anka költeményeiben a természetfölötti világ ke-
gyelme és az emberi szívnek a küzdelmek hevében el-
hangzott panasza elválaszthatatlanok. Épen azért köl-
teményeinek az olvasása úgy hat, akárcsak a biblia 
igazságai a költői szépségek bájaiba öltöztetve. Taníta-
nak, nevelnek, gyönyörködtetnek egyszerre. Ez az, amit 
Ankában méltatunk leginkább ; ez az, amiben ő most 
egyedül áll s ez az, ami költeményeinek olvasóját az 
utóérzések bűvkörébe vonja. 

Tehát a krisztusi örök eszméknek az ember leg-
reálisabb életébe való beállítása — az ö sajátossága. 
És habár hangja elégikus, melynek kifejezője a könny, 
mégis ő nem a lemondás énekese, hanem a küzdelmek 
keresztje alatt nagyranőtt lélek megnyugvásáé és az 
örök aspirációié. Emellett legjobban tanúskodik az 
«Én», a «Nagy titkot beszélek minden embereknek», 
azután «Az én szülőföldem a csodák hona», «Én a 
magasságok főnixmadara» stb. költeményei. Nem tudom 
elhinni, hogy Anka a lemondás útjaira tévedne. A krisz-
tusi eszmék diadalában való hite és hatalmas költői 
talentuma megóvják őt ettől. Hiszen ime mily öntudat-
tal dalolja : 

Hej ! a vándorúton messze értem én — 
Átvágtam az éjen, száz életveszélyen 
Égbetörő vágyak Illés-szekerén. 

Születő világok kapujában állok, 
Királlyá emelnek bús rabszolgaálmok, 
Új pogányistenek halálára várok . . . 

Ettől az embertől még sokat és nagyot remélünk. 
A költeményekhez D. Dobay Zsigmond rajzolt iga-

zán kedves képeket . Mlinarovits Kelemen. 
* 

L e s fê tes c e l é b r é e s a R o m e et a Pa r i s a 
l'occasion de l'élévation au cardinalat de Son Eminence 
le cardinal Amelte archevêque de Paris. Paris, 1912. 
Louis Soye. 8° 100 lap. 8 képpel. 

A szív és lélek azon kimagasló tulajdonai, amelyek 
Amelte Leo bíboros kiváltságos sajátját képezik, roha-
mosan meghódították a legszélesebb rétegeket. Roppant 

1 Ne quid liimis Szerk. 
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kiterjedésű egyházmegyéjének papjai épp úgy lelkesed-
nek érte, mint hivei. Az előkelőségek sem csekélyebb 
tisztelettel környezik, mint a legegyszerűbb polgárok. 
Szinte gyermeki bizalommal közelednek hozzá az öre-
gek. Rajongó szeretettel árasztják körül a gyermekek. 
Mindenki ismeri. Igen sűrűen jelenik meg hivei között 
a templomokban, kórházakban, különféle kulturális és 
jótékonysági intézetekben. Nem csoda, hogy keresve 
keresik mindannyian az alkalmat, hogy minél fényesebb 
tanúságot szolgáltassanak szeretetük és ragaszkodásuk 
mélyen gyökerező érzelmeiről. 

Midőn a mult év végén a szent kollégium tagjai-
nak soraiba emeltetett és biborral övezve tért vissza az 
örök városból hivei közé, oly ovációkat rendeztek tiszte-
letére, aminökre alig emlékeznek a francia főváros 
büszke falai. Valóságos népáradat hullámzott a lyoni 
pályaház körül, midőn december 1-én megérkezését 
várták. Tombolt a nép örömében, midőn megpillantotta 
mosolygó vonásait. Zugó éljenzéssel kisérte a lelkes 
üdvözlést, amelyben Keller ezredes tolmácsolta hívei-
nek örömét kitüntetése felett. 

Meghatottan válaszolt. Biztosította hiveit, hogy 
köszönete, amelyet szavakba foglalni alig lehet, az az 
odaadás és kitartás lesz, amellyel mindennemű szel-
lemi, erkölcsi és anyagi érdekeiket előmozdítani óhajtja. 

Biadó éljenzés követte szavait, amely még akkor 
sem csendesült le, amidőn a biboros elhagyta az indó-
házat. Virágokkal elárasztott fogata csak lassan halad-
hatott. A pápa és a biboros éljenzése melleit sűrű 
tömegek kisérték fogalát egészen a szerény palotáig, 
amelyben Páris főpásztora székel. 

Még ki sem pihente fáradalmait, midőn másnap 
délután azon az egyházi ünnepségen kellett megjelennie, 
amely gyönyörűen feldíszített székesegyházának, a bámu-
latra méltó Notre Damenak falai között folyt le. 

Óriási néptömeg hullámzott a hatalmas épület 
merész boltívei alatt. A szentélyben a suffraganeus 
püspökök és egyházmegyéik küldöttei, továbbá a Notre 
Dame káptalanának és Páris papságának tagjai foglal-
tak helyet. A szentély lépcsőinél 300 széken a párisi 
társadalom legkiválóbb képviselői voltak láthatók. 

A roppant méretű templom sem volt azonban képes 
az összes megjelenteket befogadni. Ezrekre ment azok 
száma, akik kénytelenek voltak a templom előtt fekvő 
térségen maradni. 

Sokáig tartott, míg a biboros a 130 m. hosszú 
főhajón végig haladva, trónját elfoglalhatta és Pousset, 
a N. D. káptalanának főméltósága üdvözlő beszédét 
megkezdhette. Szeretetteljesen válaszolt a nemesszivü 
biboros. Megköszönte «nemes lelkületű, képzett és buzgó 
papságának» lelkes munkásságát. Hangsúlyozottan ki-
emelte, hogy Isten kegyelme után ez tette lehetővé azt, 
hogy elérhesse azokat az eredményeket, amelyekért 
forró hálát rebeg az isteni Gondviselésnek. Majd a szó-
székre lépett. 

Mély benyomást keltő szavakkal tolmácsolta elő-
ször köszönetét a tisztelet, szeretet és ragaszkodás azon 
impozáns megnyilatkozásáért, amelyre csodálkozva tekin-
tenek alá a N. Dame ősrégi falai is. Elmondotta aztán 
római tartózkodásának főbb mozzanatait. Hangsúlyozta 
különösen, minő gyöngéd szeretettel emlékezett meg a 
szent Atya a francia nemzetről. Minő meggyőződés 

hangján juttatta kifejezésre azt a reményét, hogy el 
fog jönni és talán inár közel van az az idő, midőn az 
egyház legidősebb leánya be fogja ismét tölteni magasz-
tos hivatását, amely körül a századok folyamán annyi 
buzgóságot és állhatatosságot tanúsított. 

Nem titkolhahatott azonban a biboros egy fájdal-
mas érzést. A világ összes kath. országainak képviselői 
megtiszteltek látogatásukkal Rómában. Csak «a hivatalos 
Franciaországgal» nem találkozhattam. Ez a körülmény 
azonban — folytatta elragadó lelkesedéssel — nem fog 
akadályozni abban, hogy megingathatlan bátorsággal, 
csüggedni nem tudó bizalommal megkíséreljek mindent, 
«hogy visszavezessem Franciaországot az egyház szerető 
karjai közé. Olyanná alakítsam, aminőnek Krisztus 
Urunk látni óhajtja. Szívvel-lélekkel fogok egy irányban 
dolgozni. És nemde, ti mindnyájan segédkezet fogtok 
nekem nyújtani e munkában?» 

Majd a Boldogságos Szűz segítségét és támogatását 
kérle a munkához és e megragadó szavakkal végezte 
beszédét. 

«Eljön a nap, amelyen a bíbornoki kalap, méltó-
ságom jelvénye, itt fog függni a boltivek alatt. Oh vajha 
emléke lehetne az majd a munkáknak, amelyekre 
vállalkoztam. A küzdelmeknek, amelyeket végigharcolni 
akarok. A győzelmeknek, amelyeket Istenért és az egy-
házért kivívnom sikerült. Oh, vajha záloga lehetne az 
igazság koronájának, amelyet az isteni Bíró azok szá-
mára tart fenn, akik ilt alant országának eljöveteleért 
küzdenek». 

Visszafojtott lélekzeltel hallgalla az óriási tömeg a 
mézesajkú biboros e szavait és szótlan megilletődéssel 
nézte, hogy elhagyván a szószéket, kifelé indul. Látván 
u. i., hogy a templom előtti téren mily nagy sokaság 
van összeseregelve, ott is akart néhány szót szólani. 
Midőn a sokaság észrevette a bíborost és egyik kísérője 
tudatta, hogy szólani kíván, néma csendesség lön. 

«Nem találtatok helyet, kedves híveim — mondá a 
biboros — az óriási templomban. De tudjátok meg, 
hogy van e templomnál tágasabb hely i s . . . a főpász-
torotok szíve ! Helyet foglaltok abban mindnyájan és 
veletek együtt mindazok, akiket szeretettel öveztek.. . 
Fogadjátok áldásomat és legyetek meggyőződve, hogy a 
tietek vagyok élve és halva». 

Egeket verő éljenzés követte szavait. A biboros 
várakozott, mig a lelkesedés ártatlan zaja le nem 
csendesül. 

«Most pedig, kedves híveim, mondá, vonuljatok el 
szép rendben, hogy a béke őrei, akiket ilt látok és akik-
nek megjelenésűkért köszönetemet nyilvánítom, elmond-
hassák, hogy nincsenek jobb polgárok, mint az igazi 
keresztények». 

Éljen a pápa ! Éljen a biboros ! — hangoztatta a tömeg 
és csendben szétoszlott. 

E lélekemelő ünnepségek megörökítésének van 
szentelve a meleg szeretetlel írt, díszes kiállítású munka, 
amely néhány nap előtt hagyta el a sajtót. A párisi 
nagy napok mellett kiterjeszkedik minden nevezetesebb 
eseményre, amely Amette biboros római tartózkodása 
alatt felmerült. 

Ékesen szóló tanúja az annak a ragaszkodásnak 
és szeretetnek, amely a biboros ünnepeltetésének rugó-
ját képezte. Legyen biztató hírnöke is a kedvező fordu-
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l a tnak Franc iaországban , amely u tán a nagy szellemű 
b ibo rnok á ldozatos lelke oly liően vágyakozik. 

Wolter Gyula dr. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Méltóságos Uram ! Mások, ugye, rendesen panaszt, 

de én mégis inkább örömhírt szeretnék leszögezni e 
levelemben. Hiszen igaz, hogy amiről irok, magában 
véve nem valami nagy dolog. De annál több lehet 
a megfelelő érdeklődés mellett. 

Évek óta újra és újra felhangzik a panasz, hogy 
egyesületeinkben nincs meg az igazi élet. Mi tudunk 
elég jól összeállítani kath. köröket, legényegyesülete-
ket, ifjúsági egyesületeket stb. Egy kis felbuzdulással 
megy az mindenütt. De tovább vezetni, megtartani 
bennük azt a bizonyos elevenséget, már alig tudjuk. 
Belefáradunk. A kör unalmassá lesz. Elveszti érde-
kességét. Megszűnik benne a munka, mivel megfelelő 
munkát nem tudunk nyújtani. Olyan munkát, amely 
érdekes, változatos s amellett hasznos is lenne. Mert 
hiszen ilyen munkát hosszabb időn át nyújtani egy 
körnek egyike a legnehezebb feladatoknak. 

Mihelyt pedig egy egyesületben megszűnik a 
munka, az az egyesület megszűnt élni. Azaz ha él 
is, az ő élete csak alvás és — lassú haldoklás. S ime, 
én e szomorú keretbe illesztem bele az örömömet. 
E napokban jutott kezemhez a «Nyitrai Kath. I f jú-
ságot Védő Egyesület» lapja, az «Előadások.» Csinos 
kis füzet, negyven oldalnyi terjedelemben. Megjelenik 
évenkint nyolcszor, a téli hónapokban.1 

Megjelent már ennek előtte is. De más céllal. 
Most azonban megerősödve jelent meg. Jóakarattal, 
tettre vágyóan és munkára készen. Nem akar keve-
sebbet, mint társul szegődni oda az egyesületek ve-
zetői mellé, hogy segítőjük, tanácsadójuk és vezető-
jük legyen. 

Rövid vezércikk után ad felolvasást vetített ké-
pekhez.2 Utána közöl szociális és gyakorlati irányú 
felolvasást. Egyet kidolgozva. Egyhez pedig ügyesen 
felhasználható vázlatot. Ezekután az «Útmutató» című 
rovatában közöl a gyakorlati életből merített taná-
csokat és kidolgozott programmokat érdekes esté-
lyekhez, összejövetelekhez stb. 

Majd ismertet szociális és egyesületi életbe vágó 
műveket, előadásokat, színdarabokat. Bemutatja az 
egyesületi élet helyi különlegességeit. Tehát felöleli 
mindazt, amire az egyesületekben csak szükség 
lehet. 

A lap munkatársai és rovatvezetői mind körök 
és egyesületek vezetői sorából kerültek ki. Tehát 

1 Szerkeszti Filkorn Jenő hittanár és egyesületi elnök. 
A lap ára 4 korona egy évre. Az érdeklődők hozzá fordul-
hatnak mutatványszámokért. 

2 Vetített képsorozatok e felolvasásokhoz a fent neve-
zett egyesületnél kaphatók igen kedvező föltételek mellett. 
Nagyon beváltak mindenütt. 

olyanok, akik nem a «zöldasztal» mellől írnak, 
hanem onnan a gyakorlati életből. Ez a lap nem 
kevesebb, mint titkára akar lenni az egyesületek 
vezetőinek. 

Azért hiszem, hogy e lap csakhamar az egyesü-
leti tevékenység központjává lesz. Csakhamar ott kell 
lennie az egyesületek, körök vezetőinél. De azoknál 
is, akik bár egyesület nélkül, de mégis szociális te-
vékenységet akarnak kifejteni. így különösen a nép-
szövetség helyi vezetői kezében is megbecsülhetet-
len, mert vele tartalmassá lehet tenni a népszövet-
ség összejöveteleit is. De mennyire! 

A mi örömünk tehát igazán őszinte lehet. Hiszen 
annyi remény van benne s az alap, amelyre építjük, 
valami reális, valami közelfekvő hozzánk. 

Róza György, legényegys. elnök. 

F. Vajdaliunyad. Nincs hátralékuk. 
S-s. Pannonhaln ia . Köszönöm. Jó lesz. 
Cz. P á p a . A küldött összegből jelen évre csak két ko-

rona marad. 
R . B u d a p e s t . Lássa, lássa, önben a hiba; kesergése 

onnan van, mert még nem tanulta meg eléggé kiismerni az 
embereket. Ez a discretio spirituum. Óvakodjék a szembe 
nagyon mézes-mázos szavú emberektől, ezek a leghamisab-
bak ; az ilyen emberekről írta Kisfaludy Károly: elől méz, 
hátul mar. Olyan az is, aki megszólta. Különben nyugtassa 
meg a lelkiismerete; ha ez azt mondja, hogy hiven teljesíti 
kötelességeit, az efféle nagyszájú kucséberek megszólásaira 
ne adjon semmit. 

O. Budapes t . Sajnos, szembetűnő ma a nőtisztelet 
hanyatlása. Nemcsak a motívumai, de az a magaslat is tűnő-
félben van, amelyre a kereszténység a nőt emelte. Hova-
tovább nem lesz egyéb a nő, mint aminek Madách mon-
dotta: szép, de haszontalan csecsebecs. És sajátszerű, senki 
a világon nem dolgozik jobban a nőtisztelet rombolásán, 
mint a nők maguk. Nem más, ők alacsonyítják le magukat — 
szinte eszeveszettül. Nevetik az erényt, mely nekik értéket 
adott. Majd megsiratják még. 

TARTALOM : Új könyv a kath. autonómiáról. 
(A miniszter kezében lévő kath. alapok és alapítványok 
kezelése 1848-ig.) VIII. Dudektöl. — Az evangeliumi 
vetésre rossz esztendők járnak. II. P. Pohlinger Bekény-
től. — A jellem alapja és kiépítése szent Tamás szerint. 
II. (Vége.) Faragó Jánostól. — Neomalthusianizmus. VI. 
Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika. — y 
— la-tói. — Tájképek. (Elpusztult keresztek.) VI. Mester-
től. — Irodalom. Hanuy : A jegyesség és házasságkötési 
forma. I. Sipos István dr.-tól. — Anka: Tengerszemek. 
Mlinarovits Kelementől. — Les fêtes celébrées a Rome 
et a Paris. Waller Gyula dr.-tól. — Levél a szerkesztő-
höz. (A nyitrai ifjúsági védőegyesületről.) Kóza György-
től. — 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 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 

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

SZERKESZTOSEG E S KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Új könyv a kath. autonómiáról. (IX.) 

Egyházunk mai legvitálisabb érdekeit érintő tanul-
mányunknak végére értünk. Kérészy dr. könyvét bí-
rálva s nézetet nézettel szembe állítva, alaposan 
megforgattuk kath. autonómiánk összes függő kérdé-
seit. Minden idevonatkozó részletet kellő világításba 
helyeztünk, úgy hogy a tárgyilagosan itélő olvasónak, 
mérlegelve az érveket, a végén önként arra a követ-
keztetésre kell jutnia: az az óhajtott autonómia, 
azoknak a miniszter kezében lévő kath. jogoknak 
és javaknak kezelése Isten és ember előtt megilleti 
a katholikusokat.1 

Talán annál hatásosabb volt bizonyításunk, mert 
folyton az ellenkező konkrét véleményeket boncolva, 
s mindig a történettel kezünkben állapítottuk meg a 
mi követelményeink jogos voltát. 

Az egészből még csak egy rébusz megoldása van 
hátra: Kérészy dr.-nak többször emiitett kétlelkű 
álláspontja a kath. autonómia kérdésében. Fejtegeté-
sem folyamán sokszor rá kellett arra mutatnom, hogy 
felében jó barátnak, felerészben meg ellenfélnek mu-
tatkozott be; s eme sajátszerű eljárásában nem zavar-
ták se a folytonos logikai ugrások, se a lépten-nyomon 
felbukkanó és szemetszúró következetlenségek ki-
indulási pontja s további következtetései között, 
melyeket az államjogászok bizonyára szemére is fog-
nak hányni. Semmi se zavarta, egész nyugodtan ha-
ladt előre s csak egyben volt folyton következetes, 
abban a következetlenségében, hogy a szerinte is 
minden izében állami eredetű kath. egyházi vagyon 
kezelését mégis rettenthetetlenül minden fordulatnál 
a katholikusoknak, a kath. autonómiának ítélte oda. 
Az államjogászokkal karöltve indult útnak, egy nézetet 
vallott velük, de a végén mindenkor az ellenkező 
következtetésre jutott. 

1 Egész tárgyalásunkból kitűnik, hogy az «autonómia» 
szó mást jelent a protestánsoknál és mást a katholikusoknál. 
Nálunk csupán az 1848. III. t.-cikk által a felelős kormány 
kezelésébe juttatott jogaink visszaszármaztatását jelenti a mi 
kezeinkbe. Tehát rendezetlen ügyeink rendezését az állam-
mal szemben. Egyebekben a kath. egyháznak van Krisztustól 
rendelt autonómiája, önkormányzata a saját vallási ügyeiben ; 
ez az autonómia most is megvan, azt meg-, vagy visszasze-
rezni nem szükséges. 

Még könyve előttünk álló utolsó fejezetében is 
következetes e következetlenségében. Még egyszer 
összegezve az autonómiai elaboratum követelmé-
nyeit: az ott kifejezésre jutott, a kongresszusi többség 
által elfogadott s a főkegyurnak benyújtott szövege-
zéssel szemben is a kongresszusi kisebbséghez, a 
többet követelő Ugron-párthoz csatlakozik. Tehát 
még ő licitál rá az elaboratorumra s azt mondja : 
tekintve a miniszter kezében lévő kérdéses alapít-
ványok kizárólagos kath. célját, s tekintve azt, hogy 
a vallás- és tanulmányi alap (az egyetemit t. i. fel-
adta) 1848-ig is a helytartótanács kebelében működő 
s kath. egyházi és világi férfiakból álló bizottságok 
utján kezeltetett, mindkét alapnak a kezelését az 
autonómiára ruházhatónak Ítéljük; de, mint azt már 
többször hangsúlyoztuk, csakis oly módon, hogy az 
autonómia ezen hatásköre s functiója tekintetében 
az állami kormányzat organismusának keretében 
járhasson el, vagyis a vallásüg3'i minisztériumnak 
alárendelten, illetőleg annak felügyelete és ellenőrzése 
mellett vegezhesse az alapok kezelésére vonatkozó 
tevékenységét. Nézetünk szerint — úgymond — ez 
a megoldás nem állana ellentétben az 1848. III. t.-cikk 
6. §-ában foglalt azon rendelkezéssel (az ezer éves 
múltból ugyanis csak ez az egyetlen egy, ez a 60 év 
előtti paragrafus okoz zavart összes régi vagyoni 
jogaink körül !), hogy () Felsége, mint egyéb egyházi 
ügyekben, úgy a főkegyúri jog gyakorlata tekinteté-
ben is a végrehajtóhatalmat a minisztérium útján 
gyakorolja, miért is a vallási és tanulmányi alapok 
kezelésének az autonómiára ebben az értelemben való 
átruházása a törvény módosítása nélkül is megvaló-
sítható lenne. (105. 1.) 

A kongresszusi elaboratum t. i., mint már emlí-
tettem, tekintve az akkori közhangulatot, illetőleg az 
akkori kormány hangulatát, hogy végre-valahára, ha 
csak első lépésként is, az autonómiát tető alá hoz-
hassa, a minimummal elégedett meg; nem is az 
alapok kezelését követelte, hanem csak bizonyos 
ingerenciát, bizonyos ellenőrzési jogot. Kérészy dr. 
ezt kevesli s egyenesen a kezelés átadásáról beszél. 
Tehát magára az aut. kongresszusra is rálicitál, katho-
likusabb maguknál a katholikusoknál. 

Ezt az eljárását, ezt az ellenmondást a kiindu-
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lási pontja és következtetései közt, nevezem én rébusz-
nak, mely egész müvén át jelentkezik, de megoldá-
sára sehol kielégítő feleletre nem találtunk. Mond-
hatom, hogy nagyon rosszul áll neki ez a kétféle 
szerep, annyira rosszul, hogy előttem, aki még elv-
társamban se szeretem a görbe utat, a logikai ferde-
ségeket, kezdettől fogva gyanús volt; mert az ilyen 
irönál folyton sejtet valami rosszul leplezett utógon-
dolatot, melyet olvasójának meglepetésére tartogat. 

Hogyan is volna máskép lehetséges az, hogy aki 
ellenfelem társaságában lép ki az eszmei harcra ; 
hogy aki magyar egyházam egész vagyonát német 
mintára állami adománynak hirdeti s ennélfogva 
a magyar államban a tőrül metszett germán jog sze-
rint (melytől ég és föld távolságban folyt le a magyar 
történeti fejlődés) ennek a vagyonnak a főtulajdono-
sát tekinti, hogy ez a végén arra a vagyonra vonat-
kozó kath. igényekben egyszerre az én nézetemmel 
találkozzék? Az ilyen fordulat a legprimitívebb gon-
dolkodással ellenkezik s ha Kérészynek mégis ez a 
methodusa, akkor itt feltétlenül valami megtévesz-
tésre számító utógondolatnak kell lapangnia. Triviális 
szóval mondva: ezt azel járástvalamiönzőérdeknekkell 
mozgatnia, mert az élet sokszoros tapasztalata szerint 
az okos emberek tudva és akarva nem szívesen monda-
nak maguknak ellent — ingyen. 

S csakugyan, sejtelmem nem csalt! Kérészynél 
valóban végén csattan az ostor. A rébuszról végre 
lehull a lepel. Ugyanis az imént idézett, s a kath. 
autonómiának a miniszter kezében lévő alapok keze-
lését kináló, sőt követelő sorai után nyomban követ-
kezik egy : d e . . . ! 

Egy váratlan s meglepetés számba menő : de! 
Csendesen s nagy tapintattal indítja meg ugyan 

ezt a meglepő fordulatot; de azonnal kezdjük sejteni, 
hogy itt olyasmi következik, amiből kitűnik, hogy a 
tudós jogász csakugyan nem ingyen pazarolt ránk annyi 
jóindulatot, hogy nem minden ok nélkül szeretné 
kezelésünkbe vissza adni a miniszter kezében lévő 
alapjainkat, ha még annyira állami eredetűek is! 
Nyomban ugyanis igy folytatja előbbi jóindulatú 
sorait: Van azonban egy jogtörténeti mozzanat, mely 
az alapoknak továbbra is kizárólag katholikus egy-
házi és iskolai szükségletekre való felhasználása s 
ehhez képest az autonómia kezelésébe leendő át-
engedése tekintetében komoly megfontolást igényel . . . 

Szépen és komolyan indul tehát, de hozzáteszi: 
van azonban egy jogtörténeti mozzanat, mely, ha végre 
sikerülne nekünk katholikusoknak az 1848. III. t.-cikk 
által elkonfiskált jogainkhoz jutnunk, komoly megfon-
tolást igényelne. Meglepetve kérd jük : vájjon micsoda 
mozzanat lehet az? Micsoda új mozzanatról lehet 
még egyáltalán szó akkor, ha mi az autonómia által 
csupán csak ahhoz jutnánk, ami még Kérészy vita-
tása szerint is joggal megillet? 

Kérészy ezt nem mondja ki egyszerre, hanem 
előbb három hosszú pontot bocsát előre s csak a 

negyedikben rukkol ki a szinnel. Annak a megfon-
tolandó mozzanatnak első része szerint: kétségtelen 
tény — úgymond — hogv ez alapok javainak a kath. 
egyház céljaira történt kirendelése idejében számos 
oly feladat nehezedett az egyházra (végvárak fenn-
tartási költsége — melyről különben a vallásalapnál 
maga konstatálta, hogy a püspökök váltság címén 
ezért már három millió forintot fizettek — az egész 
iskolaügy), amelyek azóta kizárólag, vagy túlnyomó 
részben állami jellegüeknek ismertetnek el. Furcsa 
egy bevezetés! Azt akarja talán ennek a ténynek ha já-
nál fogva való előhúzásából kihozni, hogy az állam 
viselvén ez idő szerint az egyház által egykor telje-
sített feladatokat, tehát rekompenzációképen foglalja 
le azokat az a lapokat? Nem, a világért se ezt akarja 
kihozni; ez nagyon logikus beszéd volna s az ilyen 
rendezésből senkinek másnak (pl. a protestánsok-
nak) nem lenne semmi haszna. 

A megfontolandó mozzanat második része sze-
r int : midőn a szóban forgó javak — úgymond — 
az illető egyházi intézetek ellátására kirendelteitek, a 
kath. egyház akkor még állami egyház volt, sőt az 1548. 
XII. t.-cikk megalkotásakor, mely a vallásalap első 
kiindulási pontját képezi, az ezen egyház részére 
létesített dotáció úgyszólván az állam összes polgárai 
javára alapítottnak volt tekinthető, miután a protes-
táns egyházak nemhogy államjogilag elismerve nem 
voltak, de egyáltalán felekezeti minőségben sem lé-
teztek. Ámde azóta — úgymond — a protestáns 
egyházak megalakulása s állami elismerése, illetve 
receptiója bekövetkezvén s hazai törvényhozásunk a 
bevett egyházakra vonatkozólag a tökéletes egyen-
lőség és viszonosság elvét proklamálván: a többi 
bevett egyház is, természetesen első sorban a kath. 
egyház után történetileg leginkább kiemelkedő pro-
testáns egyházak méltán igémjelhetik (!) miszerint 
az állami hatalom őket egyházi és iskolai szükségle-
teik fedezhetése végett — amint ezt az 1848-iki törvény-
hozás is meghagyta — a katholikus egyházéval arány-
lagos javadalmazásban részesítse. 

íme, ime ! Kezd már fellebbenni a fátyol ! Szer-
zőnk szerint valamikor az 1548. XII. t.-cikk meg-
alkotásakor, az állam állami javakat rendelt ki1 a 
kath. egyház számára, mert az volt akkor az egye-
düli, az államvallás. Azóta vele egyenlősíttettek a 
prot. vallások, tehát most ezek is méltán igényelhe-
tik, hogy az állam számukra is rendeljen ki állami 
javakat. íme, ime! Most már kezdjük érteni, miért 
kellett Kérészynek az államjogászokkal karöltve 
állandóan vitatnia egyházi javaink állami eredetét? 
Azért, hogy most a végén a protestánsok javára ez 
a kedves új konklúzió jöjjön ki. Ha nekünk vannak 
állami javaink, hát legyenek a protestánsoknak is! 
No lám, nö lám, mire jó a jogi tudomány? 

1 Itt a fordulatnál most először használja ezt a jogi ki-
fejezést. A változó helyzetek szerint változnak nála a kife-
jezések is. 
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Azonban — folytalja a megfontolandó jogtörté-
neti mozzanat harmadik része gyanánt — termé-
szetes dolog, hogy ez a momentum legkevésbbé sem 
alterálja az említett alapoknak abbeli jogi természe-
tét, hogy azok kath. egyházi és nevelési célokra ren-
delvék s nem ingathatja meg abbeli álláspontunkat, 
hogy mint minden alapítvány, úgy a vallási és tanul-
mányi alapok tekintetében is feltétlenül tiszteletben 
kell tartani hazai jogunknak azt a sarkalatos elvét, 
hogy az alapítványi javak jövedelmei csakis ad 
menteni fundatorum használhatók fe l . . . Szóval — 
hangsúlyozza — az egyházi vagyont s a vallási és 
tanulmányi alapot alapítványszerű rendeltetésétől el-
vonni semmi körülmények közt nem lehet, nein még 
abban az esetben sem, ha a tulajdonjogi vita az 
alapítványi javak felett az állani javára dőlne is el. 

No persze, hogy nem szabad azokat a katholi-
kusoktól elvonni; de nem ám azért, mert ad men-
tem Kérészyanam a kath. egyházi javaknak eredete s 
magán alapítványszerű természete ezt követeli, hanem 
azért, mert akkor nem teljesülhetne Kérészy abbeli 
igénye, hogy az állam most már a protestánsoknak 
is adjon a maga vagyonából, mint adott egykor a 
katholikusoknak. 

Ha ugyanis az államjogászokkal egyetértőleg azt 
kívánná, hogy az állani foglalja vissza a katholiku-
soknak szerinte egykor adott vagyont, akkor nem 
követelhetne a protestánsok számára semmit. 

Ez Kérészynek az az előrebocsátott, nem várt 
jogtörténeti mozzanata, melyre most már nyomban a 
teljes színvallás következik, hogy hát milyen föl-
tétel alatt is gondolja ő a miniszter kezében levő 
kath. alapok és alapítványok kezelésének átruházá-
sát a katholikusokra, vagyis hogy milyen áron haj -
landó a katholikusoknak az autonómiát megadni ? 

«A most kifejtett okoknál fogva, — úgymond — 
nemkülönben egyházpolitikai szempontból, közelebb-
ről az interconfessionális béke érdekéből ez alapok 
kezelésének az autonómiára leendő átruházását csak 
oly föltétel alatt tartjuk keresztülvihetőnek, ha a 
törvényhozás egyidejűleg a protestáns egyházak ré-
szére is a vallás- és tanulmányi alapokéval analog 
rendeltetésű s aránylagos nagyságú alapitványszerű 
javadalmazást biztosít». (107. 1.) 

íme, itt a rébusz megfejtése! Itt van Kérészy 
jogászi kétlelkűségének a magyarázata! Most már 
mindent megértünk művében. A kath. egyházi javak 
állami eredetéhez kellett ragaszkodnia, nem azért, 
mert a történelem igy taní t ja; hanem hogy a pro-
testánsok érdekében majd ő is az államhoz fordul-
hasson javakért. Ellenben alapjaink és alapítvá-
nyaink kezelését mégis autonómiánk számára kellett 
követelnie, hogy ezzel igazolhassa, miért kell a 
protestánsoknak is analog rendeltetésű s aránylagos 
nagyságú alapítványszerű javadalmazást biztosítani. 
Ha ugyanis Wlassiccsal tartva, országos közalapok-
nak mondotta volna alapjainkat, elesnék az ürügy, 

mely alatt a protestánsok számára is lehet valamit 
kérni. Kapják meg tehát — igy gondolta — a katho-
likusok alapjaik kezelését, nem azért, mintha ez a 
jog igazán megilletné őket, hanem hogy a protestán-
sok is hasonló dotációhoz juthassanak. Ezért a rejteti 
célért képes volt műve egész folyamán kétlelkűs-
ködni; ezért volt képes akár jogászi reputációját is 
kockára tenni, csak a protestánsok részére nyerhes-
sen valamit, mert úgy látszik ő először protestáns s 
csak másodsorban jogász. 

Szent Isten! és ezt hívják nálunk elfogulatlan 
jog tudománynak! Nálunk igazán aki bírja, az marja. 
Aki erősebb hangon tud beszélni, aki hangulatok 
keltésével jobban tudja megtéveszteni az embereket, 
az győz, az uralkodik. Pártok szolgálatában áll itt 
minden kutatás, a tudomány, a megbecsülés, az 
érvényesülés: mert a lelkek természetes jogi érzése 
meg van romolva. Romlott politika, romlott irodalom, 
hamis értékelések : ez a mai magyar közélet. 

Tipikus egv könyv Kérészy könyve! 
A kath. autonómia megvalósításánál tudvalevőleg 

arról van szó, hogy a magyar állam, egy a magyar 
jogtörténeti fejlődéssel és a magyar katholikusok 
természetes birtokjogával ellenkező törvény paragra-
fus (1848 : III. t.-c. 6. §.) elejtésével, illetőleg módo-
sításával, szolgáltasson végre-valahára igazságot a 
katholikusoknak is s alapjaikat a miniszter kezelé-
séből kivéve, adja át nekik, miután nálunk minden 
felekezet maga kezeli a saját egyházi javait, tehát 
egyszerűen a vallásegyenlőség törvénybeiktatott köve-
telményének kielégítéséről van szó. Ezt kérik a katho-
likusok a magyar államtól. És most előáll egy har-
madik, egy prot. jogász, aki elismeri ugyan, hogy a 
katholikusok jogos kívánsága teljesítendő; de rögtön 
oda tartja a markát s azt mond ja : te állam telje-
sítsd a katholikusok kívánságát, mert igazuk van ; 
teljesítsd, de csak azon föltétel alatt, ha aránylag 
nekünk is adsz annyit. 

A józan parasztész is bámulva kérdezi e r re : 
hogyan jut az a harmadik ily gondolatra, hogyan 
mer így közbebeszélni? Mi köze neki az állam és a 
katholikusok közt fönnforgó ügyhöz? Vagy jogos a 
katholikusok követelése, vagy nem jogos. Ha jogos, 
akkor teljesítendő, anélkül, hogy valaki más is oda-
tarthatná a marká t ; ha nem jogos, nem teljesítendő. 
Ennyit mond még a paraszt-logika is. Kérészy szerint 
jogos is, teljesítendő is a katholikusok kívánsága; 
de az ő markába is hulljon valami! Hát ennél az 
eljárásnál semmisem jellemzi jobban a romlott 
magyar jogérzéket s még valamit, azt, hogy a fele-
kezetek hogyan nézik, mennyire taksálják a néma 
szájú s jogaikkal nem törődő katholikusokat. Játsza-
nak velúk, mint macska az egérrel. A protestánsok-
nak az állam évek során át nagy iskolai szubven-
ciókat szolgáltat, töméntelen pénzt fordít rájuk, 
anélkül, hogy azok az iskolák megszűnnének protes-
tánsok lenni. De közülünk senkisem tartja azokat a 
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pénzeket evidenciában, mert mi se magunkkal, se 
másokkal nem törődünk, még az állami költség-
vetést se tartjuk e tekintetben nyilván. Mi egyáltalán 
nem vagyunk szemesek. Ok ellenben észrevesznek 
mindent. így az utóbbi időben a középiskolai ügy-
osztály élén akadt egy miniszteri tanácsos (Barkóczy 
báró), aki közelről nézve azokat a nesz nélkül végbe-
menő segélyezéseket, melyeket a protestánsok évente 
zsebreraknak, lelkiismeretileg és az osztó igazság 
nevében kötelezve érezte magát a kath. iskolák és 
tanárok segítésére is nagyobb gondot fordítani. Bezzeg 
minden protestáns és minden szabadkőműves rögtön 
rátámadt, hogy hogy mer ilyen igazságos mértékre 
gondolni ? És Barkóczynak távoznia kellett, mert 
nálunk az ő eljárásához nincsenek az emberek hozzá-
szokva ; ellenben előáll most Kérészy és még azt 
mond ja : ha katholikusoknak adnak autonómiát, 
akkor nekünk is juttassanak valamit! 

Ilyen nálunk az emberi igazságszolgáltatás; 
nálunk a hangulatok és a szájaskodás szerint mérik 
az igazságot, szóval olyan mértékek szerint, aminők-
höz a katholikusok nem értenek semmit. 

Megjegyzendő, hogy Kérészy nézetével nem áll 
egymagában. Mondja is, hogy ezzel a kívánságával 
ö csak Zsilinszky Mihályhoz csatlakozik, aki tavaly 
a kath. autonómiáról írt s történetileg teljesen érték-
telen füzetében már formulázta a protestánsok állás-
pont já t : «A teljes jogegyenlőség elvét nem ügy kép-
zeljük magunknak — irta — hogy azok az alapok 
(t. i. a miniszter kezében levő kath. alapok) céljuktól 
elvonassanak, hanem úgy, hogy hasonló célra arány-
lag a protestánsok is ilyen alapokkal látassanak el». 

Nyomós új okot is hoz föl Kérészy javaslata 
mellett, olyat, mely nálunk fenyegetésszámba megy : 
az interconfessionális béke érdekét. A történelemből 
ismerjük ennek az érvnek természetét. Annyit jelent 
ez, hogy ha az állam esetleg az autonómia megadá-
sával igazságot szolgáltat a katholikusoknak, anélkül, 
hogy ugyanakkor a protestánsok kívánságát is tel-
jesítené, hát ez az eljárása az interconfessionális 
békébe kerülhet, másszóval: igazuk van ugyan a 
katholikusoknak, de ha az állam mer nekik igaz-
ságot szolgáltatni, a protestánsok mondják föl a 
békét. A múltból pedig jól tudjuk, hogy fenyegeté-
seiket be is szokták váltani. 

A 12 millió katholikussal így beszél a 3Va millió 
protestáns ! 

Érdekes, hogy tudtommal a kultuszminisztérium-
ban van is hajlam, nekünk majd ilyen áron meg-
adni az autonómiát. 

íme Kérészy rébusza s annak jelentősége. Nemde 
tanulságos nagyon ? A legtanulságosabb oldala pedig 
az, amit majd a jövő fog igazolni: hogy ha vala-
mikor csakugyan kapnánk autonómiát, azt nem mi, 
a gyáva, lusta és érzéketlen tömeg,1 hanem a protes-

1 Pavot most már II. kiadásban megjelent müve: Az 

tánsok fogják kivívni számunkra, azon a címen, hogy 
ők is kaphassanak hasonló alapokat. Ők ugyanis 
erősen tudnak akarni. 

* 

Nem végeznék teljes munkát , ha Kérészy köny-
vének egy még eddig nem említett oldalát nem 
szögezném le a mi tanulságunkra. Nem lelkész, nem 
ú. n. papi személy írta ezt a könyvet, hanem világi 
hive a protestantizmusnak. Akire a végén hivatkozik, 
Zsilinszky Mihály is az. Ez pedig igen figyelemre-
méltó egy mozzanat. íme a protestánsok között ilyen a 
hivek érdeklődése egyházuk ügyei iránt. A maguké-
nak vallják, érte küzdenek s mint Kérészy példája 
mutatja, még a «cél szentesíti az eszközöket» csúnya 
elvet is képesek mozgásba hozni, hogy valami — 
igaz csak külső — sikert csikarjanak ki egyházuk 
számára.1 Figyelnek minden mozdulatra, árgus sze-
mekkel néznek ránk s azonnal fölszisszennek, hacsak 
egy lépést is akarunk előre tenni. Lármáznak, sérel-
meznek és végre is ők szedik le a tejfelt. Hogy az 
egyke ritkítja soraikat, hogy templomaik üresek, az 
nem bánt ja őket, csak a katholikus ne mozduljon 
az ő engedelmük nélkül. 

Szinte fordítva van nálunk a viszony. IIa a 
papság nem ápolná az egyház ügyeit, nagyobb dolgok-
ban ugyan az sem igen erőlteti meg magát, hát vi-
lági hiveink miatt akár ki is telepíthetnék az egész 
magyar egyházat, akár Szaharává változhatnék az 
miattuk.Nincs szivükhöz nőve, nem érdekli őket sorsa. 

Ebben a deplorabilis állapotban látom legfőbb 
okát annak, miért kellene nekünk az ú. n. autonómia. 
Hogy hiveink bevonassanak az egyház érdekkörébe, 
hogy a pap és hivei együtt képezzenek egy eleven 
egyházat. Hiveink szemei előtt áll a protestánsok 
és az erdélyi kath. Status példája, a hívőknek az 
egyház anyagi érdekeinek körébe való bevonása. Ők 
is ilyesmit akarnak. 

Nem várok az autonómiától elevenebb hitéletet, 
ezt más eszközök létesítik; de várok érdeklődést, 

akaral nevelése első fejezetében érdekesen rajzolja a rest 
ember pszichológiáját; akárcsak rajtunk tanulmányozta volna. 

1 Mennyire máskép vagyunk mi ! Apponyi Albert gróf a 
80-as években gyönyörű tanulmányt irt a vallásalapról, mely-
ben mindenkorra igazolta ezen alap kath. jellegét, mint kép-
viselőtársa, Apáthy István, a tanulmányi alapét. (A magyar-
országi kath. vallási és tanulmányi alapok és alapítványok 
jogi természetének megvizsgálására a képviselőház 1880 szept. 
30-ki üléséből kirendelt bizottság előadóinak, gróf Apponyi 
Albert és Apáthy István országos képviselőknek, jelentései. 
Budapest, 18S3. 129 1. Szent-István-Társulat kiadása.) Az aut. 
kongresszuson is lelkes beszédeket tartott az autonómia mel-
lett. Végre aztán kultuszminiszter lett — és amidőn mint mi-
niszter régi szavait tetté válthatta volna, midőn az autonó-
miát törvénybe iktathatta volna, nem tett semmit. Utána 
Zichy János gróf, az autonómiát követelő kath. nagygyűlések 
elnöke, lett kultuszminiszter és az autonómiáért szintén nem 
tett semmit, hanem állami prot. egyetem felállítása lett szive 
vágya. Bezzeg mily máskép tett volna egy-egy prot. kultusz-
miniszter a protestánsok hasonló jogos kívánsága érdekében. 
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várom a papság exkluzivitásának megszűnését, várok 
új impulzusokat s várom egyházam hathatósabb 
védelmét. Várok a mainál épületesebb állapotokat. 

Az az autonómia pedig Isten és ember előtt 
megillet bennünket. Dudek. 

Az evangeliumi vetésre rossz esztendők járnak-
(in.) 

Tehát most már mi segít rajtunk?1 A választ 
erre tulajdonképen fejtegetésünk során már meg-
adtuk. Az ok, hogy mégis újra fölvetem a kérdést, 
csupán az, mivel a mondottakat még egy-két üdvös 
gondolaital kiegészíteni óhajtom. 

Valahol nagy apparátussal tornyot építettek. 
(Hogy «sonkatoi'ony»-nak nevezték, nem tartozik a 
dologra !) De elkövették a végzetes hibát, hogy az új 
tornyot régi, porladt, elázott alapra emelték. Egy 
viharos éjszakán az új torony ledőlt. Mit tettek már 
most? Jó mélyre leástak, újra jól alapoztak és szilárd 
alapra állították a tornyot. És a torony áll és dacol 
idővel, viharral. 

Az egyházi szónok is tornyokat épít, a keresztény 
tökéletesség tornyait a lelkekben. De baj van a Kréta 
körül, akarom mondani a tornyok körül : rossz az 
alap, nincs is alap! És ő mégis csak épít tovább 
fáradságos munkával. Ennek nem lesz jó vége! 
Máris lá t juk: tornyaink sorba ledőlnek a világnéze-
tek viharos harcában, mert katholikusaink nem leltek 
kellőkép felvértezve hitigazságaink megvihatatlan 
erősségével, mivel a hitigazságok, melyek a tökéle-
tesség alapja, csak felületesen adattak elő.2 Azért 
keményen valósul az igazság: ki építeni akar, nagy 
gondja legyen annak biztos alapra, különben mun-
kája kárbavész. És kétszeresen baj, ha okosság híjján, 
vagy kényelmesség miatt lelkek károsodnak. Foly-
ton panaszkodunk, hogy nincs hithű, öntudatos, meg-
győződéses katholicizmusunk! Dehát erre nevelni kell 
ám az embereket! A kath. nevelés tekintetében nagy 
mulasztások történtek, akár az iskolai, akár a templomi 
katedra felé nézzünk: temérdek sok még mindig a 
slendrianizmus, mert nincs meg a nagy feladatok kellő 
értékelése. Mélybe tekintő és mélyreható hitoktatónk 
és hitszónokunk aránylag véve még kevés van. 

A legelső teendő: érvényesítse az egyházi szó-
nok azt az isteni paedagogiát, melyet a Mester és 
hivatásos utódai iskolájában látunk. Ha az egyházi 
szónok hitszónok, úgy szeges gonddal törekedjék, 
miszerint e kifejező cimet érdemben hordozza. Ha 
már sor rendben 3 is első helyen emlegetjük a hitet, 

1 «Rajtunk?» — Persze, hogy rajtunk. Nincs ügy, mely 
annyira «közügy» volna, mint az Evangelium ügyel 

2 Kozma: Katholikus öntudat. Religio. 1911. 36. sz. 
3 Ha laikus ember így distingvál: «az egyh. beszédek 

célja az erkölcsöket (1.) nemesíteni, a hit (2.) elveit magya-
rázni»; vagy: «az egyh. beszédek tartalmuk szerint lehetnek 
erkölcsiek és dogmatikaiak», — úgy annak még megbocsájt-
ható. Négyessy : Rhetorika. 

hit-erkölcs, úgy érvényben ne juttassuk a hamupipőke 
sorsára ! Nem az erkölcs rovására hangsúlyozom a 
hitalap szükségességét; mert hisz' épen a hit mag-
vából sarjad az erőteljes erkölcs virága. 

Ne mondjuk folyton, hogy «hálátlan publ ikum»; 
hanem vessen számot az egyházi szónok eddigi mód-
szerével;1 sok esetben rájön, hogy a hiba tulajdon-
kép benne, eddigi eljárásában van. Ne felejtse, hogy 
akiknek prédikál, azok legnagyobb részt jóakaratú 
emberek, kik lélekben az evangeliumi szavakkal 
könyörögnek : Én akarok hinni, de segíts az én hitet-
lenségemen! Jóakaratú emberek ezek, de kritikusok 
a legnagyobb fokban. Amiért is kerülje a kuriozus 
valószinűtlenségeket és holmi misztikus extorsiokat; 
adja az objektiv igazságot, hisz a «depositum fidei» 
dúsgazdagon győzi vele. Mi sem károsabb kishitű 
hiveinkre nézve, mintha a szónok azt a gondolatot 
támasztja nagy igazságok körül : «Hiszen csak mesél». 
Maga sem hiszi, amit prédikál! Die Wurzel des 
Fehlers liegt im Mangel von theologischem Studium 
überhaupt, oder in einer gewissen Leichtfertigkeit 
oder Bequemlichkeit beim Ausarbeiten oder Studium 
der Predigt.2 Kemény, de igaz szó! Vigyázzon az 
egyházi szónok, hogy reá alkalmazható legyen a régi 
közmondás: A jó pap holtig tanul! Mert ugyancsak 
furcsán állnánk a mi apostoliságunkkal, ha a jurisz-
dikcióval csak apostoli jogokat s nem egyúttal köte-
lességeket is vállalnánk, holott jog és kötelesség 
soha el nem választható.3 Baj volna, ha az Evan-
gelium nagykövetségében hűtlenül j á rna el. 

Különös gondja legyen a megváltó igazság hír-
nökének a beszéd külső formájára, mert bizony igaza 
van Prohászka püspöknek, midőn mélységes psycho-
logiai meglátással írja : «Van igazság, van jóság a 
világon, de az aligha győzne szépség nélkül» ! 4 Fogad-
juk meg azért Kunovszky tanácsát: «Ha a világos-
ságot fel akarjátok ébreszteni, jár ja tok iskolába a 
Sixtina-kápolnába, öltöztessétek szépségbe az igaz-
ságot és lendületet adtatok a vallásosságnak».5 Ne 
mondjuk azt és ne dolgozzunk úgy, mintha a szak-
szerűen felépített és szépen kidolgozott beszédek 
városi publikumnak valók volnának,6 hanem szá-
moljunk már egyszer ama ténnyel, miszerint a pré-
dikációk meg nem hallgatásának igen sok esetben 
az is oka, hogy a szónok túlságosan lebecsüli hallga-
tóinak szellemi és Ízlésbeli színvonalát. Nem veszi 
észre, hogy az ő szónoki berendezkedettsége már 
nagyon ósdi, vagy egyáltalán nem is szónoki. 

Lehet, hogy e téren kezdetben kissé tehetetlenül 

1 Ha ugyan volt egyáltalán módszere s nem dolgozott 
a «szöllöben» napszámos-lélek módjára rendszertelenül. 

2 Die Wahrheit auf der Kanzel. Von Univers. Prof. Dr. 
Goepfert. Quartalschrift. 1909. I. II. 

3 Kölcsey: Paranezis. 
4 Elmélkedések az Evangéliumról. 
5 Kunovszky: Durch Kunst zum Leben. 
6 Mert ilyen kritikák is hangzanak ! 



löti RELIGIO LXXl. évf. 19Í2. 

áll, mert hát hiába a Prohászkák és a Buttykayak 
már születnek; de ez ne szegje kedvét, mert általá-
nosságban mégis csak a közmondás valósul, hogy 
«orator fit». Iratkozzék be a Rhetorika mestereinek 
iskolájába : okos, fegyelmezett önképzéssel szép ered-
ményre juthat. 

Szóval a szónoki hivatás hű betöltése sok és 
folytonos tanulmányt, nagy művészetet, türelmes 
önképzést kiván. Aki itt megáll, az máris elmaradt, 
mert publikuma halad tovább és előáll az áldatlan 
állapot, amidőn a sok prédikálás dacára is konsta-
tálni kell : az evangeliumi vetésre rossz esztendők 
j árnak. 

És most jön az ütközőpont; itt fog eldőlni: 
aj vájjon a szónok helyt áll-e és bj vájjon célt ér -e? 
Ha tisztán az igazságokat ismerteti tankönyvi mód-
szer szerint és kategorikusan halmozza az igazság 
bizonyítékait, úgy beszédei száraz, unalmas, fárasztó 
prédikációk lesznek s hallgatói joggal fogják kérdeni: 
«Ki hallgatja ezeket?» Ellenkezőleg, ha a stylust 
rendetlenül hajhássza, úgy a hivalkodás látszatát 
fogja kelteni. Ez utóbbi esetben, ha jó előadó, úgy 
szívesen fogják ugyan hallgatni a beszéd szépsége-
ért. De nem lesz benne köszönet, mert mindenki 
csak a szóvirágban fog gyönyörködni, de arra sen-
kinek se lesz gondja, hogy a virághalomból kivá-
lassza a magot, mely pedig egyedül hozhatja meg a 
szánktifikáció gyümölcseit. És akkor mit ér a mi 
prédikálásunk? Ez annyit jelentene, mint céljában 
«adulterare verbum Dei»,1 odadobni áldozatúl a csúf 
hiúságnak! Pedig nagy kár lenne. 

Tehát mi kell ide? A szellem hangyaszorgalom-
mal meggazdálkodott egyéni értéke kell ide, mely a 
változhatatlan igazságot és bizonyítékait kovászmódra 
átrágja. Filozofia kell ide, mely aranyos fonálként 
szövődjék az igazság egyszinűségébe és fűzze egybe 
az argumentumok sokféleségét. Innét van, hogy az 
egyházban jó korán kialakult az a felfogás, hogy a 
hit és a bölcselet egyazon világnak szemléleti for-
mái. A szellemi művelődés nagy előnyére a bölcse-
letet mellőzhetetlen előkészületnek tekintették az 
Evangelium szellemének megértésére; ép azért sür-
geti már Nagy Károly annak beható tanulmányo-
zását.2 

Ne halmozza a szónok a bizonyítékait, mert ez 
terheltté teszi beszédét. Válassza ki a legsúlyosabba-
kat, de azokat dolgozza fel. Rövidesen meg fog győ-
ződni, miszerint munkával termelt okos és szép 
beszédet3 híveink szívesen hallgatnak s kivált ha 
ciklust vezet, hálásan kitartanak. 

Világos, hogyha már általános ma a követel-
mény, miszerint beszédeink rövidek legyenek, úgy 
ez annyival is kívánatosabb a mi esetünkben, mivel 

i 2 Kor. II. 17. 
3 Kiss A : A középkor szelleme. 26. 1. 
3 Jogos a reményünk, hogy a «Bernardinus» iskola lesz, 

mely okosan és szépen szolgálja majd az Evangelium ügyét. 

a hittani igazság inkább az értelmet foglalkoztatja 
tehát fárasztóbb. 

Hiszem tehát, miszerint joggal hirdetem: adjunk 
hitet a mi népünknek és erkölcsös lesz ! Thun gróf 
is a mindennapi tapasztalatból vonta le következte-
tését: «Nagy jellemeket kunyhóban és palotában 
egyaránt csak a szilárd meggyőződés tud nevelni. 
Akiknek öntudatát gyötrő kételyek mardossák, akik 
az igazságban hinni már nem tudnak ; akiknek 
értelme mindig csak kritizál, de szilárd meggyőző-
désre sohasem ju t ; kiket törekvéseikben napról-
napra változó, kicsinyes célok vezetnek s kényszerí-
tenek, hogy odafordítsák a köpenyt, ahonnét a szél 
fúj, azoknál szilárd jellemkifejlődésről szó sem lehet.»1 

Elő tehát a hit, igazság, tudás ugartörő, mélyen-
járó ekéjét; ide a szónoklás művészetének érdem-
leges, göröngyöket simává gyűrő eszközeit, hadd 
készítsük elő a lelkek szántóföldjét a vetésre, hogy 
elkövetkezzenek valahára az evangeliumi jobb esz-
tendők. P. Pohlinger Bekéng. 

Az őskeresztény Menas-város fölfedezése. 
A római Vértanúk Könyve vagy Martyrologium 

Romanum, melyből mindennap olvastat egy-egy 
részt az egyház a zsolozsma-imádság közben, dec. 
11-én a többi között szent Mennas vagy Menas vér-
tanúról emlékszik meg. «Cotyaei — írja — in 
Phrygia insignis passió sancti Mennae Aegyptii Mili-
tis, qui in persecutione Diocletiani, postquam abiecto 
militiae cingulo, meruit caelesti Regi secreta conver-
satione in eremo militare, procedens in publicum, 
et se christianum libera voce declarans, primo diris 
cruciatibus examinatur ; novissime fixis in oratione 
genibus Domino Jesu Christo gratias ageus, gladio 
caesus est, ac multis post mortem miraculis claruit». 
A Vértanúk Könyve még két szent Mennas-t ismer, 
de ezekről sokkal rövidebben emlékezik meg, mint 
akik az őskeresztény egyház életében sokkal kisebb 
jelentőségűek, mint ez a katona vértanú. 

A szentek földi dicsősége, mint a többi kiváló 
embereké, gyakran igen jelentékeny hullámzásnak, 
változásnak, viszontagságoknak van alávetve. Ár és 
apály megdöbbentő arányokban váltakoznak a szentek 
tiszteletének történetében. De ha van enyészetnek, 
feledésnek helye a szentek földi kultuszában, gyakran 
van helye dicsőséges föltámadásnak is. Ki hitte volna 
még csak egy évtizeddel ezelőtt, hogy Mennas vér-
tanú a IV. századtól kezdve egészen a IX—X. századig 
Észak-Afrika, sőt talán az egész keleti kereszténység 
legünnepeltebb szentje volt, hogy vele népszerűség-
ben, kedveltségben a szent Szüzet és az apostolokat ki-
véve, egyetlen egy szent sem versenyezhetett ? Az iszlám 
barbársága a X. századtól kezdve annyira elpusztí-
totta az egykor virágzó afrikai kereszténység hatal-

1 Kerer X. F : Adjatok Nagy Gondolatokat. 
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mas alkotásait, hogy a XIX. században már egész 
sereg iró kétségbevonhatta szent Mennas vértanú 
történeti voltát, létezését is. A földúlt Mennas-város 
egykori fényéről egyéb tudósításunk nem maradt, 
mint egy IX. századbeli arabs utazó töredékes le-
írása, a Mennas-kultuszról pedig mindössze azok a 
kis cserép-edénykék tanúskodtak, melyekbe a csoda-
tevő forrás vizét öntötték jámbor zarándokok, 110 
meg néhány Mennas-ábrázolat, melyeken a vértanú 
két teve közölt áll, ami egykor ikonographiai jegye 
lehetett a kiváló szentnek. 

Ámde valamint Mizraim és Assur évezredek óta 
nyugvó múltját új életre támasztották az aegypto-
logia és assyriologia lelkes művelői a letűnt század fo-
lyamán : a Karm Abu Mena sivatagába temetett Menas-
város is föltámadt századunk elején egy kiváló keresz-
tény archeologus Kaufmann Károly fáradságos mun-
kája révén. Az 1905 óta folyó ásatások egy hatalmas 
arányokban épült őskeresztény város, búcsujáróhely 
alapjait tárták föl, egy nemzetközi keresztény kulhír-
központét, mely most mint valami egyiptomi Lourdes 
tűnik föl a mult homályából bámuló szemeink elé. 
A mostani Karm Abu Mena, mint vízmerítő állomás 
az Alexandriából Karthagóba vezető nagyforgalmú 
úton, már a Krisztus előtti századokban jelentékeny 
gócpontot képezett. Jelenlegi vasúti állomása (a 
Mariut vasút!) Alexandriától délnyugati irányban 10 
kilométernyire fekszik. Az állomástól Ivarm Abu 
Mena három kilométernyi távolságban lehet. Igazi 
föllendülését azonban ez a hely szent Menas sírjának 
köszönheti. Most már kétségtelen történelmi tény, 
hogy ez a vértanú egyiptomi születésű katona volt, 
ki mint tiszt szolgált a phrygiai Kotynia városban 
s hogy Diocletianus császár alatt 296-ban szenvedett 
dicsőséges halált Krisztusért. Temetkezési helyén, a 
mai Karm Abu Mena-ban, úgylátszik csakhamar 
forrás keletkezett, melynek vizében a vértanú tiszte-
letére összesereglett j ámbor nép gyógyulást keresett 
és talált, hiszen kicsiny cserép-korsócskákban magá-
val is vitt ebből a vízből, akárcsak mi a lourdesi 
forráséból, haza, otthonába egy keveset.1 Már Atha-
nasius pátriárka és Konstantin császár idejében ha-
talmas sírtemplom épült Menas hamvai fölé; ettől 
keletre Arcadius császár bazilikát építtetett. Zeno 
császár (474—495) város rangjára emelte az egyre 
növekvő búcsujáróhelyet, kaszárnyát építtetett, hely-
őrséget helyezett ott el, hogy a várost a bedui-
nok rablótámadásai ellen biztonságba helyezze, sőt 
egy időben egész császári udvarával maga is ott tar-
tózkodott. Kolostorok, kórházak, fogadók épültek az 
új városban, mely a VI—VII. században épületei 
fényével, pompájával, idegenforgalmával alig ha túl 
nem tett magán Alexandrián. Az egész keresztény 
világból odaözönlött a sok zarándok, hogy tiszteletét 

1 Ilyen Menas-palackot s korsóeskát sokat látni az 
egyptomi múzeumok őskeresztény osztályában. 

tegye a dicsőséges vértanú sírjánál, hogy közben-
járására a csodatevő forrásban gyógyulást találjon. 
A VII. században 641-ben Alexandria végleg az iszlám 
hatalmába került, a VIII—IX. század meghozta a 
Menas-város végromlását is. Alexandria, ha az iszlám 
alatt fölvirágzó Kairo csakhamar túlszárnyalta is, 
legalább város maradt, emberlakta hely ; de a Menas-
várost földdel tette egyenlővé a mohamedán fana-
tizmus vihara s századokra törölte ki még az embe-
riség tudatából, emlékezetéből is. 

De minél teljesebb volt e pusztulás, annál jelen-
tékenyebbnek, fontosabbnak, s talán korszakalkotó-
nak kell tartanunk a Menas-város feltámasztását sok 
százados sírjából. A Menas-város és búcsujáróhely 
fölfedezése és alapjának kiásatása elsőrangú keresz-
tény archaeológusok véleménye szerint aligha kisebb 
jelentőségű, mint Giovanni Battista de Rossi fölfedező 
nagy munkája a római katakomba-kutatás terén. 
Annál inkább csatlakozhatunk e véleményhez, mert 
hiszen a római katakombákat nem Bossi fedezte 
föl, azoknak tudományos kutatása a XVI. századig, 
Bosioig visszanyúlik, ellenben Kaufmann valóságos 
felfedezője az előtte teljesen elfelejtett Menas-vá-
rosnak. 

Művészettörténeti szempontból a Menas-város 
fölfedezésének fontossága félreismerhetetlen. Nem 
kevesebb, mint három nagyobb bazilika alapfalai 
kerültek napfényre az 1905—1907-iki ásatások folya-
mán s a Konstantin-féle sír-bazilika, az Arcadius-féle, 
végre a fürdő-bazilika alapjai. Az Arcadius-féle 
bizilikával hatalmas keresztelő-kápolna baptisterium 
volt kapcsolatos. E hatalmas őskeresztény szentélyek 
sokkal kevesebb változáson, átalakításon mentek ke-
resztül, mint az őskereszténység egyéb nagy szentélyei, 
s ehhez képest a bazilika-stílus fejlődésére új vilá-
got vetnek. Az Arcadius-bazilika nem csekély rokon-
ságot tüntet föl a San Paolo fuori le mura-val Bómá-
ban s önkényt a Strzygowski által fölvetett kérdést : 
Kelet vagy Róma? juttatják eszünkbe. Úgy látszik az 
eddigi kutatások határozottan kedveznek a híres 
bécsi művészettörténetiró azon véleményének, hogy 
a nyugati őskeresztény építészet sokkal többet köl-
csönzött a keleti, a kis-ázsiai építés elemeitől, mint 
eddig hittük. 

A Menas-város szerencsés fölfedezője hatalmas 
díszműben számol be kutatásai eredményéről. Dísz-
műre, nagyarányú legrészletesebb képekre annál na-
gyobb szükség volt, mert a nemrég felásott Menas-
várost újabb pusztulás fenyegeti. Persze nem bedui-
nok, vagy az arabok részéről, hiszen az emlékmű-
oltalom Egyptom földjén az angolok uralkodása óta 
igazán mintaszerű, hanem ezúttal valóban az idő, 
vagy inkább az éghajlat az, amely megőrli a kiásott 
alapokat is. Ismeretes, hogy a Mariut-puszta (Mareo-
tis-puszta) klímája, a nagy mocsár közelsége nem 
kedvez a romoknak. Az a díszmű tehál több tekin-
tetben fenntartója leszen a Menas-város régi dicső-
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ségének. 1911. folyamán jelent meg az első kötet,1 

melynek tartalmára világot vett a következő jegyzék. 
Vorwort (nebst Liste der Förderer der Ausgrabungen). 
Die Entdeckung der heiligen Stadt im mareotischen 
Nomos. Litterarische Quellen der Menas-Forschung. 
Geschichte des nationalen Heiligtums. Die Sakral-
bauten der heiligen Stadt. I. Die Basiliken. Die 
Menas-Gruft. Das konstantinische Heiligtum und die 
Gruftbasilika. Die Erweiterungsbauten des Menas-
Heiligtums. Arkadiusbasilika und Hauptbaptisterium. 
Das Menas-Bad und seine Basilika. A második, még 
sajtó alatt lévő kötet a profán építményekre is ki 
fog terjedni, le fogja írni a vízvezetékeket, a foga-
dókat, kaszárnyákat, az edény-gyárakat stb. 

A páratlan látnivalókban úgyis dúsgazdag Egyp-
tom Kaufmann fölfedezésével újabb és annál érté-
kesebb látnivalóval gazdagodott, mert az iszlám az 
egykor oly gazdag őskeresztény kultúra emlékeit 
teljesen elpusztította a fáraók földjén. Egyptom tör-
ténetének egyik legérdekesebb, bár sok tekintetben 
mellőzött korszaka támad fel az utazó lelki szemei 
előtt, ha a régi Menas-város alapja fölött mereng 
el tekintete. Lehetetlen, hogy az emberi fejlődés 
iránt érdeklődő utast meg ne kapja, mélyen meg ne 
indítsa azon város emlékének látása, amelyről se 
régész, se történetíró nem tudott semmit évszázado-
kon keresztül, de amely mégis a Kelet keresztény 
hitbuzgóságának központja volt, s amely fényével a 
félszáz kilóméternyi távolságban pompázó Alexandriát 
csak nem túlragyogta. Különben az Alexandriától 
Karm Abu Mena-ig vivő út maga egy látványosság. 
A most is 40.000 hektárnyi kiterjedésű Mariut-mocsár 
gazdag, változatos színpompás flórája és faunája 
flamingóival, pelikán és vadkacsáival, festői képek 
egész sorozatával gyönyörködtet. Katholikus hivő, 
vagy pláne keresztény archaeológus előtt természe-
tesen fölösleges a Karm Abu Mena-ba vezető út 
szépségeit emlegetni; anélkül sem állja meg, ha Ale-
xandriába jutott, hogy föl ne keresse az őskeresz-
tény buzgóság egykori központját, Mennas vértanú 
csodákkal dicsőitett sírhelyét. Némethi/ Gyula dr. 

JMeomalthusianizmus. A k e r . erkölcstan körébői. 
VII. 

Egyebekben pedig a keresztény nő legyen igazán 
keresztény és fogja fel az életet keresztény módon. 
Vallásunknak neve maga is mondja, hogy nem szabad 
irtóznunk az élet keresztjeitől, melyeknek viseléséhez 
Isten mindig megadja a kellő erőt minden jóakaratú 

1 Verlag v. Karl Hiersemann, Leipzig. Die Menas-Stadt 
und das Nationalheiligtum der altchristlichen Aegypter in 
der westalexandrinischen Wüste. Ausgrabungen der Frank-
furter Expedition am Karm Abu Mena 1905—1907. v. Karl 
Maria Kaufmann. I. Band. Folio. X., 142 Seiten Text einschliess-
lich Register. Mit 613 Abbildungen auf 70 Tafeln in Helio-
gravure und 32 Tafeln in Lichtdruck sowie zahlreichen 
Text-Abbildungen und Plänen. Geb. Mark 150. 

embernek. A jó keresztény nő abban látja legszebb 
hivatását, hogy jó polgárokat neveljen a hazának, 
derék tagokat az anyaszentegyháznak és szenteket a 
menyországnak. Az anyasággal járó bajokat az Is-
tennel való kiengesztelődés és a megszentülés leg-
alkalmasabb eszközeinek tekinti, jól tudván, hogy 
ezt az ürmöt maga Isten keverte az élet örömei közé, 
mondván: Multiplicabo aerumnas et conceptus tuos; 
in dolore paries fdios. Szelid megadással viseli tehát 
az élet keserűségeit, melyekért elegendő kárpótlást 
talál tiszta lelkiismeretében, gyermekeiben és az örök 
jutalom biztos reményében. Keserű a tűrés, de édes 
a gyümölcse. A szülés fájdalmairól pedig maga Isten 
fia mondá : «Az asszony midőn szül, szomorúsága 
vagyon, mert eljött az ő ó rá ja ; miután pedig meg-
szülte a gyermeket, már nem emlékezik szorongatá-
sáról örömében, hogy ember született e világra.» 
(Ján. 16, 21.). 

Ezzel szemben a se hite, se lelke neomalthusiá-
nus nő, aki az életnek csak a vajasát szeretné, sötét 
manipulációi által halálos bűnt követ el, még pedig 
nem egyszer, hanem issza a bűnt, mint a vizet. Ezzel 
egyszersmind megfosztja magát a legnagyobb bol-
dogságtól, mely a gyermekek arcáról sugárzik a jó 
anya felé; aláássa egészségét, magára vonja az Ég 
haragját. Szaladgál az élet örömei után, de szive a 
lelkiismeretfurdalás skorpióival van tele, hiszen tudja, 
hogy rosszat tesz és sejti azt is, hogy egyszer mégis 
csak meg kell innia a feketelevest. A neomalthusia-
nizmusban önmagát gyalázza meg a nő, lemond női 
méltóságáról és alacsony gyönyörök hitvány esz-
közévé sülyeszti le magát. 

A formális közreműködés, mikor t. i. a nő az 
onanista férjjel a bűnben egyetért, az összes mora-
listák szerint halálos bűn. «Cooperationem forma-
lem,1 qua nimirum uxor in onanismum consentit, 
graviter illicitum esse patet. Et uxor etiam tum gra-
viter peccat, quando suis quaerimoniis de partus 
doloribus, de numerosa proie etc. cum praevisione 
peccati committendi marilo ad congressum onanis-
ticum ansam praebet.»2 

8. Anyagi eszközökkel gyógyítani szellemi ter-
mészetű bajokat «traiter matériellement une crise 
spirituelle» már Comte3 szerint is félreértés és hiába 

1 Noldin, i. m. 82. 1. 
2 Ast omnibus doctoribus consentientibus licet mulieri 

tolerare onanismum viri, si aliter damna vei incommoda 
volde gravia et inevitabilia subire deberet. «Die Frau — írja 
Göpfert — kann von einer Todsünde entschuldigt werden, 
wenn sie dem vir onanista das debitum leistet, wenn sie 
nur innerlich der Sünde desselben nicht zustimmt und 
äusserlich ihr Missfallen durch ernste Ermahnungen oder 
andere Zeichen kundgibt; ja nach dem hl. Alfons (1. 6. n. 
947.) ist sie zur Leistung des debitum verpflichtet, wenn sie 
den Mann nicht von der Sünde abbringen kann. Ex gravi 
causa v. gr. incontinentia, diuturna abstinentia, kann sie das 
debitum auch fordern. V. ö. még Mülter-Schmuckenschlae-
ger, Theologia morális, Vindobonae, 11,05. L. II. p. 533. 

3 Politique positive, tome IV. chap. 5. 
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való törekvés. Ebben a félreértésben leiedzenek 
mindazok a szociológusok, akik gazdasági természetű 
intézkedéseket elegendőknek tartanak a neomalthu-
sianizmus gyógyítására. Pedig nem kell nagy éles-
látás ahhoz, hogy az anyagi belviszonyok a szóban 
forgó kórnak csak másodrangú forrásai és így ezek-
nek kiszárítása után még mindig megmarad a fő-
forrás, melyből a baj kibuggyanhat. 

A dolog iránt érdeklődők mindenekelőtt az örö-
kösödési törvénynek reformját sürgetik. A «Ligue 
des familles nombreuses»1 a következő intézkedése-
ket javasolja: l . A negyedik gyermeken kezdve min-
den család jelentékeny adóleszállítást kapjon. 2. A ha-
tóságok által nyújtható minden kedvezményben ki-
zárólag a sokgyermekes családok részesüljenek. 3. 
A közszolgálatban a sok gyermekes családfő és en-
nek a gyermeke több fizetést kapjon. 4. Állíttassék 
helyre az az 1805. évi törvény, mely a hétgyermekes 
családok gyermekeinek állami felnevelést biztosít. 
5. Ösztöndíjak különösen a sokgyermekes családok 
gyermekeinek adassanak. 6. A különös szakértelmet 
nem kivánó állásokra a sokgyermekes családoknak 
elsőbbségük legyen. 7. A köztársaság építsen alkal-
mas lakásokat a sokgyermekes családok számára. 

Ezek az intézkedések mind helyesek volnának 
és megvalósíthatók. Kell is realizálni minél sürgő-
sebben. Azonban ily dolgoktól, ha még más valami 
nem történik, jelentékenyebb hatást várni nem lehet. 
Konstatálták azt még a francia kamarában is; mr. 
Benoc p. o. kijelentette, hogy a neomalthusianizmus 
ellen nem használ semmiféle reform, hiszen, úgy-
mond, már a rómaiak sem voltak képesek törvé-
nyekkel és intézkedésekkel a depopuláció folyamata 
elé gátat vetni.2 

Itt lelki krízisről, «une crise spirituelle» van szó 
s ez a válság jelesen vallási és erkölcsi természetű. 
Azért ezt eredményesen első sorban valláserkölcsi 
eszközökkel kellene gyógyítani. 

Az emberek t. i., akikről itt szó van, nem te-
kintik az életet az ég felé vezető göröngyös útnak, 
hanem végcélnak. «Vivre sa vie», kiélni az életet, ez 
a jelszó. A gyönyöröket halmozni kell, a kellemet-
lenségeket pedig, a fáradságot amennyire csak lehet, 
lerázni. Ezen emberek szemében az ég nem elegendő 
jutalom az élet küzdelmeiért, azért itt a földön ipar-
kodnak minél több gyönyörűséget biztosítani ma-
guknak. Csak a vak nem látja tehát, hogy itt főleg 
és elsősorban a hit hiányzik. A hiányzó hitnek vissza-
adása tehát az egyetlen igazi és hatékony orvosszer; 
a többi próbálkozás mind csak a felületet érő pe-
pecselés. Ha újból hisznek majd az emberek az egy 
élő Istenben; ha újból meghajolnak az ő szent vég-
zései előtt, ha bizalommal lesznek a mennyei Atya 

1 Ezt a ligát, mely a neomalthusiánus liga ellensúlyo-
zására alakult, Kenedy Géza dr. (Quintus) ismerteti, Az Újság, 
1911. ápr. 30. 

2 Alkotmány, 1912. jan. 7. K. L., A depopuláció. 

iránt, aki táplálja az ég madarait és a mezők lilio-
má t ; ha újból megtanulnak félni az örök kárhozat-
tól és vágyakozni a sirontúli örök javak után, me-
lyeket csak verejtékezés árán szerezhetni meg: akkor 
Malthus híveinek száma azonnal megcsappan. 

Amely ember lelkében erős gyökeret vert a ke-
resztény világnézlet, melynek integráns része a há-
zasság szentségéről és a házastársi kölcsönös etikai 
kötelességekről való helyes meggyőződés, abban 
élénken hallatja szavát a lelkiismeret s az ily ember 
mindig megszerezheti a szükséges segítő kegyelmeket, 
melyek arra képesítik őt, hogy a nemi életben is a 
lelkiismeret kategorikus imperativusai szerint iga-
zodjék. 

Ez értelemben írja Foerster: «Man muss danach 
trachten, für alle Opfer deutliche Aequivalente hö-
herer Art ins Bewusstsein zu rücken, damit der 
Mensch bei jeder Kreuzigung auch die Auferstehung 
empfinde. Auch kommt es darauf an, die Triebwelt, 
gerade weil sie oft im Unbewussten weiterwirkt, 
nicht bloss rationalistisch zu behandeln, sondern vor 
allem durch Vorstellungen, die, wie die religiösen, 
selber aus den tiefsten Gründen der Seele s tammen 
und darum auch dort noch Macht haben, wo die 
verstandesmässige Überlegung völlig versagt.»1 

Itt csak a hit üdvözít, «il n'y a que la foi qui 
sauve»^ mondja Jules Simonnal Valdor,2 de mindjár t 
hozzáteszi, hogy Franciaországban ez a hit nem fog 
üdvözíteni, mert a francia nép a hittől egyre jobban 
elrugaszkodik és mindig mélyebbre sülyed el a neo-
malthusiánus mocsárban. A francia férfiak és nők, 
úgymond, annyira egoisták, hogy semmiféle áldozat-
hozatalra rá nem bírhatók. Vannak, akik a nyilvá-
nosság előtt elitélik a maithusi ravaszságot, de titok-
ban gyakorolják. Azért Ezekiel prófétának borzalmas 
szavait alkalmazza a francia nemzetre: «Nunc finis 
super te; finis venil, finis evigilavit adversum te, 
ecce finis.3 

Valdor nem az egyedüli, aki azt tartja, hogy a 
franciák fölött el lehet énekelni a «círcumdederunt»-ot. 
S mindamellett még sem kell kétségbeesni. Alig két 
éve t. i., hogy a francia nemzet legjobbjai hadat 
izentek a valláserkölcsi elnyomorodás egy jelentős 
tünetének, a pornográfiának s máris számokban kon-
statálható a javulás. Az 1910. évben 13.424 gyermek-
kel több született, mint 1909-ben; a halálozások 
száma pedig 52. 768-al volt kisebb.4 Ez is mutatja, 
hogy a neomalthusianizmus, miként a legtöbb tár-
sadalmi jelenség, a kellő eszközök felhasználásával 
módosítható (modifiable), befolyásolható, ergo csök-
kenthető is.5 

1 Foerster, i. m. 126. 1. 
a Valdor, i. m. 210. 1. 
3 IV. 6. 
4 V. ö. Kenedy Géza cikkét : Fékezés, Az Újság, 1911. 23. 
5 Igaza van Grimanellinek : «Les faits sociaux, avec les 

faits moraux, sont les plus modifiables de tous. — S ez 
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A magyarországi egykének megszüntetésére a 
hozzáértők a következő intézkedéseket tartják szük-
ségesnek. Mindenekelőtt revideálni kell örökösödési 
törvényünket, mely lehetővé teszi a földbirtok szét-
forgácsolódását. Az adózásnál kedvezményben kell 
részesíteni a sokgyermekű családapákat. Az egyházi 
adózás módja a reformátusoknál nagyon sújtja a 
többgyermekes családokat, azért meg kell azt vál-
toztatni az 1848: XX. t.-c. értelmében. Több gyermekű 
családban legalább egy fiú legyen felmentve a kato-
náskodás alól; ahol pedig csak egy gyermek van, 
azt be kell sorozni. A nép fiai között a tehetsége-
sebbeknek lehetővé kell tenni az ingyenes felsőbb 
oktatást is. A sokgyermekű szülőknek öreg napjaikra 
évjáradékot biztosíthatna az ál lam; állami bérletek-
nél, vasúti munkálatoknál, sőt állami alkalmazásnál 
is elsősorban a népes családok sarjadékait vegyék 
figyelembe. Csillapítani kell a népnek földéhségét is.1 

Magam pedig az eddig elmondottak szellemében 
így látom a mi teendőinket. Első és legfőbb teendő 
a keresztény világnézletnek fenntartása, restaurálása, 
a keresztény közvéleménynek erősbítése az egész 
országban; másodsorban: a dunántúli lelkészségnek 
regenerativ munkája népük körében, jelesen a ka-
tholikus falvakban, mert a református lelkészség 
részéről energikusabb akciót nem igen lehet várni. 
Végre is csak harmadsorban foganatosítani kell azo-
kat a szociális és gazdasági természetű intézkedé-
seket, melyeket a baj iránt érdeklődő francia és 
magyar hazafiak javasolnak. Jehlicska Ferenc dr. 

"Egyházi M ü n c h e n . «ín senibus consilium.» Idősbbeknél van 
, az okultsáq. — Erre nézve a századik életévéhez köze-viláp-6 ledő bajor regens-herceg szolgáltatott e napokban nem-

krónika. c s a k érdekes, de igazán nevezetes és tanulságos bizo-
nyítékot. Bajorországban jó hosszú ideig az ország 
kormányzásában az volt a királyi ház politikája, hogy 
az ország békéjének megóvására legjobb, ha a király a 
lármás szabadelvű elemeket, s magukat a katholikusok-
nál mindenütt előbbrevalóknak tartó protestánsokat 
bocsátják és emelik a tudomány s az állampolitika 
vezető polcaira ; az ország katholikus többsége eléged-
jék meg átlagos alattvalói szerepében azzal a tudattal, 
hogy az országban övé a többség s az ország tetejében 
maga az uralkodó család is hive a katholikus egyház-
nak. Az ország tényleges kisebbségéből ú. n. abszolút 
felségjoggal kiemelt minisztériumok, illetve kormányok-
nak azulán, kivált a megtébolyodott Lajos király idejé-
ben, rendesen sikerült a maguk kisebbségi mivoltjuk 
leplezésére országgyűlési többséget toborzani össze a 
választó kerületekben s így az ország kormányzásának 
a parlamenti, jobban mondva alkotmányos kormányzás 
látszatát megszerezni. Ez a szemfényvesztő játék megjárta 

nagyon vigasztaló dolog is. Revue intem, de Sociologie. 
1911. No. 12. 869. 1. 

1 Széchenyi, i. m. 104. 1. és kk. Ugyanitt sürgeti a ter-
hes nőknek szigorúbb ellenőrzését és a javasasszonyoknak 
csendőri felügyelet alá való helyezését. 

addig, míg a bajor katholikusok aludtak. De ám, — bár 
egy régi kötekedő német közmondás azt mondja, hogy a 
bajornak csak negyvenéves korában jön meg az esze, 
a bajor katholikusokat sem lehetett véglegesen, örökre 
elaltatni. Ok is felébredlek és országos többségöknek 
megfelelőleg, Centrumot állítottak be a képviselőházba, 
szabályszerűen szervezett párttöbbséggel. Dacára ennek 
a kézzelfogható tényállásnak, a bajor korona nem adta 
át, sem a maga képviseletét, sem az ország kormányát 
a katholikus centrum-többségből választott férfiaknak, 
hanem rendesen semleges miniszterelnökök javaslatára 
bizony nem ritkán többségellenes egyénekre bízta az ország 
kormányzásának egyes szaktárcáit. Legújabban, tavaly, ez 
a visszás, magára a korona érdekeire nézve is káros álla-
pot egy az egész türténeti, keresztény és monarchikus 
államéletet veszedelemmel fenyegető, lassan és észre-
vétlenül fejlődött sebben fakadt ki. A katholikus centrum-
ellenes szabadelvű közlekedésügyi miniszter ugyanis oly 
politikát követett, mely a vasutas tisztviselőknek és alkal-
mazottaknak teljesen szabadjukra engedte a vallástalan 
és köztársasági eszméktől telített szociáldemokráciá-
hoz való csatlakozást. Ennek láttára a bajor katholikus 
Centrum elérkezettnek látta az időt a létalapjaiban 
megtámadott monarchia komoly figyelmeztetésére. Egye-
nes és nyilt támadást intézeti a megbízhatatlan minisz-
ter ellen, vagyis tarthatatlanná tette a koronára nézve 
az eddigi miniszteri rendszer fenntartását. A regens-
herceg feloszlatta a képviselőházat, új választásokat ren-
delt el, s bár a szociáldemokráciával szövetkezett 
szabadelvűek minden lehetségest és lehetetlent elkövet-
tek, a Centrum-párt kissé megfogyva bár, de többség-
ben került vissza a képviselőházba. Ekkor történeti 
nevezetességű fordulat állt be Bajorország állampolitikai 
életében. A csak kisebbségre támaszkodható Podewils-
miniszteriumot a regensherceg nem tartotta vissza a 
kormányon. Elbocsátotta azt s a katholikus Centrum-
többségből Hertling bárót, — aki mint bölcselő egyetemi 
tanár, mint a tudományos kath. Görres-egylet s a német 
birodalmi Centrum elnöke, a bajor tud. akadémia tagja, 
bizonyos részben Windhorstnak is örököse, országos, 
söt világra szóló hírt szerzett nevének, — bízta meg új 
minisztérium megalakításával. Vagyis az ősz bajor 
regensherceg abbahagyta a miniszter-választás abszolút 
fejedelmi jogának erőszakolását s alkotmányos eljárással 
megkezdte a képviselőház ssabadon választott többségére 
való támaszkodást.1 

De hát miért emlékeztünk meg mi erről itt e 
helyen ? 

Több oknál fogva. 
Első az, hogy példában lássuk beigazolását annak 

a régi római közmondásnak, a mely szerint «labor im-
probus omnia vincit», a semmiféle akadályoktól vissza 
nem rettenő munka minden akadályt vagy keresztül 
tör, vagy elhárít és pedig az akadálynak vagy szétbontá-
sával vagy megkerülésével. A bajor katholikus Centrum 
példájából erőt meríthetnek a katholikusok minden 
országban, hogy csak akarniok, de igazán, tudással és 
kitartással akarniok kell s a közélet terén teljes mérték-

1 Vajha nálunk is erre az útra térne át a dynastia s abba 
hagyná a «minden áron való» többségcsinálás fejedelmi sisyphusi 
munkáját . Azonnal zavartalan lenne a béke király és nemzet között. 
Ez volna az igaz — «bizalom az ősi erénybe». 



10. szám. RELIGIO 171 

ben érvényesíthetik fensőbb szellemiségük befolyásait, 
íme, ebben a katholikus vallásra nézve mostoha idő-
ben és világban a belgiumiak mellett már a bajor 
katholikusok is felküzdötték magukat az államfenség 
tanácsába és irányításába. 

A második ok, — hogy a többit mellőzzük, — a 
miért itt ezt a bajorországi állampolitikai fordulatot szóba 
hoztuk, az, mert jónak láttuk útját egyengetni egy 
másik, következő cikkelyünknek, amelyben bemutatjuk 
majd egy elsőrangú katholikus államférfiúnak, aminő 
Hertling báró kétségtelenül, az ország kormányzásában 
első szereplését, az ő filozóf és hitvalló programni-
beszédében. 

* 

P á r i s . Mercier bibornok malinesi érsek böjti főpász-
tori levele. — Ez a levél úgy kezdődik, mintha egyujság-
cikkely volna, de úgy végződik, mint Bossuet végezte 
az ő enyészhetetlen érvényű sermonjait. 

íme a kezdet : 
«Néhány nap előtt ezt a tragikus leírást lehetett 

olvasni a francia újságokban : «(Párisi) vasúti pályaház 
kirabolva, vadászat a rablókra, csata revolverlövésekkel, 
egy csendőr brigádos megölve, vasúti alkalmazottak meg-
sebesítve, két gonosztevő, mikor már-már hurokra 
kerülének, öngyilkosságot követettel.» — Valóban, mikor 
1912. január 23-ikának ezt az olvasmányát olvasta 
az ember, önkéntelen fölvetődött a gondolat, hogy hát 
ugyan melyik vadak-országában halmozódhatott fel 
ennyi gonosztett, mily vad nép körében ontottak 
oly rövid idő alatt ennyi vért ? !» 

Nos, ez a dolog, írja Junius, mind a «gare d'Orle-
ans»-on történt. Es a bibornok itt megállt. Pedig Párisban 
fényes nappal nemcsak a pályaudvarokon, dea város leg-
forgalmasabb kellő közepén is lopnak és gyilkolnak 
nyilvánosan. Hol ? A Havre-téren. Mely órában ? Mikor 
éppen legtöbb ember nyüzsög az utcákon. És a gonosz-
tevők ? Egyszerűen elfutnak, mert a gonoszság elköveté-
sét hihetetlen tökéletességre vitték ; a rákuton járó 
rendőrségünk pedig semmit sem tesz a polgárság védel-
mére. Az őrszemeknek sípjuk sincsen, hogy egymásnak 
jelt adhatnának. Rendelkezésökre telefon-állomás nem 
áll, hogy a város kijárásaihoz figyelmeztetést küldhet-
nének. A mi rendőrregényeink Arzéné Lupin-eket, nem 
Scherlock Holmeseket neveltek. Az angolok dicsőítik 
az ő detektivjeiket ; mi ünnepelhetjük a mi gonosztevőin-
ket, kiknek vakmerőségével az ő büntetlenségök bizonyos-
sága csaknem vetekedik. 

Hanem hát bizonyára önök azt várják, hogy Mercier 
bibornok mit hozott ki a lopás, verekedés és vérontás 
tragikus esetéből. Nos íme, ilt van. O eminenciája mi-
után felsorolta azokat a tényeket, amelyek azt mutatják, 
hogy a mi hires civilizációnk a tömeges rablások és 
gyilkosságok világába tért vissza, rátér főpásztori levelé-
nek tulajdonképeni tárgyára, t. i. azokra a gonosztevőkre, 
kiket nem szoktak rendőrökkel üldöztetni és törvény-
szék elé hurcolni, «les malfaiteurs de cabinet,» kik 
miniszteri irodákban és szalonokban s egyebütt, például 
magas tanszékeken, szoktak az emberek gondolkodásá-
nak megtévesztésére dolgozni. A malinesi biboros érsek 
az effajta gonosztevőket ime így álcázta le. 

«A mi korunk nagy gonosztevői kik volnának mások, 
mint az istentelen szabadgondolkozók. A gondolat vezér-

fonala a cselekvésnek. Ennélfogva, hogyha az ember-
nek joga van mindent gondolnia, ami neki tetszik, 
akkor tehát joga van mindent gondolkodása szerint 
cselekedni is, vagyis joga van tetszése szerint követni a 
a maga szeszélyeit, tekintet nélkül azoknak a nagyon 
is érdekelteknek tiltakozására, kiket az ily logika 
zavarba hoz. 

Hozzájárul ehhez az, hogy a szabadságolt gondo-
latnak egy másik alakja, amely nem kevésbbé van 
elterjedve, azt állítja, hogy az ember a szabadság teljes 
hiányában végzetes szükségességgel az ösztön követelé-
seihez van lekötve, vagyis az anyagi természet föltétlen 
uralmának van alávetve.» 

íme, így mutatja ki a világ legtudósabb papjainak 
egyike a szoros összefüggést az utca és a szalonok s a 
miniszteri kabinetek s a magas és alacsony tanszékek 
anarchiája között. Azt mondják a modern tudósok az 
embereknek, hogy mindenkinek élnie lehet sőt kell a 
maga életét a maga kedve szerint s gondolhat mindenki 
mindent, ahogy neki tetszik. Furcsa ebben a dologban 
főleg az, hogy mikor a szabad gondolat mint a gonosz-
tett szabadsága jelenik meg az életben, akkor a szabad 
gondolat szerzői és hősei saját elméjök szörnyszülöttjé-
től visszariadnak s azt megtagadják. Annyi bizonyos', 
hogy akkora értelmi anarchia, amekkora most uralko-
dik, kétségkívül elég bősz lesz arra, hogy minden hires 
modern találmányt a barbárság sikereinek osszon ki 
jutalmul. Mit bizonyít ez? Azt, hogy a társadalmakat, 
valójában, nem a tudomány viszi előbbre, hanem az 
erkölcsi törvények megtartása. —y —la. 

T á j k é p e k - vu. Rajzolja : Mester. 

Isten m a d á r k á i . A fecskéket nevezi «Isten 
madárkái»-nak a mi népünk. A néplélek gyengéd-
sége, becézgető szeretete ömlik el ezen az elneve-
zésen. 

Ez a nép mindig nagy tiszteletben tartotta a 
családi életet. És benne különösen a hitvesi hűséget. 
Történeti igazság. Talán azért is szereti úgy a ma-
gyar nép a fecskét, azért van kímélettel a fecske 
iránt. A fecske életében ugyanis gyönyörűséges pél-
dáját szemléli, hogy miképpen kell élni a boldog 
«holtomig»-lan tartó hűségben, szeretetben. 

Vájjon készülődnek-e már a fecskék? Mikor 
kelnek útra Isten madárká i? Oh, ne tartson senki 
engem naivnak, ha azt hiszem, hogy ez a világrész 
és benne különösen a magyar föld a fecske igazi 
otthona. A tengeren túlra csak a zordon tél viszi 
őket. Mint a kivándorlókat a nyomor, a szükség. 
Sokszor a bűntény, a hamis igények. . . a munkától 
való szégyenkezés. Isten madárkáit az életszükség, az 
életösztön küldi — telelni. 

Csudás madárka is ez az apró szárnyas jószág. 
Hogy szereti a mi hajlékainkat. A dalban is dicsek-
szik a mi népünk, mikor így énekel: 

— Eresz alatt fészkel a fecske. . . 
És mennyi szép, megható történetet mesél-regél 

róla a falu. Se szeri, se száma. Én összegyűjtöttem 
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már néhányat. Megkapó, sőt meglepő, mint gondol-
kodik, érez a magyar nép Isten madárkáiról. 

Igaz, hogy még ma is olyan babonás képzetek 
fűződnek itt-ott hozzája. Azért bizony akadnak ko-
misz kezek, melyek leverik a fecskefészket. Pedig ez 
a kis jószág igen hasznos madárka. Pusztítja a kár-
tékony férgeket. A tudósok kiszámították, hogy egyet-
len fecske-pár (minthogy egy nyáron kétszer költ) 
ezer és ezer férget pusztít el. 

* 

Milyen hullámos érzelemmel köszönti a zordon 
télből kievickélő ember az első virágot. A tavasznak 
legelső nyílását: 

— Ni, a hóvirág! 
Hát még a fecskét, melyet kitörő örömmel kö-

szönt ! 
— Fecske! Fecske! —kiál tanak a gyermekek. — 

Kedves fecském, köszöntelek! 
— Itt a fecske ! — üdvözli a gazda az érkezőket, 

mikor észreveszi, hogy egy-egy fecske sebes szár-
nyalással szeli a tavaszi élettől duzzadó levegőt. 

Az első fecske az a levegőben, ami az első virág 
feslése a földön, a zsendülő mezőkön. Az első hóvirág. 
A legelső kankalin. A szerény, kedvesen bájos ibolya. 

. . .Nekem is van egy pár fecském. Az én házam, 
az én gazdaságom egyetlen jószága. A fás-szinem 
eresze alatt rakja évenkint a fészkét. Maguk építik a 
lakásukat. Azért nem is fizetnek az én lakóim bért. 
Csak azt az örömöt, csak azt a tiszta bért, hogy in-
gyen csicseregnek. Oh, mert a mai világban ingyen 
csak a virág nyilik. Csak a fecske csicsereg. 

Tornácomon ülök már kora tavasszal. És gyer-
meki örömmel várom-lesem az én lakóim érkezését. 
A Füstöst, meg a Csórét. Amint én elkereszteltem 
őket. Egyszer csak, mikor éppen rá juk sem gondo-
lok, udvaromra csap a Füstös. Mint valami messze-
messze földről érkezett nagy utazó Aztán jő — a 
Csóré is. 

És az én fecskepárom valósággal úgy tesz, mint 
az előrelátó, okos gazda. Mielőtt még szóba állnának 
velem — széjjel néznek. Mert úgy van, hogy ez a 
kis fekete frakkos jószág igen félénk, szerény vendég. 
De végtelenül okos. Óvatos és elővigyázó. 

A megszállás, a fészek kiválasztása előtt kém-
szemlét tartanak. Vájjon mi történt itt, míg ő távol 
volt? Vájjon én ülök-e még a tornácon? Pipámmal 
és pennámmal. Aztán napokig ott repdesnek az ud-
varom felett, míg megtalálják a pihenő helyet. A ma-
gas karóra szegzett deszkát. Itt húzódnak meg el-
sőben. Másod, harmadnap már az eresz alatt csicse-
regnek. A fásszinbe, a kamrába is bebecsapnak. Se-
besen, szelesen. Éjjelre is itt maradnak. Majd a fészek 
helyét kerülgetik. Egyszer csak egy-egy sárcsöppecske 
látható az eresz alján. 

* 

Mily csudás építkezés ez? Hogy összetartanak, 
hogy megosztják a munkát. Sose láttam még őket, 

hogy civakodnának. A sztrájkra meg gondolni se 
gondolnak. Az amerikázásra sem. 

Kicsike az ő fészkük. De a levegő a nagy biro-
dalmuk. És e nagy, nagy birodalomban az a kis 
fészek! Ez az édes otthon. Ahova, bármily messzire 
vag}' magasra is szárnyalnak, vissza-visszatérnek. 
Majd csicsergő örömmel, majd kesergő panasszal 
űzőbe veszik a röpködő rovarokat s hihetetlenül ügyes 
fürgeséggel kisérik ferde, kacskaringós nyomaikat. 
Röpülve esznek ők. Sőt így etetik fiókjaikat is. 

Hogy elnézem napi munká juka t ! Hányszor és 
hányszor szelik át röpülve a levegőt. Hányszor tér-
nek vissza a fészekbe. És hányszor szállanak vissza 
a levegő b i roda lmába . . . Fáradhatlanul mindig. És 
egyenlő hűséggel. Mennyi szeretettel, gyöngédséggel 
etetik a fészekből fejüket ki-kidugdosó fiókjaikat. 
Oh, ezek a kis jószágok nem «egykéznek.» Megrakott 
fészekben tudnak csak igazán boldogul élni és mun-
kálkodni. 

. . .Szemtanuja voltam, mikor a fecskepár nem 
találta helyén a kis boldog otthont. A puha fészket. 
Csak romjait. Csak pusztuló nyomait. Egy-két darab 
megmaradt sárfalat. Egy-egy csomó tollút a földön 
heverten. Micsoda sírásra fakadtak a kétségbeesett 
szülők. Százszor és százszor körülröpködték a dúlt 
fészket. És jajongva siránkoztak, hogy emberi szív 
érzéketlen nem maradhatott . Valósággal zokogó sí-
rásba törtek ki. 

És nekem eszembe szökik a szép, mert átlátszó 
és kristályos mese — az elpusztult fészekről. 

Mikor a fészek romjain jajgató, siránkozó fecs-
kéknek így beszél az öreg fecske: 

— Mit siránkoztok? Jajjal-sírással mire sem 
mentek. Sőt magatok is elpusztultok otthon, fészek 
nélkül. Építsetek új fészket. És jobbat, erősebbet. 

A siránkozás pedig nyomban megszűnik. Mun-
kához látnak. És építenek új fészket. 

Hogy nem okul, hogy nem tanul a fecske éle-
téből a magyar. Hej, mert ha a mi népünket leveri 
a csapás, fészkét feldúlja, tönkreteszi a dobszó: el-
veszti a lélek erősségét. Jajong tétlenül. Ölbe tett 
kezekkel. Mellette pedig egy élelmes faj vállvonva 
hagyja el otthonát sokszor és azért, hogy még biz-
tosabbat, fényesebbet építhessen. 

* 

Úgy várom most is már az én lakóimat! A hü 
fecske-párt. A Füstöst, meg a — Csórét. 

Vájjon visszajönnek-e? Nem esett-e ba juk? 
Nem lelték-e sírjukat a tenger mélységes fenekében? 
Nem lőtték-e le őket a hajó árbocáról? Nem dísze-
legnek-e fénylő szárnyaik valami talján dáma ka-
lapján ? 

Igazán úgy várom őket! Olyan jó és hű társaim 
ők nekem. Úgy vágyódom, hogy kipanaszkodhassam 
nekik magamat. 

Mert rá kell jönnöm, hajam deresedése táján 
tudom igazán már, hogy két igaz barátom maradt. 
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A virág és fecskepár. A virág nem bánt. Nem 
irigykedik rám. Illatozik, virít és szeret — ingyen. 
Érdek nélkül. 

A fecskepár csicsereg, biztat, munkára serkent 
korán, hasadó hajnalban, nagy mélységes csendes-
ségben, üde, harmatos hangulatban. Ingyen. Szere-
tetből, önzés né lkü l . . . 

Ezek az igazi — altruisták. 
Igaz, mondottam, hogy az én lakóim házbért 

nem fizetnek. És az állam : «a pótadós-város» nem 
is követel még tőlem értük — házadót. 

De ha vénségemre elérem az időt, mikor «fecske-
adó» is leszen Magyarországon : hát megfizetem — 
értük. A fecske-párért, a Füstösért, meg a Csóréért 
a fecske-adót. Ha mindjár t — nyugalomba térvén — 
felszentelt koldus is leszek. 

Iroda- Hanuy Ferenc dr. : A jegyesség és l i ázasság-
lom kö té s i forma k i f e j lődése a «Ne temere» dekretumig. 

(Jogtörténeti bevezetés a «Ne temere» decretumhoz.) 
Budapest, 1912. IV+340 1. Ára 5 k. 

II. A consensus hozza létre tehát a házasságot, 
amelyet rendszerint a családban, a templomi egybe-
kelés előtt jelentenek ki. A consensust tudakoló kérdé-
sek a középkor legelején nincsenek is benn a házasság-
kötési szertartásban. 

A házasságlétesítő cselekvény tekintetében fenforgó 
• vitát az ecclesia cisalpina és transalpina közt végérvénye-

sen eldöntötte III. Sándor, érvényt szerezve a római 
egyház mindig vallott felfogásának, mely szerint a 
consensus de praesenti-t kifejező szavakkal megkötött 
és nem consummált házasság teljesen megkötött és fel-
bonthatatlan házasság. 

A középkor vége felé már csak közvetlenül az 
egybekelést megelőző consensus kijelentésében látták a 
consensus de praesenti tartalmát, mely kijelentést a 
templom előtt vagy a templomban túlnyomóan a pap 
előtt kellett végezni. A nyomban ezután következő egyéb 
menyegzői aktusokat csakis a házasságkötési főaktust 
kísérő cselekvényeknek és szertartásoknak, a házassági 
életbe való tényleges bevezetésének tekintették. 

III. Sándor erélyesen sürgeti a házasságnak nyilvá-
nos, pap előtt való megkötését; a IV. laterani zsinat pedig 
nemcsak a házasságkötés pillanataira követeli meg a 
nyilvánosságot, hanem előírja, hogy a szándékolt házas-
ság már néhány héttel a megkötés elölt nyilvánosságra 
hozassék : előírta a kihirdetést. 

Mindamellett érvényes volt az ezen nyilvánossági 
cselekvények nélkül megkötött házasság is. Akkor is, ha 
teljesen tanuk nélkül jött létre (a clandestin házasságok 

r első faja), akkor is, ha bár tanuk előtt, de a szokás-
szerű jogi és egyházi ünnepélyességek nélkül s a szülők 
beleegyezése nélkül (a clandestin házasságok második 
l'aja) és akkor is, ha később kihirdetések nélkül kötte-
tett (a clandestin házasságok harmadik faja). Érvényes, 
de tiltott. Már Gratián előtt is, Galliában legalább is a 
IX. századtól kezdve, de a claudestinitást tiltó akadály-
ként először Gratian formulázta s az ő törvénykönyve 
révén fogadta el lassan a doklrina is, az egyházi jog-

• gyakorlat is. III. Sándor szintén elismeri a clandestin 

házasságok érvényességét, de erélyesen sürgeti az ilyen 
házasságkötés mellőzését s követeli ő is, meg az ő utána 
következő törvényhozás is a nyilvános házasságkötést, 
a papi benedictiót. 

A 9. §. után, mely a görög egyház házasságkötési 
jogának történetét ismerteti, áttér a szerző a trienti 
zsinatnak a clandestinitásra vonatkozó tárgyalásaira. 

Elmondja a III. Sándor által teremtett helyzetből 
származott zavarokat, melyek a trienti atyákat a clandes-
tin házasságok érvénytelenítésére vezették. Bőven leírja 
a tárgyalások menetét, a szemben álló felfogásokat és 
felszólalásokat, a proponált törvényszövegeket, míg végre 
megszületett a «Tametsi» végleges alakjában, mely 
tudvalevőleg nem érinti a házasság constitutiv elemét, 
hanem az egybekelést közvetlen megelőző consensus 
kijelentést a plébános és két tanú elé vonta és «sub 
invalidilate» előírta. 

A 11. §. a forma Tridentinát behatóan és érdekesen 
magyarázza, felsorolva az összes benne foglalt jogi téte-
leket, ismertetve a protestáns házasságkötési tant s a 
kath. házasságkötési tannak a polgári házassághoz való 
viszonyát. 

A «Tamelsi» a régibb házasságkötési jognak sok 
tökéletlenségét eltávolította és sok bizonytalanságot meg-
szüntetett. Mégis, mikor a házasság érvényes megköté-
sét attól lette függővé, hogy a feleknek lakóhelyük 
szerinti illetékes plébánosa előtt köttessék, sok későbbi 
bonyodalomnak és zavarnak vetette el magját. Roppant 
nehézségekkel összekötött kérdés az, hogy valamely 
egyénnek van-e és hol «verum domicilium»-a vagy pedig 
»quasi domiciliuma». A kánonjognak a lakóhelyre vonat-
kozó tanítását szabatosan és világosan fejti ki a szerző 
a 156—165. lapokon. A forma Tridentinával járó bizony-
talanságok egy másik oka, hogy nem volt az egész 
kath. egyházban kötelező, amiért is folyton különb-
séget kellett lenni extratridenlin, intratridentin, vegyes 
és benediktinás jogterületek közt. Végül komplikálta a 
helyzetet s hatványozottan sokszorosította a bonyo-
dalmakat az a kérdés, vájjon csak területi hatálya volt-e, 
vagy ezenkívül még személyi ható ereje is a valamely 
területen kötelező trienti jognak vagy az attól való 
mentességnek? Az is nagy hiánya volt a trienti házasság-
kötési jognak, hogy a vegyes házasságokra nézve nem 
volt egységes házasságkötési joga, azonkívül több más, 
ha nem is az alapelv körül mutatkozó hátrány talál-
ható benne. (195 s kk. 1.) 

Mindez a sok baj és tökéletlenség orvoslást igényelt. 
Sürgették is már régóta. A helyes reform útja ott mutat-
kozott, hogy szűnjék meg a plébánosoknak personalis 
alapon megadott asszisztálási joga, hogy szűnjenek 
meg a trienti forma mentességei s ágas-bogas kivételei, 
és hogy lépjen előtérbe a területi elv («locus regit 
actum»), így volna elhárítható a forma tridentina előbb 
felsorolt hármas hátránya. Meg is indultak az ily irányú 
előmunkálatok. Ezekről szól a 15. E munkálatok 
eredménye a «Ne temere» és az erre vonatkozó álta-
lános tudnivalókat összegezi a 16—18. §., anélkül, hogy 
az új eljegyzési és házasságkötési jognak részletes és 
rendszeres foglalásába bocsájtkoznék a könyv. Ez már 
kívül esik a munka keretén. 

A 13. §. a jegyesség-kötési tormára vonatkozó spe-
ciális jogtörténeti adatokat tartalmazza, a 14. § pedig 
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részletesen, az ókortól napjainkig ismerteti azokat a 
házasságkölést kisérő liturgikus ténykedésekel, melyek-
ről az előzőkben ismételten volt szó, magyarázza a 
szövegek jelentőségét s adja a nuptiális liturgiái formák 
fej lödését. 

A Függelék végül a jogtörténeti fejlődést szemléltető 
főbb törvényszövegeket közli. 

Ez a munka vázlatos eszmemenete. Könnyen belát-
ható, hogy a házasságjognak ez az egyszerű részlet-
kérdésnek látszó pontja óriási anyagot ölel föl, mely 
fölött Hanuy dr. biztos tudással uralkodik, minden ágát-
bogát tisztán látja, mélységeibe is behatol, összefüggé-
seit könnyedén földeríti s az olvasót — persze az elmé-
lyedő, gondolkodó olvasót — nyugodtan eligazítja. 

A jegyzetek rengeteg irodalmi ismeretről tanúskod-
nak. A külföldi és hazai irodalom idevágó termékeire 
állandó figyelemmel van, a legjobb és legújabb forrás-
kiadásokat használja, az irók véleményeit alaposan meg-
meghányja-veti s a saját állásfoglalását pontosan feltün-
teti s megokadatolja. 

Könnyű olvasmánynak épen nem mondható. De 
a belemerülő szakember hamarosan fogja látni, hogy 
nagyérlékü könyvvel van dolga, mely a kánonjog 
művelőinek sok gyönyörűséget és hasznos fölvilágosítást 
tud nyúj tani . Sipos Istuán dr. 

* 

Gyulai Pál : Kritikai dolgozatok. (1854—1861.) 
Franklin-Társulat 1908. 400 1. Ára 5 korona. 

A kötet Gyulai Pál dolgozatainak egy részét tar-
talmazza, épen azt a részét, mely a maga idején, a mult 
század 50-es éveiben, korszakalkotó jelentőségű volt. 
Mind tárgyánál, mind különösen irodalmi elveinél 
fogva. Itt olvassuk nagy irodalmi harcát a népies nem-
zeti elem, nevezetesen Petőfi és Arany költészetének 
elismertetése mellett. Ma egyhangú az ítélet Petőfi és 
Arany kiválóságáról, de annak idején nem volt ez így, 
nehcz volt őket a finomkodó költészet korában a köz-
elismerés magaslatára emelni. Ezt az elismertetést 
Gyulai vívta ki számunkra ; ő ismerte fel bennök a 
szellemi nagyságot s magyarázta meg a nemzetnek. 
Az ő felfogása ma már a közirodalom felfogása. 

Ez a mű tartalmának egy része. A másik, szintén 
elvi fontosságú, a nők szerepe és értékelése az irodalmi 
téren. Gyulai nem tagadott meg a nőktől minden képes-
séget, de férfias nyíltsággal tépázta meg hiúságukat, 
nehogy mindenrevalóságukat hitessék el magukkal. Egy 
bizonyos kis kört jelölt meg számukra az irodalomban, 
melyre képeseknek tartotta őket. A mai túlzó feminista 
korban nagyon aktuális a felfogása. 

A harmadik rész a Petőfieskedők erős rostálása 
épen a komoly értékű köllészel érdekében. Ezek — 
Petőfit ulánozva — selejtes verseikkel elárasztva az iro-
dalmat, rossz hírbe kezdték hozni magát a nagy költőt, 
kinek cpen a gyarlóságait majmolták. Valami olyasféle 
volt ez annak idején, mint most a testiséget magasz-
taló «nyugatiak» feltűnése a magyar költészetben. Gyulai 
keményen ostorozta őket; szembeszállt ellenök, még az 
őt csitító S/ász Károllyal, Erdélyivel szemben is s 
keményen vitatta a helyes elveket, a komoly költészeti 
értékeket. 

Végül mind ezen értekezéseiben beleszőve, mind 
külön a csak erről szóló tanulmányaiban kifejti a kri-

tika feladatait. Bámulatos elméleti képzettsége, mely-
lyel felfogásait indokolja s az a személyi tekintetet nem 
ismerő tárgyilagosság, mellyel nézeteit kifejezésre jut-
tatja. Nem tekint ő senkire, még jóbarátjaira sem, 
hanem szokatlan nyíltsággal mondja el véleményét 
mindenkivel szemben. E tekintetben, talán az egy Baj-
zát kivéve, nem volt hozzálogható az egész XIX. szá-
zadban. 

Elméletileg tekintve, csakugyan ez volna az igazi 
kritika s az használna igazán az irodalom emelésének, 
aminőt Gyulai ajánlott és gyakorolt ; de az is igaz, hogy 
a szerkesztőnek, kivált a katholikusnak, aki ilyen tár-
gyilagos kritikákat közölne, ki kellene futnia a világból, 
mert kiüldöznék — az írók. 

Különben a nagy értékű kötet a következő érteke-
zéseket tartalmazza: Petőfi Sándor és a lyrai költészet. 
Szépirodalmi szemle. Polemikus levelek. írónőink. 
Adalék népköltészetünkhöz. Néhány szó a kritikáról. 
Megint a kritikáról. 

Ajánlom e művét főkép a kritikusoknak és a szer-
kesztőknek ; hadd lássák e nagy férfiú előadásából, mi 
volna az igazi érdeke az irodalomnak s azt, hogy hogyan 
kellene birálnunk s hogy bírálunk tényleg? d. 

* 

A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. Szer-
keszti Erdélyi László dr. XI. kötet : A t i hany i a p á t s á g 
t ö r t é n e t e . II. Második korszak. Tihany mint fiókapát-
ság. 1701-től napjainkig. Irta Sörös Pongrác. Budapest, 
1911. Stephaneum nyomda r.-t. 4. r. 991 lap. 

A magyar történetírásnak mindig kiváló eseményét 
ünnepeljük, valahányszor a kilencszázados dicső múlt-
tal jeleskedő magyar bencés rend hatalmas mono-
gráfiájának egy-egy kölete megjelenik. Szakavatott tör-
ténetírók szorgalmas kutatásából és kritikai éleslátá-
sából készült tudományos emlékművek a közzétett 
kötetek, amelyek okleveles bizonyságokkal hirdetik az 
első magyar szerzetesrendnek kulturális érdemeit. 

A legnagyobb elismeréssel adóztunk Erdélyi Lász-
lónak a tihanyi apátság első korszakának mesteri meg-
írásáért (Religio, LXIX. évf. 1910., 127 köv.) A második 
korszak történetéért nem kisebb dicsérettel magasztaljuk 
Sörös Pongrácot, aki szívós kitartással és céhbeli edzett-
séggel egymaga gyűjtötte össze és dolgozta fel a máso-
dik tihanyi kötetnek közel ezer oldalnyira terjedő anya-
gát. A nyolc fejezetben vonzóan elénk tárt történet, 
amelynek legfontosabb 125 okmányát a hozzácsatolt 
oklevéltár közli, a legrészletesebb pontossággal örökít 
meg minden nevezetes mozzanatot, amely a tihanyi 
apátság sorsával a két utolsó században összefüződik. 

Az 1687. évi pozsonyi országgyűlés a bencés apát-
ságokat jogos tulajdonosaiknak ítéli vissza; de a ren-
dek egyúttal kívánságukhoz a magyar kincstár taná-
csára azon záradékot csatolták, hogy megváltásukért 
fizetni kell a felszabadiló hadjárat költségeinek fede-
zésére. Simoncsics Gellért, pannonhalmi főapát, mivel 
a szükséges pénzzel nem rendelkezett, a magyar bencés 
apátságok megváltásának jogát külföldi monostoroknak 
engedi át. Regondi Rajmund altenburgi apát hadi célokra 
adott pénzért 1701. augusztus 11-ikén I. Lipót királytól 
adománylevelet nyer, amely Tihanyt Altenburg számára 
biztosítja, de a királyi főkegyúri jog fenntartásával és 
azon kikötéssel, hogy az Altenburgtól függő tihanyi 
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apát kötelessége lesz az apátság elveszett javainak vissza-
szerzése, az apátsági területen az egyházak visszaállí-
tása, amelyekben az istentiszteletet alkalmas lelkipász-
torok végezzék. Regondi néhány hónap múlva Reyser 
Ámánd altenburgi bencést küldi Tihanyba fiókapátul, 
akit azonban I. József király csak 1710. julius 30-ikán 
nevez ki. Reyser apát idegen maradt egész életében, 
amelyet a népeivel való küzdelem, a menekülés és 
haszontalan birtokperek keserítettek. Amikor 1716. feb-
ruár havában meghalt, az altenburgiak fontolóra vették 
a Tihany birtoklásával járó nehézségeket, mivel magya-
rul tudó rendtagokat kellett volna nevelniök, akikkel 
az adománylevélben vállalt kötelezettségnek elegei 
tehettek volna. Göncz Celesztin pannonhalmi lőapát az 
altenburgiak hangulata következtében azon eszmét pen-
díti meg Much Placid altenburgi apát előtt, hogy költ-
ségei megtérítése fejtben engedje át a tihanyi apátságot 
Pannonhalmának. Az altenburgiak elfogadták a pannon-
halmi főapát ajánlatát és beleegyezésüket 1716. junius 
7-ikén foglalták a győri káptalan előtt okiratba. Turnay 
Ányos, az egyetlen tihanyi fogadalmas, hiába tiltakozik 
a monostor elidegenítése ellen, Pannonhalma kikül-
döttje, Grasso Villebald ' bencés, az altenburgi megbí-
zottaktól átveszi Tihanyt. A magyar kincstár azonban 
simonia, a királyi jog megsértése s a királyi beleegyezés 
címén nem ismeri el a kötölt egyességet, lefoglalja 
Tihanyt és perrel támadja meg az egyezkedő feleket. 
Göncz lőapát a bécsi egyetem jogi karával bebizonyít-
tatja, hogy nem követelt el simoniát a tihanyi apátság 
megszerzésekor (13—18 1.); mindazonáltal a bécsi kan-
cellária tanácsa folytán az altenburgi apáttal december 
5-ikén új egyességet köt, amely csak egyszerű átenge-
désről szól és a pénzbeli kártalanítást nem említi. 
A magyar kincstárral támadt újabb bonyadalom miatt 
Pannonhalma 1718. augusztus havában jut a tihanyi 
monostor birtokába, amelynek békéjét azonban Turnay, 
aki az apáti székre vágyolt, ismét zavarja lelséglolya-
modványával, amelyben a simonia vádját felújítja. 
Turnay nem ért célt, noha máskép a Rákóczi szabad-
ságharca idején a császári seregeknek tett szolgálataiért 
bő kárpótlást nyer. III. Károly király 1719. október 
12-ikén megerősíti az I. Lipót-féle adományozást és 
október 16-ikán Göncz főapát kérelmére és felterjeszté-
sére Grasso Villebald pannonhalmi bencést tihanyi 
apáttá nevezi ki. 

A fiókapátsággá lelt tihanyi monostor magyar apát-
jainak sorát Grasso nyitja meg, alyinek működését 
eleinte megbénítja az a szentszéki per, amelyet Keresz-
tély Ágost szász herceg, esztergomi bibornok-érsek indít 
ellene, mivel a primási joghatóság megkerülésével, 
Nádasdy László csanádi püspökkel avatlalta fel magát. 
A kellemetlen per 1721. január 28-ikán szűnik meg, amikor 
Grasso Nagyszombatban eskü alatt a szentszék előtt 
elismeri az esztergomi érsek főpásztori jogát (96—100.11.). 
Az űj apát szorgos munkásságára, mellyel kezdettől 
fogva tündöklik, nagy szükség volt, mert pusztúlt s 
elhagyott állapotban vette át apátságát. Csüggedellenül 
törekszik biztosítani a meglevő javakat és fenntartani 
az apátság jogait azokra, amelyekről hitte, hogy még 
visszaszerezhetők az általa előkészített nagy birtokper 
útján, amelynek rögeit utóda viselte el. Hogy apátsá-
gának tekintélyét növelje, kísérletet tett, hogy Pintár 

Béla horpácsi préposttal szemben Zalavármegye köz-
gyűlésein elsőbbségi joga legyen (267 1.). Az istentisz-
telet emelése és az oktatásügy fejlesztése érdekében nem 
riadt vissza az áldozatlól, amelynek felséges illata tölli 
be Grasso éleiét, aki 1740. augusztus 8 ikán bekövetke-
zett halála után jó emlékezetet biztosított magának. 

Utóda, Lécs Ágoston, már 1740. november 29-ikén 
Tihanyba utazott, noha a királyi kinevezés csak decem-
ber 1-én, felavatása pedig 1741. május 3-ikán történt 
meg. Alig költözött be apátságába, megkezdte munkás-
ságát a vallásosság fellendítésére és az anyagi ügyek 
rendezésére. Élete azonban sok gáncsra adott okot. 
Révay Polyxena bárónövel, Plumbergi Károly báró 
özvegyével kezdett benső barátsága vagy viszonya sok 
keserűséget szerzett Sajghó Benedek főapátnak, aki 
folyton intette a botrány megszüntetésére és akit a 
pannonhalmi szerzetesekkel vívott küzdelme gátolt, 
hogy erélyesebben lépjen fel a Lécs ellen ismétellen 
megújúló vádak ügyében. Ha Lécs megszólásoknak és 
gyanúsításoknak tápot adó magaviseletével felhagy, 
bizonyára őszinte dicséretet arat azon buzgólkodásával, 
amellyel a vallásos élet emelését és az apátsági javak 
gyarapítását előmozdílolta. Utolsó éveinek tevékenysége 
közt legjelentékenyebb, hogy Schuster József özvegyé-
nek savanyúvizi fürdőjét 1755-ben kibérelte, majd meg-
vette s ezzel kiegészítette az apátságnak fürdőtelepét, 
amelyet Grasso alkotott meg. Tihany helyreállításáért 
folytatott életét 1760. január 21-ikén fejezte be. 

Már május 13-ikán Pannonhalmáról az apáttá kine-
vezett s avatott Vajda Sámuel útra kel, hogy Lécs örö-
kébe lépjen. Apátságának első éveiben gyakran távol 
volt monostorától, amelynek anyagi ügyeiről és hitéleté-
nek fellendíléséről azonban nem feledkezett meg, noha 
a Rend érdekében többnyire a főmonostorban, vagy a 
pozsonyi országgyűlésen kellett tartózkodnia. Csak az 
új főapát, Somogyi Dániel, megáldása után térhet vissza 
Tihanyba, hogy egész gondosságát monostora ügyeinek 
szentelje. Az apátsági javak jövedelmét lelkiismeretesen 
kezelte és jótékonyságát nemcsak a közérdek, hanem 
szűkölködő egyesek áldásosán tapasztalták. Egyéb elfog-
laltsága mellett irodalmi munkássága kötötte le, amelyet 
a vallásosság fejlesztésére fejtett ki. Értékes felszerelés-
sel gazdagította és ékesíletle a tihanyi templomot, 
amelyet 1778. szeptember 13-ikán Bajzálh József vesz-
prémi püspök, akinek főpásztori joghatóságát elismerte, 
szentelt fel. A következő években apátsága egyházjogi 
viszonyának új rendezése s az ebből támadt nehézségek, 
majd a plébániaalapitások szereztek neki gondot : 
a veszprémi püspök joghatósága alól az esztergomi 
érseké alá került s a megyés főpásztor rendelete folylán 
új plébániákat kellett felállítani Aszófőn és Zamárdiban 
(102-110 11.). Amikor II. József 1786. október 23-iki 
rendeletével a pannonhalmi bencés rendet eltörülte, 
Vajda bús gondolatok között várta, mi lesz az ő apát-
ságával. Tihany sorsát az 1787. január 11-ikén kelt ren-
delet pecsételte meg, amely a rendtagokat kiparancsolta 
(874—877. 11.). Vajda apát rokoni körbe ment és Szom-
bathelyen telepedett meg. Számkivetése napjai alatt fel-
felcsillant lelkében az erős remény, hogy viszontlátja 
kedves Tíhanyját. Reménykedése nem vált valóra, mivel 
nemes lelke 1795. szeptember 29-ikén szállt el az élők 
közül és a Rendet csak hét évvel később állították vissza. 
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A tihanyi monostor átadásánál és átvételénél becsú-
szott apró visszaélésekből származott bajt növelte azon 
körülmény, hogy Nóvák Krizosztom főapát nem töl-
tötte be az apátságot, sőt még az anyagi kormányzat 
is váltakozott tizenöt éven át világi és bencés meg-
bízottak között. Tihany újra a veszprémi püspök főpász-
tori joghatósága alá jut. 

A királyi rendeletre egybegyűlt rendi káptalan 1816. 
október 21-ikén a tihanyi apátságra Horváth Pál komá-
romi igazgatót ajánlja, akit a király 1817. február 28 ikán 
tihanyi apáttá nevez ki s egyúttal Nóvák főapát mellé 
kormányzóul rendel. Horváthot az egész Rend kormánya 
annyira lekötötte, hogy apátságával behatóbban nem 
foglalkozhatott. Tihanyba 1829 végén, miután december 
9-ikén az új főapáttá kinevezett Kovács Tamás kezébe 
letette a Rend igazgatását, térhetett nyugalomra csendes 
apátságába, ahol 1832. október 10-ikén szelíden jobblétre 
szenderült. 

Öt évig állott üresen az apáti szék, amelyre 1838. 
február 3-ikán Bresztyenszky Béla kerül, akinek tizenkét 
évi apátságát részint országos ügyek, részint gazdasági 
gondok töltik be. Az 1848. évi eseményekkel kapcso-
latban névtelen cikkek hazaíiatlanságról vádolták, ami 
derék lelkét nagyon elszomorította. Tevékeny életét 
1850. február 15-ikén végezte be; halálával sok szegény 
elvesztette gyámolitóját, kulturális intézetek jótevőjüktől 
búcsúztak és az apátság siratta éber fejét. 

Rimely Mihály főapát évekig nem gondoskodott az 
elárvult apátság betöltéséről. Széküresedés alatt 1855. 
november 18-ikán nagy ünnepséggel ülték meg a monos-
tor fennállásának nyolcszázados évfordulóját. 

A Rend többségének bizalma s elismerése folytán 
Simon Zsigmond pannonhalmi perjel jutott 1864. feb-
ruár 19-ikén aláírt királyi kinevezéssel a tihanyi apátság 
élére. Személyes igényeinek szerénysége mellett lassan-
kint letörlesztette a monostor terheit, sőt a tihanyi 
templomot fényesen megújította és Balatonfüredet új és 
új beruházásokkal emelte. 

1891. március 13-ikán bekövetkezett halála után 
Fehér Ipoly főapát kinevezésre Halbik Ciprián főmo-
nostori perjelt terjesztette fel, akit mindenkor a vallá-
sosság, hivatalos teendőiben fáradhatatlanság, szorgal-
mas pontosság, elöljáróival szemben a készséges enge-
delmesség és tisztelettudás, rendtársaival szemben a bizal-
mat keltő testvériesség és szeretet jellemeztek, sőt irodalmi 
téren is figyelemre méltó munkásság koszorúzott. A király 
1894. május 6-ikán nevezte ki Halbik Cipriánt tihanyi 
apáttá, aki a mai napig egyre gyarapítja bokros érdemeit 
gazdag kulturális tevékenység, szakszerű modern gazdál-
kodás és Balatonfüredért hathatós lelkesedésével. 

Az apátok történetébe szorosan kapcsolódik bele 
az egyházjogi fejlődés, amelynek folyamán majd az 
esztergomi érsek, majd a veszprémi püspök gyakorol 
főpásztori joghatóságot az apátság területén, noha a 
pannonhalmi főapátok újabban maguknak törekszenek 
megszerezni az apátavatás jogát (95—123. 11.). 

Hervadhatatlan érdemeket hirdetnek a hazafias 
áldozatkészségnek emlékei, amelyeket a tihanyi apátok 
a közművelődés oltárán a lelkészkedés és tanügy fejlesz-
tésére állítottak fel. Ezen érdemeket csomóba köti 
Sörös, aki a tihanyi, aszófői, endrédi, zamárdii, kapolyi 
plébániák, templomok s iskolák sorsát a tizennyolcadik 

századtól kezdve napjainkig megkapó részletességgel 
tárja elénk. A savanyúvízi expositura és a telekii helyi 
káplánság története egészíti ki a vonzó képet (124— 
225 11.), amelyhez hasonlóan lebilincsel bennünket az 
apátsági birtokok hatalmas adathalmazból kibontakozó 
múltja. Balatonfüred fürdőnek szép történeti rajzáért 
külön elismeréssel adózik mindenki, aki a Balaton kul-
tuszáért lelkesedik (284—650. 11.). 

Az apátság közjogi helyzete, amelybe az apátok 
ország- és megyegyűlési tevékenysége, úriszéke és pal-
losjoga fűződnek bele, valamint Tihany hadügyi sze-
replése érdekes adatokkal a magyar szabadságharc előtt 
a magyarországi közállapotokat világítják meg (266— 
283. 11.). 

Az írásos történetnek utolsó fejezete a tihanyi rend-
tagok belső életéről és külső hatásáról szól (651—703. 11.). 

Minderről fényes tanúságot tesz Sörös hatalmas 
kötele, amely méltán sorakozik az előbbi kilenc kötet-
hez, amelyek mindegyike előtt legnagyobb elismerésünk 
zászla já t h a j t o t t u k meg. Lukcsics József dr. 

M. V e r e s p a t a k . Intézkedtem. Telefotl 
C. B u d a p e s t . «Hogy a kárhozat szigetétől ne kelljen J 

félnünk, nem kell kikötni rajta», mondja Payot. Kerülje a 
könnyelmű társaságot és megtalálta az önnek szükséges 
medicinát. 

A 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 . Szép és hu-
mánus dolog-e az, hogy azt a minisztert, aki önöknek prot. 
egyetemet és tetemes iskolai segélyeket nyújtott (de minket 
nem juttatott az autonómiához), így búcsúztat ják: Reméljük, 
hogy a lolyamatban levő kormányválság a vallás- és köz-
oktatási minisztérium klerikális irányzatú vezetőjét véglege-
sen el fogja söpörni"? Elfelejtették már, hogy a Bethlen-
kollégium fölavatásakor micsoda hizelgő (ha mindjárt a 
történelem által nem is igazolt) szavakat mondott önöknek? 
Háládatlanok. 

K. B u d a p e s t . Nem hívőnek, hanem egyszerűen csak 
tanult és gondolkodó embernek kell lennie, hogy értékelje a 
böjt intézményét. A böjt az embernek szükséges lelki és 
testi orvosság. A böjt az önmegtagadás iskolája ; már pedig 
nagyon jó barátunk, aki nekünk, embereknek, önmegtaga-
dást ajánl. Az szerencsés életet kiván nekünk, mert fegyelmet, 
mert önlegyőzést kínál, a rendes életnek két fő eszközét. 
Oly szépen van ez kifejezve a mise praefatiójában : jejunium 
vitia comprimit, mentem elevat, virtutem largitur et premia. 
Orvosi bölcseség rejlik a böjtben. 

TARTALOM: Új könyv a kath. autonómiáról. 
(Milyen áron kínálják nekünk a protestánsok az auto-
nómiát?) IX. (Vége.) Dudektöl. — Az evangeliumi vetésre 
rossz esztendők járnak. III. (Vége.) P. Pohlinger Bekény-
töl.— Az őskeresztény Menas-város fölfedezése. Némethy 
Gyula dr.-tól. — Neomalthusianizmus. VII. (Vége.) Jeh-
licska Ferenc dr.-tól. — Egyházi világkrónika. — y -la-
tól. — Tájképek. (Isten madárkái.) VII. Mestertől. — 
Irodalom. Hanuy : A jegyesség és házasságkötési forma. 
II. (Vége.) Sipos István dr.-tól. — Gyulai Pál : Kritikai 
dolgozatok, d.-től. — Sörös : A tihanyi apátság története. 
II. Lukcsics József dr .- tól . — Telefon. 

I.aptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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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, 

A hitetlenség egyik oka a hiszékenység. 
Feltűnő és meglepő történeti tény a zsidóságnak 

Krisztus Urunk kortársainak, hitetlensége. Valósággal 
lélektani probléma. Látták az isteni küldetés bizony-
ságait s mégsem hittek. 

Szerény nézetem szerint ennek egyik magyará-
zata az, hogy abban a korban máskép gondolkodtak 
a természetfeletti dolgokról, így a csodákról is, mint 
ma, csaknem kétezeréves fejlődés után. Ezt meg 
lehet állapítani magából a Szentírásból vett adatok-
kal is. Heródes hihetőnek tartotta, hogy keresztelő 
János, akit lefejeztetett, feltámadt és csodákat művel 
a nép között. Hihetőnek tartotta anélkül, hogy ettől 
a csodától megijedt és — megtért volna. A zsidók 
Jézus csodáit az ördögnek tulajdonították, vagyis 
lehetségesnek, valószínűnek gondolták, hogy Jézus 
csodáit az ördög számlájára kell írni. Sőt Jézust 
épenséggel ördögtől megszállottnak mondották. Az 
obsessio feltételezése akkor modern felfogás volt s 
minden érthetetlent azzal magyaráztak. 

Ha Heródes felfogását a farizeusokéval össze-
vetjük, körülbelül elgondolhatjuk azt az álláspontot, 
amelyet akkoriban a «művelt» zsidóság a természet-
feletti dolgok megítéléseinél vallott. Ezt a körülményt 
számba véve, talán nem is olyan feltűnő, hogy Lázár 
feltámasztása nem megtérítette, hanem elkeserítette 
őket s hogy a halottfeltámasztót halálra ítélték. 
S minthogy a feltámadt Krisztus nem mutatkozott 
be a szinédriumnak, megátalkodtak balhitükben s 
valószínűleg ezt az eseményt is az ördög praktikái-
nak tulajdonították. 

S ehhez a felfogásukhoz később is következete-
sek voltak. Pétertől és társaitól azt kérdezték : Micsoda 
hatalommal, vagy ki nevében cselekedtétek ti ezt? 
(Ap. Csel. 4, 7.) Azt hitték, hogy Jahve nevének, vagy 
más varázserejű névnek kimondásával sikerült csodát 
tenniök. A Talmud is ezen nézeten van. Ilyen néze-
tek mellett, ha még hozzávesszük, hogy a nép a 
rabbinikus theologia messiását várta s Dávid és 
Salamon birodalmának helyreállítását remélte, a 
zsidó «nemzeti párt» hitetlensége lélektani szem-
pontból is érthető. Horatius egyik satyrájában gúnyo-
lódik a zsidók hitetlensége fölött. S így jóllehet para-

doxonnak látszik, mégis úgy vélem, igazság az, hogy 
a zsidók hitetlenségének babonás hiszékenységük 
volt egyik oka. 

Azóta persze a «gondolat fejlődése» nagy utat 
tett meg. Ennek az útnak tanulmányozása nemcsak 
érdekes, hanem épületes is. Úgy értem és komolyan 
mondom, hogy a filozófia történetének tanulmányozása 
a hitélet szempontjából is épületes olvasmány. A filo-
zófia története az emberi szellem tévedéseinek tör-
ténete. Kommentárul szolgál az Apostol ezen szavai-
hoz: «Hol a bölcs? hol az Írástudó? Nem tette-e 
bolonddá Isten a világ bölcseségét?» (1 Cor. 1, 20.) 
Valóban a Gondviselés megengedte, hogy a filozófia 
a legképtelenebb útvesztőkre tévedjen. Nem mi kon-
statáljuk ezt, hanem maguk a világ bölcsei, az Írás-
tudók, akik egymást cáfolják. Nietzsche mondja : 
Rettenetes szomjan halni a tengeren. Szükséges-e, 
hogy az igazságot úgy megsózzátok, hogy szomjat 
se képes oltani? Csakhogy Nietzsche maga már 
úgy elsózta az «igazságot», hogy tovább már alig 
sózható. 

Szóval ma a természetfelettiről, a csodáról, más-
kép Ítélnek, mint azt Krisztus Urunk kortársai tették. 
De én mégis úgy látom, hogy a mai Írástudók hiszé-
kenysége csak objektumot változtatott, lényegében a 
régi maradt. 

Nem hisznek, állítják, Istenben, ellenben hisznek 
az ősködben, amely véletlenül el kezdett forogni a 
«tengelye körül» és megindult a világfejlődés. Nem 
hisznek a teremtésben, ellenben hisznek a generatio 
aecpiivocaban és a radioaktiv anyagok teremtő ere-
jében. Nem hisznek a csodában, még a lehetőségét 
is tagadják, ellenben hiszik, hogy az a processus, 
amely a Divina Commediát megalkotta, tisztán 
kémiai, mivel hogy a gondolat az agyvelő váladéka. 
Nem hiszik, hogy van a világnak teremtője, törvény-
hozója és fenntartója; ellenben hiszik, hogy a vilá-
gon uralkodó törvények, célszerűség, rend és szép-
ség véletlenül lettek. Pascalnak igaza van : incrédu-
les les plus crédules de tous. 

A legjava a dolognak pedig az, hogy a haecke-
listák fölényes mosollyal, mit Überlegenheit, néznek 
le reánk, mint bigott — hivőkre. 

Prónai Rezső. 
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Újból a kath. egyetemről1 

Nemcsak nálunk, hanem a külföldön is, külö-
nösen Németországban, az évenkinti kath. nagy-
gyűlés mindig az a tényező, mely új, erőteljes szel-
lemi áramokat indít a katholikusok közt. Folyóira-
tokban, újságokban, röpiratokban foglalkoznak a 
nagygyűlés munkájával ; kifejtik, mélyítik az azon 
fölvetetett legaktuálisabb kérdéseket. Forrongásba 
hozzák a szellemeket, még fokozottabb munkára 
serkentik a szorgalmasokat s életet öntenek azokba 
is, kik eddig lelketölő tétlenségben élték napjaikat. 
Az igazi haladásnak, az alkotások s reformok ba-
rátja, bizonyos megelégedéssel konstatálja ezeket s 
hő kívánsága, hogy minél nagyobb eredményeket 
érjen el ez a nagygyűlés szülte lázas tevékenység. 
Sokszor azonban az elért siker nagyon aránytalan 
viszonyban áll a nagygyűlés munkálataiba belefek-
tetett erkölcsi és materiális áldozatok horribilis tőké-
jével. Ez áll Magyarországról is. És ez a tény kész-
tette a «Religio» 1912. 1. sz. megjelent cikk Íróját, 
hogy utat-módot keressen arra, miként lehetne e 
dologban, munka és eredmény között, normális 
viszonyt teremteni. A t. cikkiró e komoly kérdést 
csak egy kath. egyetem megteremtése által véli meg-
oldhatni. Világosan fejti ki gondolatát s az egyik 
oldalról tekintve a dolgot, megcáfolhatlan érvekkel 
is támogatja nézetét. De az éremnek két oldala van. 
Válasszuk el igazságosan a világosságot az árnyéktól. 

A t. cikkiró főtétele, mikép lehetne az emberi 
gondolkozásmódot átalakítani, melyet a történelmi 
fejlődések teremtette körülmények téves utakra irá-
nyítottak. 

A jelenkor tökéletes anarchia felé tartó szellemi 
életének gyökerei egészen a renaissanceig s Lutherig 
nyúlnak vissza. Luther egyetlen szava a szabad kuta-
tásról megvetette egy új szellemi életnek alapjait, 
melyre azután a XVII. és XVIII. és a mult században 
rohamosan fejlődésnek indult természettudományok 
új világot emeltek. 

A középkort minden téren, de különösen a böl-
cselet és theologia terén jellemzi a centripetális 
törekvés. Ez teremtette szent Tamásnak harmoni-
kusan fölépített s lezárt, a maga nemében tökéletes 
Summa Theologiáját s Summa contra gentiles-t. Ez 
váltotta ki Bonaventura nagy s mély lelkéből az 
Itinerarium mentis in Deum remek misztikus gon-
dolatait. Korunk főjellemvonása ellenben a centri-
fugális törekvés. A modern ember se fölötte, se 
alatta, se mellette nem tűr senkit. Filozofiája s theo-
logiája egyéni jellegű. Nem találjuk benne a lelke-
ket meghódító egységet és universálitást. Sehol az 
összműködés gondolatának szükségessége. Harnack-
kal tartanak, ki azt m o n d j a : «Wenn man uns vor-
häl t : Ihr seid zerspalten; so viel Köpfe, so viel 

1 A fölvetett kérdés más oldalról megvilágítva. Szerk. 

Lehren, so erwiedern wir : So ist's, aber wir wünschen 
nicht, dass es anders wäre ; im Gegenteil — wir 
wünschen noch mehr Freiheit, noch mehr Indi-
vidualität in Aussprache und Lehre». 

A középkorban az emberben futottak össze a 
természet és természetfölöttiség szálai: a gratia és 
natura tökéletes összekapcsolódását látjuk a középkor 
rendszerében. Dante fönséges Divina Commoedia-jában 
öltött testet ez a világnézet. A modern kor embere 
kettévágja merészen a köteléket, mely a természetet 
a természetfölöttiséggel összefűzi. Elveti a gratia-t s 
isteníti a természetet. Faustokat nevel, kik szüntelenül 
hangoztat ják: «Höchstes Glück der Menschenkinder 
ist nur die Persönlichkeit» és: én vagyok az Alpha 
és Omega. 

Természetes, hogy ez igy tovább nem mehet. 
A sarkigazságok megdöntése és a fogalmak átérté-
kelése, a múlttal való erőszakos szakítás, a lelki 
világ, a gondolati világ benső, organikus egységének, 
causális összefüggésének, szükségszerű összetartozó-
ságának el nem ismerése nem lehet alapja a rendes, 
harmonikus fejlődésnek, józan haladásnak. Az ember 
pszicho-fizikai egységes lény. Tehát egységes alapra, 
világnézetre van szüksége. A modern szellemi élet 
nem nyújt ja azt neki, mert a scepticismus örvénye 
felé tar t ; az általános kétkedés pedig ellenkezik az 
ember természetével. De viszont a középkor elmúlt. 
Nem kell magunkat szégyenelnünk, hogy e sokat 
gyalázott kor a mienk volt, de okunk sincs azt 
visszautasítanunk. Ma már nem értik a Nap és Hold-
theoria századait. A modern ember szenzoriuma 
nem reagálna nem modern áramlatokra, legyenek 
azok bár százszor ésszerűbbek s elfogadhatóbbak, 
mint korunk szellemi rémszülöttei. 

Ezzel azonban korántsem akarom mondani, 
hogy a fölállítandó kath. egyetem egy s ugyanaz 
volna a középkor teljes visszaállításával. Nem; csak 
annyit jelentsen nyilatkozatom, hogy a kath. egye-
tem nem az aranyos középút, hanem csak egy út, 
mely célhoz vezet is, meg nem is. 

A modern ember gondolatát meg kell változ-
tatni ; át kell hidalnunk azt az ürt, mely a századok 
folyamán a natura és természetfölöttiség korszaka 
között támadt. Helyes, de nem évszázados fejlődések 
alkotta körülmények mellőzésével, vagyis nem oly-
képen, hogy a keresztény kath. világnézet kincseit, 
az igazságot, légmentesen elzárjuk egy specifikus 
kath. egyetem a mult szellemével átitatott csarno-
kaiban s csak annyit s azt engedjük be a modern szel-
lem vívmányaiból, amennyit s amit mi összeegyez-
tethetőnek tartunk féltékenyen őrzött kincsünkkel. 
Ezzel a rendszerrel a kath. egyház csak egy részét 
teljesíthetné modern kulturmissziói feladatainak. A fő-
áramlatokat, melyek sokakat sodornak magukkal, 
nem terelhetné rendes mederbe, s zömét azoknak, 
kik óriás léptekkel haladnak extra viam, nem hódít-
hatná meg. Az elszigeteltség sohasem volt jó. Azt a 
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gondolatol ébreszti a künnállókban, mintha a ke-
reszténység, mely tanainak védelmére külön, elszi-
getelt intézményekbe menekül — nem volna az 
igazi, a vallás, mely minden támadásnak, jöjjön 
az bármily oldalról is, bátran szemébe mer nézni —• 
hanem csak egy a többi között, talán pr ima inter 
pares. 

Nem szabad engednünk, hogy a modern szellem 
betörjön hozzánk, hanem ki kell mennünk s a mo-
dern szellemet át kell katholizálnunk. Aki ismeri a 
modern ember lelkületét, helyeselni fogja nézetemet, 
mely az, hogy irtózik a külön utakon járó, önmagá-
nak élő, szűkre körözött intézménytől. Ez csak még 
jobban megerősíti őt subjectiv nézeteiben s ha szivét 
érintette is eddig az igazság egy-egy sugara, most 
ettől is elzárkózik s lelkének sötétségébe temeti 
önmagát. Meg kell ér tenünk korunkat s odahatni, 
hogy korunk is megértsen bennünket. Számolnunk 
kell a megváltozott helyzettel ; az adott alapokra kell 
helyezkednünk s onnan kiindulva a világot meghó-
dítani Krisztusnak. Az állami egyetemeken kell kivív-
nunk rendíthetetlen positiókat s ott a helyszínén, a 
szellemi csatározás közepette ki kell ismernünk a 
korlelkület alapjait s fejlődését, a modern ember 
szenvedéseit, nehézségeit, igényeit. Mert csak tökéle-
tes ismerete képesiti bölcseletünket arra, hogy meg-
változtassa a gondolkodás módját azoknak, kik 
bennünket nem ismernek. 

Ezt a higgadt gondolkodó német szellem mái-
régen átértette. Míg más országokban folytonosan 
azon fáradoznak, miként lehetne a kath. egyetem 
gondolatát gyakorlati téren érvényre juttatni, addig 
a kisebbségben levő katholikus németek egy protes-
táns államban utat-módot keresnek, miként építhet-
nék ki s erősíthetnék meg" mindjobban alapjait az 
eddig követett és kitűnően bevált rendszernek: az 
elszigeteltség nem vezet jóra, kell tehát a szellemi 
harcok kellő közepébe, az egyetemi tanszékekbe 
mély tudású, positiv hitű, meggyőződésbeli katho-
likus férfiakat juttatni, kiknek önállósága s függet-
lensége garanciát nyújt, hogy missiójukat hiven be-
töltik és a keresztény világnézet iránt való gyűlölet-
szülte destructiv irányzatnak semmiféle concessiót 
nem csinálnak. Tagadhatatlan tény, hogy az ilyen 
férfiak tudományos működése az állami egyetem 
kebelében sokkal fényesebb eredményt ér el, mint 
egy tisztán kath. egyetemen három vagy négy átlag-
tehetség. Kinek alkalma volt valamikor pl. v. Kert-
iing vagy a derék fiatal Geyser, miinsteri tanár, ka-
tholikus szellemtől átitatott tüzes bölcseleti előadásait 
hallani, ugyanazon a kathedrán, melyen egy órával 
előbb Gedeon Spicker, az egykori kapucinus, hir-
dette in fine finali atheistikus tételeit, az meg fog 
győződni a mondottak helyességéről. A hitetlenség 
hivei így szem- és fültanúi annak, hogy lehet mély 
tudomány mellett is valaki meggyőződésbeli keresz-
tény s hogy ez semmiképen sem ellenkezik az igazi 

tudományossággal. Ennek a működésnek tulajdoní-
tandó, hogy Németországban, egy specifikus kath. 
egyetem hiányának dacára, annyi katholikus elvhű-
séget, imponáló hitszilárdságot s oly nagyszámú, 
mély meggyőződésű kath. intelligenciát találunk. 

Ezek után világos, hogy a modern ember gon-
dolkodásmódjának átalakításában a tisztán kath. 
egyetem, mint kizárólagos tényező, nem jöhet tekin-
tetbe. Az alapos hitoktatás az elemi és különösen a 
középiskolákban, az utóbbiakban a rendszeres apo-
logetikus iskoláztatás is, a tanuló jellemének folyto-
nos szilárdítása és az erkölcsök nemesítése a taná-
rok részéről, sokkal nagyobb és fontosabb jelleggel 
bírnak egy nemzet, egy nép gondolkodásmódjának 
megváltoztatásában, mint amennyit mi ennek tulaj-
donítani haj landók vagyunk. Középiskoláink legna-
gyobb része szerzetes tanárok vezetése alatt áll s 
mégis korántsem érjük el azon eredményeket, me-
lyekkel a németek dicsekedhetnek, jóllehet ott min-
den gimnázium laikusok vezetésére van bízva. Kül-
földi tartózkodásom alatt többen fejezték ki csodál-
kozásukat afölött, hogy nincs kath. intelligenciánk, 
holott középiskoláink nagyobb része katholikus jel-
legű. Az a tudat, hogy az igazság teljes birtokában 
vagyunk, önkénytelenül is biztossági érzelmekbe 
ringat. Elfojtja a folytonos törtetés s munkakedv tűzét 
a tanítványban úgy, mint a tanítóban. A fiatal ember, 
kinek hitbeli meggyőződését eddig egy komoly el-
lenvetés sem zavarta meg, kilép az életbe s meg-
döbbentve látja, hogy a körülötte levők legnagyobb 
része máskép gondolkodik a hit dolgában, mint ő. 
A nem minden tekintetben szilárd elvű fiatal ember 
hite nehézségekbe ütközik, zátonyra jut. Ellenben 
a világnézetek egymásratörése, kölcsönös súrlódása, 
élesen kidomborít ja a tényleg fennálló elvi elletéte-
ket a hivő és hitetlen, vagy másvallású között. 

A komoly embert szükségkép arra kényszerítik, 
hogy számot adjon arról, amit hisz; saját meggyőző-
désének szilárdítására s ésszerűségének legyőzésére 
szükséges kutatás és törtetés ébren tartja benne a 
lelket. Ezenkívül a positiv hitű fiatal ember, ki az 
állami egyetemet látogatja, látja az elkeseredett küz-
delmeket az igazságért s e szellemi harcok közepén 
állva, jobban tanulja fölérteni a modern embert és 
korát, mint az, ki csak másodforrásból, vagy könyv-
ből merítette ezen ismeretét, következéskép ered-
ményesebben is fog munkálkodhatni az igazság érde-
kében, künn az életben. 

Belgiumra nézve azonban úgy látszik, mintha 
az épen mondottakat módosítani kellene. A löweni 
kath. egyetem a belga katholikus intelligencia neve-
lése körül és a keresztény bölcselet mélyítése, fej-
lesztése és ápolása által szerzett kiváló érdemeit 
senki sem fogja elvitatni. Ámbár vannak, kik azt állít-
ják, hogy a neoscolasticismus hatalmas úttörője, a 
lőweni egyetem hirének tulajdonképeni megalapítója, 
Merciér zseniális egyénisége, más, állami egyetemek 
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tanszékein ugyanily gyújtó hatással terjesztette volna 
az igazi, mert keresztény bölcselet, nemzeteket mentő 
s föntartó örök érvényű elveit. De a fődolog, a keresz-
tény újjászületési mozgalmak alapja és főrugói Belgi-
umban is inkább a rendezett, positiv szellemű, szigorú 
erkölcsi bázison nyugvó középiskolákban keresendők. 
Hol ez a szilárd alap hiányzik, ott egy kath. egye-
temnek nincs nagy jelentősége s csak a tanárok 
kiváltsága, a Weissok, Zapletalok és Mandonnet-k 
tartják főn, addig ameddig, hírnevét. Ha mindkettő 
hiányzik, ilyen kath. egyetem többet árt, mint 
amennyit használ, mert ellenfeleink újjal mutatnak 
reá s meddőségét a kath. egyház, szent vallásunk 
rovására irják. 

Van erre is példa. 
A kath. egyetem megvalósításának útjában álló 

egyike a legnagyobb nehézségeknek, a pénzkérdés s 
a vele szorosan összefüggő versenyképesség az állami 
egyetemekkel. A jelenleg fönnálló kath. egyetemek 
között talán csak a löweni kerülte ki ezt a scyllát: 
«Es ist gewiss schwer, aus Privatmitteln vollstän-
dige Universitäten zu errichten, die den staatlichen 
ebenbürtig sind ; in den Ländern Mitteleuropas 
vielleicht schwerer, als anderswo.» (Donat : Freiheit 
d. Wiss. 447.) Pedig tudjuk, hogy csak a teljes 
versenyképesség biztosítja a modern gondolkodásmód 
átalakítása érdekében folytatott harcunk végleges 
győzelmét, a szellemi harchoz is pénz, pénz, pénz 
szükséges; csak akkor lesznek jó tanerők, kik, ha 
nem is szárnyalják túl az állam szolgálatában 
levő kollégáikat, legalább korunk magas szinvonalán 
állnak. Pedig tervünk megvalósításához a szellemi 
világ legjobbjaira, volna szükségünk; Merciér-k kelle-
nek nekünk, kik a keresztény kath. gondolatvilágnak 
utat törnek, új irányt nyitnak. Mert hitetlen szülők 
hitetlen fiait, ha a tanerők kiváló tudományossága, 
suggestiv hatalma nem — a «Katholikus Egyetem» 
aranybetűi nem vonzzák őket. Az erősebb győz. Van 
nekünk fontosabb feladatunk is, s ehhez is kevés a 
pénzünk. Pl. jó, erős, öntudatos kath. sajtó. Addig míg 
tudományos és politikai vezérlapjaink igazi nagy 
tettreképes erejét az örökös struggle for life emészti 
meg, addig a kath. egyetem megvalósításához szüksé-
ges milliók gyűjtésére gondolni, nemcsak hogy nem 
lehet, de nem is szabad. 

Eltekintve tehát az elvi nehézségektől, már ebből 
a szempontból is pessimizmussal tekintünk egy kath. 
egyetem megvalósításának lehetősége elé. Nálunk 
még nincsenek meg egy egyetem kath. alapon való 
emeléséhez és áldásthozó fönnállásához szükséges 
előmunkálatok. Első kötelességünk alapot lerakni. 
Az első lépést ehhez már megtettük. A megkezdett 
munkát serényen tovább folytatni, ez fontos; fonto-
sabb azonban, úgy folytatni, hogy ne katholikus 
egyetemet emeljünk, hanem a már meglevő nem-
katholikusokat katholikusokká tegyük. 

P. Schrotti Pál 

ogarasföldi J^ádasdy László gróf. <i.> 
Nádasdy László gróf, a szerencsétlen végre jutott 

Nádasdy Ferenc országbiró és Eszterházy Miklós 
nádor leánya, Anna Julianna gyermeke,1 atyjának 
1671. április 30-án történt kivégzésekor már nagyobb 
fiú volt. Alapvető tanulmányainak elvégzése után 
3000 forint «hozománnyal» a pálos rendbe lépett. 

A pálosok szokásos bölcseleti és hittudományi 
tanulmányait, ez utóbbiakból doktori cimet szerezve, 
elvégezvén,2 előkelő származása és tehetsége egyaránt 
segítették, hogy rendjében jelentősebb állásokat tölt-
sön be és számottevőbb szerepet vigyen. Legkoráb-
ban a pápai kolostorban találkozunk vele. 1688-ban 
rendi megbizásból Horváth Bernát és ő vették át az 
idegen kézre jutott székesfehérvári pálos kolostort, 
melyet különben a rend néhány évvel utóbb szent 
Ferenc fiainak engedett át.3 Ugyanezen évben a pá-
pai monostor feje, vikáriusa lett.4 Itt azonban meg 
voltak a napjai számlálva s már 1689-ben a nagy-
szombati kolostor perjeli tisztét viselte5 Ámde Nagy-
szombat sem volt maradós tartózkodó helye s 1690-
től az újhelyi kolostor perjeli tisztségére ment át. 

Nádasdy Ujhelynek hamarosan anyagi szem-
pontból is hasznot hajtó elöljárója lelt. Anyjának 
halála után örökség cimén 6000 forintot kellett volna 
kapnia. E helyett családjának tagjai úgy elégítették 
ki, hogy három szőlőt adtak neki. Ezekből kettőt 
áruba bocsátott s a kapott pénzen magasabbra ve-
tette az újhelyi kolostori templom tornyát, kitűnő 
harangokat vett bele, a monostori épületet pedig 
egy emelet toldással három emeletre vetette. A har-
madikat, a mádi hegyben levő Nyulászó nevű szőlőt 
azonban elöljárói engedelemmel a maga szükségletei 
födözésére tartotta fönn.6 

1695-ben a rend egyik igen jelentős házának, a 
máriavölgyinek lett a perjele. Ebben az állásában 
rendje érdekében igen fontos működést végzett. Ebben 
az időben mind hangosabb lett már a horvát pálos 
monostorok kívánsága, hogy a magyaroktól elsza-
kadva, külön rendtartományt alkothassanak. A ma-
gyarok ellene voltak ennek a törekvésnek s midőn 
értesültek róla, hogy a horvátok céljuk megvalósítása 
végett Kristolovec János hittudományi doktort, kö-
rösi perjelt a congregatio de propaganda fidehez 
küldő tték, ők szintén gondoskodtak érdekeik védel-

1 Nagy Iván : Magyarország családai címerekkel és 
nemzedékrendi táblákkal, VIII. (Pest, 1866.) 19. 1. 

2 De nem lett, mint emlegetik, bölcseleti doktor is. 
A rendi hivatalos iratok Nádasdynál sohasem használják a 
bölcseleti doktor jelzést. 

3 Benger Miklós: Annalium eremii — coenobitarum or-
dinis tratrum eremitarum S. Pauli primi eremitae vol. II. 
(Posonii, MDCCXLIII.) 252. 1. 

4 Bakonyvári Ildefonz : A pápai kath. gvmn. története a 
pálosok idejében (Pápa, 1896.), 84. 1. 

5 Benger, id. m. II. 263. 1. 
f> Benger, id. m. II. 280. 1. 
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mérői és Nádasdy Lászlót küldték Rómába. Nádasdy 
nem törődve a téli hideggel, az utak rosszaságával, 
sietett Róma felé és sikerült neki Kristolovec előtt 
megérkeznie. De fölösleges volt sietnie, mivel a bí-
borosokat nem tudta rávenni, hogy csak az ő jelen-
tése alapján döntsenek s a horvátoknak csendet pa-
rancsoljanak. Csak midőn május elején Kristolovee 
is megérkezett, kezdődtek meg a tárgyalások. Nádasdy 
mindössze annyit tudott elérni, hogy a kongregáció 
egyelőre nem rendelte el a szétválasztást, hanem 
meghagyta, hogy a legközelebbi rendi káptalan fog-
lalkozzék a kérdéssel s azután tegyen jelentést.1 

Nádasdy, kinek érdemeit a rendtársak azzal ju-
talmazták, hogy 1696-ban a rend generális perjelé-
nek helyettesévé, vikárius generálissá választották 
meg,2 ekkor viselte rendi életében a legmagasabb 
állást. A generális perjel életében is díszes volt ez 
az állás, amit a rend azzal juttatott kifejezésre, hogy 
a vikárius generálisnak két ló, félig födött kocsi, kocsis 
és inas állott rendelkezésére s még jelentősebbé lett 
a generális perjel halála, letevése, magasabb méltó-
ságra emelkedése esetén, mivel ilyenkor a következő 
káptalanig ő kormányozta, kifelé ő képviselte a ren-
det, az országgyűlésen a főurak közt foglalt helyet s 
a püspökök módjára «reverendissimus» cimet hasz-
nált.3 Ebben az állásban volt, midőn a horvátok 
küzdelmének az lett a vége, hogy a congregatio de 
propaganda üde meghagyásából 1701 j anuár 27-én 
megjelent a generális perjel rendelete, mely a rend-
tartományok szétválasztását és külön magyar és kü-
lön horvát tartományfő, provinciális választását ren-
delte el.4 

Az első magyar káptalan meghozta Nádasdynak 
az első csalódásokat, melyeket utóbb több is kö-
vetett. 

Mivel Mallechich Gáspár generális perjel beteges-
kedett, Nádasdy arra számított, hogy mint vikárius 
generális ő fog a provinciális-választó gyűlésen elnö-
kölni. Mallechich azonban Kupinich Máté hittudo-
mányi doktort, a nagyszombati kolostor perjelét, rendi 
definitor generálist nevezte ki elnöknek, társul pedig 
Lándor László hittudományi doktort rendelte mel-
léje. Nádasdy ez ellen az elefánti monostorban ösz-
szegyiilt rendi káptalan előtt óvást tett, de óvása 
minden következmény nélkül hangzott el. A kijelölt 
elnökök vezetése alatt megtörtént a választás, mely 

i U. ott, II. 297. 1. 
s U. ott, II. 302. I. 
3 Bakony vári, id. m. 31—32. 1. 
4 Nádasdyról életrajz formában beszélek ugyan, de nem 

szándékom tüzetes életrajzát megírni. Igazában csak némely 
a magyar rendtartomány kialakulásától a rendtől való meg-
válásig viselt dolgait akarom elmondani s ehhez választot-
tam, behatóbb kutatást nem végezve, az életrajzi vázlat ke-
retét. Azon adatokat, melyekhez forrást nem idézek, a pan-
nonhalmi könyvtárban eredetiben őrzött Acta provinciáé 
Hungaricae ordinis S. Pauli primi eremitae ab anno 1101. cimü 
kéziratból merítem. 

a rend egyik igen érdemes tagját, korábban generá-
lis perjelét, Barilovich Lajost tette az új magyar pálos 
rendtartomány fejévé. 

Nádasdy a káptalan első napjaiban a definito-
rok közt foglalt helyet. Ezt vikáriussága cimén el-
nézték neki, de már maguknak a definitoroknak a 
gyűlésében nem akartak neki helyet és szót engedni. 
Nádasdy pápai engedélyre hivatkozott, de ezt írá-
saival nem tudta bizonyítani s azért kívánságával 
elutasították. Nádasdy azonban valami nyomát akarta 
hagyni törekvésének s azért a káptalani iratokba 
fölvétette, hogy ő kívánságát igaznak tartja, de ezen 
alkalommal szeretett nemzete kedvéért lemond a 
jogáról. 

Nádasdy, úgy látszik, nem valami kedvező hatást 
keltett a káptalanon s ez lehetett az oka, hogy ré-
gebbi ügyeit, dolgait bolygatni kezdték. A definitorok 
1701 április 20-i gyűlésén szóvá tették, hogy Nádasdy 
az újhelyi ház pénzéből egy per költségeire 400 fo-
rintot fölvett. Nádasdy elismerte, hogy a pénzt föl-
vette, de Írásokat mutatott föl, melyekkel igazolni 
akarta, mire ment a pénz. A definitorium az elszá-
molást nem fogadta ugyan el, de tovább nem boly-
gatta a dolgot. 

A következő hónapokban a csáktornyai monos-
tor ügye foglalkoztatta Nádasdyt. Ez a kolostor erő-
vel a horvát rendtartományhoz akart csatlakozni, s 
ezt a magyar rendtartomány nem akarta tűrni. 
A dolog mégis azzal végződött, hogy a csáktornyai 
szerzetesek erőszakos föllépését kívánságuk teljesíté-
sével csillapították le. Majd az év vége felé Acsa és 
Gsut rendi jószágok miatt volt Bécsben. De műkö-
désével nem lehettek megelégedve, mivel az 1702 
január 21-én Pozsonyban tartott definitoriumban 
úgy határoztak, hogy Nádasdyt vissza kell hívni s 
Bécsben állandó ágenst kell tartani. 

Nádasdy visszaérkezett, de egypár kellemetlen 
kéréssel állott elő. Talán még római útja alkalmával 
adósságba keveredett, újabban sem volt takarékos s 
így bizony annak a 3000 forintnak a kamata, melyet 
a rendbe vitt és elöljárói engedéllyel magára fordí-
tott, nem volt neki elég, hogy adósságát kifizesse, 
így azután a mádi szőlejét szánta rá a törlesztésre. 
A generális perjel ezt megengedte neki s ennek alap-
ján a magyar rendtartomány definitorjai is belenyu-
godtak, de megkívánták, hogy Nádasdy mutassa be 
a kötelezőket. A másik kérése meg az volt, hogy a 
definitorium ismerje el az ő «pater ordinis» címét, 
melyet Rómából eszközölt ki magának. Ez kényes 
ügy volt. A «pater ordinis» cimet a hivatalától meg-
vált generális perjel szokta megtisztelő jelzőül hasz-
nálni, de nem római privilégium alapján, hanem a 
rendi káptalannak a volt generális kérelme után 
adott engedélyével.1 A definitorium nem is teljesí-
tette Nádasdy kérését, hanem azzal a megokolással, 

1 Bakony vári, id. ni. 31. 1. 
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hogy itl az egész rendet érdeklő ügyről van szó, 
Nádasdyt az általános rendi káptalan elé utalta. 

Az általános káptalan még az év folyamán össze 
is gyűlt, de ezen nem foglalkoztak Nádasdy kérésé-
vel. A káptalan egyébként nagyon is érdekelte Ná-
dasdyt. Ez ugyanis generális választó gyűlés volt és 
a választás eredménye az lett, hogy Eszterházy Imre 
jutott a rend első méltóságához. Ugyanezen a gyű-
lésen Nádasdy vikáriussága is lejárt. Utóda egykori 
római ellenfele, Kristolovec lett, míg ő az új gene-
ralis titkára és kisérő társa, «socius el secretarius 
generalis.» 

Nádasdyról széltében járta a rendben, hogy püs-
pökségre vadász, de azt aligha gondolták volna róla, 
hogy ez a törekvése, tudtával-e, nem-e, de inkább 
igen, egy meglehetősen furcsa históriába keveri. 

A dolog így történt. Volt a rendben egy másod-
éves bölcselethallgató, Baj ta János, korábban XIV. 
Lajos szolgálatában a francia huszároknál hadnagy. 
Ez egyszer csak 1702 pünkösd táján azt beszéli Na-
dasdynak, hogy a francia királytól levelet kapott s 
abban mellékletül két másik volt, az egyik Széchenyi 
Pál kalocsai érseknek, a másik Nádasdy Lászlónak 
cimezve. Nádasdy átvette ezt a két levelet, fölbon-
totta a magáét s azt látta benne, hogy arra buzdít-
ják, szolgálja hűségesen XIV. Lajost, támasszon ér-
dekében lázadást, fölkelést s gazdag püspökség, bí-
bornokság lesz a jutalom. 

Mikor Nádasdy a levelet kézhez vette, azon 
cimen, hogy fürdőre kell mennie, távozott a mária-
völgyi monostorból és Kismartonba sietett Eszter-
házy Pál nádorhoz. Megkérdezte tőle, mit tegyen a 
levelekkel. A nádor azt a tanácsot adta neki, tegye 
őket el s ne mutogassa, mivel még rossz hirbe jöhet 
az udvarnál. Nádasdy azonban épen azon vélemény-
ben volt, hogy ez a neki címzett levél javára lesz, 
közelebb segíti céljához s azért Kismartonból nem 
haza, hanem Bécsbe utazott s idősb Pálffy Miklós 
által a felség elé juttatta a leveleket. 

Az udvar Nádasdy jelentése után elfogatta Bajtát, 
vallatás alá fogta, Nádasdyval is szembesítette. Baj ta 
bevallotta, hogy a leveleket ő koholta, de hogy ki 
biztatta rá, nem akarta elárulni. Pedig gyanakodtak, 
hogv épen Nádasdy keze van a dologban. Ha nem 
is ő vette rá Bajtát, valószínű, hogy beszélt vele a 
francia ügyekről, hogy az udvar félelme, gyanakvása 
mellett mily hatást tenne, ha valamelyik előkelő 
magyar érintkezésbe ju tna a francia udvarral, vagy 
el lehetne hitetni I. József környezetében, hogy ilyen 
érintkezés tervben van. Széchenyi ismerős volt, mint 
a nemzeti érzés bátor kifejezője, az alkotmányosság 
védője. IIa most vele együtt, mellette úgy beszélnek 
valakiről, hogy ime, erre még a francia király is 
számit, ezzel a bécsi udvarnál azt a gondolatot le-
hetne kelteni, hogy az illető fontos személy, akit 
érdemes volna lekenyerezni. Mivel pedig Nádasdy 
emlegette is, hogy ennek a levelezésnek föltárásával 

jó püspökséget érdemelt meg, még rendtáisai közt 
is növelte a gyanút, hogy Bajta nem a maga esze 
szerint cselekedett. 

Bajta a vallomásaiban senkit sem emiitett, Ná-
dasdyt sem bolygatták tehát, sőt Kollonics Lipót a 
magyar rendtartomány fejéhez írt levelében egye-
nesen úgy nyilatkozott, hogy Nádasdy az egész ügy-
ben teljesen ártatlan, tudta nélkül készültek a koholt 
levelek. Egyben azonban olyasmit is írt a provin-
ciálisnak, ami ép oly jellemző, mint kevésbbé meg-
tisztelő Nádasdyra. Figyelmeztette, vigyázzon Nádas-
dyra, ki sokat csavarog, intse meg, ne ártsa magát 
állásához nem illő ügyekbe; rossz ajánló levél Nádas-
dyra az udvarnál, hogy fogatot, cselédséget tart, 
sűrűn antisámbriroz, mikor senki sem hívja az udvar-
hoz; maga a felség is csodálkozását fejezte ki ezeken 
a dolgokon és szóvá tette, hogy ellenkeznek Nádasdy 
fogadalmaival. Sörös Pongrác. 

A synoptikusok és a IV. evangelium jelentése 
az utolsó vacsora idejéről. (i.) 

Az utolsó vacsora idejéről mind a négy evange-
lium értesítést ad. Az idevágó helyek következők: 
Mt. 26, 17.; Mk. 14, 12.; L. 22, 7.; Ján. 13, 1. Az első 
három szerint Krisztus a kovásztalanok első napján 
ette az utolsó vacsorát és ekkor tartotta a húsvétot 
is. Ezen nap pedig a zsidó törvény értelmében 
(Exodus 12, 1 . . . ) az első hónap 14. napja, tehát 
Nisan 14 volt. Ezzel látszólag ellentétesen szól szent 
János jelentése. Itt ugyanis ezt olvassuk: « A húsvét 
ünnepe előtt tudván Jézus, hogy eljött órája, hogy 
e világból az Atyához menjen, mivel szerette övéi t . . . 
Es a vacsora végbemenvén. . .» Ebből úgy látszik, 
hogy szent János az utolsó vacsora idejét illetőleg 
ellentmond a synoptikusoknak. Eszerint Krisztus az 
utolsó vacsorát a zsidó húsvét elölt egy nappal, tehát 
Nisan 13-án tartotta. Az ellentét első pillanatra ki-
egyenlíthetlennek tűnik föl. Kérdés, hogyan kell e 
nehézséget eltüntetni? A kérdés megoldásával sokan 
foglalkoztak és különböző eredményekre jutottak, 
anélkül azonban, hogy a dolog tisztázása véglegesen 
sikerült volna. 

A racionalizmus mindjár t készen volt az alter-
natívával és így okoskodott: Vagy az igaz, amit a 
synoptikusok írnak, hogy t. i. Krisztus Nisan 14-én 
a zsidókkal együtt tartotta a húsvétot és Nisan 15-én 
meghalt s akkor a IV. evangelium nem authentikus. 
Vagy a IV. evangelium jelentése igaz, hogy t. i. 
Krisztus Nisan 13-án tartotta a húsvétot és 14-én 
meghalt, amikor a zsidók a húsvéti bárány evésére 
készültek s ebben az esetben a synoptikusok nem 
állják meg a kritikát. Teljesen alaptalan okoskodás. 
Lehetetlen, hogy szent János ne tudta volna az utolsó 
vacsora idejét. Hogy ill nincs ellentmondás, leg-
nagyobb bizonyíték azon körülmény, hogy az egy-
ház mind a négy evangéliumot elfogadta. Az evan-
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gelistáknál a mellékkörülmények meghatározása, 
hová az idő is tartozik, nem lényeges pont. Nem 
csoda tehát, ha néha eltérőleg szólnak. Ezen eltérés 
azonban még nem ellentmondás. Épen ezért a de-
struktiv kritika eljárása egészen jogtalan. Hiszen, 
mint Chrysostomus is megjegyzi, épen azon tény, 
hogy az evangélisták a lényeges dolgokban, minő 
pl. a Fiúisten megtestesülése, csodái, halála, föltáma-
dása, megegyeznek és a mellékes körülményekben 
eltérnek, a legnagyobb argumentum igazságuk mel-
lett. Ez ugyanis mutatja, hogy nem összebeszélés 
szerint írtak.1 Nem lehet tehát szó ellentmondásról, 
csak exegetikai nehézségről, melyet igyekezni kell 
kielégítőleg megoldani. 

Hol van a megoldás kulcsa? Bizonyos, hogy 
szent János ezen kulcs birtokában volt. Bizonyos az 
is, hogy a régi egyház is ismerte a megoldás kulcsát. 
Itt is megismételhetjük azt, mit Krisztusnak látszólag 
ellentmondó kél nemzetségtáblájánál szoktunk mon-
dani. A régi egyház azon eljárása, hogy, ámbár Mt. és 
Luk. nemzetségtáblája első tekintetre ellenkezik egy-
mással, mégis elfogadta a két evangéliumot, mit bizo-
nyit? Azt bizonyítja, hogy tudta a nehézség meg-
oldását. Ugyanezt bizonyítja a synoptikusok és a 
IV. evangelium elfogadása, bár az utolsó vacsora 
idejének meghatározásában látszólag ellenkeznek 
egymással. 

Idő folyamán a pozitív alapon álló exegeták 
máshol és máshol keresték a megoldás kulcsát. 
Négy véleményt ismerünk. 1. Krisztus az utolsó va-
csorát Nisan 13-án tartotta, anélkül, hogy a húsvéti 
bárányt ette volna. 2. Az utolsó vacsora 13-án volt 
és Krisztus ekkor ette a húsvéti bárányt. Tehát anti-
cipálta a húsvétot. 3. Az utolsó vacsora Nisan 14-én 
csütörtökön volt, a zsidók azonban ekkor 15-én, pén-
teken tartották a húsvétot. 4. A szokásos felfogás az, 
hogy Krisztus a paschál a zsidókkal együtt Nisan 
14-én (csütörtökön) tartotta.2 

Ezen vélemények közül különösen kiemeljük a 
másodikat és a negyediket. A másodikat ugyanis 
majdnem egyértelműleg a keletiek, a negyediket 
pedig a nyugatiak tartják. Az előbbiek szigorúan 
követik szent János evangélistát, az utóbbiak ellen-
ben a synoptikusokat. Mindkél fél megegyezik azon-
ban abban, hogy szerintük ellenmondásról nem 
lehet, nem szabad beszélni. Csupán az érvelésben 
térnek el egymástól. A keletiek lényegileg így okos-
kodnak : Szent János világosan beszél. Az ő előadása 
szerint Krisztus a húsvét ünnepe előtt, vagyis Nisan 
13-án, tartotta az utolsó vacsorát. Ezt mutatja 13, 1, 2. 
Megerősítik ezen véleményt szent János más helyei. 
Igy 18, 28.-ból azt látjuk, hogy midőn Krisztus szen-
vedett, a zsidók még nem ették meg a húsvéti bá-
rányt. «És Jézust Kaifástól a törvényházba vezették. 

1 Horn. I. in S. Mt. 
2 Das Evangelium nach Markus, von Michael Seisenber-

ger. 216. 1. 

Reggel vala pedig; és ők nem menének be a tanács-
házba, hogy meg ne fertőztessenek, hanem hogy 
megehessék a húsvétot.» íme — mondják — Krisztus 
szenvedésekor a zsidók még nem ették a húsvéti 
bárányt. Hivatkoznak ezenkívül 19, 14.-re: «Vala 
pedig a húsvét készületnapja, mintegy hat óra táj-
ban, mondá a zsidóknak: íme, a ti királytok». («Erat 
autem parasceve Paschae. . .») Krisztus tehát Nisan 
14-én, mert ez volt a húsvét előkészületi napja, halt 
meg és így 13-án tartotta a húsvétot. Ha pedig ezen 
okoskodással szemben felhozzuk a synoptikusok 
jelentését, erre azt felelik, hogy a synoptikusok azon 
napot, melyet szent János húsvét előttinek mond, a 
kovásztalanok első napjának nevezik, mint a kovász-
talanokat megelőző napot. A zsidóknál ugyanis a 
napot estétől számítják. Hogy ezen felfogásukat még 
jobban megerősítsék, Chrysostomusra is hivatkoznak. 
Az ő magyarázata állítólag ennek a véleménynek 
kedvez. Ezen okoskodással szemben a nyugatiak a 
synoptikusok jelentéséből indulnak és a IV. evangé-
liumot ennek megfelelőleg magyarázzák. Itt az a 
punctum saliens, hogy Krisztus mindig megtartotta 
a törvényt. A húsvétot eszerint a zsidókkal együtt 
Nisan 14-én tartotta. 

Az egyház nem döntött e kérdésben. Bármelyik 
véleményt szabad tehát követni. Tantum valet assertio, 
quantum valent argumenta. Ennek megfelelőleg az 
egyház jogosultnak tartja úgy az azyma, mint a ko-
vászos kenyér használatát az Oltáriszentségben. Nem 
így az orthodox keletiek. Ők majdnem egyértelműleg 
azt tartják, hogy miután Krisztus Nisan 13-án tar-
totta a vacsorát, kovászos kenyeret használt. Ezért 
az azyma használata szerintük jogosulatlan «pápista» 
találmány. Sőt olyanok is vannak, kik kétségbe von-
ják, hogy Krisztus az oltári azymában jelen van. 

Némelyek Photiust is úgy szerepeltetik, mintha 
már ő is az azyma (a kovásztalan kenyér) haszná-
lata ellen nyilatkozott volna. «De sacra Eucharistia 
contra azyma Latinorum» cimű töredéket neki tulaj-
donítják. Ennek következő az eszmemenete: 1. Krisz-
tus halála előtt nem ünnepelte a törvényes húsvétot, 
de a saját húsvétját és pedig Nisan 13-án. 2. Csak 
halála napján, pénteken, 14-én ették a zsidók a hús-
vétot és 15-én kezdődött a kovásztalanok napja. 
3. Krisztus az utolsó vacsoránál nem használt kovász-
talan kenyeret, amit az âçxoç szó is bizonyít. Ezen 
görög szó ugyanis kovászos kenyeret jelent. 4. A 70. 
apostoli kánon és a VI. egyetemes zsinat eltiltották 
az azyma hasznalatát.1 Azonban ezen töredék nem 
ered Photiuslól. Egyébként lehetséges, hogy ő is kor-
holta a latinokat az azyma használata miatt. Mar-
gunius azt mondja, hogy az egyház minden zsidó 
jelleget kizár. Ezért, akik azymat használnak, «non 
Christi doctores, sed azymorum.» Egyébiránt sokan 
írtak a photianusok közül, hogy «ostenderent, reipsa 

1 Photius, Hergenröther 248—249. 1. 
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in azymo non confici Eucharitiae Sacramentum.» 
így Pectoratus, Enthymius, Balsamon, Nicephorus stb.1  

Severus szerint, mivel a kereszténység Keletről ter-
jedt el, ez pedig a legrégibb idő óta fermentumot 
(élesztőt) használ, a latin egyház is ezt használta és 
I. Sándor pápa hozta be az azymát. Azonban nem 
bizonyos az, hogy a latin egyházban a fermentumot 
általánosan használták volna. A fermentumot és azymát 
vegyesen használták. Az ebioniták azt kezdték hir-
detni, hogy csak azymát kell használni. Ettől kezdve 
használt a latin egyház fermentumot kizárólag, hogy 
ezzel is elitélje az ebionistákat. Az azyma régibb 
használata már a zsidózók miatt is valószínűbb. 
Az sincs igazolva, hogy I. Sándor pápa rendelte 
volna el először az azyma használatát. Ahol az azyma 
ellen emelnek szót, az úgy értendő, hogy a zsidókkal 
nem szabad communicálni. Ebből azt látjuk, hogy a 
photianusok egyszerű exegetikai nehézségből dogma-
tikus kérdést csináltak, úgy hogy ezek szemében az 
azyma használata nem egyszerű rituális eltérést, de 
dogmatikus különbséget jelent. Az igazság kedvéért 
meg kell azonban jegyezni, hogy ezen vélemény — 
különösen ma — elszigetelten áll az orthodox egy-
házban, bár a fermentum elsőbbségét majdnem egy-
értelműleg védik. Hadzsega Gyula dr. 

A modern filozofia lélektani okai. (m.> 
A nemrég Bolognában megtartott filozofiai kon-

gresszuson az elnök meg akarta határozni az el-
hangzott előadásokból a filozofiát. Mi a filozofia ? 
La filosofia è il liberó pensiero 1 A filozofia a 
szabad gondolat! Szabad gondolat a szó legszoro-
sabb értelmében. Szabad gondolat, mely nem ismer 
semmi határt, még a természetes ész által megvont 
határt sem. Szabad gondolat nemcsak a részleges, 
hanem az egész emberiséget érdeklő kérdésekben is, 
melyekre való felelet a .világnézetet alkotja. Ki-ki 
szabadon gondolkozhatik tehát egy kívüle levő világ-
nak, Istennek stb. létezéséről vagy nemlétezéséről. 
Elmélkedésének eredményétől nem kell félnie, hiszen 
minden a filozofia nevében történik. 

Ez a fölfogás nemcsak annak a filozofiai kon-
gresszusnak, hanem az egész modern filozófiának a 
hitvallása. A régi filozofia az igazságot kereste és 
azt legalább a világnézetet alkotó kérdésekben egész 
biztossággal meg is találta. A modern filozofusok is, 
valamint a régi szkeptikusok, elindultak e drága 
kincs keresésére és vagy hamisat találtak, vagy 
kétségbeestek a valódi kincs megtalálásának a lehe-
tőségén. Gondoljunk csak Kantra és követőire, akik 
kétségbe vonták a természetes ész megismerésének 
tárgyilagosságát és több-kevesebb önkénnyel a filo-
zofia nevében új igazságot csináltak maguknak. Kriti-
cizmusnak keresztelték az új módszert, mely aztán 

1 Papadapolis: Praenotationes Mystagogicae. 161. 1. 

följogosított mindenkit, hogy a theoretikus kétely-
nek a legtágabb teret engedje. Semmi sem szent 
többé előtte, még az alapigazságok sem. Egymás 
után lépnek föl a legképtelenebb rendszerek. Mag-
juk egy eredeti gondolat, melyhez aztán az egész 
világnak alkalmazkodnia kell. Hogy mindez a termé-
szetes ésszel ellenkezik, azzal a modern filozofusok 
nem törődnek. Bizonyításról igen kevésnél van szó. 
Az azonossági filozofia úttörőiről ezt írja Hartmann E.:1 

«Egész filozofálásunk föltételen alapult, mely egé-
szen a levegőben függött; az egész föltételes filozo-
fálás volt egy be nem bizonyított föltevésből». Akad-
nak olyanok, akik ezt egész őszintén be is vallják. 
«Unser Denksystem — írja Fichte — ist oft nur 
die Geschichte unseres Herzens; alle meine Über-
zeugung kommt aus der Gesinnung und nicht aus 
dem Verstände». A modern filozofia lemond arról, — 
mint Frischeisen-Köhler,2 a berlini egyetem magán-
tanára mondja — hogy az abszolút igazságot meg-
értse; megelégszik véleményének visszaadásával, le-
mond a zárt alakról és minden mondat bizonyítá-
sáról; ami a pozitív tudáson túl van, az magán-
véleménynek a kifejezése és egészen személyes 
vélemény». 

A legújabb időben mindinkább növekszik azok 
száma, akik lemondanak minden reményről. A «Zurück 
zu Kant» elhangzott, — de egyelőre visszhang nélkül. 
Teljes szkepszis, valóságos «anarchia» (Paulsen) ural-
kodik a legújabb filozófiában. «Úgy látszik — írja 
ugyancsak Frischeisen-Köhler3— nem marad egyéb 
hátra, mint a szkepticizmus, mely ebből a zűr-
zavarból, az állítások ezen ellentmondásából és ellen-
tétéből csak egy következtetést vonhat : nem létezik 
filozofia, mint tudomány». «Nem önkény, nem fel-
színes divatbölcseség az, ami ilyen rezignációhoz 
vezet, úgy látszik, hogy a történet maga száz nyelven 
hirdeti annak, akinek fiile van, hogy egységes, tudo-
mányos eszközökkel elérhető világnézet lehetetlen». 
A lét nagy kérdése talán egy magasabb fokú egyen-
let, melynek több, részint plus, részint minus gyöke 
van, azaz, melynek több, egymástól teljesen külön-
böző megoldása van.4 Mindegyik megoldás teljesen 
jogosult. Hogy melyiket választjuk, vérmérsékletünk-
től, jellemünktől függ.5 «Egy filozofiai rendszer lénye-
gileg ugyanaz, mint egy költői alkotás, az emberi 
szellemnek mindig szabad és szubjektív koncepciója»/' 
Teljesen izlés dolga, hogy melyik világnézet tetszik 
nekünk. Hiszen végeredménykép több a beképzelés 

1 Philosophie des Unbewussten. 
2 Die hist. Anarchie der philosophischen Systeme und 

das Problem der Philosophie als Wissenschaft ; v. ö. Stimmen 
aus Maria-Laach, 1910. II. 26. old. 

3 U. o. 
4 U. o. ; v. ö. Stimmen aus Maria-Laach, 1910. II. 271. old. 
5 U. o. 
6 Hermann Konrád «Stimmen aus M.-L.»-ban 21. k. 

477. old. 
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minden filozófiában, mint tiszta és objektiv igazság.1 

Szánalomra méltó, akinek nincsenek illúziói, amelyek 
az objektiv igazság helyét pótolják. «Die Illusions-
losen — írja Stein,2 — sind das Bejammernswerteste, 
was auf unserem Planeten noch kreucht und fleucht». 
Ahány bölcsész tehát, annyi filozofiai rendszer. Való-
ban «a divat nemcsak a hölgyek kalapjain, hanem 
a nagy doktorkalapokon is költögeti szeszélyét».3 

A dolgok ilyen állása mellett aztán természetes, 
hogy az egész filozófiából filozófiatörténet lesz. Nincs 
többé más föladata, mint kutatni, amit az emberek 
évezredeken keresztül összegondoltak. «Ha előbb a 
tudomány az igazság kultusza volt, akkor most las-
sankint az emberi kutatásnak és gondolkodásnak 
kultuszává lett».4 A XX. század eleje óta már csak 
«az emberi gondolkodás nagy törvényeinek» termé-
szetéről vitatkoznak, semmi tekintettel többé tárgyi-
lagosságukra. «Die Philosophie ist nichts mehr und 
nichts weniger, als der menschliche Erkenntnis-
kampf, das in sich bewegte geistige Leben selbst».5 

Es a legérdekesebb még, hogy sokan tetszelegnek 
maguknak ebben a kétségbeejtő, céltalan vergődés-
ben. Tapsolnak Lessingnek, aki egyszer azt mondta, 
hogy ha Isten jobbjába az igazságot, baljába pedig 
csak az utána való ösztönt a folytonos tévedés föl-
tételével együtt tenné és aztán az embert választásra 
hivná föl, ő alázatosan a balját ragadná meg és 
annak tartalmát kérné ki a maga számára. 

Ennyire jutott tehát a tudományok tudománya, 
a filozofia. Nincs többé! A modern filozofiai rend-
szerek szkepszisükkel romjaik alá temették. Ön-
kéntelenül fölmerül a kérdés, hogyan jutott ennyire 
és tényleg ez-e megérdemlett sorsa? Csatlakozzunk-e 
mi is siratóihoz és mondjuk-e mi is Humbold Sán-
dorral : 8 «Minden talányszerűnek marad a gondol-
kodás előtt és a legnagyobb szerencse még, ha valaki 
tökfejűnek született?» Hogy állást foglalhassunk, vizs-
gálnunk kell a modern filozofia okait. Ezek többé-
kevésbbé lélektani okai minden filozófiának, mely meg-
tagadja a közösséget az egyedül igazi, örök filozófiá-
val, «az egészséges emberi észnek akadémiailag kép-
zett testvérével» (James). Az okok számosak. Ki is 
tudná egyenkint fölsorolni az emberi elme megtéve-
déseinek összes rugóit! Ritkán csak egynek tulajdo-
níthatók. Mi a legfontosabbakra fogunk szorítkozni. 

Láttuk már, hogy a legújabb időben mindinkább 
tért hódít az általános szkepszis. «A bátor világ-
hódító — írja Stein7 — aki lassankint a tudás min-

• U. o. 
2 Der Sinn des Daseins; v. ö. Stimmen aus M.-L., 1910. 

II. 278. old. 
2 Prohászka : Az intellektualizmus túlhajtásai. 4. 1. 
4 Pesch T. : Der Liberalismus der Wissenschaft, Stim. 

aus M.-L. 1873. 317. old. 
s Herbert v. Berger : Stim. aus M.-L. 1910. II. 275. old. 
« Stim. aus M.-L. 1910. II. 278. old. 
7 Der Sinn des Daseins; v. ö. Stim. aus M.-L. 1910. II. 

278. old. 

den tartományát magának alávetette, vigasztalan 
minussal zárja le a számadást és életének estéjén 
épenséggel Faust-szerű hevességgel bevallja, hogy 
most mindent ismer és semmit sem tud». Nem is 
lehet máskép. A modern filozofiára föltétlenül ennek 
kellett bekövetkeznie. A modern filozofia megingatta 
gondolkodó tehetségünkben való bizalmunkat. De 
ha csak egyszer is kételkedem gondolkodó képessé-
gem megbízhatóságában, vége minden bölcseletnek. 
Az egyszer megindult kő ellenállhatatlan erővel esik 
a meredek lejtőn, nincs hatalom, mely az uton meg-
állítaná, míg a mélységbe nem ér. Nincs hata-
lom, mely az egyszer megbízhatóságában meginga-
tott emberi elmét a szkepszis feneketlen örvé-
nyétől meg tudná menteni. Az önkény talán kísér-
letet tesz, hogy ezt megakadályozza, de a logika vas 
hatalma letöri a gyenge, emberalkotta gátakat. Nem 
marad egyéb hátra, mint az általános kételkedés 
tátongó örvénye. 

És ebbe az örvénybe annál biztosabban esik az 
emberi ész, minél erősebben hitt valamely önkénnyel 
felállított filozofiai rendszer igazságában és minél 
keserűbben csalódott benne. Aki egyszer hazudni 
mer, hitelt többé nem nyer. A bizalmatlanság annál 
nagyobb, minél szilárdabban hittünk a hazugnak és 
minél keserűbben csalódtunk benne. A legtöbb 
szkeptikusnak is ez a pályafutása. Egymásután változ-
tatja a legellentétesebb filozofiai rendszereket, végre 
is kétségbeesik az igazság megtalálásának lehetőségén. 
Nincs különben a legújabb filozófiával sem. «Eddig 
ugyan minden rendszer állította, — írja Hermann 1 — 
hogy ő az igazi és tökéletes filozofia; hanem ez az 
állítás csak átmenő volt és a történet csak rövid 
időre ismerte el jogosul tnak; . . . de tekintettel a filo-
zofiai rendszerek eddigi váltakozására a történelemben, 
egyáltalában lehetetlennek látszik a filozofiai gondol-
kodásnak abszolút, vagy maradandó igazságáról 
beszélni.» Aki azonban ezeket a rendszereket az igazi 
értékükre tudta leszállítani és már kezdetben hami-
saknak ismerte föl, nem válik olyan könnyen szkepti-
kussá. A szkepszisnek tehát további okai is vannak. 
Sok tekintetben ugyanazok, melyekhez a modern 
filozofiai rendszerek keletkezése is fűződik. 

A modern filozofia végelemzésben nem az érte-
lemből, hanem az akaratból ered. «Akarom ! Ez Kant 
csatarendjében a középpont, amely mindig kitart, 
ha a szárnyak meg is hátrálnak» — mondja találóan 
Rosenkranz2 Kantnak, a modern filozofia atyjának a 
spekulációjáról. Az értelem szükségszerű tehetség, 
melyet csak egész világos tárgy képes meghatározni. 
Ha tehát a tárgy homályos vagy kétes, az értelem 
függésben marad ; az akarat az a lendítő kerék, mely 
az értelmet ilyenkor a kételkedés holt pontjain átvi-
heti és azt definitív (végleges) álláspontra juttathatja. 

» Stim. aus M.-L-ban ; XXI. 477. old. 
2 Willmann, Die Geschichte des Idealismus III. 395. old. 
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Több-kevesebb ilyenkor az akarat döntő szerepe. 
Legnagyobb akkor, ha az értelmet egészen világos 
dologban való kételkedésre, vagy mi több, annak 
tagadására birja. Ez épen a mi kérdésünkben az eset. 
Mondottuk már, hogy itt kizárólag a világnézet főbb 
körvonalaira vagyunk tekintettel. Már pedig ezek az 
igazságok oly világosak, hogy az elfogulatlan, termé-
szetes észt ellenállhatatlan erővel kényszeritik elfoga-
dásukra. Milyen világos pl., hogy létezik kívülünk egy 
objektiv világ, hogy akaratunk szabad, hogy létezik 
Isten? Soha emberi ész ezeket az igazságokat elfogad-
hatólag meg nem döntötte és nem is fogja. Ezekben 
kételkedni az elfogulatlan, természetes ész nem tud, 
csak az akarat bírhatja rá. Mennyivel inkább szere-
pelt az akarat azoknál, akik nemcsak kételkedtek 
bennük, hanem önkényesen tagadták azokat és úja-
kat állítottak fel helyettük. 

Hanem az akaratot kell hogy mozgassa valami. 
Valamint igaz, hogy «nemo gratis mendax», épen 
olyan igaz, hogy «nemo gratis errans». A mozgató-
rugók többfélék lehetnek. Első helyen áll az a fékte-
len szabadságvágy, mely minden köteléktől való 
függetlenségre tör. Ez a féktelen szabadságvágy 
nagyon könnyen találja meg az utat az igazság taga-
dásához. «Der auf Selbständigkeit und Innerlichkeit 
pochende Geist — irja Willmann1 — weist ebenso-
wohl die von aussen kommenden Gebote, wie einen 
ihm von den Dingen aufgedrängten Wahrheitsinhalt 
ab.» Példa rá Kant filozofiája. «Működését — írja 
ugyancsak Willmann2 — bizonyos szívszükséglet, 
pátosz határozza meg, és pedig a nagyfokú függet-
lenségi érzület, melyet követ, ha az alanyt első 
sorban az erkölcsi világ egyedüli kiinduló pontjává 
és következetesen megismerésének alkotójává teszi. 
Gondolatvilágának kulcsa gyakorlati bölcseletében 
rejlik, . . . a gyakorlati ész autonómiájának hirdetésé-
ben, melynek a világalkotó megismerő tehetség és 
az erkölcsi követelményekre lealázott vallás csakis 
következményei». Ezt az autonómizmust a modern 
tilozofia szentesitette és ezáltal aztán kezünkbe adta 
a kulcsot a legképtelenebb rendszer ál-jogosultságá-
nak a megértéséhez. Reményi. 

ÜPvházi Berlin. A protestáns vallás «képtelen» magán segi-
TT, teni. — Miről van a szó? Arról van a szó, hogy mivel 

vtlag- a z ú r Jézus isteni személyiségének elismerése és 
krónika. megbecsülése mégis csak odatartozik a keresztény vallás 

lényegéhez, mitévő legyen a protestantizmus azokra a 
százakra és ezrekre inenő, «Isten igéjét« hirdető tisz-
teletes urakra és azokra a százezrekre sőt többre menő 
«hivekre» nézve, kik Jézus istenségét nem hiszik : 
megtartsa-e őket anyai kebelén, vagy pedig lesza-
kítva őket anyai kebléről odadobja őket, ahova 
valók, a sátánnak és az ő sorsosainak a társaságába?! 
Erről van szó Németországban, a «Gottesfurcht» és a 

1 Geschichte des Idealismus. Braunschweig 1897.396. old. 
2 U. o. 

«fromme Silten»-ek hazájában. És vájjon micsoda ered-
ménnyel van erről a nagy, erről a főbenjáró dologról 
szó a német protestantizmus gondolkodó fejében, a 
protestáns caesaro-papismus székhelyén, Berlinben ? 

Elmondja az itteni protestáns «Kreuzzeitung», 123. 
számában, ez alatt a cím alatt: «Die Notlage des Pro-
testantismus». Halljuk az atyafiak keserves panaszát, 
föl egész a magát lehetetlennek érző császári «Kirchen-
oberhaupt»-ság hatalmáig: 

«Mélyen kell fájlalnunk, így szól a tehetetlen 
panasz, hogy a mi evangelikus egyházunk az ilyen 
kérdésekről ezidőszerint egyáltalán nem nyilatkozha-
tik. (Nincs illetékesnek elismert élő tekintélye. A szent-
írás pedig, az egyedülvalónak tartott tekintély, néma 
okmány, mélyen hallgat.)1 Egy positiv irányú (a tör-
téneti hit alapján álló), de a középirányhoz csat-
lakozott udvari prédikáns évek előtt egyszer a közép-
párti egyházi lapocskába (sic) azt írta, hogy az egyház 
(már t. i. a protestáns egyháznak nevezett, hit dolgában 
ugyancsak tarka-barka társaság) Krisztus istenségé-
nek kérdésével szemben állást nem foglalhat (dürfe 
nicht, vagyis állást foglalnia nem is szabad), mert 
az istenség állítása (Bejahung) esetében a szabad-
elvűek, tagadása esetében a positívek (történeti hit 
alapján állók) volnának megsértve.2 Emiatt az állandó 
gyengeség miatt, mely a döntéstől visszariadt és magán 
inkább csak ráragasztásokkal és rálapasztásokkal akart 
segíteni, most az az állapot következett be, hogy az 
egyház magát teljesen képtelennek (machtlos) tartja, és < 
tényleg, amire szükség volna, arra nem tudja magát el-
tökélni. (Dehát, tényleg ki is volna tulajdonképen a 
protestantizmus kebelében az az egyház, akinek tennie 
kellene? Hiszen ott nincs is egyház, csak szentírás és 
csak hivő és hitetlen egyének tarka-barkasága.) E napok-
ban ünnepelni fogjuk a mi feledhetetlen nagy császá-
runk (I. Vilmos) születésének és halálának emléknapjait. 
Itt talán most szabad lesz az ő néhány nyilatkozatára 
figyelmeztetni, melyek ő felségének Roon grófhoz (akkori 
hadügyminiszterhez) intézett leveleiben találhatók s 
melyek a nagyúrnak (hohen Herrn) világos látásáról 
tanúskodnak. 1877. aug. 18-án sajnálkozását fejezte ki 
afölött, hogy «a lelkek, sajnos, már régóta zavartalanul 
voltak kitéve a romlásnak» és 1878. márc. 12-én ezt 
írta : «A herceg (Rismarck) és Eulenburg (belügyminisz-
ter volt) bánkódnak szabadelvű szárnypróbálkozásaik 
miatt és most már látják, mily nehéz a kisujjat vissza-
húzni ! . . . (Tehát volt idő, mikor az az «ev. egyház», 
amelynek Krisztus istensége érdekében valamit jobban 
kellett volna tennie, mint amint tette, Bismarck és 
Eulenburg volt. Szép társaság!) Egyházunk helyzete 
(Vilmos császár folytatólagos szavai) egyre égetőbbé 
válik ! A Sydow-eset lanyha kezelése (most a Jatho-
esetről lehetne beszélni) csakugyan meghozta azokat a i 

1 Azaz, elég hangosan beszél az, de az atyafiak, a többi közt 
Jézus istenségére nézve is, saját szeszélyes véleményeik szövetéből 
alkotott dugasszal bedugták a fülüket és így nem hallják, mert nem 
hallhatják a szentírás szavát. 

2 Íme, a protestantizmus a józan ész ama legelemibb követe-
lésének sem képes eleget tenni, amelyet egy régi közmondás igy 
fejezett ki : «amicus Plato, amicus Cicero, sed magis amica Veritas». 
Az emberi tekintetek hálójából a protestantizmus képtelen kibon-
takozni. Nem is csoda; hiszen lényegében puszta emberi dolog, 
emberi tekintetek és szeszélyek müve és munkája. 
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rossz következményeket, melyeket előre megmondottam. 
Intést kapott, de hivatalban m a r a d t . . . 1 Ön tudja, hogy 
én mily erélyesen léptem föl hitünk mellett és hogy én 
mindent megmozgatok, hogy a közönyösöket bitükben 
megtartsam (hitközönyös embert hitében megtartani 
fából vaskarika, hiszen a hitközönyös ember a hitét 
már elvesztette = protestáns császári infallibilitás !), 
őket a tévhitektől óvjam (a hitközönyösöket tévhittől 
óvni, mikor a hitközöny maga is már tévhit) és őket 
(a hitközönyöseket) arra birjam, hogy a tévtanok ellen 
szigorral lépjenek föl, nehogy még többen essenek az 
elcsábításnak áldozatul. Öt hónap óta levelezek a fő 
egyházi tanáccsal (Oberkirchenrat), de tapodtat sem 
jutok előre, mert sehol bátorságot nem kelthetek, hogy 
ehhez a szigorhoz forduljanak, és így minden tovább 
gördül lefelé (geht alles bergab)». 

Ugyanezt a panaszt lehet, csakhogy magasabb 
fokban, emelni most is, mikor az idők még mostoháb-
bak. Igy folytatja mondókáját a «Kreuzzeitung». A ránk 
szakadt rendetlenségnek egy rendkívül gonosz termé-
szetű következménye, nem hangosan ugyan, de annál 
föltartóztathatatlanabbul lép a nyilvánosság elé. (S ez 
vájjon mi?) Egyre jobban hozzászoknak az emberek 
az állam s az egyház elválasztásának a gondolatához 
és ahhoz, hogy a fejedelmek országos püspöksége el-
töröltessék. (Aha! Érzi, nagyon erősen kezdi érezni a 
protestantizmus, hogy ő bizony csak emberek műve, 
amely Németországban mindent a «fejedelmek országos 
püspökségének» (Landesepiscopat) köszönhet.) Aki, a 

f Kreuzzeitung folytatólagos szavai, e két változtatást 
teljes meggyőződésével veszedelmesnek tartja, annál 
komolyabban fogja fájlalni, hogy azok a jelzett gondo-
latok mindig szélesebb és szélesebb köröket ragadnak 
magukkal. Nem sokat beszélnek róluk az emberek, 
hanem bensöleg lassankint eloldoznak ezektől az intéz-
ményektől. A szabadelvűek valamennyi árnyalataiban 
ezek a föloszlást hordozó gondolatok már nagy hódítást 
tettek, úgy hogy a dolog egyre komolyabbá válik. Kívá-
natos dolog volna valóban, hogy oly tartósan és oly 
hangosan kiáltsunk tisztulás és tájékozódás után, hogy 
a régi hithez ragaszkodók (a I.andesepiscopatba vetett 
régi hit bizony már elkopott) végre mindenütt fölébred-
jenek és összetömörüljenek állhatatos akcióra. Mert itt 
nem csupán talán csak a «badeni Landeskirche»-ről van 
a szó, hanem minden német Landeskircheről. Tua res 
agitur !» 

Keservesnek is, hangosnak is igazán elég keserves 
és elég hangos ez a német protestáns legújabb szózat. 
Ámde az, úgy mint az eddigiek, nem log segíteni a 
protestáns vallás veleszületett baján: azon, hogy az — 
emberi mű csupán s hogy benne a «quot capita tot 
sensus», a korlátlan emberi véleményszabadság elvének 

r erejénél fogva menthetetlenül benne van a föloszlás 

1 Épp most jelent meg az «Augsb. Postzeitung»-ban (márc. 
15-én) «Briefe von Wartburg» eím alatt Jathoról egy közlemény, 
amely azt mutat ja , liogy Jatho tiszteletes úr, aki nem csupán Jézus 
istenségének, de magának az egy élő Istenink is hadat üzent, igen 
jól érzi magát. «Wer den alten Herrn sieht und hört, möchte es kaum 
glauben, dass er den lieben Gott abgeschafft hat. Soweit äusseres 
Gebahren, Blick, Gestus und Klang der Hede überhaupt etwas von 
der inneren Welt eines Menschen verraten, sprechen sie bei Jatho 
von der Güte eines aufgeklärten Wesens» stb. Tehát a német pro-
testantizmus keblében maga az atheismus is teljes jólétben virágzik ! 

csirája, amely napjainkban oly óriási fejlődésnek lendült 
neki, hogy a protestantizmus védelmére összetákolt 
minden emberi keretet — még a császári Landesepisco-
patust is — szét fogja repeszteni. 

* 

R ó m a . A bibliai főiskola új épületének felavatása.— 
Sajátságos időket kezdünk élni. Berlinben a protestantiz-
mus, amely avval dicsekedett, hogy a szentírást a pápai 
Róma ellen ő mentette meg, kezd, miután a szentirás-
tól már régen elpártolt, kezd magától az istenségtől is 
elszakadni. Ellenben a pápai Róma külön főiskolát szer-
vez a szentírás tanulmányozásának és annak világra 
szóló épületet és intézetet állít. Az intézet új épületének 
megnyitása február hó 25-én folyt le. Ebben az egyházi 
krónikában ezt az ünnepséget lehetetlen hallgatással 
mellőzni. 

Tizenhárom bibornok, és pedig Merry del Val, 
Rampolla, Vives, Lugari, Van Rossum, Billot, Gennari, 
Gasparri, Martineiii, Respighi, Cagiano, Falconio, Lo-
renzelli, továbbá számos érsek, püspök, prelátus, rend-
főnök s más egyházi kiválóság töltötte be az új intézeti 
épület Aula magnáját. 

Az ünnepély legérdekesebb része az. avató beszéd 
volt, mellyel az intézet jelenlegi rektora, Fonck J. t. atya, 
ennek a világraszóló intézetnek új palotáját birtokba 
vette. A építésnek és fölszerelésnek három éve záródott 
le evvel a mesteri beszéddel, melyben Fonck atya elő-
adta az intézetnek eddigi történetét, szellemét és pro-
grammját. A beszéd rövid tartalma ez : 

I. Az utóbbi félszázad alatt a bibliai tanulmányok 
előtt új források nyíltak meg, rendkívüli bőségben. 
A segédeszközök is feltűnően szaporodtak. Ámde a fel-
dolgozandó anyag gyarapodását az a veszedelem kísérte, 
hogy a minden természetfölöttitől irtózó racionalizmus 
a szentírásban rejlő szellemi kincset az ő félremagyará-
zásaival az emberiségre nézve el fogja tüntetni s a ka-
tholikus tudósok körében is pusztítást fog véghezvinni. 

II. Ennek a veszedelemnek elhárítása céljából egye-
sek is sokat tettek, de legtöbbet tett XIII. Leo és X. Pius 
pápa. A Providenlissimns üeus kezdetű enciklikában, 
rámutatva a veszedelmekre, ki van fejtve a katholikus 
egyház hite és tanítása az emberiség vallásügyi nagy 
kincséről, a szentírásról. De a pápaság nem maradt a 
puszta tanítás mellett; felállított egy külön pápai bibliai 
bizottságot. Következtek a Lamentabili decretum s a 
Pascendi enciklika. A bibliai főiskola terve már XIII. Leo 
alatt készen volt. X. Pius 1904. febr. 23-án kelt Scripturae 
Sanctae kezdetű levelével fölvette a terv megvalósítását 
a legközelebbi teendők sorába s 1908-ban a római Uni-
versitas Gregorianán fensőbb szentírási tanfolyam indult 
meg. A Vinea electa kezdetű apostoli levél végre 1909. 
május 7-én megalapította a pápai felsőbb bibliai iskolát, 
amely ugyanazon év őszén meg is nyilt 10 tanárral 
és 117 tanulóval. 

III. Ami az intézet programmját illeti, ahhoz a pon-
tokat maga az Üdvözítő adta meg, midőn kimondotta : 
ego sum via, V e r i t a s et vita. Via itt annyit jelent, mint 
személyes munkával hozzájárulni a szentírási tanulmá-
nyok elméletének és gyakorlatának tisztaságához. Veritas 
azt jelenti, hogy a nyilvánosság előtt a közlések minden 
nemével érvényre és uralomra kell emelni az igazságot. 
Vita ebben a fenséges programmban annyit jelent, mint 
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a szentírási tudományt a papság és a hivek lelki épü-
lésének szolgálatába beállítani. 

Az intézet új épületéről csak annyit mondunk je-
lenleg, hogy az a tudományos célokra szolgáló épít-
kezéseknek a mintája. Fölszerelése is mintaszerű. Könyv-
tárhelyiségében, mely 120.000 kötetre van számítva, 
már 20.000 alapvető könyv van felhalmozva. Fonck atya 
ez épület megalkotásával az egyházi tudományos tanul-
mányok előbbrevitelének történetében valóban «exegit 
monumentum aere perennius» — a szentírásnak és a maga 
nevének. — y —la. 

j j Marton Lajos: Magnus Aurel ius Cassiodo-
rius Senator isagogikai gyűjteménye . Újszövetségi 

lom. irodalomtörténeti tanulmány. Wigand, Pozsony. Ara 
1-70 K. 136 1. 

Marton Lajos, a budapesti református theologia 
tanára, ezen tanulmánya megírásának célját e szavak-
ban fejezi ki: a tudománynak is szolgálatot akartam 
tenni, másfelől theol. ifjúságunk kezébe egy hasznos 
segédkönyvet adni a nálunk úgyis kevéssé kultivált 
patrisztikához. 

Kitűzött feladatát a szerző komolyan vette s alko-
tása a kijelölt cél elérésére alkalmas. A tudomány, főként 
a magyar biblikus és patrisztikus tudomány, hálával 
tartozik a szerzőnek fáradságos munkájáért. A németek 
és franciák felismervén Cassiodorius Senator irói munkás-
ságának jelentőségét, s azt a nagyfontosságú hivatást, 
melyet müvei a saját és főként a kezdődő középkor 
theologiai tanulmányaiban betöltöttek, iratait több kriti-
kai kiadásban közrebocsátották (Garet, Migne, Momm-
sen, Durand, Keil, Usener), róla monográfiákat írtak 
(Thorbecke, Franz, Minasi stb.) A magyar theologiai 
irodalomban azonban tudomásom szerint csak inlro-
ductiók bevezető részeiből és patrologiák xövid fejezetei-
ből ismerjük Cassiodoriust. Pedig isagogikai munkás-
sága nagyobb figyelmet érdemelne s a vele való foglal-
kozás az újszövetségi irodalomtörténet tanulmányozó-
jára hasznos azért is, mert belőle öt nagy elődjének, 
Tyconiusnak, sz. Ágostonnak, Hadrianusnak, Eucherius-
nak és Juniliusnak isagogikai tevékenységről is áttekin-
tést nyerünk. 

Cassiodorius ugyanis szerzeteseit az akkori tudomá-
nyosság legmagasabb fokára akarta vezetni, azért elkül-
dötte embereit tudományos könyvek felkutatása és meg-
szerzése végett. A megszerzett munkákat lemásoltatta, 
tárgyuk szerint csoportosította. így került össze az 
«Institutiones divinarum et saecularium litterarum vei 
lectionum» első könyvében az említett öt introductores 
scriptuarae divinae, kiket Marton, alapul véve Cassio-
dorius gyűjteményét, életük folyásával, hermeneutikai 
és isagogikai elveikkel és munkásságukkal ismertet, 
miután előbb letárgyalta Cassiodorius életrajzát és iro-
dalmi tevékenységét. 

Tárgyalásában a szerző szerencsésen megküzd a 
monografiaírás minden nehézségével, lelkiismeretesen 
alapos és komoly, nem terjengős, de céljának meg-
felelően kimerítő, úgy hogy könyvében kielégítő rajzát 
kapjuk Tyconius, szent Ágoston, Hadrianus, Eucherius 
és Junilius isagogikai s hermeneutikai elveinek, felfo-
gásának és munkásságának. Az egyes írókról szóló iro-

dalmat eléggé ismeri és felhasználja, sőt, ami protes-
táns szerzőnél szokatlan, nem hagyja figyelmen kívül a 
katholikus irodalmat sem. Kár, hogy Bardenhewer patro-
logiáját nem használta. Az eredmény azután az, hogy 
meglehetősen mentes az elfogultságtól. Csak szent 
Ágostonról ítél egyoldalúan. Úgy tünteti fel szent Ágostont, 
mint aki allegorizálásával «ijesztő például szolgálhat min-
den korbeli és minden irányú exegétának.» Nem ez 
volna a szerző Ítélete, ha élesen megkülönböztetné szent 
Ágostonban a hermeneutát a homilelától. Mint herme-
neuta szent Ágoston megköveteli először a szent szöveg 
szószerinti értelmének megállapítását, mint szónok 
azonban csak a misztikus és képletes értelmezés tág 
mezején érzi magát otthonosan. Igaz ugyan, hogy a 
hippói püspök tanítása a szentírás többszörös értelmé-
ről minden tudományos szentírásmagyarázat csődjét 
jelentené, de megjegyzendő, hogy szent Ágoston ezt a 
tanítást csak mint saját egyéni és az általános felfogás-
tól eltérőt kockáztatja meg és sokszor maga is hallga-
tagon cserbenhagyja. 

Az már megszokott vád a protestánsok részéről, 
hogy «a katholikus szentírásmagyarázat elzárja magá-
nak az utat a szentírás igaz és valódi értelméhez», midőn 
elfogadja a hit szabályának irányító érvényét (80. lap) 
és «a bibliái folyton a dogmatikus szemüvegén át nézi». 
Érdekes azonban a szenrző vallomása, hogy a szentírás 
magyarázata, mihelyt rendszerben és kritikával jelenik 
meg, azonnal bölcseleti rendszerre támaszkodik, Aristo-
telesére, vagy modern fellendülésében Schleiermacherére, 
Hegelére stb. Ha így áll a dolog, akkor már inkább 
követem a katholikus szentírásmagyarázat hitszabályát, 
mint hogy valamely modern bölcseleti rendszer ingo-
ványos talajára alapítsam szentírásértelmezésemet. Nem 
tudok egyetérteni a szerzővel abban, hogy az izraeliták 
vallástörténetét egy sorba helyezzem más népek vallás-
fejlődésével (61.1.), sem abban, hogy a 22. zsoltár makka-
beusi zsoltár, hogy a Vöröstengerbe veszett (?) fáraó 
Minephtah lett volna, hogy szűz Mária származása Dávid 
családjából semmivel sem bizonyítható, hogy Ágoston 
Confessiones-eit őszinte vallomással kellene fordítani, 
hogy Eusebius a Jelenések könyvét az antilegomenák 
közé sorolná. 

Ezek azonban mint kisebb jelentőségű hibák. Nagyobb 
kár az, hogy a szerző, aki munkájával a theologiai ifjú-
ságnak kezébe segédkönyvet akart adni, nem tűzte ki 
magának célul azt is, hogy a patrisztikus tanulmányo-
kat ezen ifjúsággal meg is kedveltesse, akkor talán az 
amúgy is nehéz tárgyat vonzóbb, színesebb és mindenek-
fölött magyarosabb előadásban adta volna. 

Martin Aurél dr. 
* 

Szel lemi áramlatok a XVI. század derekán, 
különös tekintettel az ellenreformációra. Világtörténelmi 
tanulmány. Irta Kassovitz Tivadar Bruno. Budapest, 
1912. 126 1. 

A két év előtt elhalt Vetésivel (Winkler Józseffel) 
többször kellett itt a «Religio»-ban foglalkoznom. Nem 
szerettem rajta, hogy egykor, klerikus korában szer-
zett theologiai ismereteit, gyarapítva azokat tömérdek 
más ismerettel, később az egyház ellen használta fel, 
különösen a «Budapesti Szemlé»-ben irt cikkeivel. Azok 
a széleskörű ismeretek csak arra szolgáltak neki, hogy 
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velők palástolja a gúnyt és a szinte gyűlöletig menő 
ellenérzését a pápa s Róma iránt. 

A jelen műben nagy meglepetésemre bizonyos tekin-
tetben egy másik Vetésivel találkozom, ki hasonló ol-
vasottsággal s hasonló szellemességgel játékot űz a trienti 
zsinattal. (Vége köv.) x . 

* 

A váci s z é k e s e g y h á z k i n c s t á r á n a k ú t m u t a -
tója. Főpásztori kegyes engedéllyel összeállította Ivoncz 
József sekrestyeigazgató. Vác, 1910. 8° 82 lap. 

Csinos kis könyvecske ; de mivel nagy elvi és gya-
korlati jelentőséggel bír, szólok róla. Sajnos, biztos tu-
domással állíthatom, hogy főleg az antikvárkereskedők 
révén tömérdek régi műkincsünk vándorol ki évről-évre 
az országból. Ha a káros áramlatnak gátat nem vetünk, 
egy-két évtized múlva oda jutunk, hogy honi művésze-
tünknek régibb jeles termékeit Bostonban, Chicagóban, 
vagy még messzebb a dúsgazdag városi múzeumokban 
kell majd felkeresnünk és tanulmányoznunk. 

Hogyan, miképen segítsünk a bajon? Tán szigorú 
országos törvényekkel? Rég meg vannak írva; sőt a 
Műemlékek Országos Bizottságának érdemekben dús 
elnöke Forster Gyula báró már évek előtt kiadta a 
«A műemlékek védelme a magyar és a külföldi törvény-
hozásban. Második kiadás, Budapest, Hornyánszky 1906» 
cimü vaskos könyvéi. De a törvények jobbára irott ma-
lasztnak bizonyultak, s ma műkincseink kivándorlása 
még nagyobb mértéket ölt, mint azelőtt. 

Tán állami felügyelet és ellenőrzés segít majd a 
bajon? Nem kívánunk belőle; francia és olasz földön 
már rég megvásott a klérus foga ettől a keserű, fanyar 
gyümölcstől. A túlságos gyámkodást a magyar termé-
szet be nem veszi ; az egyházi selfhelp-pel messzebb 
jutunk. 

A legegyenesebb, legtermészetesebb út volna, melyet 
X. Pius pápa már 1907. december 7-ikéről kelt ren-
deletével jelölt meg, s az «Analecta Romana» 1908. évi 
február havi füzetében hoztak nyilvánosságra. Minden 
egyházmegyében állíttassék fel két-három jobbára papi 
tagból álló Egyházművészeti Bizottság, amelynek első 
teendője lesz azután, hogy a templomi műtárgyakat, 
jelentős okiratokat stb. pontosan összeírja és leltározza ; 
az így lajstromozott műkincseket pedig szemmel tartsa 
és ellenőrizze. Ily kommissiók léteznek már és működ-
nek sikeresen többek közt Brünnben, Linzben, Grácban, 
Brixenben stb., nálunk tudtunkkal eddig csak a kassai 
egyházmegyében. 

Míg ily Bizottságok általánosan életbe nem léptek, 
Vácon látjuk a kérdésnek gyakorlati szempontból fö-
löttébb ajánlatos és követésre méltó megoldását. 

Az egyházmegyének az egyházi művészetekben mély-
tudású, nagylelkű főpásztora, Csáky Károly gróf püspök 

r ő excja székesegyházának kincstárát fejedelmi bőkezű-
séggel újjáteremtette s Vác városának első látványos-
ságává emelte. 

A fentebb jelzett Útmutató legelőbb 61 folyószám 
alatt a kincstár ruhanemű egyházi műtárgyait írja le. 
A figyelmes olvasó hosszú évek lankadatlan, nagy pénz-
áldozatokkal járó restaurációit fogja ott felismerni. Példa 
gyanánt szolgáljon a Mária-Terézia-ornátus, melynek állo-
mánya jelenleg, miután a püspökgróf azt Lyonban 

- 1904-ben teljes püspöki ornátussá egészítette ki, 24 darab-

ból áll és 20.000 korona becsértéket képvisel. Ugyanazt 
mondhatnánk a Roskoványi-, a Migazzi-, a régi bazilika-
beli-, a Kámánházy-, az Althann- s a többi ornátusok-
ról és kazulákról. Alig van a hosszú műsorban néhány 
szám, amely az utolsó 12 év alatt művészi, költséges 
megújításban ne részesült volna. A paramentikának oly 
csillaga pedig, mint a rékasi kazula, melyet a püspök-
gróf a végleges romlástól megóvandó Rékasról beváltott 
s a Páli Sz. Vincéről nevezett irgalmas nővérek váci zár-
dájában megújíttatott, az aranyhimzés technikáinak 
kiváló művészi kezeléséről s a helyi zárdai műipar magas 
virágzásáról tesz bizonyságot. 

Az Útmutató másik fele 80 folyó szám alatt jobbára 
az ötvösmüveket tartalmazza ; ezeknek jó részét, har-
mincnál több nagybecsű műtárgyat, a Maecenáspüspök 
ajándékozta székesegyháza kincstárának. 

A régi eredetű tárgyak közül kiemelendők a Forgách-
és Bissingen-kelyhek bárok, magas müvészetű kivitel-
ben ; az ecsegi gót kehely, a drágakövekkel dúsan ékes-
kedő Althann-Migazzi monstrancia, a jeles ötvösművű 
Kollonich-féle monstrancia, a Kámánházy kereszt, a 
kitűnő zománcokkal díszlő kristálykereszt. Az újabbak 
közt sok a kiváló műtárgy ; ezek sorából főleg a jubi-
leumi kelyhet 1910-ből s a brilliánsoktól ragyogó mell-
keresztet 1906-ból emelem ki. 

A rövid szemle után kérdem, miben áll a váci szé-
kesegyházi kincstárnak elvi és gyakorlati nagy jelentő-
sége? Legelőbb is abban, hogy az itt elhelyezett mű-
tárgyak művészi szempontból korrekt restaurációval 
megújulva tündöklenek előttünk. Ha a pénzügyi viszo-
nyok azt itt-ott máshelyütt meg nem engednék, előnyö-
sebb, s a jövő idők szempontjából kívánatosabb a régi 
műtárgyakat esetleg fogyatékos csonka állapotukban meg-
hagyni s jobb időkre várni, mintsem megújításukat ava-
tatlan kezekre bízni. 

A váci kincstár további aktuális jelentősége pedig 
abban kulminál, hogy itt az egyházmegyében előbb 
szórványos kitűnőbb műtárgyakat, származtak legyen 
azok beváltás és kárpótlás útján, avagy eredeti jog-
rezerválással ide, a kicsempészés és elkallódás ma már 
nagyon fenyegető veszélyétől megóva, biztosítva látjuk. 
Míg a fentebb nevezett Egyházmegyei Mübizottságok 
kérdése meg nem érik és életbe nem lép, egyházi mű-
kincseink megőrzésére biztosabb utat nem egyhamar 
fogunk fellelhetni. Velics László S. ./. 

Jlz őskeresztény áldozat Jreneusig 
1. 

Mi katholikusok a keresztény kinyilatkoztatott 
tan alapján úgy fogjuk föl az oltáron végbemenő 
eucharistiát, mint amelyben a kenyér és bor szine 
alatt valósággal jelenlevő Krisztus a pap kezei által 
magát mennyei Atyjának vérontás nélkül föláldozza 
s a föláldozott elemeket híveinek lelki eledelül 
nyújtja. 

Szóval, nekünk az eucharistia áldozat (s mint 
ilyen a szentmise nevét viseli) és szentség is egyúttal. 

1 Egyetemi special-kollegiumi előadásaimból. 
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A protestánsoknak ellenben se miséjük, se oltá-
ruk nincsen ; az eucharistiának tisztára csak úrva-
csorai (szentségi) jelleget tulajdonítanak s célját a 
hitébresztésbe, valamint a hiveknek adott isteni Ígé-
retek megerősítésébe helyezik. Nekik az eucharistia, 
mint olyan, nem áldozat, nem sacrificium. 

Érdekes e tekintetben az alapítók nyilatkozatait 
eredeti fogalmazásukban olvasni. Melanchton szerint: 
Tota Missa est caeremonia (sumptio coenae Domini) 
cum praedicatione Evangelii, fide, invocatione et 
gratiarum actione; haec simul conjuncta sunt juge 
sacrificium novi testamenti, quia caeremonia propter 
haec instituta est, nec ab his divellenda.1 Kálvin 
katekizmusában arra a kérdésre: Ergo non in hunc 
finem instituta est coena, ut Deo Filii sui corpus 
offeratur? — így felel: Minime; solus enim ipse, 
cum aeternus sit sacerdos, hanc praerogativam 
habe t . . . atque hoc sonant ejus verba, cum ai t : 
Accipite et manducate ; neque enim ut offeramus 
corpus suum, sed tantum ut eo vescamur, illic prae-
cepit.2 A protestánsok tehát, bár ezt is más értel-
mezéssel, mint a katholikusok, csak szentségnek 
tartják az eucharistiát, kiki a maga rendszerébe beillő 
felfogással : Luther Krisztus testének (companatio útján 
való) valóságos vételét, Kálvin csupán szimbolikus je-
lenlétet és vételt ismerve el az eucharistia vételében. 

Szerintök a kereszténységben az egyetlen áldo-
zat a keresztáldozat, mely egyszer s régen ment 
végbe, úgy hogy utána másféle áldozatnak, ahogy az 
eucharistia-áldozatot magyarázták, helye nincsen. 
Áldozatnak szerintök legföllebb igen tág értelemben 
csak bizonyos jó cselekedeteink nevezhetők, mint a 
«Confessio Augustana» m o n d j a : die man sacrificia 
laudis nennt, nämlich die Predigt, das Evangelium, 
den Glauben, die Anrufung, die Danksagung, das 
Bekenntnis, die Trübsale der Heiligen; diese Opfer 
aber sind nicht Genugtuungen für jene, welche 
sie bringen, oder applizierbar für andere ; sie 
geschehen ja von Seite bereits Bekonziliierter.3 

Az eucharistiának, mint áldozatnak,4 ilyetén 

1 Confessio fidei exhibita invictissimo imperátori Carolo 
V. Caesari Augusto in comitiis Augustae Anno 1530. Ex offic. 
Spiess. Augustae. 1535. p. 174. 

2 Catechismus Ecctesiae Genevensis, authore I. Calvino. 
Argentorati. 1545. 

8 Lásd : Renz : Die Geschichte des Messopfer-Begritfs. 
1902. II., 10. 1., akinél különben az első protestánsok ide 
vonatkozó tanai bőséges hiteles idézetekben olvashatók. 

4 Az áldozat (sacrificium) fogalma az összes vallások, 
nevezetesen a pogány népek s különösen a zsidó nép legális 
áldozataiból leszűrt fogalom. Eszerint: az áldozat (sacrifi-
cium, 9-uoía) valamely látható tárgy fölajánlása Istennek, 
oblatio rei sensibilis, a tárgy valódi vagy egyébként ilyennel 
fölérő elrontása által, hogy ezzel illetékes tekintély megálla-
pítása 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). Ilyen áldozat 
az őskeresztény felfogáson kezdve a mai napig az eucharistia; 

felfogása, illetőleg kiküszöbölése a protestantismusból, 
egyszerű logikai folyománya volt az egész protestáns 
hitrendszer alapvető elvének : a «sola fides salvificat» 
tannak, amelynek értelmében az ember hite (ille-
tőleg bizalma) által közvetetlenül részesül Krisztus 
érdemeiben. Ennélfogva, hogy megigazulhasson, csak 
hitre van szüksége, ami alanyi dolog; minden más 
eszköz (a szentségek ex opere operato malaszt-közlő 
hatása, a szentmise stb.) felesleges. S amennyiben más 
eszközt is elfogadnak, annak csak hitet ébresztő hatást 
tulajdoníthatnak. Ehhez az alapelvhez idomult jaz 
eucharistiáról való imént említett felfogásuk is, mint 
Luther maga magyarázta : Die Messe ist nichts ande-
res als Promission, und die ganze Kraft der Messe 
besteht in den Worten Christi, durch welche bezeugt 
wird, allen, welche glauben, dass dessen Leib über-
liefert und sein Blut für sie vergossen werde, werde 
die Verzeihung der Sünden geschenkt.1 

Se áldozatuk, se oltáruk nincsen a protestánsok-
nak, a sola salvifica fides rendszere ezt nem tűri ; 
következéskép papságuk sincsen, mert papság csak 
ott van, ahol áldozat van. 

A katholikusok nem tulajdonítván a keresztál-
dozatnak (Krisztus kereszten szenvedett halálának) 
az egyes embert közvetetlenül üdvözítő, illetőleg az 
egyes emberben közvetetlenül bűnbocsánatot eszközlő 
hatást, hanem csak annyit, hogy Krisztus halála 
által csupán «hatalmat ada nekünk, hogy Isten fiaivá 
lehessünk» (Ján. 1, 12), ha parancsait megtartjuk s 
ennélfogva ragaszkodván sz. Ágostonnak az evan-
géliumból merített tanításához: qui te creavit sine 
te, non te justifieabit sine te (Sermo 196. n. 13.): 
se az egyéni hitet, illetőleg Isten irgalmasságába 
való bizalmat nem vallják egyedül üdvözítő eszköz-
nek, se az eucharistiát nem tartják, Luther szavaival 
élve, csupán csak «Signum memoriale»-nak, csupán 
Krisztus Ígéreteire emlékeztető s ezeket eucharisz-
tikus teste adásával erősítő jelnek. Hanem a Krisztus 
eucharistiát alapító utolsó vacsorai szavait értelmező 
ősegyház tanítására támaszkodva, viszonlagos áldo-
zatnak (sacrificium relativum) tartják az euchari-
stiát, melynek, mint viszonlagos áldozatnak, célja, és 
pedig Krisztus rendelkezése szerint, Krisztus kereszt-
halálának megjelenítése s eme halál érdemeinek az 
egyes emberekre való alkalmazása. 

A bűnös ember megigazulhatásának két külön-
böző rendszere, mint kiinduló pont, ime ilyen két 
teljesen különböző világításba helyezte az euchari-
stiát. Luthernek az a tan, hogy az eucharistia (szent 
mise) áldozat, botrány, a katholikusoknak meg 
kinyilatkoztatott igazság. A trienti zsinat (Sess. XXII. 
can. 1.) szerint : «Si quis dixerit, in Missa non offerri 

ezt tagadták a protestánsok s az áldozat fogalmát objektiv 
értékéből, szembehelyezkedve a vallástörténetemmel s a nyil-
vánvaló inductió ellenére, bizonyos szubjektív emberi tényke-
désekre, nevezetesen erények gyakorlására magyarázták el. 

1 Renz : U. ott. 4. 1. 
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Deo verum et proprium sacrificium, aut quod offerri 
non sit aliud, quam nobis Christum ad manducan-
dum dari, a. s».1 Amivel a protestáns felfogást eretnek 
tannak minősítette. 

Ez a két álláspont hitvallásos, a két egyháznak 
hivatalos tana s egyúttal egyik ütköző, illetőleg elvá-
lasztó pontja a két nagy keresztény vallási testület-
nek, a katholikusoknak és a protestánsoknak. 

Bennünket azonban az eucharistia áldozati jel-
jege most tisztára tudományos, illetve dogmatörténeti 
szempontból érdekel, kivált azon beható történeti 
nyomozások miatt, melyeket a kérdés kutatása körül 
ú jabban katholikus részről Benz és Wieland, protes-
táns részről Harnack végeztek. Megvitatandó feladatunk 
pedig ez: a fönnmaradt őskeresztény irodalmi for-
rások szerint áldozatnak (sacrificium) kell-e az eucha-
ristiát tekintenünk s ha igen, mit kell ezen áldozat 
alatt ugyancsak az őskeresztény felfogás szerint érteni ? 

/. Harnack és Wieland. 

Mielőtt magunk hozzáfognánk az őskeresztény 
források, textusok értelmezéséhez, Harnack és Benz, 
illetőleg Wieland ide vonatkozó kutatásainak az 
eredményeivel kell megismerkednünk. 

aj Harnack Adolf, berlini egyetemi tanár, mint 
sok más kérdésben, úgy az eucharistiára vonatkozó 
jelen kérdésben is,2 méltányos bizonyos fokig az 
őskeresztény forrásokkal szemben. Elismeri, amit 
bennük olvas, nevezetesen azt, hogy a legrégibb 
források is az eucharistiát állandóan áldozatnak neve-
zik. «Az egész lakomának, mint áldozatnak, felfogá-
sával — így ír — világosan találkozunk a Didaché-
ban (c. 14.), Ignatiusnál s mindenekfölött Justinnál 
(I. 65.). De a római Kelemen is föltételezi, midőn 
(c. 40—4) a püspököket és diakonokat párhuzamba 
állítja az ó-szövetségi papokkal s levitákkal és a 
rcpoacpépstv xà Söpa-t (az adományok bemutatását c. 44.) 
főfoglalkozásuknak mondja». 

Az eucharistia áldozati jellegének ilyen határo-
zott elismerése Harnack részéről már is nagy hala-
dás a régi protestáns felfogással szemben és örven-
detes jelenség, hogy mind gyakrabban találkozunk 
vele az újabb prot. theologusok körében.3 

De ha tovább nézzük, mit talál az eucharistia, 
mint áldozat, fogalma alatt ugyanezen forrásokban, 
ismét csak Luther és Kálvin gondolata bukkan elő. 
Harnack szerint t. i. nem maga az eucharisztikus kenyér 
és bor, hanem az eucharistiát kísérő imák képezték 
az őskeresztények felfogásában a tulajdonképeni 
áldozatot. «Annak a felfogásnak, — úgymond — 
mintha a kenyér szine alatt jelenlevő Krisztus teste 
lett volna a hitközség által bemutatott áldozat, abban 
az időben (sem Ignácnál, sem Justinnál) biztos nvo-

1 Denzinger: Enchir. Symbolorum. 1908. 314. 1. 
2 Harnack: Lehrbuch der Dogmengeschichte. 1894, 1, 

200 4. 1. Itt fejti ki elméletét. 
3 Thalhofer : Das Opfer. 1870. 238. I, 

mát még nem találjuk». Majd: «Az úrvacsorai áldo-
zat lényegben semmi egyéb, mint imaáldozat (Gebets-
opfer), a keresztények áldozati ténykedése pedig nem 
más, mint imacselekvény (ein Gebetsact)». «Ez a szel-
lemi felfogás annyira előtérben állott, mondja más 
helyen, hogy még Justinnál is az imádságok a tulaj-
donképeni ftoata, áldozat. (Dialog. 117.)». Az áldozat 
mai fogalmát (oblatio rei sensibilis), vagyis hogy 
«a kenyér szine alatt jelenlevő Krisztus teste a hit-
község által bemutatott áldozat», szerinte később 
Cyprián (250 körül) vitte be először az egyházba.1 

Mely módszerrel ju t Harnack ehhez az ered-
ményhez ? 

Mint művének minden lapját, úgy ezen meg-
állapításának menetét is igen érdekes megfigyelni. 
Mielőtt az ember nyomon kísérné magyarázatait az 
ősforrások hivatolt textusaiban, maga az eljárása 
már gyanút kelt első tekintetre nyomozásának tár-
gyilagos történeti értéke és célja iránt. 

A nyomozást a Didachénál kezdi s nem ott, ahol 
először van szó az eucharistiáról, az újszövetségi 
szentiratokban. Pedig a Didaché szinte minden lap-
ján az evangéliumra utal s maga is a patriszti-
kus eucharisztikus textusoknál említi az Úr paran-
csát toöto 7ioL£fx£. ezt cselekedjétek az én emlé-
kezetemre; tehát tudja, hogy hol van az apostolkori 
irók által emlegetett eucharistia-áldozatnak kiindu-
lási pontja s még sem keresi föl, hanem teljesen 
eltekint tőle. Ez módszeres hiba s minden jel arra 
mutat, hogy szándékosan követte el, ami természe-
tesen kétes fénybe állítja egész kutatását. 

Igy járván el, mint a Minerva fejéből kiugró 
Jupiter, egyszerre előtte áll a 70. körüli évekből szár-
mazó, legősibb kánononkívüli iratban, a Didachéban, 
a ikicría. az eucharistia mint áldozat, mint már kész 
intézmény, mint olyan, melyet a keresztények vasár-
naponkint előírás szerint únnepelnek.S így találja aztán 
minden rákövetkező iratban is. Készen, mint intéz-
ményesistentiszteletet. Honnan jött elő,mi az eredete? 

Az eredete, az Úr parancsával együtt, tudvalevő-
leg az evangéliumokban van megírva. 0 azonban el-
tekint ettől, nem foglalkozik vele és egyszerűen a saját 
fejéből irja meg történetét. Megírja pedig a követ-
kezőképen : «Nincs itt helye — úgymond — ama 
vizsgálatnak, vájjon az első úrvacsora (az evange-
liumi utolsó vacsora Krisztus életében) megünnep-
lését az alapító szándéka szerint az áldozati jelleg 
illette e meg (így ugrik át a kezdeten!), annyi bizo-
nyos, hogy Jusztin idejéig (úgy 145-ig) kifejlődött 
felfogást a hitközségek fejlesztették ki». Tehát Har-
nack szerint a hitközségek műve a dvaíx. 

Szerinte a községi közös lakomából, az egyszerű 
polgári vacsorákból alakult ki az egész eucharistia; 
a «hitközségek» azokból fejlesztették ki idővel áldozati 
jellegét is és pedig ima s nem oblatio képében. 

> Harnack ; Dogmengeschichte I. 426. 1, 
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Ennélfogva a keresztény eucharistia-áldozat nem 
Krisztus rendelkezésén alapszik, nem az ő eszméje; 
hanem a hitközségek vallásos érzése teremtette meg. 
Hogyan? ezt is elmondja. 

«Sok akkori körülmény járult ahhoz, — így adja 
elő az evolúciós folyamatot — hogy az ürvacsorát 
áldozatnak kezdték tekinteni. Először is Malakiás 
jóslata (I, 11) ünnepies keresztény áldozatot követelt ; 
másodszor, minden imádságot áldozatnak tartottak, 
annál inkább kellett az úrvacsoránál végzett ünne-
pies imákat annak tekinteni; harmadszor, az alapító 
szavak toOxo rcoiePre parancsot tartalmaztak valami 
meghatározott (!) vallási cselekvény végzésére, ezt 
csak áldozatra magyarázhatták (?), annál is inkább, 
mivel a pogány-keresztény a rcoiefv-t csupán csak 
9-óastv-re (áldozni) magyarázhatta ; negyedszer, az 
úrvacsorával kapcsolatos agapék számára (Harnack 
szempontjából furcsa egy megkülönböztetés!) ter-
mesztmények kellettek, amelyekből kenyeret és bort el 
kellett választani a szent ünnepség számára (keressük 
a «szent» ünnepség eredetét s a szent ünnepség már 
előttünk van!); már most micsoda más címen lehe-
tett volna ezeket a kultuszba beilleszteni, mint a 
kultusz céljára szolgáló npoaqopal közé»? 

Ezen tényezők hatása alatt fejlesztették ki Har-
nack szerint a hitközségek az eucharistia-áldozatot, 
persze imát értve az áldozat alatt. «Még Justinnál 
is az imádságok a tulajdonképeni froaía, az elemek 
(kenyér és bor) csupán csak Söpa, 7tpoacpopai, amelyeknek 
értéket csak az imádságok kölcsönözhettek... Hogy 
Justin a Ttoteív objectuma alatt Krisztus testét értette 
s ennélfogva ennek a testnek a feláldozására gondolt 
volna (I. 66), merő félreértés». 

Szóval az eucharistia az említett hatások alatt 
a közvacsorából fejlődött a hivek szemében áldo-
zattá (íkiaía, sacrificium) és pedig olyképen, hogy az 
első keresztények az eucharistiát kisérő imádságokat 
tekintették áldozatnak s nem Krisztus eucharisztikus 
testének és vérének fölajánlását. 

Hogy így van-e ez a textusokban is, meglát-
juk. Most egyelőre csak annyit jegyzek meg, hogy 
minél többet gondolkodom a fölsorolt tényezőkről, 
az eucharistiának az áldozat fogalma alá való ilye-
tén kerülését, valamint azt, hogy az első keresz-
tények az áldozaton pusztán csak imát értettek 
volna, a priori lehetetlennek tartom. Mesterkedés az 
egész kombinációja. Négy tényezőt is csoportosít a 
vacsora evolúciójának megindítására, különös négy 
tényezőt s a legérdekesebb a dologban az, hogy 
épen az akkori emberhez legközelebb fekvőt nem 
látja meg, azt, amelyet a zsidóságban és pogány-
ságban nevelkedett első keresztények magukkal hoz-
tak, a zsidó és pogány oblatiós áldozati fogalmat, 
mellyel tele volt az akkori világ. Nem veszi észre, 
hogy épen a Malakiásra s a pogány keresztényekre 
való hivatkozása egyenesen kizárja imás áldozati 
elméletét. A megölt állatok vére, a fölajánlott ter-

mények, sőt elég gyakran embervér is volt a zsidók 
és pogányok áldozata, melyei isteneiknek bemutattak, 
tehát áldozatuk oblatio rei sensibilis volt s nem 
a kisérő ima. Más áldozati fogalmat nem ismertek. 
Ha tehát a keresztény hitközségek maguk fejlesz-
tették volna is ki az eucharistia-áldozatot, azt csak az 
oblatio rei sensibilis értelmében fejleszthették volna ; 
hiszen ennek a hatása alatt állottak, csakis ezt az áldo-
zati fogalmat ismerték. 

Az imás áldozatnak, mint eszmének, a keresz-
ténységbe való bevezetése tehát minden kellő indo-
kolás nélkül szűkölködik Harnack rendszerében. 

Különben tény kérdésével lévén dolgunk, az 
eucharistia őskeresztény áldozati fogalmát majd a 
textusok megmutatják nekünk. Itten elég Harnackra 
vonatkozólag összegzésképen megállapítanunk azt, 
hogy szerinte az ősforrásokban az eucharistia ugyan 
mint áldozat jelentkezik, de az áldozaton az őske-
resztények nem az eucharisztikus kenyér és bor fel-
ajánlását, hanem a kisérő imát értették. Mint Luther 
gondolta. Nem hiába mondja Seeberg,1 hogy Harnack 
a lutheranizmus Ritschl-féle irányának az apologe-
tája; pedig hát előttünk folyton elfogulatlan tudósra 
játssza magát, akit csak a tudomány érdekel. 

Dudek. 
1 Seeberg : Lehrb. der Dogmengeschichte. 1908. 20. t. 

Cz. Székes fehérvár . Jó lesz. Telefon 
Gy. S z a t m á r . Megküldöm, viszont kérem az 1906. teljes ' 

évfolyamot. 
B. I)és. Úgy látom, másoknak is ez a kívánsága. Ki-

adom tehát könyv alakjában is. 
F. B u d a p e s t . Nem úgy ! Ne azt nézze, ne azzal törőd-

jék első sorban, hogy ez vagy az, ez a szomszédja, vagy az 
az ismerőse, így vagy úgy, vagy sehogy se teljesíti vallási 
kötelességeit, hanem ön teljesítse azokat, még pedig a leg-
pontosabban. Ezzel törődjék első sorban; mert ha sokan 
lesznek, akik igy gondolkodnak, már is sokan lesznek a hü 
katholikusok s az ilyenektől azok a most hideg lakatosok is 
majd jó példát vesznek s előbb-utóbb fölbuzdulva kitartá-
sukon, maguk is ráadják a fejüket. Megszólás még sohase 
javított meg senkit, hanem a jó példaadás. 

TARTALOM : A hitetlenség egyik oka a hiszékeny-
ség. Prónai Rezsőtől. — Újból a kath. egyetemről. P. 
Schrotti Páltól. — Fogarasföldi Nádasdy László gróf. 
I. Sörös Pongráctól. — A synop t ikusok és a IV. evan -
gélium jelentése az utolsó vacsora idejéről. I. Hadzsega 
Gyula dr.-tól. — A modern filozótia lélektani okai. 
I. Reményitől. — Egyházi világkrónika. — y - /a- tól . — 
Irodalom. Marton : Cassiodorius isagogikai gyűjteménye. 
Martin Aurél dr.-tól. — Kassovitz: Szellemi áramlatok 
a XVI. század derekán. I..r.-től. — Koncz : A váci székes-
egyház kincstárának utmutatója. Velics László S. ./.-tői. — 
Az őskeresztény áldozat Ireneusig. (Dogmatörténeti rész-
let.) I. Dudektöl. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

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

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 
K 12- D U D E K J Á N O S dr. 

6- EGYETEMI TAHÁB 

SZERKESZTOSJEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Adatok a francia iskolák neutralitásához-1 

I. 
Mikor a francia püspöki kar közösen kibocsátott 

körlevélben tizennégy iskolai kézikönyvet valláselle-
nes tanaik miatt elitélt és azok használatát megtil-
totta, nagy felháborodás moraja zúgott végig az érde-
kelt tankönyvírók soraiban. Kimagasló államférfiak, 
köztük maga Briand, siettek őket megnyugtatni és 
tiltakoztak a püspöki kar eljárása ellen. Az érintett 
írók pörrel fenyegetőztek, amelyet az okozott «erkölcsi 
és anyagi kár» megtérítéseért fognak a püspökök 
nyakába akasztani. Egyikük pl., M. Aulard, akinek 
«Histoire de France» c. könyve szintén az elitéltek 
közt szerepel, kártérítési igényét egyedül Mgr. Amette 
párisi érsekkel szemben 10.000 frc.-ban állapította 
meg. Nem lehet ugyan tudni, hogy a többi aláíró 
kilencven püspöktől is ennyit akart-e követelni ; de 
mindenesetre nem utolsó üzlet lett volna 900.000 frc.-ot 
behajtani a püspöki kartól. 

Az íróknak ez a felháborodása és pörrel fenye-
getőzése oly szemmelláthatóan jogtalan volt, hogy 
a lapok nem mulasztották el a püspökök eljárását 
védelembe venni, még pedig a kritika szabadságá-
nak nevében. Furcsa állapot is volna, — írták — 
ha színházi, irodalmi, zenei kritikusoknak kártérí-
tési keresettől kellene tartaniok, mert ezt vagy azt a 
darabot veszedelmesnek, ezt vagy azt a könyvet érték-
telennek, ezt vagy azt a kompozíciót gyenge tákol-
mánynak minősítették. Sőt némelyik lapból még" a 
humor se hiányzott. Az egyik újság (Radical) egy 

1 A kérdés i rodalma: L'Historié à l'École, par l'abbé 
I. Pernoud. Annecy. — Les manuels condamnés. Publication 
de l'Action populaire. Reims. — Les Evêques de France 
ont condamné 14 manuels scolaires. Pourquoi!? Châlons-
sur-Marne. — Ce qu'ils ont voulu faire, par E. Tavernier. 
Paris. Lethielleux. — Les manuels scolaires condamnés, par 
l 'abbé Roland-Gosselin. — Les manuels condamnés et 
la neutralité scolaire, par l 'abbé M. Falconnet. Autun, librai-
rie Dejussieu. — Q'y a-t-il dans les livres condamnés par 
les Evêques? Abbeville, librairie Paillart. — Les manuels 
condamnés par l'Episcopat. (Extraits.) Publieé par le 
Bureau d'Informations Religieuses et Sociales. Paris. — Les 
manuels condamnés par les Evêques, par I. Grivet. Az «Études» 
1909. dec. 5-i számában. 

szép napon az alábbi, hatalmas betűkkel nyomott 
címmel lepte meg olvasóit : «Bouchers contre Evê-
ques. La prescription des repas maigres cause pré-
judice aux commerçants». (Mészárosok a püspökök 
ellen. A böjti ételek előírása prejudikál a forgalom-
nak.) A cikkben pedig az volt olvasható, hogy a 
reimsi hentesek és mészárosok szövetsége a város 
érsekéhez és plébánosaihoz jegyzéket nyújtott be, 
amelyben hivatkozva arra, hogy a pénteki böjt for-
galmuk nagyságának hátrányára szolgál, ugyanazon 
szavakkal, mint az indexre tett iskoláskönyvek szerzői, 
kártérítési pör indítását jelentik be. 

A francia püspököknek ez a közös pásztorlevele 
nemcsak a szülők szemét nyitotta meg a már régeb-
ben fennálló bajokkal szemben, hanem az egész 
világ katholikusainak figyelmét ráterelte a francia 
köztársaság nevelési rendszerére, arra az ádáz harcra, 
amely Franciaországban a kath egyház ellen folyik, 
s főkép arra a kétszinűségre, amellyel a francia kor-
mány a neutralitás szépen hangzó jelszava alatt foly-
tatja egyházellenes küzdelmeit. 

Az iskolai állapotokról ma még kimerítő képet 
festeni nem lehet. Az alábbiakban a francia lapok 
híradásai nyomán csak egypár jelleg'zetebb eset fel-
sorolására szorítkozunk, amelyek azonban elegendő-
képen alkalmasak annak bemutatására, mit jelent a 
valóságban a francia iskoláknak annyiszor emlegetett 
neutralitása és hogy mennyire kellő időben, az utolsó 
órában hangzott el a püspöki kar tiltakozása. Az 
eseteket igyekszünk egyszerűen, minden kommentár 
nélkül előadni, amint azok megtörténtek. Mert vannak 
tények, amelyek magukban is ékesen beszélnek. 

Givet kanton (Ardennes) egyik iskolájában a 
tanító arról tart magyarázatot, mit csinál egy «sza-
bad ember» pénteki napon. Egyik fiút elküldi a 
henteshez, hozzon négy sous-ért disznósajtot, s mi-
után elmagyarázta a disznósajt készítési módját, az 
osztály szeme előtt elfogyasztotta a sajtot. Hogyan 
lehet ezt az egyház törvényei iránt semleges visel-
kedésnek nevezni, kérdés. Aminél csak az a nagyobb 
kérdés, hogy hogyan kerül ez a «szemléltető magya-
rázat» a tananyagba.1 

1 La Réponse, 1910. januári szám. 
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Egy gyermek az óra végén keresztet vet magára. 
A tanító durván rákiált : ilt nem szokás ilyen hókusz-
pókuszokat csinálni Î1 

Egy másik iskolában a tanító megparancsolja, 
hogy a gyermekek forgassák ki a zsebüket. Kettőnél 
olvasót talált. Az osztály előtt rögtön a tűzbe dobta.2  

Sainte-Gemme (Cher) községből 50 családapa az 
alábbi levelet intézte a «Le Petit Bemehon» szer-
kesztőjéhez : 

Tekintetes Szerkesztő Úr! Tisztelettel vagyunk 
bátrak arra kérni, hogy b. lapja legközelebbi számá-
ban következő nyilatkozatunkat közzétenni szíves-
kedjék: A L'Action Libérale Populaire de Sainte-
Gemme tagjai, számszerint ötvenen, megfontolva, 

aj hogy a község tanítója arra ragadtatta magát, 
hogy az egyik tanulónál talált katekizmust össze-
tépte s elégette és hogy ezt a szektárius erőszakot 
az egész osztály előtt hajtotta végre; 

bj megfontolva, hogy ez a tett úgy az iskola 
neutralitását, mint a község lakóinak vallásos érzü-
letét mélyen sérti: 

elitélik a tanító eljárását és alázattal kérik a 
köztársaság elnökét, hogy a cher-i prefet által a tett 
fölött rosszalását fejezze ki. 

Fogadja Szerkesztő Ú r . . . stb. 
Akadt lap, amelyik még a tanítónak ezt az el-

járását is védeni akarta. De igen szerencsétlen fogás-
sal. Igy írt : Ugyan mit szólna a saint-gemme-i plé-
bános, ha a hitoktatás alatt az egyik gyermeknél 
Kant, vagy Darwin, vagy Haeckel könyvét találná 
meg! — A hasonlat ugyancsak gyenge. A plébános u. i. 
bizonyára azt gondolná, hogy akik apró gyermekek 
kezébe ilyen könyveket adnak, azok sokkal butáb-
bak, mint amily rossz-szándékuak. Meg utoljára is 
a plébános nem igért semlegességet! És a szülők 
sem azért küldik a templomba gyermekeiket kate-
kézisre, hogy ott «neutrálisán» tanítsák őket, amint 
azonban az iskolákba egyedül a törvényben megígért 
neutralitásban bizva küldik őket. 

Párisnak egyik kerületében a tanítónő 11—12 év 
körüli növendékeinek a köv. tétel kidolgozását adta fel: 
«A karácsonyban nem kell hinnünk. Miért? Mert min-
den jó polgárnak harcolnia kell az előítéletek ellen.» Igy 
szólt a tétel. Az igazság kedvéért azonban meg kell emlí-
tenünk, hogy még a «Petit Journal» is elitélő sorok-
ban tárgyalta a katholicizmusnak ezt a durva meg-
sértését. A lap cikkét neves irója, Jean Lecoq, a 
következő óhajtással zárta be : Madame l'Institutrice, 
kegyedet kellene még iskolába j á r a t n i . . . 

Ily esetek után csak mosolyra késztető M. Steeg 
nyilatkozata, amelyben a «Ligue de l 'Enseignement» 
ülésén tiltakozott az ellen, hogy a francia iskolát 
«école sans Dieu» kifejezéssel diskreditálják. Mert 
— úgymond — ha ez a kifejezés igaz lenne is, nem 

1 Gnulois, 1909. nov. 7. sz. 
2 Echo de Paris, 1909. nov. 14. sz. 

jelenti ez egyúttal azt is, hogy a francia iskola «école 
sans ideál.».1 

Különösen sok gúnynak vannak kitéve az iskolá-
ban az első szentáldozásra készülő gyermekek. Mgr. 
Henry, grenoble-i püspök, beszéli a köv. esetet : Egyik 
helybeli leányiskolában a tanítónő kiadta a paran-
csot, hogy álljanak fel, akik az első áldozáshoz fog-
nak já ru ln i ; utánuk azok, akik nem fognak áldozni 
menni. Aztán így szólt (természetesen megőrizve a 
«neutralitást») : Azok, akik nem mennek az első áldo-
záshoz, okos leányok; a többiek ellenben hülyék 
(toutes les autres sont des imbécilles). 

Ugyanezen départmentben az egyik tanító ezzel 
a kérdéssel fogadta azt a fiút, akiről tudta, hogy az 
első szentáldozásra készül : Mondd csak, mikor adja 
már a pap a szádba azt a pasztillát?2 

A gyermekek első szentáldozásának napja világ-
szerte nagy ünnep az egész családra, de különös 
áhítattal készülnek eire a napra a buzgó francia 
családokban. A gyermekek az áldozás előtt külön 
lelkigyakorlatot is tartanak s így várják a nagy napot. 
Mikor Isére egyik iskolájában a gyermekek először 
jelentek meg ily lelkigyakorlatok után, az igazgató 
büntetésképen tízszer ezt iratta le velük: Saját hibám-
ból hiányoztam az iskolából. A felháborodott szülők 
egy része kivette gyermekét az iskolából.3 

Már erélyesebben és okosabban léptek fel a szülők 
Páris mellett egy faluban hasonló zaklatás alkalmá-
val. A gyermekek szülői u. i. idézést kaptak, hogy 
a következő vasárnapon jelenjenek meg a község-
házán, igazolni gyermekeik mulasztását. Elhatározták, 
hogy mindnyájan megjelennek, de nem igazolás 
végett, hanem hogy magyarázatát kérjék a törvény-
ellenes eljárásnak, mert az első áldozásra készülő 
gyermekeik jogosan mulasztották el azt az egynéhány 
órát. Az elöljáróság megneszelte a dolgot és azonnal 
bocsánatkérő levélben tudatta a szülőkkel, hogy a 
felszólítás csak «tévedésből expediáltatott», dehogy 
kell megjelenniük. Tanulság : Nem árt olykor, ha az 
ember a sarkára áll.4 

Hogy ilyen nevelés mellett folyton nő Francia-
országban főleg a fiatalkorú bűnösöknek a száma, 
azon ezek után nincs csodálkozni való. A törvényszéki 
tárgyalások alapján összeállított legújabb statisztika 
tanúsága szerint a vallástalan állami iskolák műkö-
désének megkezdése óta (1882.) Franciaországban a 
19 éven aluli bűnösök száma évi 16.000-ről 41.000-re 
emelkedett. És ami még szomorúbb, a Párisban 
1909-ben letartóztatott 26.000 gonosztevő közül 16,000 
még nem volt 19 éves. Ugyanabban az évben a 
szeméremelleni vétségek száma a fiatalkorúak közt 
52%-kal emelkedett.5 De mit reméljünk vallási téren 

1 The Tablet, 1911. nov. 18. sz. 
2 La Réponse, 1910. jan. sz. 
8 Echo de Paris, 1909. jún. 11. sz. 
4 La Riposte, 1909. aug. 8. sz. 
5 V. ö. Reichspost, 1911. márc. 22-i számát. Érdemes a 
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is attól a fiatalságtól, amely olyan vallásellenes lég-
körben nő fel, mint a mai állami iskolák, s akiknek 
tanítóira nagyon ráillik a dijoni püspöknek, Mgr. Da-
dolle-nak szójátéka: Maîtres d ' éco l? . . . Oui. — 
Maîtres à l ' école? . . . Non. Maga Marcel Sembat igy 
nyilatkozott a neutrális nevelésről: «Donner à l 'en-
fant des connaissances sans lui enseigner la foi, 
c'est la lui ôter. L'école sans Dieu est l'école contre 
Dieu. Nous u'y pouvons rien. C'est la force des choses».1 

Tóth Tihamér dr. 

Az anthropologic iskola és a heszámítha-
tóság.2 (i.) 

Az anthropologiai iskola, amely a nemrég elhunyt 
turini tanárt, Cesare Lombrosot tisztelte vezéreűl, a 
bűn beszámíthatóságára, ezzel együtt a büntetésre 
nézve is egészen új elméletet állított föl. A bűnösök, 
vagy legalább a megrögzött bűnösök (uomo dilin-
quente) ez iskola tanítása szerint születnek ilyenek-
nek (delinquente nato), a bún, a gaztett szervezetük-
ből szükségszerűen folyik. A megrögzött bűnösök 
ugyanis azonosíthatók az erkölcsi gyengeelméjűekkel 
(moral insanity) és az epileptikusokkal. Ebből azt 
következtetik, hogy az ilyen bűnöst nem mint gonosz-
tevőt, hanem mint beteget kell kezelni s helye nem 
a börtönben, hanem a kórházban, vagy az őrültek-
házában van. 

Ha igaz Lombrosoék állításának a praemissája, 
akkor kell, hogy igaz legyen a consequentiája is. 
Legalább részben. Mert ha igaz volna is, hogy a 
megrögzött gonosztevők azonosíthatók a moral in-
sanityben szenvedőkkel és az epileptikusokkal, még 
ebből nem következik, hogy a bűnös felelőssége tel-
jesen megszűnt. Bűn ugyanis és büntetés addig léte-
zik, amíg a cselekedet szabad (actus liber), amíg tehát 
beszámítható. Amint ez utóbbi megszűnt, meg kell 
szűnnie a bűnnek és a büntetésnek is. Hogy tehát 
Lombrosoék elméletét helyesen megítélhessük, első 
sorban vizsgálnunk kell a moral insanity és az epi-
lepsia mibenlétét, nevezetesen vizsgálnunk kell, hogy 
felelős-e az ezen kóralakokban szenvedő egyén 
tetteiért és lia igen, milyen mér tékben? És végül 
kérdeznünk kell, hogy azonosíthatók-e a megrögzött 

szomorú francia állapotok mellett rámutatni a német krimi-
nalitás örvendetes csökkenésére. 1907-ben a 18 éven aluli 
elitéltek száma volt 55.200; 1908-ban 54 000; 1909-ben már 
nem egész 5U.OOO, ami 8-l°/u csökkenést jelent. 

1 La Réponse, 1910. febr. szám. 
2 Alimena: I limiti ed i modificatori deli' imputa-

bilitá. 3 k. Torino, 1894, 1896, 1898. — Bessmer : Störungen 
im Seelenleben.3 Freiburg, 1907. — Gutberiet: Die Willens-
freiheit und ihre Gegner.2 Fulda, 1907. — Huber: Die Hem-
nisse der Willensfreiheit. Münster, 1904. — Br. Krafft-Ebing: 
A törvényszéki elmekórtan tankönyve. Forditotla : Babarczi 
Schwarlzer Ottó. Budapest, 1885. — Ranschburg : A gyermeki 
elme ép és rendellenes működése.2 Budapest, 1908. — Schlöss : 
Propädeutik der Psychiatrie. Wien, 1908. 

gonosztevők a morális insaniásokkal és az epileptiku-
sokkal ? 

Mi tehát a moral insanity, vagy magyarul : az 
erkölcsi gyengeelméjűség ? 

Moral insanity névvel egy állapotot jelelnek meg, 
amelynek fő ismertető jele az erkölcsi érzék eltom-
pulása. «Die grellste Erscheinung in diesem Krank-
heitsbild ist die moralische Gemütsstumpfheit. Der 
Kranke kennt allerdings die Sittengesetze, hat sie 
eingelernt und kann sie vielleicht mit guter Ge-
dächtnistreue hersagen, aber sie sind ihm nicht in 
Fleisch und Blut übergangen und zum intellektuel-
len Besitze geworden».1 Az intelligencia (értelme) tehát 
normális, vagy alig csökkent, de nagy a haj landó-
sága az erkölcstelen cselekedetekre. És ép az a kö-
rülmény, hogy az intelligencia birtokában vannak, 
teszi őket veszedelmesekké, a társadalom kártevő 
tagjaivá, antiszociálisokká «Az erkölcsi szinvákság, 
az altruisztikus érzések elmezavara előtt az egész 
műveltség, az erkölcsi és állami rend csak korlát 
gyanánt tűnik föl önző érzése és törekvésére nézve, 
mely körülmény szükségkép mások jogkörének ne-
gatiójához és sértéséhez vezet.»2 

Az erkölcsi gyengeelméjűek már gyermekkoruk-
ban feltűnnek rossz hajlandóságaikkal, érzékiségük,3 

hazudozásaik, aljasságuk által; a szülők, a tanítók, 
az iskolatársak rémei, rosszaságaik, bosszantásaik, 
fegyelmezetlenségük, engedetlenségük és rágalmazá-
saik által. Kikerülve az iskolából, a szegényebb sor-
súak csavargók, zsebmetszők, tolvajok lesznek és 
emellett mértéklellenül hódolnak az alkohol élve-
zetének s csakhamar a község mételyét képezik. 
A jobbniódúakból a kártyabarlangok, az éjjeli m ulató-
helyek állandó látogatói, a hamis kártyások, a váltó-
hamisítók nagyobb százaléka kerül ki s állandó 
vitustáncot járva a büntetőtörvénykönyv paragrafusai 
és az őrültek háza közt, a család szégyenei. A nők 
pedig csakhamar a prostitúció fertőjébe kerülnek s 
az alkoholon keresztül fokról-fokra züllenek. 

E kóralakban szenvedők nagyobb része mint 
sikkasztó, mint iparlovag, csaló, hamiskártyás élete 
nagyobb részét a fogházban vagy a dologházban 
tölti; más részük eliszákosodik, alkoholos elme-
zavarba vagy tébolyba esik és az őrültekházába 
kerül. Csak kis részüknél használ a gyógykezelés és 
utána, ha nem is hasznos, de legalább nem rossz-
indulatú tagjai a társadalomnak. 

A moral insanity főoka az öröklött terheltség 
mellett a rossz, a ferde nevelés; de az epilepsia, 
hisztéria, fejsérülés stb. talaján is kifejlődhet. 

Ami a morális insaniások beszámíthatóságát 
illeti, mint általános szabályt kell felállítani, hogy 

1 Familier: Pastoralpsychiatrie. Freiburg, 1898. 94. 1. 
2 Krafftl-Ebing i. m. 418. 1. 
3 Ranschburg i. m. ismert egy 7i/a éves, minden tilalom 

dacára bujálkodó kis leányt. 
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nem szabad őket egyazon mértékkel megítélni, mint 
a normális embereket, de azzal sem, mint a tulajdon-
képeni lelkibetegeket. E két véglettől különösen a 
lelkipásztornak kell óvakodnia, ha a bűnösről helyes 
Ítéletet akar alkotni, ha a vezetésére bizott növendé-
ket a helyes irányba akarja terelni. A morális in-
saniás ugyanis semmiesetre sem felelős azon tetteiért, 
amelyeket egy ellenállhatatlan belső kényszer hatása 
alatt követett el, vagy anélkül, hogy meggondolta 
volna tetteinek a következményét, ösztönszerűleg 
cselekedett. A praemeditatio hiánya ezeknél sokkal 
gyakoribb, mint az egészségeseknél, mert mint Nücke 
mondja : 1 «ein jedes plötzliche Auftauchen eines 
äusseren oder inneren Reizes kann bei ihnen sofort 
reflektorisch, ohne weitere Überlegung, eine Tat 
auslösen». Azon tetteikért, amelyeket az erkölcsi 
jóság vagy rosszaság teljes tudatával követnek el, 
kétségen kívül felelősek, mert hisz intelligenciájuk 
sértetlen, a szabad és nem szabad fogalmával tisztá-
ban vannak, a törvényeket ismerik s így cselekede-
teikért, hacsak egyéb lelkizavarokkal nincs a moral 
insanity combinálva, legalább részben felelősek. Teljes 
felelősséget megállapítani az erkölcsi képzetek kisebb-
nagyobb fokú hiánya miatt nehéz ; kétséges esetek-
ben alkalmazandó a régi elv: in dubiis pro reo. 

A moral insanity mellett az epilepsia (eskór, 
nyavalyatörés) az a kóralak, amelyre Lombrosoék 
elméletüket felépítették. S tényleg, kell, hogy minden-
kinek fölhívja a figyelmét, aki a beszámíthatóság, a 
büntethetőség problémájával foglalkozik, egyrészt a 
pszichikai és a fizikai elváltozások miatt, amelyek 
az egyén ethikai oldalát, jellemét érintik s valóságos 
«moral insanity» állapotokat idéznek elő ; másrészt 
a gyakorisága miatt, mert a külső jelenségek, a kór 
szimptomái (görcsroham, szájhabzás, ájulás stb.) nem 
mindig lépnek föl s akárhányszor csak gyengébb, 
vagy erősebb, hosszabb vagy rövidebb ideig tartó 
szédülésekben nyilvánul. 

Az elváltozások jeleit Krafft-Ebing2 a követ-
kezőkben foglalja össze : 

aj Az értelmi működésképességnek haladó csökke-
nése, mely könnyebb esetekben csupán mint feledé-
kenység, nehezült Ítélet- és fogalomképzés ..., de az 
elmegyöngeség minden fokán át, egészen a tökéletes 
elbutulásig terjedhet. 

b) Szokatlanul jelentékeny és mindinkább foko-
zódó kedélyingerlékenység. 

c) Ok nélküli hangulatváltozás, pszichikai lehan-
goltság és túlgerjedésnek vál tozása. . . Ezen rossz 
kedv mellett nem ritkán a szenteskedésnek és vak-
buzgóságnak vonása észlelhető . . . Az arcvonások 
sajátságos tompa, buta kifejezést nyernek, a bőralatti 
zsírszövet túl teng. . . továbbá létrejöhet archidegülés, 
nyelvhüdés és hangtalanság. Az idegbántalom további 

1 Hubernél i. m. 283. 1. 
a I. m. 322—24. 11. 

testi tünetei gyanánt főfájás, alkohol iránti türhetet-
lenség. . . remegés, szemrezgés, arc sziliének feltűnő 
elváltozása, rögtöni nagyfokú izzadások stb. észlel-
hetők. 

Az epilepsziának két főalakját különböztethetjük 
meg. Az egyiknél a rohamot sajátságos érzések 
(zsibbadás, különös izek stb.) előzik meg, ami után 
a beteg hirtelen elájulva összeesik, majd rángó-
görcsök lepik meg s 10—15 percig tartó ájulás után 
magához térve, csakhamar ismét mély álomba merül. 
Fölébredése után sem a rohamról, sem a roham 
előtti vagy utáni cselekedeteiről nem tud számot 
adni (amnesia). 

Az epilepsia rendesen tartós jellembeli elválto-
zásokat idéz elő (epileptikus jellem). E jellem ismer-
tető jelei : nyomott, ingerlékeny kedélyhangulat, a 
nemesebb érzéseknek durvaságokban, kegyetlenke-
désekben stb. megnyilvánuló eltompulása és akár-
hányszor vakbuzgóság, ömlengő, az előbbi jellem-
vonással összeegyezhetetlen vallásosság. «Bei den 
meisten Epileptikern kann man einen Hang zur 
Frömmelei wahrnehmen. Sie begnügen sich ledig-
lich mit der äusseren Betätigung der Frömmigkeit 
und tragen diese in aufdringlicher Weise zur Schau.»1 

Takács Guido dr. 

Vogarasföldi Nádasdy "László gróf. (ii.> 
Kollonics levele után talán elcsjltult volna a 

Nádasdy ellen széltében fölmerült gyanú, mikor ez 
megint újabb tápot nyert. Bajtát Bécsből vissza-
küldték a rendhez, hogy ez büntesse meg. Mielőtt 
azonban erre került volna a sor, Bajta megszökött 
a fogságából. Szökése előtt breviáriumából kitépett 
egy lapot s erre téglaporból csinált festékkel azt 
írta, nem a rendből szökik, élve, halva pálos akar 
lenni, de azt hallotta, igen súlyosan akarják bün-
tetni. Levelét ezzel a fölkiáltással fejezte be : «Oh 
Nádasdy, oh keserves név, Nádasdy ! Micsoda, talán 
örökké siralmas helyzetbe juttattál engem». 

Bajta szökése után, aki valóban nem a rendből 
szökött, mert egyik lengyel kolostorban vonta meg 
magát, megint csak emlegetni kezdték Nádasdy 
részességét. Ez a maga becsülete védelmére s hogy 
esetleg vallatás alá ne fogják, fölhasználta a kedvező 
körülményt, hogy a rokon Eszterházy generális tit-
kára s ezzel 1703. j anuár 21-én a bécsi nuncius előtt 
a következő egyezséget kötötte: 

1. Nádasdy lemond minden követelésről, melyet 
a pápai breve alapján a «pater ordinis» címért 
támasztott s minden egyéb részleges kiváltságról, 
melyet eddig szerzett. 

2. Eszterházy generális viszont megbocsátja 
Nádasdy minden tettét, cselekedetét, viselt dolgát, 
melyek ártalmára voltak vagy lehetnek s megígéri, 

1 Schlöss : i. m. 35. 1. 
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hogy a magyar rendtar tomány deíinitoriumától ki-
eszközli számára, hogy az étkezésnél a perjeli asz-
talnál, ez, illetve távollétében az alperjel alatt ül-
hessen. 

3. Nádasdy a tartományi definitoriumtól kér-
heti, hogy az asztalnál való szolgálattól, ebéd idején 
való olvasástól, hetességtől fölmentessék, szolgálatára 
egy szerzetest kapjon és hogy a legközelebbi rendi 
káptalanon a definitorium az ö érdekében közbe-
lépjen, hogy a «pater ordinis» címet megkapja. 

4. Ha azok miatt, melyekről most lemondott, 
Nádasdy port indítana, elveszti az elöljárói asztalnál 
való ülését, fölélednek bűnei és a rendi statutumok 
szabta büntetések alá esik. 

Eszterházy generális az 1703. február 26-án 
Máriavölgyben tartott definitori gyűlés elé terjesz-
tette a Nádasdyval kötött egyezséget s atyai gyen-
gédséggel kérte a definitoriumot, hogy azt erősítse 
meg. A definitorium, Eszterházy kérését s nem 
Nádasdy érdemeit tekintve, megadta Nádasdynak a 
perjel alatt ülés jogát, a többi kérelmet azonban, 
mivel hosszabb megfontolást kíván, egy következő 
definitorium, esetleg a tartományi káptalan idejére 
halasztotta. Érthető, hogy a definitoriumnak nem 
igen volt kedve azt a Nádasdyt kitüntetni, kinek 
ambíciójáról oly rossz hirek jártak s most is el 
kellett határozni, hogy némely, szerzetesi állásához 
nem illő dolgai elkoboztassanak s a máriavölgyi 
ház tulajdonába menjenek át, az meg további nyo-
mozás alá vétessék, nincsenek-e még egyéb dolgai, 
a rendi szabályoktól tiltott jószágai. Nádasdyt sem 
a visszautasítás, sem ez a fegyelmi büntetés nem 
zavarta, hogy az Eszterházyval kötött egyezség elfo-
gadását tovább ne erőltesse. írásban, majd élőszóval 
kérte a definitoriumot. A válasz azonban ismét el-
utasító volt. 

Noha Nádasdy később megint előállott kérel-
mével, ez nem került tárgyalás alá; talán épen azért 
nem, mivel időközben újabb vétséget követett el a 
rendi fegyelem szerzetesi fogadalma ellen. Különben 
még az sein maradt tiltakozás nélkül, amiben a defi-
nitorok engedékenyek voltak vele szemben. Lándor 
László általános rendi definitor 1703. február 22-én 
irásos tiltakozást adott be amiatt, hogy Nádasdynak 
megengedték a perjeli asztalnál való ülést, mivel ez 
ellenkezik a szerzetesi, a rendbe való korábbi be-
öltözés jogán szerzett primogeniturával, melyet csak 
súlyos vétséggel lehet elveszteni. A további kérel-
meinek tárgyalását megakadályozó ok pedig az volt, 
hogy Nádasdy egy alkalommal elöljáróinak az enge-
delmességet megtagadta. 

Kollonicsnak a provinciálishoz intézett figyel-
meztetése nem hangzott el eredmény nélkül : a mária-
völgyi perjel rendeleteket kapott, hogy a rendtagok-
nak, nevezet szerint Nádasdynak, ne engedje meg, 
hogy utazásokon jár janak, a kolostortól messze eső 
helyekre menjenek. 1703. ápril 24-én a tilalom gya-

korlatba vevése is megkezdődött. Nádasdynak eszébe 
jutott, hogy átmegy Köpcsénybe, hol Batthyány Ádám 
horvát bán a katonaság mustráját készült megtar-
tani. Mivel Ladány László perjel épen nem volt 
otthon, Nádasdy az alperjeltől, Horánszky Lászlótól 
kért engedélyt, hogy távozhassék. Az alperjel kije-
lentette, hogy a maga részéről szívesen adna rá 
engedélyt, hogy akár 100 mérföldre mehessen, de a 
provinciális a perjelnek is, neki is szigorúan meg-
tiltotta, hogy a rendtagoknak, nevezetesen Nádasdy-
nak távozási engedélyt adjanak. Nádasdy az alper-
jelnél nem folytatta a kérést, hanem várt a perjelre. 
Ladány csak késő este érkezett meg s rögtön meg-
jelent nála Nádasdy egy megbízottja, hogy az alper-
jeltől megtagadott engedélyt kérje. Ettől a perjel 
megüzente, hogy szóbeli és irásos rendelet értelmé-
ben a kérelmet nem teljesítheti. Nádasdy erre sze-
mélyesen ment a perjelhez. Ez megismételte neki 
az üzenetet, sőt a provinciális levelét is megmutatta, 
mely szei'int nem szabad Nádasdyt útnak eresztenie. 
Mivel beszélgetés közben a perjel azt mondta, hogy 
más rendtagot, akár laikust is elereszthetne, de épen 
Nádasdyt illetőleg van a keze megkötve, Nádasdy 
igen elkeseredett s nagy haragosan kijelentette, hogy 
a provinciális nem alacsonyíthatja le a laikusok alá, 
ezeknél szigorúbban nem bánhat el vele, majd ő 
maga gondoskodik a becsületéről s feltétlenül útra 
kel, adja meg neki a perjel az utasok áldását s ren-
deljen mellé kisérő társat. A perjel kijelentette, hogy 
elöljárói hatalmával megtiltja a távozást, áldást, 
kisérőt nem ad neki; ma jd biztatta, ne menjen el, 
csak magának szerez bajt, ha a bánnal dolga van, 
végezze el levélben. Nádasdy azonban nem hajlott 
a jó szóra, kifakadt, hogy ő rá ne szabjon a provin-
ciális külön törvényt, azért is elmegy. Vasárnap, 
25-én el is ment és csak napok múlva tért vissza a 
kolostorba. 

A fegyelem, a fogadalom sokkal súlyosabb sérel-
méről volt szó, hogysem büntetés nélkül lehetett 
volna hagyni. A június 28-i definitori tanácskozáson 
megidézték Nádasdyt, adjon számot eljárásáról. Kez-
detben kifogásokat tett, hogy ő a definitorium bírás-
kodásának nem veti magát alá, olyanok is vannak 
benne, kik elfogullak vele szemben, nem lehetnek 
birái, jelöljenek ki neki külön megbízottakat. Mikor 
azonban a definitorium nem fogadta el a kifogásait, 
jobbnak látta fölhagyni az ellenkedéssel s a tanúk 
ellene szólván, ha nem is teljes hűséggel, de elég 
becsületesen megtette a vallomást, beismerte bűnét. 

A vallomások után a defmitorok, kezdve a leg-
fiatalabbnál, egyenként kifejezték, micsoda elégtételt 
várnak Nádasdytól. A végleges ítélet a többség kíván-
ságát fejezte ki s eszerint Nádasdy a szerzetesi 
engedelmesség megszegése miatt a generális, a pro-
vinciális, a defmitorok jelenlétében a testvérektől 
bocsánatot fog kérni, a következő kedden, szerdán, 
csütörtökön az ebédlőben nyilvános vezeklést tart s 
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ugyanezen napokon a kályha mellett kenyéren és 
vizén böjtöl. A június 29-én kimondott Ítéletet 
Nádasdy szerzetesi alázatossággal fogadta s alávetette 
magát a határozatnak. Sörös Pongrác. 

A synoptikusok és a IV. evangelium jelentése 
az utolsó vacsora idejéről. (ii.) 

Lássunk csak egy-két véleményt. Glikász XII-ik 
századbeli theologus így okoskodik: A zsidóknak 
Nisan 14-én kellett a húsvéti bárányt leölni, 15-én 
kezdődött a kovásztalanok ünnepe. Ezt igazolja: 
Lev. 23, 5.: «Es tizenötödik napján e hónak (t. i. 
Nisan), kovásztalan ünnepe vagyon az Ú r n a k . . . » 
Tehát — így szól Glikász — egyik nap van a pascha 
és más nap az azymák. Ebből tudjuk, hogy Krisztus 
az utolsó vacsora alkalmával kovászos kenyeret 
használt. Ámde ezzel szemben mindjárt felhozhatjuk 
Exodus 12, 18.: «Az első hónapban, a hónak tizen-
negyedik napján estére kovásztalant egyetek, azon 
hónap huszonegyedik napja estjéig'.» Vagyis a hús-
véti bárányt is kovásztalan kenyérrel kellett enni. 
Tovább menve Glikász, azt írja, hogy különben is 
13-án lévén az utolsó vacsora, nem is volt helye az 
azymának. Ezt János 13, 1, 2-vel erősíti meg. Ehhez 
képest azután a synoptikusok jelentését úgy értel-
mezi, hogy az azymák első napja előtt az ezek előtt 
lévő napot : Nisan 13-at kell érteni. Ezért igen alkal-
masan használja szent Lukács az elközelgett •JXSev 
szót. Ez t. i. annyit jelent, hogy közel van, küszöbön 
van az azymák napja. Ha Krisztus Nisan 15-én, hús-
vét első napján, halt volna meg, a zsidók — a tör-
vény tilalma folytán — nem is végezhették volna 
mindazt, mivel a keresztrefeszítés jár t az evangélis-
ták értesítése szerint. Szóval látjuk, hogy Glikász 
okoskodása semmiben sem különbözik a többi or-
thodox okoskodásától, ^zt azonban nem olvassuk 
nála, hogy az azyma nem volna érvényes materia. 
Igaz ugyan az, hogy az ápxo; és azyma között ő is 
elég éles distinctiót tesz, az azymát azonban, mint 
érvényes anyagot, úgy látszik, még sem vonja két-
ségbe. Ezt legalább kifejezetten nem teszi.1 

Az újabbak közül Damalasra, az athéni egye-
tem volt újszövetségi tanárára lehet hivatkozni. 
0 azonban eltérőleg az orthodoxok nagy részétől, 
azt a véleményt védi, hogy Krisztus Nisan 13-án 
ette ugyan az utolsó vacsorát, ekkor azonban nem 
a törvényes paschát iilte, de a magáét, melyről azt 
mondta, hogy vágyva vágyott azt elkölteni tanitvá-
nyaival. Ennek megfelelőleg mondja a 111 evangelista 
(22, 7.): «Eljőve pedig a kovásztalanok napja, melyen 
meg kellett ölni a húsvéti bárányt». Az előbb emlí-
tett alaptalan distinctióról az àaxoç és azyma között 
szó sincs Damalasnál.2 Az orosz Mihály archiman-

1 M'./cój/. xou rXuxä : s'.; xà; àrcopiaj xîjç 8s£aç Tpa^fj- xscpáXaia 
'Ep(ii)ve{a... ímb xo<5 Aa(iaXâ Athén, 1906. 293—334. 

2 'Ep|ii)vs(a . . . Û7ii xoi5 Aa]ia/.â. 210. 1. 

dritánal (szent Máté evangéliumához írt magyará-
zataiban) ezt olvassuk: A kovásztalanok ünnepe a 
húsvét másodnapjával kezdődött, de úgy, hogy a 
húsvéti bárányt is kovásztalannal kellett enni. Ezért 
ez is kovásztalannak neveztetik. Az evangélisták azon-
ban így nevezik a paschát megelőző napot, t. i. 
Nis. 13-át. Elsőnek neveztetik ez, mint a húsvéti 
kovásztalanokat megelőző nap. 

Bizonyítja ezt Ján. 13, 1. 2. Amit szent János 
húsvét előtti napnak nevez, a synoptikusok azt a 
kovásztalanok első napjának mondják. Azután Zigabe-
nusra, Theophilaktusra és Chrisostomusra hivatko-
zik.1 I lyenformán beszél — bár nem ily világosan 
Olariu dr. karánsebesi tanár. Máté 26, 17-hez ezt a 
magyarázatot fűzi: Még Nisán 14-t megelőző éjjel 
eltávolítottak minden kovászt. Az itt említett azymák 
első napja alatt nem az azymák előtti nap, de 
Nisan 14. értendő, mikor este a húsvéti bárányt 
ették. Különbség van a synoptikusok és Ján. 13, 1. 
között: azymák napjának neveztetik, mert csak ko-
vásztalan kenyeret szabad volt enni. Ebből nem 
látjuk tisztán Olariu állásfoglalását. Ha azonban 
Márk és Lukácshoz fúzött néhány szónyi magyaráza-
tát olvassuk, akkor őt azok közé kell sorolnunk, 
kik a nyugatiak nézetén vannak. Nevezetesen Márk 
24, 12.-höz ezt i r j a : Márk világosan mondja, hogy az 
ünnep első napja volt, melyen leölték a húsvéti 
bárányt, tehát Nisan 14. Luk. 22, 7.-hez : Lukács 
világosan mondja, hogy a vacsora napja az volt, 
melyen a húsvéti bárányt le kellett ölni.2 

A leghatározottabban a nyugatiak álláspontjára 
helyezkedik a szerb Dimitrij Stefanovity, karlócai 
tanár. 

Stefanovity így okoskodik. Krisztus halálának 
kérdése ma sincs kielégítőleg megoldva. A destruktiv 
kritika azt az alternatívát állította föl, hogy vagy a 
synoptikusok vagy a IV. evangelium értesítése authen-
tikus, de mindkettő nem. Azt hisszük, hogy sokkal 
könnyebb a IV. evangéliumot a synoptikusokkal 
összhangba hozni, mint akik világosan mondják, 
hogy Krisztus a kovásztalanok első napján tartotta 
a vacsorát. Szent János Ephesusban élt, hol a római 
számítás (éjféltől kezdődőleg) divott. Igy az «Ante 
diem festum Paschae» (Ján. 13,1.) a. m. ante 15. Nisan. 
Nisan 14 csak paschának neveztetik (4. Mózes 28, 
16. 17.), a iopxY) xoö racaxa-val tehát Nisan 15-t meg-
előző nap, vagyis Nisan 14. van kifejezve. Szent János 
18, 28. olvasásakor — folytatja Stefanovity dr. — 
némelyek arra gondolnak, hogy Krisztus Nisan 14-én 
halt meg. Ámde a zsidók azért nem mentek be a 
praetoriumba, mert ott kovász volt, 14-én reggel 
pedig még a zsidóknál is volt kovász. Tehát ez csak 
Nisan 15-re illik. A paschaevést már áldozatokra 
kell érteni (2. Par. 30, 22.) Ugyanígy vagyunk első 

1 Evangelie ot Mathea. Moszkva, 1870. 488. 1. 
2 Evangelii le olupa Mateiu, Marcu sí Luca. Karán-

sebes, 1894. 
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pillanatra Ján. 19, 14-el is, mely szerint Krisztus 
TïapaaxEÙrj xoû tmaya,: Nis. 14-én halt meg. A zsidók 
ugyanis Nisan 14-én készültek a húsvétra. Ámde 
7iapaCTxeórj az Újszövetségben «kizárólag» pénteket 
jelent. A uácya szót pedig az egész húsvéti hét helyett 
használja szent János. Igy a Ttapaaxsúrj xoö uácr/a: 
husvét hetében lévő péntek. Ellenvetik: a Ján. 19, 
31. t. Eszerint ama szombat nagynak neveztetik, eb-
ből az látszik, hogy ez az ünnep első nap ja : Nisan 
15. volt. Stefanovity dr. erre nemmel válaszol. Szent 
János nagy napnak nevezhette ezen szombatot, mert 
a husvét hetébe esett. Krisztus, mint zsidó, minden-
ben teljesítette a törvényt. Ha ez esetben nem teszi, 
biztosan bevádolták volna. Hogy Simon a keresztet 
vitte, ezen nem fogunk megakadni, ha meggondol-
juk, hogy ő nem volt zsidó. Az ünnepen való ke-
resztrefeszités jó alkalom volt, megmutatni a zsidó-
ságnak, hogyan bűnhődik az, ki Istennek mondja 
magát. A Talmud nem megbízható e tekintetben.1 

Szóval, ha minden állítása nem is állja meg a kri-
tikát, gondolatmenete lényegileg olyan, mint azoké, 
kik a nyugatiak álláspontját tartják valószínűbbnek. 

Mit látunk az eddigiekből? Először azt, hogy itt 
tényleges exegetikai nehézséggel állunk szemben. 
Másodszor pedig azt, hogy minden egyes megoldási 
kísérletnek meg van a maga valószínűsége. Bárme-
lyiket követhetjük tehát. 

Nem is foglalkoznánk tovább a dologgal, lia 
legújabban nem merült volna fel oly magyarázat, 
mely — úgy gondolom — a dolog nyitját leginkább 
megtalálja, bár ez sem szól kategorikusan. Ez La-
grange francia biblikus magyarázata. Ö a megoldás 
kulcsát abban látja, hogy a Nisan 14. nem fix ter-
minus. A törvény pontosan meghatározott mindent, 
de a Nisan 14-t illetőleg lehetett eltérés. Ezen eltérés 
azután okozta azt, hogy Krisztus és a zsidók nem 
együtt ünnepelték a húsvétot. Nézzük, hogyan ju t 
Lagrange ezen eredményhez.2 

Hadzsega Gyula dr. 

A modern filozofia lélektani okai. (n.) 
Mennyivel kevesebb filozófiai rendszer volna, 

lia az egyedül igazi világnézetnek nem volnának 
praktikus következményei is, melyek Isten, felebará-
tunk és önmagunk iránt való terhes kötelességeket 
tartalmaznak! Ezek azonban nem tetszenek és így 
új, kényelmesebb világnézetek keletkeznek. Az igaz-
ságnak oly kevés szikrája van a materializmusban, 
hogy Chamberlain «a hülyeség vallásá»-nak nevezi. 
Honnan van tehát az, hogy annyira e lvan ter jedve? 
Onnan, mert felszabadítja az ember vad szenvedé-
lyeit, szentesíti féktelenségeit, felold minden felelős-

1 Bogoszlovszkij Glásznik, 1910. No. 6. 
3 Evangile schon Saint Marc par le P. M. S. Lagrange. 

Paris, 1911. 

ség alól. Milyen lelkesedéssel fogadják pl. azok, a 
kik az egyén teljes szabadságát hirdetik, az idealisz-
tikus pantheizmust ! Pedig erről egy Schopenhauer1 

is tudja írni, hogy «komoly meggyőződésként csak 
a bolondok házában volna feltalálható: mint ilyen 
nem tenne szükségessé bizonyítást, hanem kúrát.» 
Miért van tehát az, hogy még most is bizonyos 
rokonszenvvel viseltetnek az eszméje iránt ? «Olya-
nok lesztek, mint az Isten» —• mondotta a kígyó a 
paradicsomban. «Olyanok lesztek, mint az Isten, 
nem, már most is istenek vagytok» — kiáltja oda 
ez a rendszer a szabadságra vágyó embernek. «Ami 
kívületek van, csak a ti mindenható Én-etek ki-
folyása. Minden gondolatotok, minden tettetek isteni. 
Őrültség volna, ezek szabad folyásának bárminemű 
gátat is vetni.» Kinek nem hízelegne ez az istení-
tés, a mindenségnek a gondolkozó alany körül való 
központosítása ? 

Ide tartozik a hiúság és büszkeség befolyása is. 
Már szent Ágoston mondja bizonyos emberekről : 
«Ragaszkodnak véleményükhöz nem azért, mert igaz, 
hanem azért, mert az övék». Nem minden modern 
filozófus követi a haldokló Newton szavát, aki azt 
mondot ta : «Nem tudom, mint fog a világ műveim-
ről ítélni. Nekem úgy tetszett, mintha a tenger part-
ján játszadozó gyermek volnék, aki hol tarka kövecs-
két, hol fényes kagylót talált, míg az igazság óceánja 
végtelen távolságban, kifürkészhetetleniil szemeim 
előtt elterült.» Ismeretes Kantnak nagy önbizalma. 
Nyiltan a filozófia Kopernikusának vallja magát. 
Paulsen2 maga bevallja róla: «Nem tudja megérteni, 
hogy mások állításait nem találják világosaknak, 
meggyőzőknek. . . ideái előtt való apodiktikus meg-
hódolást és azoknak elfogadását követeli.» A modern 
filozófusok előtt többé nem szent a régiek bölcses-
sége. Szakítanak és pedig igazi ok nélkül a hagyo-
mánnyal és a «szabad kutatás» nevében új világos-
ságot vélnek vetni a lét nagy kérdéseire. Önbizal-
mukban többé semmit sem fogadnak el «kritikát-
lanul», még a legtermészetesebb igazságokat sem. 
A példát a reformátoroknál látják, akik még a 
XVI. században «meggyújtották a világosság mécse-
sét». A reformátorok elvetik a hagyományt, tekintélyt 
és kiszabadítják az emberi szellemet «százados bilin-
cseiből». Megingatták nemcsak a régi vallásban való 
hitet, hanem részük volt annak a féktelen értelmi 
szabadságnak a fölkeltésében is, mely többé semmi 
határt el nem ismert. «Ami a keresztségből kibújt, 
dicsekedhetik, hogy már pappá, püspökké, pápává 
van szentelve» — mondja Luther.3 Kant ezt a spe-
kuláció terére vitte át. «Ich soll meiner Seele raten, 
es ärgere sich denn die ganze oder halbe Welt» — 
hirdeti Luther. «Ich bin frei. Die Natur vermag 

1 Die Welt als Wille u. Vorstellung. I. Leipzig, 1873. 124. 
2 Kant, 71. 
3 An den christlichen Adel deutscher Nation. 1520. 
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nichts über m ich . . . Ich bestimme mich durch mich, 
nicht durch sie. Scheint es mir notwendig, so be-
stimme ich mich gegen sie» — mondaná Kant.1 

Az akaratnak ezekben az esetekben pozitiv-
befolyása van; a megrontott akarat az, amely 
elzárkózik az igazság elől. Az értelem részéről nin-
csen semmi okos mentség. Hiszen ebben az esetben 
az esetleges elfogultság is az akaratban gyökeredzik, 
mely az értelmet kényszeríti, hogy elforduljon az 
igazságtól és az ál-igazság számára keressen meg-
győző érveket. Jól mondja Goethe azokról, akik ily 
módon követnek el erőszakot az ér telmükön: 

«Die Wahrheit zu ergründen 
Spannt ihr vergeblich euer blöd Gesicht, 
Das Wahre wäre leicht zu finden, 
Doch eben das genügt euch nicht.» 

Valóban igaz, «des Lebens Gradheit ist der Weis-
heit Kern». Az egyenes akarat nem fog okot találni 
egy olyan világnézlet elvetésére, mely a józan ész 
előtt megdönthetetlen és melynél következetesebbet 
és egyszersmind megnyugtatóbbat még egy modern 
filozófus sem talált ki ! 

Most azon okokhoz jövünk, melyeket egy szóval 
a megismerés tökéletlenségének lehetne nevezni. Bál-
áz akaratnak nincs itt olyan erős szerepe, mint azt 
előbb láttuk, inkább negativ, mint pozitiv, mégis itt 
is az akarat a tévedés utolsó oka. Megtörténhetik, 
hogy az ember bizonyos időn át nem jut tévedésé-
nek tudatára, hanem a szóban forgó igazságok oly 
világosak és annyira életbevágók, hogy a tévedést 
itt is végeredménykép az akaratnak kell betudnunk. 
Az akaratnak ugyanis kötelessége volna kritika tár-
gyává tenni az okokat, melyek arra birják, hogy a 
természetes ész által megismert igazságoktól eltérő 
véleményeket fogadjon el. 

Ilyen ok az előítélet. Sok esetben annyira ural-
kodik az értelmen, hogy különösen felszínesen gon-
dolkodó embert, hosszabb időre is tévedésben hagy-
hat. A modern filozófia zászlóvivői nem igen dicse-
kedhetnek azzal, hogy az igazságot tiszta szemüveg-
gel keresik. Valamennyien megegyeznek a keresztény 
filozófia lenézésében, mely szerintük még a szkepszis-
nél is alacsonyabb értékű. «Der Skeptizismus ist 
faktisch das Höhere gegen jeden Rückfall in die 
dogmatische Borniertheit des Glaubens an ein abso-
lutes Wissen.»2 Kevesebbre becsülik akármelyik filo-
zófiai agyrémnél, amelyben legalább a «szabad gon-
dolatot» tisztelhetik. Minden kritika nélkül elfogad-
ják másoknak véleményét, sokszor anélkül, hogy 
igazán tudnák, mit is tanít tulajdonképen a keresz-
tény filozófia. Kantról ismeretes, mennyire keveset 
tudott a régi filozófiáról. 

Ide sorolhatjuk a tekintélynek és a közvéle-

1 Willmann, Geschichte des Idealismus. III. 396. 1. 
2 Eduard v Hartmann, Philosophie des Unbewussten. 

ménynek kritikátlan tiszteletét is. Ezeknek különösen 
a kezdő gondolkozóra lehet igen nagy hatásuk. A filo-
zófia történetének minden lapja megerősíti ezt, A teo-
retikus kétely, mely a modern filozófia sírját ásta, 
Descartes öröke. Kantot Hume «költötte fel a dog-
matikus álomból és Rousseau tanította az alany kor-
látlan szabadságára. A fölvilágosodás ezen apostola 
annyira bámulatba ejtette Kantot, hogy Emile-jéért 
napi sétáit is föláldozta. Az egész kor különben nagy 
hatással volt rá. Kora a büszkeségnek és vallástalan-
ságnak a kora volt, mint egy író megjegyzi. Zász-
lajára a felvilágosultság volt írva, mely mindenben 
teljes szabadságot hirdetett. Kant nem vonhatta ki 
magát a kort betöltő autonomizmus alól. Az ő ese-
tében is igaznak bizonyult, hogy nem az ember 
teszi a kort, hanem a kor teszi az embert. Közel állt 
így a gondolat az autonomizmust a spekuláció terén 
is megvalósítani. 

Nem is kell különben a múltba mennünk pél-
dáért, van elég belőle napjainkban is. így a legtöbb 
német egyetemen a hallgató azzal a tudattal ül az 
előadási terembe, hogy minden megismerés szubjek-
tív és hóbort volna pl. gondolni, hogy a világ tény-
leg úgy létezik, mint ahogy ő megismeri. így tudja 
ő a filozófiai könyvekből, amiket összeolvasott, ezt 
hirdetik a kathedrákon a tanárok, akik tapasztalt, 
hozzá lelkiismeretes emberek. Mindenki nagy tudó-
soknak tartja őket, látszik is rajtuk, hogy gondol-
kodásuk mélyen jár. Lehetséges-e, hogy nem volna 
igazuk ? Hiszen nincsen érdekükben, hogy hamisat 
tanítsanak. Szabadok minden kényszertől. Hány 
embert vezetett már félre ez az" okoskodás és — 
hány modern gondolkozóval lett így több. Kérdezzük 
csak magunktól is, mennyire gondolkodóba ejtett 
má r a hatalmas arányokat öltött modern filozófia, 
melynek útvesztőibe bizony már nem egy jóakaratú 
ember is került. Mennyi gondolkodó főt tévesztett 
már meg Kant csillogó esze, akik talán meghalni is 
készek lettek volna eszméiért. «A követők vaksága 
sehol sem mutatkozott annyira kézzelfoghatóan — 
írja Herbart1 — mint a kantianusokon, akik százszor 
vakon utána mondották ugyanazokat a hibákat és 
a világ előtt, mint nagy bölcsességet földicsérték.» 
Mondanunk sem kell, hogy a szép nyelv csak növeli 
a követők bámulatát. Ezt a modern filozófusok 
ugyancsak ki tudják használni. Nietzsche egész hatá-
sát, amit elért, nagyobbrészt költői nyelvezetének 
köszönheti. Hogy milyen hatása van a túlságos te-
kintélytiszteletnek a teljes szkepszis keletkezésére, 
már láttuk. Itt ugyanazt megismételhetjük. Nem ren-
dült volna meg oly könnyen megismerő tehetségünk-
ben való bizalom, ha egyes emberek nem gondol-
ták volna, hogy minden filozófusnak, akármit állít, 
hinni kell. 

Hittek is mindenkinek, csak az igazán nagy köz-

1 V. ö. Gutberiet, Kampf um die Seele, l2, Fulda, 191)3. 161-
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véleménynek nem. Kant szerint ez a józan közvéle-
mény egy vén asszony, aki minduntalan belekot-
nyeleskedik a filozófusoknak «minden előitélettől 
ment» gondolataiba. Nem kell rá sokat hallgatni. 
Mit is tud az a vén asszony. Hiszen csak arról beszél, 
ami neki látszik. Nem tudja ő azt filozófiailag meg-
elemezni és értékéről Ítélni. Igaz, hogy ő természet-
szerűleg gondolja valóságnak azt, ami látszik és igy 
megdönthetetlennek látszó alapon áll, de az ember-
nek azoktól a bizonyos sablonoktól megtisztított esze 
túlteheti magát mindezen. Kant egyes esetekben hall-
gat is a közvéleményre, mely «gyakran előbb veszi 
észre az igazságot, mielőtt tudná az okokat, melyek-
kel az igazság bebizonyítható vagy megvilágítható.» 
Csak amikor Ítéletei nem illenek be kopernikusi 
ideájába, fordul el tőle és forgatja föl fogalmait. 

Alanyi dispoziciók szintén lehetnek befolyással. 
Sok igaz rejlik Hermann Konrád1 szavaiban : «Gyak-
ran, épen úgy, mint a költészetben, épenséggel tisz-
tán személyes izlés okozza, hogy az egyik vagy a 
másik világnézet tetszik». Ez áll nemcsak mikor 
már több filozófiai rendszer között választani lehet, 
hanem akkor is, mikor egy új rendszer születéséről 
van szó. Magukba zárkózottak subjektivistákká, 
melancholikusok pesszimistákká válnak. Sehol sem 
látjuk ezt mi annyira megerősítve, mint Nietzsche-
nél. Elete és sorsa tanításának kulcsa. A gyenge, 
beteg embernek tudhatjuk be és így némileg értjük, 
ha azt írja a szabadakaratról és az azt követő fele-
lősségről : «A tyúk, amely ezeket kiköltötte, távol 
minden valóságtól ült tojásain.» De nemcsak egyéni, 
hanem általános emberi dispoziciók is közreműköd-
hetnek. így az emberben bizonyos egységre való 
törekvés van, mely gondolkodásban, tettben megnyi-
latkozik. Az egyes dolgokat elvonó tehetségűnkkel 
logikus egységbe foglaljuk össze, az okozatokat egy 
közös ontológiai okra igyekezünk visszavezetni. Ennek 
a törekvésnek legjobban fog hízelegni a monisztikus 
világfelfogás. Épen az egységnek ebben a gondolatá-
ban kicsillan az a szemernyi igazság, amely a moniz-
musban még föltalálható. Az egység gondolata helyes 
a monizmusban, csakhogy helytelen az az egység, 
melyet a monizmus önkényesen fölállít. Ugyancsak 
az emberi természetben gyökerező másik jelenség-
nek téves magyarázatán épül föl v. Hartmann filo-
zófiája. «Mindig növekvő törekvést látunk — írja 
felesége2 — Isten és ember közti lényegegység után.» 
Épen azért Hartmann el is veti a theistikus állás-
pontot. «A theistikus álláspont -— írja3 — lehetet-
lenné teszi a vallásos vágy kielégítését, az Istennel 
való teljes azonosságot, mert Isten és ember, mint 
két különálló személy, egymástól el vannak választva.» 
Mi igaz erről a vágyról, tényleg létezik-e ez a kép-

1 Stimmen aus M.-L.-ban. XXI. 477. old. 
2 Alma v. Hartmann, Eduard v. H. Konkreter Monismus. 
3 E. v. Hartmann, Das religiöse Bewusstsein der Mensch-

heit.2 Leipzig. 576. 

felen törekvés az emberben? Létezik az emberben 
teljes öröm, teljes boldogság, Isten után való vágy, 
aki, mint végtelen jó, egyedül ki tudja elégíteni az 
embert. «Nyugtalan a szivünk, míg Istenben nem 
nyugszik», de nem — míg istenné válik. Más dolog 
az Istennel való egyesülést és más önönmagunk isle-
nítését óhajtani. Reményi. 

L o n d o n . «Hasadások és szakadósok az anglikán "ßayhäzi 
egyházban». — Ez alatt a cím alatt igen érdekes és . , 
tanulságos cikkely jelent meg az «Oxford and Cam- v t i aM~ 
bridge Review»-ban, mely kimulatja, mennyire kép- krónika. 
telen az anglikán protestáns egyház arra, hogy magát 
a modernizmus mérgének hatásaitól megszabadítsa. 
A cikkíró azzal a szomorú meggyőződéssel végzi vész-
kiáltását, hogy szavai nem fognak meghallgatásra ta-
lálni. A modernizmus mérge, szerinte, egyre fokozot-
tabb mértékben fejti ki mérgező hatását s az eredmény 
emberi előrelátás szerint az lesz, hogy a szakadatlan 
lefelé való siklásnak teljes elméleti vagyis elvi és gyakor-
lati hitetlenség lesz a vége. Ennek az episkopális protes-
táns egyháznak, melynek eltűnését a cikkíró nem szí-
vesen látná, a sorsa, szerinte, javíthatatlan, remény-
vesztett, egyszerűen annál az oknál fogva, mert nincs 
tekintély, mely a romlásnak útját állhatná.1 

Az oxfordi és cambridge-i egyetemek szemlésze 
hosszú fejtegetésének rövid foglalatja ez: Ismerjük el, 
úgymond, hogy a dogmatikai határozatlanság mindig 
jellegzetes vonása volt az anglikán egvháznak. Ez, cikk-
író szerint, nem azt jelenti, mintha ez az egyház eret-
nek voll volna, vagy volna. (Dehogy nem az!) Az 
orthodoxia (az igaz hit) hiánya és az eretnekség között 
különbség van. (Dehogy van keresztényekben e két 
dolog közt különbség.) Hanem az egyik könnyen a 
másikra vezet. Hogyha az anglikán protestáns egyház 
természetes hajlandósággal hajlik az eretnekségre, ez 
legalább is annyit jelent, mondja a cikkiró, hogy a 
reformátorok az ő egyházuknak oly alapot adtak, 
amely sok veszedelemnek van kitéve. Hogyha mi a 
római egyházat ugyanazon a lejtőn látnók lésiklani és 
elhagyni látnók őt a kereszténység lényeges elveit, ez 
csaknem a mi egyházunk biztosítéka volna ; ámde nem 
így áll a dolog, a római egyház nem ad föl semmit, 
az ellenáll. Angolországban mi mindennap vitatni látjuk 
Canlorbery és Róma kölcsönös igényeit. Sokak előtt 
a dolgoknak ez az állása eddig döntő bizonyítékká 
izmosodott amellett, hogy jóhiszemüleg ne döntsenek 
Róma mellett; de mivel Canlorbery (az anglikán prímás 
székhelye) nem tesz semmit és nem is tehet semmit a 
hit védelmére, az illetők Rómához lógnak fordulni. 

És csakugyan, lehet-e vájjon azt várni, hogy Can-
lorbery elitéli a modernizmust? Vájjon megfogja e 
kísérelni legalább kizárását az ő egyháza kebeléből 
azoknak, kik az ő hite formuláinak, kifejezéseinek oly 
ér'elmet adnak, mely azokban nem foglaltatik bent s 
nem is foglalható be? Vájjon ki fog majd szólni? 
Kinek van tekintélye arra, hogy definiáljon, határozzon, 

1 Szakasztott mása annak az esetnek, melyről múltkor berlini 
tudósításunk szólt. 
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azzal az alapos reménnyel, hogy határozatát el fogják 
fogadni? Ne ringassa magát senki álomban! Az angli-
kán egyháznak sok ezrekre rúgó olyan hive van, kik 
történetileg ragaszkodnak hozzá, de akik összes vá-
gyaikkal kívánják — lelkészek és világiak — azt a 
napot, amidőn minden dogmatikai kötelékektől szabadok 
lesznek. 

Mi már nem vagyunk abban az időben, midőn 
kemény harcok folytak akörül, hogy a Symbolum Atlia-
nasianum (szent Athanáz-féle hilvallási szöveg) egyik-
másik versének mely értelmet kelljen adni ; nekünk a 
nyilt és határozott modernizmussal van dolgunk, vagyis 
olyan mozgalommal, mely tovább ment, mint az eddigi 
idők valamennyi tévedései. Nem túlozunk, ha azt 
mondjuk, hogy a modernisták teljesen elvetik a keresz-
ténységet. Ha ők ugyan még hisznek Istenben : az ő 
istenségétől megfosztott Krisztus iránt bizony már csak 
némi kegyeletes tisztelettel viseltetnek. 

A veszedelem tehát igazán tényleges és igazán 
határozolt. Róma amint észrevette ezt a veszedelmet, 
azonnal rámutatott és leálcázta azt és így tiszta helyze-
tet teremtett. 

Angolországban (az anglikán egyházban) ellenben 
a rossz kovász nyugodtan magára maradt ; senkit nem 
zavar senki. Az államegyházban (az episcopalis anglikán 
egyházban) senkit sem fognak eretnek vélekedés miatt 
felelősségre vonni. Senkit állásából nem fognak elmoz-
dítani. Szóval, senkinek azért, hogy a ker. vallástól 
elpártolt, bántódása nem lesz. A ker. vallástól való 
elpártolás kellemessé van téve. A szent biblia, a melyen 
a mi anglikán egyházunk egyesegyedül alapszik, nap-
nap után meg van az ő történeti valóságában támadva. 
Támadói közt több tagja a papságnak versenyez a 
támadásban való kitűnőség elsőségeért. Terjesztik a 
gyanút, anélkül, hogy a végkifejlődésre gondolnánk. 
Valóságos forradalom tört ki. 

Tagadhatatlan, hogy eljárásukban módszert követ-
nek s ezzel feljogosítottaknak érzik magukat, hogy 
egész nyugodtan élvezhetik ezt s megtarthatják amazt. 
Még kimélik, úgy ahogy, a bit symbolumait s egész 
erővel a szentírásra mérik csapásaikat. Hiú szemfény-
vesztő játék részökről az, hogy különbséget tesznek a 
történeti és a kinyilatkoztató rész között s krilikájokat 
amarra fordítják, tiszteletben tartva, amint mondják, 
emezt a részt. A tanulatlan nép ilyen megkülönbözte-
tést nem fog tenni. Az ő egyenes logikája egyenlő meg-
vetésbe fogja bevonni ezt is, azt is, és teljes hiletlen-
ségre fog bekövetkeztetni. Csakhamar rá log jönni a nép, 
hogy az az anglikán egyház nem képes a sz. ntírás 
hitágazatait megvédelmezni. Mit lehet tőle kívánni akkor, 
midőn ő látni kénytelen, hogy az ő lelkipásztorai tagad-
ják Krisztus szűztől való szülelését, halottaiból való 
feltámadását, mennybemenetelét, istenségét s az isteni 
büntetések örökkévalóságát. A nép ezt az egyházat meg 
fog szűnni követni, meg fog szűnni tisztelni. 

Ami ezt a romlást tarlóssá s egyre súlyosabbá fogja 
tenni, az abban rejlik, hogy a gyakorlati modernizmus 
már csaknem hatalmába kerítette a hivatalos tanítást 
is. Szentírásra vonatkozó állitások, melyek félszázad 
előtt még a borzalom jajkiállását keltették volna ki a 
lelkekből olyan egyházban, amely különben a dogmákra 
nézve nem nehézkeskedik, mainapság közkeletűek az 

egyházi rendre aspirálók ajkain. A modernizmus tehát 
nem agyrém többé. A protestantizmus, amennyiben 
történeti vallás, ott áll jelenleg, hogy modernizmusban 
fog kimúlni. Csak a katholikus vallás fogja e halálos 
méregnek próbáját túlélni. —y —la. 

Kenedi Géza : Száz. e se t az é letből . Budapest. JJ-QJ^-
Athenaeum irod. és nyomdai részvénytársulat kiadása. . 
(232 1.) Ára 4 korona. * l o m -

Kenedi Gézának már kél munkáját ismertettem a 
«Religio»-ban ; a «Szociológiai nyomozásokat» és az «Elet 
könyvét». Mint akkor mondottam, most is mondom : 
helyes uton jár és lia mindenben nem is érthetünk vele 
egyet, de örülünk, hogy oly kevés az, ami elválaszt 
minket ! 

Azt mondja előszavában, hogy csak úgy találomra 
kutatott a fiókjában és onnan rég hallott és rég meg-
írt apró kis történeteket kaparászott elő, kereken épen 
százat. «Nagy dolgoknak apró töredékei, amikről sok 
mindenfélére vissza lehet emlékezni és amiket elfelejteni 
kár. Lesz, amennyi lesz. És olyan lesz, amilyen lesz. De 
úgy lehet, a legkisebb sem lesz olyan, hogy valami 
nagy ne jusson tőle eszébe az olvasónak.» (8. 1.) 

Igy is van. Nincs e száz löredék közt — vagy talán 
a «Religio» olvasóinak úgy írhatnám — nincs e száz 
«tájkép» között egy sem, amelyikben ne lenne szellem. 
Még az általánosan ismert eseteket is oly jól tudja leírni, 
oly jó fordulattal befejezni, hogy igazán nincs egy se, 
amitől valami «nagy» ne jutna az ember eszébe. Igy azt 
az ismeretes históriát is, hogy t. i. egy hisztériás asszonyt, 
aki arról panaszkodott, hogy béka kuruttyol a gyomrá-
ban, a doktor csellel akarja meggyógyítani, még ezt is 
kiemeli a közönséges történetek kategóriájából azzal, 
hogy befejezőnek ezt mondja : «Igen sok ember van, aki 
fiatal korában látatlanul lenyel valami eszmebékát és 
holtáig attól kuruttyol». (122. 1.) 

Van e töredékek közt igen sok erkölcsi tartalmú, 
pl. midőn a tönk szélén álló magyar földesurat meg-
menti a «magáéval való törődés» (43.1.); ilyen a becsü-
letes gazda jellemzése, aki az ott felejtett zabot a 
vásárló után küldi még három hónap múlva is (104. 1.) ; 
igen sok elmés, tréfás ; s legtöbb modern kort jellemzi 
kitűnően (pl. jó viszony 19.1., üzleti modernizmus 122. 1., 
becsület 171. 1., mügyász 173. 1., modern 183. 1. stb.) 

Nem csoda azonban, ha akad a sok közt egy-kettő, 
melyet jobb lett volna másként megírni. Igaz, hogy az író 
azzal felelhet : azért írtam így, mert így történt. S nem 
tagadhatjuk, hogy úgy is történhetett meg. De azt állít-
juk, hogy azért más beállítással, irányítással lehetett 
volna megírni az «igy» megtörtént igaz históriát. Ilyenek 
egy rossz pap 9 1., boldog házaspár 23 1., szúnyogok a 
kultúrában 58 1., szövetkezzünk 130 I., kiengesztelődés 
175 1., a gyónás 199 1. stb. De ezekben is látszik a jó 
irány s utoljára magasabb theologiát nem kívánhatunk 
mindenkitől. 

Akik szerelnek igazán szellemes, elmés, sziporkázó 
anekdotákat (nem vicceket értek) clvasni és hosszabb 
munkák olvasására nincs idejük, igen ajánlom e köny-
vet ; nem bánják meg, ha elolvassák, söt azt hiszem, jól 
számítok : újra és újra el fogják olvasni. 

Mattyasovszky Kasszián dr. 
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Schmidt Béla dr.: Az élet. Bevezetés a biologiába. 
Marosvásárhely, 1912. 170 1. Ára 2"50 kor. 

Magyar természetbölcseleti irodalmunk elég szegé-
nyes s azért örömmel üdvözlünk minden ily irányú 
inűvet. 

Schmidt Béla laikus közönség számára írta e köny-
vét, melyben mindenről, ami az élet biologiai tárgya-
lásával összefügg, könnyen érthető stílusban rövid fel-
világosításokat nyújt. Az élet s élettelen világ közti 
különbségről, az élet eredetéről, feltételeiről, tartamáról, 
stb.-ről mindazt elmondja, amit a mai tudomány meg-
állapított. 

De Schmidt egyoldalú. Csak a monista bölcseket 
ismeri, a többiekről egy szó említést sem tesz. Haeckel 
és Weisinann mindig előbukkannak, de Hamann, 
Reinke, Driesch, Hartmann neveit sehol se olvasom, 
így aztán nem csoda, ha monisztikus izü megjegyzé-
seket találunk nála. 

«Az ember s állat közti különbség csak fokozati» 
32. 1. Ilyen kategorikus kijelentést kár így mellékesen 
oda biggyeszteni, mikor nem bizonyíthatja be, különö-
sen kár laikus közönség előtt, mert az elhiszi. 

Kár az obszkurus Dodelre hivatkozva, ezt a meg-
gondolatlan megjegyzést tenni : «A mózesi teremtéstör-
ténet természettudományi alapja igen csekély, sőt korunk 
tudásával kirívó ellentétben áll.» (48.) Mózes nem óhaj-
tott természettudományos felvilágosítást adni a termé-
szetről, melyről különben a tudomány se adhat, hanem 
egyszerűen valláserkölcsi igazságokat akart velünk 
közölni.1 Kár őt ezért pellengérre állítani. Annyit azon-
ban Schmidt is elismer, hogy «a bibliai teremtés mesé-
jében a végtelen teremtő erő működésének egymás-
utánjában a fokozatos fejlődés egy halovány sugára 
csillan ki, melyhez hasonlót görög bölcseknél is talá-
lunk homályosan érintve». (49.) 

«A középkor tudatlan és babonás világnézete» (49.) 
műveletlen és kopott megjegyzés. Csodálom, hogy fel-
nőtt és művelt emberek a középkortól ugyanazt a tudo-
mányos készültséget követelik, mint a mai kortól. Talán 
Schmidt úr 10 éves korában is olyan bölcs voll, mint 
ma, s ha nem volt, szabad-e az ő íiatalkorát művelet-
lennek és babonásnak nevezni. Az ilyen megjegyzés a 
«Népszavá»-ban megjárja, de biologiai bevezetésben 
stilszerűtlen. 

Egyoldalú és bebizonyíthatatlan állítás, hogy a 
szerves testeket alkotó elemek apró részecskéi egy 
molekula fejérjévé alakullak, mely rögöcskévé fejlődött. 
S most jön a nevetséges bombaszt : «Ez a kezdetleges 
rögöcske egyszerűen már önmagában bizonyos elemi 
életre gerjedt». (53.) A laikus közönség beveszi ezt, de 
a kissé jártas ember mosolyog ezen a naiv egyszerű 
megoldáson. Haeckel nevetséges és megokadolatlan s 
letárgyalt karbogén elméletét egészséges mag-nak 
nevezi. 

A 70. lapon így szűri le a végkövetkeztetést : 
«A természettudományok mai állása mellett leszögezhe-
tünk annyit, hogy a szerves világ, vagyis az élet az idő 
végnélküli folyamata alatt minden zökkenés nélkül lassú 
átmenetekkel fejlődött az élettelen világból». Ez egy-

1 V. ö. e k é r d é s r ő l é r t e k e z é s e m e t a K a t h o l i k u s N e v e l é s 1912. 
2. s z á m á b a n . 

szerűen nem áll ; ez az olvasók félrevezetése. Itt mutatja 
ki a szerző, hogy Haeckel tanítványa. A mai természet-
tudomány az ősnemződésről semmit sem tud. Ez az 
igazság. 

A 84. lapon is mutatja, hogy Haeckel utánzó epi-
gonja : «a szerves és szervetlen között puszta fokozat-
beli különbség van. Ez a felfogás a mai természettu-
dományi gondolkodás vezéreszniéje». Ha Haeckelt s 
követőit és önmagát tartja természettudományi gondol-
kodóknak, igaza lehet. De szerencsére vannak mélyebben 
és elfogulatlanabbul gondolkodó természettudósok is. 
Neovitalizmusról úgy látszik halvány sejtelme sincs. 

Kár, hogy ezekkel az elfogult, egyoldalú, be nem 
bizonyított megjegyzésekkel lerontja könyvének objektiv 
értékét. Ügyesen foglalja össze a tudnivalókat — újat 
nem mond — de nagyon bántó az az egyoldalúság, 
mellyel örökösen a rég letárgyalt haeckelizmus eszméit 
szolgálja. 

Ezek miatt müvét senkinek sem ajánlom. 
Madarász István dr. 

-K 
Szel lemi á r amla tok a XVI. század d e r e k á n , 

különös tekintettel az ellenreformációra. Világtörténelmi 
tanulmány. Irta Kassovitz Tivadar Bruno. Budapest, 
1912. 126 1. 

II. A hangzatos cím alatt ugyanis tulajdonkép ezt a 
tárgyat dolgozta fel. Kár azért a tömérdek ismeretért, 
mely tiszteletet gerjesztene a szerző iránt, ha nem oly ten-
denciózusan használná föl. Nem veszem ki tisztán, vájjon 
a protestantizmus érdekében állít-e fejetetejére mindent, 
vagy csak egyszerűen az egyházat megújító s a támadott 
tanokat szabatos formákba öntő zsinat tekintélyét és 
értékél akarja egyszerűen lerontani. Akár így, akár úgy 
áll a dolog, történetirónak egyáltalán nem tárgyilagos. 

Nem igen adja jeleit annak, ami nagy hiány, hogy 
az egyházi élet és tan régebbi fejlődését ismeri, mert 
akkor tudná, hogy a zsinatnak általa kifogásolt magatar-
tása a pápával szemben nem volt más, mint amit már 
a flórenci zsinat hirdetett a pápa tanító tekintélyéről. 
Nem látom, mennyire értékeli Luther és Kálvin tanait, 
ezen átsurran, pedig a zsinat jelentőségét s eljárásának 
módját csak az ellenfél eljárása szerint lehet mérlegelni. 
Ö majdnem kizárólag csak a zsinat keretében mozog ; 
a vitákban, az eszmecserékben nem a méltánylandó 
megfontolást nézi, hanem merő pártoskodásokat lát : 
a kuriális párt s a jezsuiták «intrikái» nála minden. 

Jellemző, hogy az ó-katholikussá lett Döllinger és 
Reusch 1870 után megjelent müvei az ö fővezetői a 
kérdés megítélésében. Meggyanúsít mindent, ami Trient-
ben történt, mint haragos mesterei. 

Ne tévesszen meg teliál senkit e munkában a sok 
adat, a széleskörű történeti ismeret; a komoly, nyugodt 
hang és a finomabb stilus. Az adatok beállítása, az 
egészen végig vonuló tendencia adja a tulajdonképeni 
szint e műnek ; ez a szín pedig a pamflettistáké s nem 
a történeti igazságot elfogulatlanul kereső búvároké. 

Részletekbe nem bocsátkozom, csak általában 
akartam rámutatni e könyv veszedelmesen tendenciózus 
voltára. 

Ezerszer kár, hogy ez a szép és sokat ígérő tehet-
ség ilyen útra lépett. x. 

* 
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Repke: Panthe i s l i scher und theist ischer Mo-
nismus. Berlin, 1912. 38 1. Ára 050 M. 

A német protestantizmus már kezdi észrevenni 
azt a bomlasztó hatást, amit a monizmus híveinek hi-
tében okozott. Repke, a protestáns szuperintendens, e 
rövid füzeikében bölcseleti szempontból bírálja a mo-
nizmus pantheiszlikus kiinduló pontját és kimutatja 
annak teljes valótlanságát és a kereszténységre való 
káros hatását. A monizmus tagadja a személyes Isten 
létét s vagy az örök anyagot tekinti istennek, vagy 
Hartmann Ede fogalmazásában az abszolút öntudat-
lant. Mindakét formája a monizmusnak kizárja a 
vallás lehetőségét. A vallás valaminek a tiszteletében, 
szeretetében, személyes odaadásában áll. Már pedig 
a személyes és öntudatos ember sem az anyaghoz, 
se az abszolút öntudatlanhoz nem vonzódhatik sze-
retettel, tisztelettel és benső odaadással. Ilyen szemé-
lyes érzelmek személyes és pedig az alanynál maga-
sabban álló tárgyat kívánnak. A monizmus lehelet-
lenné tesz minden imaszerű hódolatot. Az eszes ember 
nem hódolhat meg anyag előtt, melyet leigáz s nem 
alázkodhatik meg a nálánál tökéletlenebb, mert ön-
tudatlan abszolút lény előtt. 

A monizmus csak szavakkal játszik, mikor az 
«isten» nevét emlegeti. Istent egy monizmus se ismer. 
Minden monizmus tulajdonképen szépített, burkolt 
materializmus. A monizmusnak nincs vallása. Legföljebb 
kulturája. Szerinte «Isten országa» tulajdonképen a 
kultura tisztelete és előmozdítása. Ez azonban, amilyen 
helyes, ép olyan elégtelen életcél. A kultura — jegyzi 
meg Eucken Rudolf — nagyon kétes értékű boldog-
ságot teremt. Bonyolulttá teszi az életet, mesterséges és 
túlcsigázolt igényeket támaszt, raffinált élvezetekre tanít 
és vad szenvedélyeket ébreszt, kiragadja az embert 
saját egyéniségéből s a kultura szolgálatának munká-
sává teszi, rideggé teszi kedélyét, jellemet gyöngít stb. 
Ezeket a komoly vádakat senkisem cáfolta meg. Nyílt 
kérdés teliát, vájjon a kultura vallás nélkül nem inkább 
álok-e, mint áldás az emberiségre? 

A monizmus, mely az anyag és a szellem között 
különbséget nem fogad el, mely az «én»-nek legfőbb 
uralmat biztosít, az egyénben félreismeri az ember ter-
mészetét s azt az ideális állapotot, melyre az ember-
nek törekednie kellene. Félreismeri az «esse» s a 
«debere» fogalmait, tehát nein lehet etikája. A moniz-
mus, ha önmagához hü akar lenni, csak konstatálja a 
fejlődést, az etika parancsolja az erkölcsi megújhodást. 
A monizmusnak tehát se vallása, se etikája nincs. 

A keresztény theizmus dualizmus ugyan, mert az Isten 
és világ, szellem és anyag lényeges különbségét hirdeti, 
de lehet monizmusnak is nevezni, mert egy végső okot, 
egy világakaralot s egy világcélt ismer, t. i. istenit. 
A világ nem az Isten lényének kifolyása, hanem aka-
ratának megnyilatkozása. 

Örvendetes fordulat az ilyen munka a protestan-
tizmus körében. Sokáig úgy viselkedtek, mintha csak 
örömük telnék a kereszténység ellen irányuló támadá-
sokban, mivel azt gondolták, csak a katholicizmus szen-
ved ezáltal. Most már rájöttek a messzebb következmé-
nyekre is, arra a pusztításra, amit a féktelen szabados-
ság a saját táborukban végez. Ébredeznek és védekezni 
kezdenek. Kár, hogy már régen nem tették. M. I. dr. 

Iz őskeresztény áldozat Jreneusig. nu 
1. Harnack és Wieland. 

b) Harnacknál sokkal részletesebben foglalkozott 
a jelen kérdéssel Wieland. 

Támaszkodva Renz, ez időszerint breslaui egye-
temi dogmatikusnak nagyterjedelmű tanulmányára,1 

két műben is fejtegette nézetét az őskeresztény áldo-
zatról. Az elsőnek2 tárgya tulajdonképen az őskeresz-
tény oltár volt s az áldozat csak mint az oltár korre-
lativuma került benne szóba. Azt vitatja e művében, 
hogy az őskereszténységnek majdnem három száza-
don át nem volt oltára és pedig azért, mivel nem 
volt rá szüksége. Az eucharistiát ugyan akkor is 
áldozatnak tekintették, de csak szellemi értelem-
ben, vagyis a kisérő imákat vették annak, s nem, 
mint ma, az eucharisztikus kenyeret és bort. Azon 
egyszerű okból történt ez, mivel az áldozaton imát, ájta-
tosságot értettek s nem Istennek bemutatandó valami 
érzékelhető tárgyat (oblatio rei sensibilis, Gabe an 
Gott értelmében). Tehát Wieland szerint az őskeresz-
tényeknek, épen az áldozatról vallott felfogásuknál 
fogva, nemcsak hogy nem volt, de nem is lehetett 
oltáruk, hanem pusztán csak úrvacsorai asztaluk. 

Dorsch Emil innsbrucki dogmatikus szakszerű 
bírálatában8 sokat kifogásolt e művön s főképen 
nem találta egyezőnek az őskeresztény források tanu-
ságtételével. Erre Wieland egy másik könyvvel vála-
szolt,4 s fönntartva előbbi nézetét, részletesen meg-
indokolta az őskeresztény áldozatról vallott felfogá-
sát. Dorsch erre aztán egy kimerítő külön műben felelt 
neki,5 mellyel dogmatörténeti szempontból körülbelül 
el is dönlőtte a kérdési, kivált midőn Rauschen is 
hasonló értelemben nyilatkozott Wieland ellen.6 

Wieland nézete két műve alapján a következők-
ben összegezhető. Tévedés volna azt hinni, hogy az 
dldozal ama fogalma, mely ma, az igaz, hogy nem 
egyhangúlag, az iskolában közkeletű, akár tudomá-

1 Renz : Die Geschichte des Messopfer-Begriffs, oder der 
alte Glaube und die neuen Theorien über das Wesen des 
unblutigen Opfers. Freiburg, 1901-2. Két kötet. I. 816. 1., 
II. 506. 1. — Ez az igen széjjelfolyó s azért nehéz olvasású 
munka volt Wieland forrása a mi kérdésünkre vonatkozó-
lag. Talán onnan érthető ez, mivel egy időben működtek a 
dillingeni szemináriumban, Renz mint regens, Wieland mint 
subregens. Azért elegendő lesz Renz helyett is csupán Wie-
landdal, Renz jobb stílusú és világosabb előadásé alter ego-
jával foglalkoznunk. 

2 Wieland : Mensa und Confessio. (Der Altar der vor-
konstantinischen Kirche.) München, 1906. 167 1. 

s Dorsch : Zeitschrift für kath. Theologie. Innsbruck, 
1908. 307. s k. 1. 

4 Wieland: Die Schrift Mensa und Confessio und P. Emil 
Dorsch S. I. in Innsbruck. München, 1908. 113 1. 

5 Dorsch : Der Opfercharakter der Eucharistie einst und 
jetzt. Innsbruck, 1909. 336. 1. 

6 Rauschen : Eucharistie und Buszsakrament in den 
ersten sechs Jahrhunderten der Kirche. Freiburg, 1908. 
46. s k. 1. 
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íiyosan végleg meg van állapítva, akár pedig változ-
hatatlan tartozékát képezi a dogmának. Tehát mintha 
az a fogalom minden időben ugyanaz lett volna, 
mint ma. A mai iskola szerint, legalább többségében : 
az áldozat oly adomány (ist eine Gabe), melyet, az 
áldozati tárgy megsemmisítése, vagy a róla való ön-
kéntes lemondás által, Istennek ajánlunk fel, szent 
felségének elismerése céljából. «En — úgymond — 
az Ireneus kora előtti atyáknál az áldozatnak más 
és nem ezt a fogalmát találtam». A kereszténység a 
pogány és zsidó áldozatok alatt értette azt, amit a 
mai iskola áldozatnak nevez. Ezt a faját az áldozat-
nak elutasították maguktól az első és második szá-
zad keresztényei s helyébe a maguk áldozatát állí-
tották, melyet épen azért tartottak igaz áldozatnak, 
mert nem állott valamely adománynak szimbolikus 
vagy tulajdonképen való föláldozásából, mint azok. 
Ugyanezt vallották a kenyérről és borról, illetőleg 
Krisztus testéről és véréről is. Úgy gondolkodtak 
ugyanis, hogy Istennek nyújtható adomány tulajdon-
képen nem is létezik. Egy dolog van csupán, ami 
az Istennek nincs birtokában s amit tőlünk kivan, 
sőt kívánnia kell s ez: felségének részünkről, mint 
szabad lények részéről való önkéntes elismerése. 
Azért fogadta el az Úr az ó-szövetségben is az áldo-
zatokat, mivel s amennyiben az áldozathozók imá-
dásának, kéréseinek s bűnbánatának szimbólumai, 
jelképei voltak. Az újszövetségben azonban nincs 
többé szimbólum, csak beteljesedés és valóság. 
Különben is csak egy van, aki Istennek hozzá-
méltó s tökéletes dicsőítést és imádást nyújthat, 
Jézus Krisztus, az Istenembe]-. Ha mi emberek 
szintén akarunk Istennek tökéletes dicsőítést bemu-
tatni, úgy ezt csak Krisztus által tehetjük. Ezért ne-
vezik az atyák, ellentétben a pogányok és zsidók 
szimbolikus áldozati tárgyainak fölajánlásával, a meg-
váltottak, vagyis a Krisztussal a megváltás folytán 
egyesültek Isten dicsőítését és erényes életét valódi 
áldozatnak. 

Ilyen értelemben veendő — szerinte — az első 
keresztények eucharisztikus áldozata is. Hogy pedig 
Istennek Krisztus által való eucharisztikus dicsőítése 
tőlünk induljon ki, a konzekráló eucharisztikus ima 
által mi helyezzük Krisztust új lét és működési 
módba, «hálát adván» mi beszéljük őt bele a kenyér 
és bor szinei alá, mi által Istennek Krisztusban s 
Krisztus által történő eme dicsőítése a mi tényke-
désünk lesz. Nem Krisztus teste és vére magában 
a mi áldozatunk (t. i. az őskeresztények felfogása 
szerint), hanem az a teremtő ima, mely Krisztus tes-
tét és vérét létesíti (schafft) s ezáltal Istent vég-
telenül dicsőíti. 

Mintha csak Harnackot hallanók bővített ki-
adásban ! 

Nem valaminek az adásában,nyomatékozza tovább, 
nem valaminek a felajánlásában állott tehát az atyák 
hite szerint az eucharisztikus áldozat, hanem egy 

szent ténykedés, egy az Isten előtt minden szimbó-
lum nélkül végzett ájtatosság volt nekik a valódi 
áldozat. Hogy pedig ez az áldozat tőlünk induljon 
ki, azért azonosítjuk magunkat Krisztussal, amennyi-
ben az eucharistia vétele által testét a mi testünk-
kel keverjük (mischen). Innen a keresztény áldozat-
nak kettős jelentősége az őskorban: dicsőítés volt 
az és lakoma. Mivel pedig Krisztus testének és véré-
nek «csinálása» a konzekráció által történik, nevez-
ték az őskeresztények magát azt a hálaadó és magasz-
taló imát valódi áldozatnak. 

Szóval az őskeresztények Wieland szerint «Ire-
neus koráig távoltartották áldozatuktól az adomány 
fogalmát (den Begriff der Gabe), bizonyára a kívül 
állók (zsidók és pogányok) áldozataival szemben el-
foglalt ellenkező álláspontjukból kifolyólag s arra való 
utalással, hogy Isten nem szorul semmire.» (II. 
5 0 - 4 . 1.) 

Ez az eredeti szinkeresztény felfogás szerzőnk 
szerint Ireneus korában változáson ment át. «A keresz-
tény áldozati fogalom fejlődésében — úgymond — 
a második, illetőleg a harmadik század közepe óta 
két, az addigi hagyománnyal szemben határozottan 
új, fogalomtágításnak tekinthető felfogással találkozunk, 
melyek számot vetve az emberi gondolkodással s 
az emberi igényekkel, közeledést jelentenek a keresz-
ténységen kívüli áldozatfogalomhoz, anélkül, hogy 
ennek részéről valami befolyásolásra kellene gon-
dolnunk. Ezek az új képződmények az eucharistia 
áldozatnak, mint afféle reális tárgyakból álló, külső 
objektiv föláldozásnak a felfogására és a halottak, 
nevezetesen a vértanúk kultuszának az eucharistiá-
val való összekapcsolására vonatkoznak.» (1.47—48.1.) 

Ez röviden összefoglalva Wieland nézete az ős-
keresztény áldozatról Ireneus koráig. Lényege az, 
hogy az őskereszténység igenis áldozatnak nevezte 
az eucharistiát; de másfél századon át mást értett 
az áldozat alatt, mint amit ugyanakkor körülötte a 
pogányok és zsidók s Ireneus kora óta maga az egy-
ház is áldozatnak nevez. Az első keresztények az 
eucharistiát létesítő és kisérő imákban és hálaadá-
sokban látták a tulajdonképeni áldozatot, mint Isten-
nek részünkről való dicsőítését Krisztus által, akivel 
az eucharistia vétele által testileg egyesültek. Ez a 
teljesen szellemi felfogása az áldozatnak, melyből 
minden reális tárgy, még Krisztus testének és véré-
nek felajánlása is ki volt zárva. Ireneus óta ez a 
szellemi felfogás megváltozott, amennyiben az áldo-
zat fogalmában az ima helyébe az adomány (Gíibe 
an Gott) lépett s azóta az egyház az eucharistiában 
oly áldozatot lát, amelyben Krisztus magát a kenyér 
és bor szine alatt a pap kezei által vérontás nélkül 
föláldozza. Vagyis Ireneus óta datálódik a skólának 
mai áldozati fogalma. 

Kezdetben szerzőnk szerint ez nem volt így. Az 
őskereszténység az első időben, a környező zsidó-
sággal és pogánysággal ellentétben, új fogalmat alko-
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tott magának az áldozatról, teljesen szellemit s így is 
tartott ez egészen Ireneus koráig. Ekkor azonban az 
egyház a zsidóságból és a pogányságból áttértek hagyo-
mányos (hazulról hozott) felfogásának nyomása alatt a 
maga új, keresztény áldozati fogalmát elhagyta s fel-
fogásuk előtt meghódolt, vagyis az imás áldozatot 
az oblatiós áldozat fogalmával cserélte fel, «kam 
nach und nach selbst in ihren Bann». (II. 10 l.)1  

A XVI. században ezt úgy mondták volna, hogy az 
ősi, tiszta keresztény áldozati tan Ireneus korában 
elromlott, elpogányosodott. 

Az elmélet, mint látjuk, elég tetszetős és szelle-
mesen is van felállítva. Csakhogy a dogmatörténet 
kutatóját nem ez, hanem a tény kérdése érdekli: 
csakugyan így van ez a kútfőkben is megírva ? Ennek 
a ténynek majd gondosan utánanézünk; most előze-
tesen csak egy pár nehézségre kell röviden rámutat-
nunk, amelyek a hozzáértő olvasóban első hallásra 
támadnak. 

Hogy mindjár t a legutolsó pontra, a második 
század közepe táján a megtérteknek a keresztény 
áldozati fogalomra gyakorolt nyomására reflektál-
junk, a legközönségesebb emberi tapasztalattal s a 
néplélektannal ellenkezik Wieland állítása. Az új 
fogalmak elfogadása, pedig hogy új fogalom volt a 
kereszténységnek az áldozatról alkotott fogalma is, 
nem másfél század múlva, hanem mindig az első 
időben találkozik nehézségekkel.2 Milyen ellenérzés-
sel találkozott pl. 1859-ben Darwin első műve a 
fajok átalakulásáról, miután a közmeggyőződés akkor 
széltében-hosszában Cuvier nézetéhez, a fajok állan-
dóságáról vallolt tanhoz, volt hozzászokva! S ma 
már — alig 50 év után — milyen természetesnek 
találjuk az evolúciós tant. Zsidók és pogányok Ireneus 
koráig, tehát úgy 160-ig Kr. után, tömérdeken vették fel 
a kereszténységet; az új áldozati fogalom is, mint maga 
Wieland hangsúlyozza, másfél századon át általános 
volt a kereszténységben,és pedig tudatosan; hiszen hogy 
a zsidó és pogány áldozati fogalom határozott vissza-
utasítása mellett alkották azt meg. Hogyan válhatott 
az, miután oly mély gyökeret vert a köztudatban, 
csak másfél század múlva oly elviselhetetlenné, hogy 
az egyház kénytelen volt feladni? A néplélektan 
ilyenféle visszafejlődésfajtát nem ismer. 

Egy más nehézség abban van, hogy a Wieland 

1 Renz, Wieland mestere, a válópontot nem Ireneus ko-
rába, hanem egy századdal későbbre, úgy Cyprián korába 
helyezi s Ireneus eljárásának okát, miért hangsúlyozta (amit 
különben — mint meglátjuk majd — előtte más írók is tet-
tek) a kenyeret és bort áldozati adományoknak, a korában 
támadt s az anyagi világot demiurgosnak tulajdonító gnoszti-
kusokban keresi. (1. müve I. 179. 1.) 

2 Az a Wieland által konstruált szellemi keresztény foga-
lom az áldozatról, ha csakugyan létezett volna valaha, az 
egész ó-világ gondolkodásával ellenkezett. «Die Opfer in forma 
deslructionis erschienen uns als die intensivsten religiös-
sittlichen Taten des gefallenen Geschlechtes». Thalhofer : Das 
Opfer. 127. 1. 

által hirdetett visszafejlesztés ilyen fontos, akkor 
épen a zsidósággal és pogánysággal szemben felállított 
tanban egyenesen beleütközik a legrégibb kútforrá-
sokban annyiszor ismétlődő elvbe: cuslodi, quod 
accepisti, neque addens, neque demens (Didache 
4, 12; Ep. Barnabae 19, 11; Clem. Boni. 7, 2: ad 
venerandam traditionis nostrae regulám veniamus-
Funk : Patres Apóst. I. 15, 93, 109. 1.) Tani dolgok-
ban rendkívül konzervativek voltak az őskereszté-
nyek s dogmatikai türelmet egyáltalán nem ismer-
tek. Wieland által vélelmezett eljárásuk 160. körül, 
egy sajátosan új keresztény fogalomnak ez az elha-
gyása tehát egyenesen elvfeladást s a pogány áldozat-
fogalom előtt való meghajlást jelentett volna. Azt 
fogadták volna el, amit épen szerzőnk szerint másfél-
századon át következetesen visszautasítottak. És még 
milyen alapon történt volna ez az áttérés a pogány-
ságra! «Az emberi gondolkodással és az emberi igé-
nyekkel való számolás alapján.» Ilyen feltevésre az 
őskeresztény források semmi alapot sem szolgáltatnak. 

Ezen elvi lehetetlenségeken kívül még két pontra 
nézve nyilvánvaló tévedésben van Wieland. Abban 
t. i., amit nézete ismertetésének elején az áldozat 
mai fogalmáról és az iskoláról állít, kétségbevonván 
azt, mintha az áldozat fogalma «akár tudományosan 
meg volna állapítva, akár a dogmának változhatatlan 
tartozékát képezné». Valamint abban is, amit közepe 
táján mond, hogy «az újszövetségben nincs többé 
szimbólum». 

Az áldozat fogalma, az «oblatio rei sensibilis», 
tudományosan megállapodott fogalom s a keresztény 
világban, leszámítva a protestánsokat, mindig ugyanaz 
volt, mint ma ; erre nézve a theologusok között nincs 
s nem volt nézeteltérés, maga a trienti zsinat is erre 
a közfelfogásra állapította kánonjait.1 Amire Wieland 
gondol s amiben tényleg a mai napig sincs egyér-
telmű megállapodás a theologusok között, az nem 
az áldozat s nevezetesen a szentmise-áldozat fogalmi 
meghatározása, hanem egy részletkérdés azon belül, 
t. i. vita tárgya a fogalomnak a szentmise-áldozatra 
való alkalmazásánál az, miként kelljen az áldozat 
egyik lényeges jegyét, a Krisztus teste és vére, mint 
áldozati tárgy, lerontását (destruclio) felfogni az 
eucharistiában ? lévén a valóságos vagy egyébként 
ezzel egyértékű lerontás az áldozat valósító eleme. 
Erre nézve s nem a fogalmi meghatározás tekinte-
tében térnek el egymástól a theologusok nézetei, 
amint azt Vasquez, Lessius, Suarez, Lugo, Thalhofer, 
stb. ismert magyarázatai mutatják, melyeket a minap 
Pell passaui tanár egy újabb magyarázati móddal 
megszaporított.2 

1 Habetur cpiidem ab omnibus notio saltem confusa 
sacrificii, ut sit oblatio rei substantialis Deo facta. Franzelin: 
Tractatus de ss. Eucliaristiae sacramento et sacrificio. Romae 
1887. 383. 1. 

2 Pell : Jesu Opferhandlung in der Eucharistie. Passau. 
1910. 62 1. — V. ö. Religio 1911. 346. 1. 
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Hogy pedig az újszövetségben is vannak szim-
bólumok, mutat ják a szentségek, mint a láthatatlan 
malaszt látható jelei (signa visibilia invisibilis 
gratiae.) 

Wieland imént ismertetett elméletét, hogy se 
az apostoli kor, se pedig az apologeták kora (a II. 
század) az áldozatnak mai iskolás fogalmát nem 
ismerte, hanem az imát s mint olykor hozzáteszi, 
a j ámbor életet nevezte tulajdonképeni keresztény 
áldozatnak, a forrásokból bebizonyítani törekedett. 
Részletesen ugyan, de az egyes szövegekre nézve 
elég röviden végezte ezt s az olvasót kimerítőbb 
magyarázatért rendesen Renzhez utasítja, mint aki-
nek vállain nyugszik egész tanulmánya. 

Az apostoli korra nézve ekként körvonalozza 
álláspontját: Meg kell engednünk azt, hogy a keresz-
tények önálló áldozat-bemutalását valami külső, 
érzéki tárgy (kenyér és bor) fölajánlása alakjában 
az újszövetségi iratokból exegesis útján kimutatni 
nem lehet. Kezdve az utolsó-vacsorai alapító szava-
kon, melyekben Krisztus a kenyeret és bort még 
majd csak a jövőben feláldozandó testének és vérének 
mondotta, egész sz. Pálig, aki Jézusnak a kereszten 
bemutatott egyetlen és egyszeri áldozatát oly nagy 
hangsúlyozással emeli ki s aki az eucharistia véte-
lében csupán csak az áldozónak az egykor keresztre-
feszített Krisztussal való egyesülését s halálának 
hirdetését lá t ja : az akkor dívott (zsidó, pogány) 
áldozati fogalomnak az eucharistiára való alkalma-
zása a Szentírás felfogásától egészen idegen. Valami 
élőlénynek vérontás nélkül való fölajánlását, mint 
afféle engesztelő áldozatot, az első kereszténység 
nem ismerte ; ennélfogva a ma egészen érthető meg-
jelölése az eucharistia-áldozatnak a zsidóságból és 
pogányságból megtért első keresztények között főben-
járó fogalomzavart idézett volna elő. (I. 23. 1.) 

így volnánk az apostoli korral, a szent-iratok 
tanúságával. De—szer in te — ugyanezt kell monda-
nunk az apostoli atyákról és apologetákról, szóval 
a II. századról is. Sorba idézi s magyarázza a 
Didachét, Római Kelement, Antiochiai Ignatiust, 
Athenagorast, Justint, Alex. Kelement s a mai áldo-
zati fogalmat egyiknél sem találja. «Bizonyos tehát — 
így következtet — hogy az ősegyház liturgiája a 
zsinagógai liturgiából és a zsidó Pascharitusból fej-
lődve (épen elméletének kedvező két forrás !), az 
eucharistiát nem tekintette valami anyagi áldozat-
fölajánlás képében, hanem lakomának tartotta, olyan 
lakomának, mely tartalmánál fogva a legkitűnőbb 
értelemben vett dicsőítő áldozat. Ez a hálaadás 
és a makulátlan élet az egyetlen áldozat, amit az Úr 
kíván, aki máskülönben semmi adományra nem 
szorul. Ha ugyanis az atyák a kenyeret és bort, vagy 
pedig az Úr testének és vérének fölajánlását tar-
tották volna áldozatnak, ennek Írásaikban kifejezést 
kellett volna adniok.» (I. 26. 1.) 

Szóval Harnack-kal egyezőleg Wieland szerint 

az eucharistia ebben az időben egyszerű lakoma 
volt, melynek áldozati jelleget az ott elmondott imák 
kölcsönöztek. Az egyház az ó-szövetség és a pogány-
ság áldozataival szemben, sőt ezeknek határozott 
visszautasítása mellett, állította fel s tartotta fönn a 
maga szellemi áldozatát : Isten dicsőítését az eucharisz-
tikus imák állal. (I. 48.1.) S egészen bizonyos benne, 
hogy így tanítják ezt a II. századbeli apologeták. 

Megint egyelőre csak egy általános megjegyzésre 
szorítkozom, a tény felderítése későbbre marad. T. i. 
csak arra a kirívó ellenmondásra utalok rá, melybe 
Wieland keveredik, midőn egyrészt az áldozati 
fogalom tekintetében oly rikító színekkel hangsú-
lyozza az első másfélszázad s Ireneus kora közt sze-
rinte fönnforgó nagy különbséget ; másrészt, midőn 
más alkalommal viszont csekélységnek, lényegtelen 
dolognak mondja az egész változtatást. Ami szerinte 
a jelen esetben történt, «unwesentliche Detaillierungen 
sind dieses ursprünglichen Opferbegriffes, im Laufe 
der Zeit von menschlicher Spekulation und mensch-
lichen Traditionen beigefügt». (II. 56. 1.) 

Ugyan, ugyan ! Vájjon lényegtelen dolognak lehet-e 
nevezni a szerinte Ireneus korában beállott fogalmi 
változást, ha az első keresztények épen annak elve-
tésével alkották volt meg új, szellemi áldozati fogal-
mukat (II. 77. 1.)? Ha másfél századon át a zsidó és 
pogány áldozatokat, mint szimbolikusokat, nem tar-
tották igazi, valódi áldozatnak (II. 77. 1.), sőt ha mint 
hamis áldozatot (als falsches Opfer) fogalmával együtt 
elvetették (II. 13. 1.) ? Szóval csekélység-e az, ha 
Ireneus korában maguk is a pogányok útjára léptek? 
Valóban nem csekélység ez; az ilyen változtatás 
egyenesen árulás lett volna részükről a keresztény 
ősökkel szemben. A helyzet t. i. Wieland szerint az 
lett volna, hogy amint az első keresztények szembe-
helyezkedtek a zsidó és pogány áldozati felfogás-
sal s maguk alkottak maguknak új áldozati fogal-
mat, mint m o n d j a : wohl aus Opposition gegen die 
ausserchristlichen Opfer (II. 54. 1.); úgy viszont Ire-
neus korában, elfogadva a pogányság áldozati fogal-
mát, apáik ellenében foglaltak volna állást, keresz-
ténység a kereszténység ellen, az utódok a közvetet-
leniil az apostoloktól kitanított elődök ellen támad-
tak volna. 

Hogy mit jelent az első másfél század s Ireneus 
korának olyatén szembeállítása, mint Wielandnál 
olvassuk, azt Rauschen igen jellemzetesen így fejezte 
ki : «Ha Wielandnak igaza volna, ha az ősegyház 
tényleg semmit se tudott volna Krisztus testének és 
vérének fölajánlásáról a szentmisében, rosszul állna 
a kath. tan dolga az eucharistia áldozati jellegéről».1 

Mi ma egy meghamisított tani fogalomnak volnánk a 
követői, szentmisénk pedig az oltárral együtt egy hamis, 
nem az apostoli korból származó intézmény volna.2 

1 Rauschen : I. műve. 66.1. 
8 Jelen tételünk egyúttal egyik példája annak, mit érte-
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Összefoglalva Wieland nézetét, azt azonosnak ta-
láljuk Harnack véleményével. Nem csoda, ha Harnack 
egyik egyetemi ünnepi beszédében dicsérve emle-
gette Wieland könyvét, amellyel «minden protestáns 
meg lehet elégedve». A különbség köztük csupán az, 
hogy amit Harnack röviden alapgondolatként mon-
dott ki az ősegyházi áldozatról, azt Renz s utána 
Wieland széles kommentárral kisérték. Egyébként 
az őskeresztény eucharistia mindkettőjöknek áldozat, 
valamint az eucharistiában az az áldozat : Isten di-
csőítése az eucharisztikus imák által, nem pedig 
Krisztus testének és vérének fölajánlása. Nem : oblatio 
rei sensibilis. 

Tekintettel eme kutatások eredményeire, lépjünk 
már most magunk az ősirodalmi forrásokhoz s 
lássuk: fedik-e az őskeresztény áldozat felfogása 
tekintetében az említett nézeteket? Dudek. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Tisztelt Szerkesztő Úr! Kölcsey kora óta nagyot 

változott a szinház feladata és — erkölcse. Vagy 
inkább a közönségé. Talán legjobban úgy mondom, 
hogy mindakettőé. A jó öreg, a szigorú erkölcsű férfiú, 
bezzeg megfordulna sírjában, ha látná, mivé lett a 
gyakorlatban az, amit ő hirdetett, mikor az első pesti 
szinház fölállításáért lelkesítette a «jobb lelkűeket». 

Vidéki ember, ha Budapestre rándulva, olykor 
bevetődik a szinházba, nem tudja, hova figyeljen 
jobban : a szinpadra-e, vagy a közönségre? A szín-
pad léhaságaira-e vagy arra, hogy kik tapsolnak leg-
j o b b a n ? Mert fölötte érdekes látni, hogy akiknek 
arcpírja szokta volt egykor megszégyeniteni a fék-
telen szájú férfiakat: a nők vihognak és tapsolnak 
vetekedve a férfiakkal. Az ártatlanság hímporát 
nagyon leelte arcukról, hogyis mondjam, a púder, a 
pesti nők már nem tudnak pirulni. Legalább a szín-
házban nem. 

Nem tudom, úgy van-e, de az a benyomásom, 
hogy úgy a színpad szereplőinek, mint a közönség-
nek nagy, igen nagy része izraelita. Hát ezeknek kell 
az a sok hús még a színházban is? Az ember azt 
gondolná, hogy csak a vidéki éhes színészek nem 
látják meg a művészet igazi feladatát s a közönség 
aljas szenvedélyeire vadásznak minden megengedett 
és meg nem engedett módon, hogy teljék a kassza. 
Pedig épenígy van a fővárosban is, a jól fizetett 
színészekkel. Sőt még a legjobb nevű, nem izraelita 
szülésznőinkkel is. Ahogy pl. Fedák Sári kezeli szok-
nyáját a «Leányvásárban», azt se a színdarab tar-
talma, se a tánc művészete nem követeli, az mái-
privát buzgóságból történik. Kár ezért a buzgóságért, 
művésznő volna ő anélkül is. 

Ez a közönség, Vörösmartyval szólva, nem tudja : 
mi az igazi szívöröm? Nem tudja, mi a művészet 
magasztos feladata, valamint azt se, mi különbség 

nek a modernisták azon, midőn hirdetik, hogy a trienti 
atyák nézetei a szentségek eredetéről ellenkeznek a keresz-
tény őskor kutatóinak erre vonatkozó nézeteivel. Dudek: 
A modernizmus és a katholicizmus. 1908. 123. 1. 

van a korcsma, kávéház és a szinház között? Ez a 
közönség, lelki szükségletei után ítélve, beteg; mintha 
minden nemesebb érzését eltékozolta volna, neki 
már csak a testiség kell, bénult idegei csak aljasan 
izgatva érzik magukat jól. 

Hanyatlás, óriási hanyatlás ez; jó, hogy az ilyen 
időszakok nem tartanak sokáig. Az emberekből végre 
is ki fog törni az ember s odakiált ja: nem vagyok 
hitvány állat; érzem, hogy magasabb igényeim is 
vannak, elégítsétek ki azokat, ad altiora natus sum ! 

Világi férfi vagyok, sokat láttam az életben, 
erkölcsöt és léhaságot, jellemet és komiszságot; de 
hogy mindig és mindenütt, ahova fordulok, csak 
léhaságot halljak, azt unom, az már visszataszító 
nekem. 

Tisztelettel Andron. 

N. T i s z a f ö l d v á r . Nem lehet. 
Gy. S z a t m á r . Sajnos, elfogyott. 
Cs. Ka locsa . Köszönettel előjegyeztem. 
B. B u d a p e s t . «Nem akart más lenni, mint professzor, 

pedig pénzügyi tudománya sokfelé nyitott volna neki utat», 
— mondotta Kováts Gyula dr. jogkari dékán az elhunyt 
Mariska Vilmos dr. hírneves egyetemi tanár koporsójánál. 
A legszebb dicséret, amit nálunk Magyarországon egy egye-
temi tanárról mondani lehet. 

L. B r a s s ó . Ma az egyházról szóló tant nem szokás a 
dogmatikában, hanem az alapvető hittanban tárgyalni. Erre 
nézve jó Wilmers De Christi ecclesia. 1897, monográfiája. Az 
összehasonlító vallástudományban tájékoztató : De Broglie a 
Csanádi növendékpapok által fordított munkája : A keresz-
tény vallás és a vallások eredete (1894), vagy Müller Miksa: 
Einleitung in die vergleichende Religionswissenschaft. 1876. 
Az én apologiám a II. részben szintén foglalkozik vele. 

1). B u d a p e s t . A zsidóság folyton izgat az ezer holda-
sok, a latifundiumosok, az agráriusok ellen. Pedig ma a leg-
kisebb úr a földbirtokos, az igazi nagy urak pedig a banká-
rok. A mult héten bakkarat-veszteség miatt agyonlőtte magát 
Szántó Aladár bankigazgató s ekkor sült ki, hogy évi 50,000 
korona jövedelme volt, melyet se a jég el nem verhetett, se 
a fagy el nem ronthatott. Tessék sorba járni és megkérdezni, 
melyik földbirtokosnak van ma ekkora jövedelme, pedig 
dolgozik, izzad, retteg többet, mint egy bankár és adót 
hasonlíthatatlanul többet fizet, mint egy bankár. Hirdessék 
ezt vörös plakátjaikon a szocialisták, akkor elhisszük nekik, 
hogy igazságot hirdetnek. 

TARTALOM : Adatok a francia iskolák neutrali-
tásához. I. Tóth Tihamér dr.-tól. — Az anthropologiai 
iskola és a beszámíthatóság. I. Takács Guidó dr.-tól. — 
Fogarasföldi Nádasdy László gróf. II. Sörös Pongráclól. — 
A synoptikusok és a IV. evangelium jelentése az utolsó 
vacsora idejéről. II. Hadzsega Gyula dr.-tól. — A modern 
filozofia lélektani okai. II. Reményitől. — Egyházi világ-
krónika. —y —/a-tól. — Irodalom. Kenedi : Száz eset 
az életből. Mattyasóvszky Kasszián dr.-tól. — Schmidt: 
Az élet. Madarász István dr.-tól. — Kassovitz: Szellemi 
áramlatok a XVI. század derekán. (Vége.) x\-től. — 
Repke : Pantheistischer oder theistischer monismus. M. I. 
dr.-tól. — Az őskeresztény áldozat Ireneusig. (Dogma-
történeti részlet.) II. Dudektöl. — Levél a szerkesztőhöz. 
(A mai színházról.) Androntól. — Telefon. 

L a p t u l a j d o n o s é s k iadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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E L O F I Z E T E S I A R A 

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. 
" KGYHTKMI 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. 

Adatok a francia iskolák neutralitásához. 
II. 

Gondolható, hogy a tanítók példája mily rombo-
lást visz végbe a fogékony gyermeki lelkekben. Erre 
csak egy esetet említünk fel, de ez is elegendő. Egyik 
tanító észrevette óra alatt, hogy egy fiú a pad alatt 
babrál valamivel. — «Mit csinálsz ott a pad alatt?» — 
szólt rá a tanító a fiúra, aki erre nyugodtan felmutatta 
a két kezét. Az egyikben egy feszület volt, a másik-
ban egy zsebkés, amivel összevissza szurkálta a feszü-
letet. «A Galileit végeztem ki» — hangzott a gyer-
mek felelete. A köztársaság büszke lehet nevelésére. 

Eddigi példáinkban csak a gúny, zaklatás, kelle-
metlenkedés szerepeltek. Ne gondoljuk azonban, hogy 
a francia szabadkőműves páholyok megállanak ezek-
nél a fegyvereknél. Fölhasználnak ők minden elkép-
zelhető pressziót az iskolák keresztényellenes irányá-
nak minél tökéletesebb biztosítására. Ez a magya-
rázata annak a föltűnő körülménynek, hogy a taní-
tók oly hűséges végrehajtóeszközeivé lettek az állam-
hatalom egyházellenes törekvéseinek. Hol van az 
a gondokkal küzdő családapa, aki jobb meggyőző-
dése mellett merne kitartani, ha emiatt kenyerét 
veszti! Már pedig elszámlálhatatlan az a sok ürügy 
és mód, amivel a tanítókat akarják megnyerni az 
egyházellenes küzdelemnek; másrészt pedig a szülő-
ket kényszerítik, hogy gyermekeiket ne az «école 
libre»-be, hanem az ilyen tanítóktól vezetett «école 
laique»-be járassák. 

Grenoble-tól pár km.-nyire fekszik egy falu, 
amelynek tanítója közbecsülésnek örvendett az egész 
lakosság előtt, kivéve a falu képviselőjét. Ennek nem 
tetszett a tanító működése, el akarta helyeztetni a 
faluból. Minthogy pedig semminemű hanyagságot 
ráfogni nem lehetett, egyedüli vádja abban állott, 
hogy a tanítónak olyan fonográfja van, amelyik csak 
klerikális darabokat játszik. És ez elég volt a kor-
mánynak, hogy a község és a családapák egyhangú 
kérése ellenére is elhelyezze a tanítót.1 Most már 
kíváncsian várhatjuk, mikor kerül a sor azokra a 
tanítókra, akiknél megtalálható Renan: Jézus Élete. 

i Echo de Paris, 1910. febr. 10. sz. 

Mert, hogy «klerikális könyvet» tartanak könyv-
tárukban! 

A chambéry-i egyházmegyében fekvő Bellecom-
bes-en — Bauges faluban a páholyoknak egyik kikül-
döttje felszólítja az odavaló levélhordót, hogy küldje 
gyermekét az école laique-ba, különben állását veszti. 
A szegény apának, — kinek szolgálata ellen soha 
kifogás nem volt, — egy pillanat alatt kellett dön-
teni : megtartja-e állását, vagy kitéteti magát az utcára. 
Egy pillanatig sem habozott : Uram, ha ez a föltétel, 
tartsa meg az állást, én is megtartom magamnak 
gyermekeim lelkét.1 

Villers-sous-Chalemont községben történt, hogy 
a kis Duxin Léontine, egy szegény özvegy tizenkét-
éves leánya, lelkiismeretére hivatkozva megtagadta a 
a történelem tanulását olyan könyvből, amelyet a 
püspökök elitéltek. A leányt kizárták az iskolából s 
egyúttal a községi elöljáróság megvonta az özvegy 
anyától a szegénypénzt is. Mikor a nyomor már tűr-
hetetlenné vált, az anya elment a maire-hez könyö-
rögni. — Küldjed a leányt iskolába!-—volt a válasz. 
A szegény anya nem tehetett mást, maga vitte el a 
leányi az iskolába. Visszatértében már megkapta a 
segélyt. Hanem a leány állhatatos maradt, abból a 
könyvből nem akart tanulni, ismét kizárták, s az 
anyától ismét megvonták a segélyt.2 

A szomorú hírekből talán elég is lesz ennyi. 
Még egy-két vigasztalóbb eseményre és jelenségre 
szeretnénk rámutatni, mert — hál' Istennek — az 
újságok híradásai közt olyan esetekre is akadunk, 
amelyek elolvasása után senki szive nem marad el-
érzékenyülés nélkül. Azokra a hírekre gondolunk, 
amelyek az apró iskolás gyermekek hithűségéről 
szólnak, mintha a Tarcisiusok, Pongrácok hitvalló 
szeretete lángolt volna fel újra ezekben az apró 
csemetékben. A sok szomorú eset után hadd álljon 
itt egy pár vigasztalóbb is. 

Thaonban (Vosges) száznál több gyermeket zár-
tak ki az iskolából, mert az elitélt könyvekből nem 
akartak tanúlni. — Mama, — mondja az egyik leányka 
anyjának — a tanítónéni azt mondta, hogy becsület-

1 La Croix, 1910. iebr. 14. sz. 
2 La Réponse, 1910. márc. sz. 
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rendet kapok, ha jól megtanulom a francia történe-
tet ebből a könyvből. 

— Nos, és megtanulod? 
— Ó nem m a m a ! Inkább ne legyen becsület-

rendem, mintsem hogy bűnt kövessek el.1 

Champdötre (Cőté-d'Or) egyik tanítónője a szin-
tén megcenzurázott Gauthier et Dechamps : Histoire-
ját akarta tanítani. A gyermekek szüleik parancsára 
kijelentették, hogy ebből a könyvből nem tanulnak. 
— Rajtam ki nem fogtok — gondolta a kisasszony 
és diktálni kezdte az egész történelmet. A legelső 
órán az orleánsi szűzről volt szó. 

— írni leányok ! . . . Tizennégy éves korában úgy 
rémlett Jeanne d'Arc előtt, mintha egy hang szólt 
volna hozzá . . . 

— De tanítónéni ! — kiált bele az egyik leányka, — 
ez nem úgy volt. Nemcsak rémlett előtte, hanem 
tényleg hallotta is. 

— Talán te ott voltál és te is hal lot tad? 
— Hát a néni ott volt, hogy azt mondja, hogy 

nem hallotta!? 
Stenay-ben (Meuse) egy tizenegyéves leánykát 

óra után egy magtárba zártak, mert az egyik elitélt 
könyvből nem akart tanulni. Az eset hirére többen 
megkérdezték a leányt, miért nem akarja tanulni azt 
a könyvet. 

— Nem engedi a lelkiismeretem, volt a válasz. 
— Ugyan te csöppség, tudod is te, mi az a lelki-

ismeret ! 
— Az valami, ami itt van a szivemben és azt 

súgja, hog}' nekem nem szabad tanulni abból a 
könyvből.2 

Epinal mellett egyik iskolában egyik gyermek 
nem tudja a leckét: Papa nem engedi, hogy csak 
ki is nyissam ezt a könyvet. 

— Úgy? A papa nem a k a r j a ? . . . Jól van, mind-
járt meglátjuk ! Most rögtön leülsz és büntetésből 
leirod a leckét, amit nem tanultál meg. Igy szól a 
tanítónő, kinyitja a könyvet, amit a papa látni sem 
akar s oda teszi a gyermek elé : í r j ! 

A kicsike hozzákészülődik, sóhajt egyet, bemárt ja 
a tollat é s . . . elkezd írni. Szorgalmasan serceg a toll, 
pár perc múlva kész a feladat: Néni, itt a bünte-
tésem. 

A középen ugyan egy pár szó elmosódott valami 
legördülő könnycsepptől, de hát a fődolog mégis csak 
az, hogy a tanítónő győzött. Legalább ilyen győztes 
arccal veszi kezébe a füzetet. Hanem az is igaz, hogy 
az első szempillantásra, amit a füzetbe vetett, elsá-
padt a néni arca. Az irkában a feladat helyett ez 
állott: «Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában . . . 
és az örök életet. Amen.3 

A felemlített s az ehhez hasonló esetek vigasz-
talók reánk nézve is, kik távolból résztvevő lélekkel 

1 La Réponse, 1910. jan. sz. 
2 La Croix, 1909. dec. 8. sz. 
3 Vie Nouvelle, 1909. dec. 5. sz. 

szemléljük az egyház hű leányának, a francia katho-
licizmusnak életküzdelmét. Hogy tartós nem lehet 
ez az állapot, az bizonyos. Előbb-utóbb keserves 
tapasztalatok hatása alatt ú j ra föl fog hangzani Vol-
taire követelő szava : Kell Istennek lenni és ha nem 
volna, ki kellene találni ! Rá fog jönni a valláselle-
nes francia köztársaság, mily megdönthetetlen igaz-
ság rejlik Paulsen mondása alat t : «Religion gehört 
zu den normalen Funktionen der menschlichen Natur, 
ihr Fehlen deutet immer eine Störung, sei es im 
Individualleben, sei es im Gesamtleben, an.»1 Az 
eszmélés első jelei már ma sem kerülik ki a gya-
korlott szemet. Mintha maga a kormány is megérezte 
volna ezt. Különben érthetetlen volna az a már 
nevetségességig ideges félénkség, amellyel ellenőriz-
teti az egyházi férfiak minden szavát és tettét, s 
amely már annyira fokozódott, hogy az egyik plé-
bános, aki a «mennyek országáról» prédikált, intést 
kapott a hatóságtól : «Kérem tudomásul venni, hogy 
nálunk csak francia köztársaság létezik, minden más 
ország említése tehát szigorúan tilos. Ellenkező eset-
ben kénytelen volnék stb. . .» 

Talán nem csalódunk, ha a vallásos szellem tér-
foglalását látjuk abban a nagyszámú theológiai, még 
pedig jobbadán hitvédelmi irányú folyóiratban is, 
amely Franciaországban ez idő szerint megjelenik.2 

De valami különösen megnyugtató jelenség ol-
vasható ki az 1910/11. iskolai évről szóló hivatalos 
statisztikai jelentésből is. Eszerint a kath. iskolák és 
tanulóinak száma sokkal nagyobb arányban növek-
szik, mint az állami iskoláké. Szinte azt mondhatnók, 
hogy a kath. iskolák népszerűsége annál nagyobb 
lesz, minél több üldözéseknek vannak kitéve a kormány 
részéről. «Ecole laique» volt az előző iskolai évben 
71,269; ez felnőtt egy év alatt 71,491-re. Iskolásaik 
száma pedig 1,064,559-ről 4,135,886-ra. Ellenben az 
«école libre» száma 14,298-ról 14,428-ra emelkedett, 
a tanulóké pedig 933,749-ről 960,712-re. Tehát az 
állami iskolák tanulóinak 71,327 növekedésével szem-
ben áll a kath. tanulók 26,963 növekédése. Vagy 
percentben kifejezve; 1000 állami iskolára esett 3T, 
1000 kath. iskolára 9 növekedés; 1000 állami isko-
lára 17*26, 1000 kath. iskolára 28 növekedés. Külö-
nösen szemmellátható a kath. iskolák emelkedése 
azokban a départmentokban, amelyeknek népe még 
legjobban megőrizte vallásosságát (La Vendée, Loire 

1 Id .Schanz: Apologie des Christentums. Herder. 1910. I. 
153. 1. 

2 Revue du Clergé français ; Revue pratique d'apologé-
t ique; La Réponse; Nouvelle Revue theologique ; Annales de 
la philosophie chrétienne : Revue thomiste ; Etudes ; Bulle-
tin de littérature ecclésiastique ; Revue augustinienne stb. 
Franciáknak szintén hozzáférhetők a francia nyelvű belga 
folyóiratok, mint a Revue apologétique ; Revue néoscolastique ; 
Revue des sciences philosophiques et théologiques; Revue d' 
histoire ecclésiastique. V. ö. Baunard: Un siècle de l'église 
de France: 1800 à 1900 (1901). Gazagnol: Die neue Bewegung 
der Katholiken in Frankreich (1903). 
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Inférieuse, Côtes-du-Nord, Maine-et-Loire stb.). Az 
emelkedés az idén már olyan fokra hágóit, hogy 
épen nemrégiben Brard képviselő már egy indit-
vánnyal sietetl az állami iskolák védelmére, mely 
szerint a 3030-nél kevesebb lakosságú községek a 
laikus iskola melleit szabad iskolát ne tarthassanak 
fenn.1 Ennek elfogadása halálos csapást mérne a 
kath. iskolákra. 

Akaratlanul is érdekes tanúságot tett az egyház 
életképességéről M. Steeg belügyminiszter, aki öt hét 
alatt megváltoztatta véleményét, és míg egyik cikké-
ben az egyházat, a hívektől elhagyott, feladatát el-
végzett romnak hirdette, alig egy hónap múlva egy má-
sodik cikkében egy jól szervezett, fegyelmezett, gazdag 
szervezetnek mondja, amely a nagy alkotásokhoz szük-
séges minden eszközzel rendelkezik. Érdemes egymás 
mellé állítani a két cikknek ezt a pár sorát (mindkét 
cikk a bordeaux-i «France»-ban jelent meg): 

1909. dec. 10-én 
L'Eglise n'habite plus que 

des ruines. 
Le peuple n'ira pas l'y 

chercher. 
Son rôle social est fini poin-

te mal ou pour le bien. 

1910. jan. 14-én 
Il semble, à entendere M. P. 

lîourget, que l'Église soit 
morte. Mais elle existe, très 
solidement organisée, très 
disciplinée,. . . elle est riche, 
elle dispose de moyens d'ac-
tion énormes. 

Az irodalom különböző ágaiban is merülnek fel 
örvendetes események, amelyek alkalmasak megcá-
folni azokat a lemondó jóslatokat, amelyek a dicső-
séges, régi francia kath. egyház pusztulásáról világgá 
szálltak. Persze e jelenségeket erős optimista szem-
üveg nélkül ma még nem lehet többnek tekintenünk, 
mint az életösztön biztató nyilvánulásainak. Ma még 
meg kell e téren elégednünk azzal, hogy a spiritualista 
filozófusok (Caro, Simon, Ianet stb.) legalább a theiz-
mus ügyének szolgálnak. Ma még annak is örülnünk 
kell, hogy a legújabb francia bölcselőket (Bergson, 
Bibot, Boutroux, Benouvier stb.) legalább nem ve-
zeti keresztényellenes tendencia. E jelek azonban 
feljogosítanak minket arra a reményre, hogy idők 
multán a tudományok terén is fogunk hallani a 
katholicizmus nagyobb térfoglalásáról és a kath. 
eszmék a tudomány minden ágában meg" fogják 
találni hivatott védőiket épúgy, mint már is meg-
találták azokat a szépirodalom terén egy Brunetiére, 
Coppée, Huysmans, Bourget, Betté, Ven illót stb. 
személyében. Tóth Tihamér dr. 

Az anthropologic iskola és a beszámítha-
tóság. (il.) 

A jellembeli változással együtt já r a szellemi 
képességek fokonkinti siilyedése, egészen a teljes el-
butulásig. Az elbutulás annál gyorsabban áll be, 

1 V. ö. K. L. cikkét: A laikus iskola. Alkotmány. 1912. 
febr. 24. sz. 

minél gyakoribbak a rohamok. A beteg emlékező-
és Ítélőképessége fokról-fokra csökken, nagyfokú bizal-
matlanság" vesz rajta erőt és ez párosulva az epilep-
tikus dégénératiót jellemző nagyfokú ingerlékenység-
gel, erőszakoskodásra ragadtatja a beteget. 

Az epilepsia másik főalakja a francia «petit 
mal», vagy máskép az átmeneti elmezavarral egybe-
kötött homályosodási állapot. Az epilepsia eme vál-
fajánál görcsroham egyáltalában nincsen, hanem az 
öntudat időnkint pillanatokra vagy percekre meg-
megszakad, mely idő alatt a beteg mereven maga 
elé bámul, vagy gépiesen végez egynéhány mozdu-
latot, majd magához térve, mintha mély álomból 
ébredt volna fel, végighúzza kezét a homlokán s 
iparkodik tájékozódni és az előbbi munkáját foly-
tatja. A beteg környezete e jelenségeket szórakozott-
ságnak, vagy szédülésnek, iskolás gyermekeknél eset-
leg figyelmetlenségnek tartja és különös figyelmet 
nem fordít rá. Ritkán előfordul, hogy -ez a homá-
lyosodási állapot hetekig, sőt hónapokig is eltart, 
a beteg ez idő alatt a kórnak különösebb külső jelét 
nem adja, legföllebb a részegségre emlékeztető beszéd, 
az izgatott viselkedés tereli a beteg abnormális álla-
potára a figyelmet. IIa azonban a homályosodási 
állapot deliriumokkal, hallucinatiokkal párosul, akkor 
a beteg felette veszélyes lehet (raptus melancholikus.) 

Az epilepsia okai közé elsősorban az öröklött 
terheltség sorolandó, a terheltség oka az esetek 
30—50 százalékában a szülők alkoholizmusában gyö-
keredzett; további okai az epilepsiának a gyermek-
kori görcsrohamok, különösen a gyermekkorban fel-
lépő rángógörcs (frász). E rohamokból, amelyek 
még nem epileptikusok, kifejlődhetik, habár nem 
mindig fejlődik, epilepsia.1 

Öntudat, ennek következtében a beszámíthatóság 
is, az epilepsia előrehaladott állapotában, épúgy a 
homályosodási állapotban és az epilepsiával együtt 
esetleg fellépő delíriumban, megszűnt. Ez világos. 
Nehézséget okoz azonban az öntudat és a beszámít-
hatóság megállapítása otf, ahol az egyén szellemileg 
egészségesnek mutatkozik, legalább a vizsgálat ideje-
kor, cselekedeteinek körülményei azonban mégis 
gyanúsak. Ha a kór kétségen kívül meg van állapítva, 
ez esetben az öntudatot minden esetben csökkentnek, 
a szabadakaratot korlátoltnak vehetjük, mert habár 
az epilepsia magában véve az öntudatot meg nem 
szünteti, mindenesetre enyhítő ok valamely bűntett 
elkövetésénél a feldúlt idegzet miatt, s így méltá-
nyos, hogy az a bizonyos tétel, amelyet az erkölcsi 
gyengeelméjüek megítélésénél felállítottunk: «in dubio 
pro reo» itt is érvényesüljön. 

Konkrét esetben figyelembe kell vennünk az idő-
közt, amely a rohamokat egymástól elválasztja. Ha 
ezek gyakoriak, akkor öntudatos cselekedetről alig 
lehet szó, mert hisz a roham előtt és után hosszabb 

1 V. ö. Kanschburg : i. m. 168. I. 
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vagy rövidebb időre megszűnt az öntudat és minél 
gyakoribb a roham, annál valószínűbb az öntudat 
megszűnése is. Hogy valamely konkrét cselekedet 
elkövetésekor tudatában volt-e a bűnös cselekedete 
horderejének és mily mértékben, erről biztonságot 
nem szerezhetünk, hacsak a beteget nem kérdezzük 
meg. És ezt nyugodtan megtehetjük, mert az epilep-
tikusok ellentétben a hysterikusokkal, nem hazudnak, 
az öntudatos alakoskodás nem tartozik az epilepti-
kus jellem ismertető jelei közé. Természetes, hogy 
előfordulhat, különösen a műveltség alacsonyabb 
fokán álló embereknél, akik az öntudatos és az ön-
tudatlan cselekedetek közt nem igen tudnak külön-
böztetni, hogy ez uton sem érünk el eredményt, 
amennyiben az ilyenek beteges ingerlékenységüket, 
akaratlan dührohamaikat , impulsiv s egyéb e kór-
alakokkal együttjáró cselekedeteiket tévesen szabad-
akarat kifolyásának tartják és éj) azért a fenti elv 
ezeknél fokozottabb mértékben alkalmazandó. 

S ezzel eljutottunk ahhoz a kérdéshez: lehet-e 
azonosítani a bűnösöket, nevezetesen a megrögzött 
gonosztevőket, az erkölcsi gyengeelméjüekkel, illető-
leg az epileptikusokkal? 

Tagadhatatlan tény, hogy a gonosztevők közt van-
nak, habár nem oly túlnyomó számban, mint Lombroso 
állította,1 akik e kóralak egyikében szenvednek; az 
is igaz, hogy az erkölcsi gyengeelméjüek és az epi-
leptikusok közt egyrészt, másrészt a megrögzött bű-
nösök közt van hasonlatosság, amennyiben e két 
kategóriája az emberiségnek hajlandóságot árul el 
iszákosságra, erkölcstelenségekre stb.; de ebből leg-
feljebb az következik, hogy ezek a szerencsétlenek 
egyes sajátságaikban megegyeznek és korántsem, 
hogy az erkölcsi gyengeelméjüek, az epileptikusok 
és a bűnösök azonosak, tehát cselekedeteikért nem 
felelősek s így nem is büntethetők. 

Lombroso állítását analógiával iparkodik bizo-
nyítani. Az analógiával való bizonyítás azonban így 
általánosságban, mint azt Lombroso teszi, csak kisebb 
nagyobb valószínűséget nyújt, de nem feltétlen bizo-
nyosságot s ép azért nem kényszerít minket arra, 
hogy állításait elfogadjuk. Igen, ha az analog esetek 
mindenben megegyeznek, vagy legalább a lényeges 
tulajdonságaikban, akkor ereje előtt kénytelenek 
vagyunk meghajolni. A jelen esetben azonban ez 
épen nem áll. Mert igaz, hogy a gonosztevők mutat-
nak fel közös vonást az erkölcsi gyengeelméjüekkel 
és az epileptikusokkal, de ép abban, amiben meg 
kellene egyezniök t. i. a beszámíthatóságban eltérők. 
Márpedig, ha éj) a bebizonyítandó megegyezés nem 
áll fenn, akkor az egész analogbizonyítás értéktelen. 
Senkisem tagadhatja ugyanis, hogy vannak bizonyos 
ismertetőjelek, bizonyos kritériumok, amelyek segé-
lyével a normális embert a lelkibetegtől meg lehet 

1 «Von wirklich moralisch Irrsinnigen sind ihm nur drei 
Fälle vorgekommen.» Gutberiet: i. m. 150. 1. 

különböztetni. Ha ez lehetséges nem volna, akkor 
akármelyik gazdag rokonunkra ráfoghatnánk, hogy 
őrült s megakadályozhatnánk, hogy vagyona felett 
szabadon rendelkezhessék. Már most ezek a kritériu-
mok olyanok, hogy ezek alkalmazásával, kivétel 
nélkül mindenkiről, legyen az becsületes vagy bűnös, 
megállapíthatjuk, hogy szellemileg ép-e vagy sem; 
tehát mindenkiről megállapíthatjuk azt is, hogy be-
számitható-e vagy sem. 

Habár Lombroso hypothesisét túlzásaiban vissza 
is utasítjuk, mint ahogy a tudósok, nevezetesen a 
germán tudósok visszautasítják,1 az nem akadályoz 
minket abban, hogy érdemeit a beszámíthatóság 
problémájának megoldása körül el ne ismerjük. Fő 
érdeme abban áll, hogy a bűnös egyéniségére, indi-
vidualitására terelte a figyelmet. A régebbi gyakorlat 
ugyanis kevés ügyeimet fordított a bűnösre, a bűn 
elégséges ok volt a büntetésre, az elitélésre, anélkül, 
hogy bizonyos belső vagy külső körülményeket 
figyelembe vettek volna, amelyek a bűnöst cseleke-
dete elkövetésekor befolyásolták. A bűnösök ilyen 
sablonos megítélése természetes, hogy igazságtalan-
ságokhoz vezetett és a büntetés célját nemhogy elő-
segítette, hanem károsan befolyásolta. 

Az induvidualítást minden bírónak figyelembe 
kell venni, ítéljen az akár pro foro externo, akár 
pro interno. Kétségtelen ugyanis, hogy akárhány 
egyénben vannak olyan momentumok, amelyek őt 
a bűnre csábítják vagy disponálják. Az is biztos, 
hogy a környezet az egyént elhatározásában befolyá-
solja. A statisztika kimutatta továbbá, hogy a bűnö-
sök nagy százaléka, ha nem is kimondottan lelki-
beteg, de abnormális öröklött terheltségben szenved. 
Mindezt tehát a bírónak figyelembe kell venni és ha 
a bűnösön gyanús momentumot, rossz környezetet, 
szellemi abnormalitást fedez fel, ez elégséges ok, 
hogy a teljes beszámíthatóságot, a malitiát kétségbe 
vonja. «Der normale Mensch hat keine natürliche 
Anlage zum Verbrecher, wird er ein solcher, so 
macht ihn zum Gelegenheitsverbrecher die Leiden-
schaft, zum Gewohnheitsverbrecher die fehlerhafte 
Erziehung. Die Einwirkung in einer verdorbenen 
Umgebung macht erst Verbrecher aus jenen un-
glücklichen Kindern, aus jenen verwahrlosten, miss-
handelten, verlassenen kleinen Wesen. Auf diese 
Enterbten wirkt der Einfluss einer lasterhaften Um-
gebung um so schlimmer, als sie vielfach infolge 
der Gehirnentartung, des Wahnsinns, der Trunksucht 
ihrer Erzeuger ein instables Gehirn mit auf die Welt 
gebracht haben.»2 

Különösen a visszaeső, az ú. n. megrögzött bűnö-
sökkel kell óvatosan bánni. Az nyilvánvaló, hogy 

1 V. ö. Actes du deuxième et troisième Congrès inter-
national d'anthropologie criminelle à Paris 1889 et Bruxel-
les 1892. 

2 Magnan : Psychiatrische Vorlesungen (németre ford. 
Möbins) Leipzig. 1892. II—III. f. 117. 1. 
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ezen bűnösök átlaga szellemileg alatta áll a normális 
embernek. Intelligentiájuk, akaratuk gyenge és inger-
lékenységük, nagyfokú hiúságuk és állhatatlanságuk 
mellett a nemesebb érzések kihaltaknak látszanak 
belőlük. Ha ezek között akadnak is olyanok, akik 
szeretnének megjavulni és vezetés, felügyelet mellett 
rendes életet élnek, elbuknak, és pedig nem a rossz, 
hanem a betegesen gyenge akaratuk miatt, amint az 
őrködő kéz nem támogatja őket. Az ilyen szeren-
csétlenek tényleg nem a börtönbe valók, hanem 
kórházba, legfeljebb dologházba, ahol folytonos fel-
ügyelet alatt vannak ; az ilyen szerencsétlenekből 
nem a szigor, hanem az odaadó szeretet és ápolás 
formálhat, ha nem is hasznos, de nem is kárttevő 
tagokat az emberi társadalomnak. 

Takács Guidó dr. 

To gar as földi Nádasdy "László gróf. <ui > 
Nádasdy a következő években meglehetősen 

csendes ember volt. Érezte, hogy Eszterházy gene-
rálissága után kissé kényelmetlen viszonyok közé 
jut. Bizonyosra vehetjük, hogy rajta volt, hogy erre 
az időre a renden kívül szerezzen magának valami 
állást, javadalmat. Még inkább megerősödhetett ebben 
a szándékában, mikor értesült róla, hogy Eszterházy 
váci püspöknek van kiválasztva. Hamarosan nem 
tudott célt érni. 1708 március 4-én Eszterházy Pozsony-
ban püspökké szenteltetett, másnap generálisi mél-
tóságát Kristolovec vikáriusnak engedte át és Nádasdy 
még mindig nem tudott magának megfelelő java-
dalmat szerezni. De kevés idő múlva, ha nem is 
úgy, mint szerette volna, biztosította magát. Az új 
esztergomi érsektől, Keresztély Ágost szász herceg, 
bibornoktól sikerült megkapnia a soproni javadal-
mat, vagyis a János-vitézek egykori házának birto-
kait. 1708 szeptember 26-án kérte a definitoriumot, 
hogy, mivel az adományozással egyidejűleg Keresz-
tély Ágost a wondorfl kolostort jelölte ki neki lakásul, 
hogy innen javadalmára jobban vigyázhasson, engedje 
meg neki, hogy oda mehessen. A défini tórium nem 
teljesíthette Nádasdy kérését, hanem úgy intézkedett, 
hogy a javadalmat a wondorfi pálos perjel fogja 
kezelni, Nádasdy pedig, míg vissza nem hívják, a 
boszniai püspök, Patachich György gróf mellett tar-
tózkodjék. 

Hogy mi, mi sem történt Nádasdyval, nem 
tudjuk, de valamivel megint rászolgált, hogy a défi-
ni tori um foglalkozzék vele. Az 1709 április 22-i 
gyűlésen szóba került, kivánatos-e s lia igen, mi 
módon Nádasdynak Bécsből való eltávolítása. Abban 
történt megállapodás, hogy meg kell várni a provin-
ciálist s mivel a provinciában nincs Nádasdy számára 
biztos hely, ő intézkedjék felőle.1 

1 Praestolandum esse adventum reverendissimi prae-
sidcntis; ct imprimis, cum in nostra provincia sccurus locus 
non sit pro pâtre Nadasdio, ut dc illo solus disponat. 

Ha nem csalódunk, szükségtelenné vált a pro-
vinciális intézkedése. 1710 június 29-én már Nádasdy 
László csanádi püspök ő méltósága kérelmeivel fog-
lalkozott a magyar rendtartomány definitoriuma. 
Egyrészt gyóntatót kért maga mellé, másrészt 3000 
forint kölcsönt. A gyóntatót Vízkelety Béla szemé-
lyében megkapta, de a kölcsönt további megfontolás 
végett a következő káptalanra halasztották. Ekkor 
tehát már ismert és bevégzett ügy volt Nádasdy csa-
nádi püspöksége, noha az erre vonatkozó királyi 
kinevezés csak július 15-én történt meg.1 

A csanádi püspökség nagyon szerény, rendezetlen 
javadalom volt, melynek egyelőre kevés hasznát 
látta az új püspök. Mivel I. József 1711 j anuár 5-én 
kelt és a szegedi várparancsnokhoz intézett leiratá-
ban Nádasdyt mindazon jogokkal fölruházta, melye-
ket Dolny István püspök élvezett,2 Nádasdy a kamara 
útján arra kérte a felséget, hogy a királyi rendelet 
értelmében Makó püspöki várossal Csomorkány, 
Mágocs, Batida, Sámson, Kutas falvak, a makói határ-
ban fekvő Lele, Tömpös, Szentlőrinc, Dál, Rákos, 
Kopáncs, Csókás és Igács puszták neki átadassanak. 
Az udvari kamara azonban a püspök kérelmét nem 
juttatta a felség elé 3 s igy Nádasdynak soproni java-
dalmára s a győri püspökség kormányzójától, Keresz-
tély Ágosttól neki adományozott győri kanonokság 
jövedelmére 4 kellett szorítkoznia. Ily viszonyok közt 
nem csoda, hogy rendje provinciálisához fordult, 
hadd élvezze tovább annak a 3000 forintnak a jöve-
delmét, melyet a rendbe vitt s engedje át neki a 
rend a Nyulászó szőlő jövedelmét is. Mikor a pro-
vinciálistól tagadó feleletet kapott, perrel fenyege-
tődzött. Erre azonban nem került a sor, mivel 
Keresztély Ágost közbenjárására 1712 szeptember 
elején a magyar páros rendtartomány definitoriuma 
úgy határozott, hogy Nádasdy szőleje fejében évi 
300 forintot és 2 akó bort fog kapni. Erre azután 
megnyugodott s a szőlőt végleg rendjének adomá-
nyozta.5 

A nagy szűkösség ideje hamarosan elmúlt. 1713 
február 16-án mint csanádi püspök, Eogarasföld 
örökös főispánja, királyi tanácsos, győri kanonok, 
székesfehérvári őrkanonokká és győri nagypréposttá 
neveztetett ki,6 XI. Kelemen pápa pedig megengedte 

1 Borovszky Samu : Csanád vármegye története 1715-ig, 
I, (Budapest, 1896.) 384. 1. 

2 Labsanszky Ferenc püspökségét nem lehetett számba 
venni, mivel ez 1710-ben még a királyi kinevezés kezébe 
vétele előtt meghalt. 

3 Szcntkláray Jenő : Mercy Claudius Florimund kormány-
zata a teniesi bánságban (Értek, a tört. tud. köréből XXII. 4., 
Budapest, 1909.), 53. 1. 

4 Orosz Ferenc: Synopsis annalium eremicoenobitico-
rum fratrum eremitarum ordinis Sancti Pauli cet. (Sopron, 
1747.), 299. 1. 

5 Benger, id. m. 281, 1., v. ö. Bupp Jakab, Magyarország 
helyrajzi története III. (Budapest, 1876.) 47. 1. 

8 Borovszky, id. m. I. 384. 1. 
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neki, hogy ezeket s korábban szerzett javadalmait 
egyidejűleg bírhassa.1 

Nádasdy egyelőre dunántúli javaival foglalkozott 
s a székesfehérvári őrkanonoksági birtokokon ipar-
kodott rendezett állapotokat teremteni. Helyreállí-
totta a kegyurasága alá tartozó székesfehérvári Szent 
Anna-kápolnát s ő volt a néhány katholikus család 
kivételével lutheránus és unitárius göilei népnek a 
katholikus hitre visszaléritője, Mernyének (1714), 
Fonónak (1716) benépesitője, a göllei, attalai, mer-
nyei templom építtetője s általában az őrkanonokság 
területén a katholikus hitélet újjászervezője. Hogy 
pedig fáradozása kárba ne vesszen, Göllén, Mernyén 
licenciatusokat alkalmazott a hívek lelki gondozá-
sára.2 

Őrkanonoksági javadalma mellett elég dolgot 
adott neki Győr, hol tulajdonképen az összes püs-
pöki teendőket ő végezte. Ugy látszik, kedvelt ember 
volt s maga is iparkodott, hogy szeressék. Különös 
jó viszonyban volt Sajghó Benedek pannonhalmi 
főapáttal, kinek fölkérésére győri megtelepedése ele-
jén és később is nem egyszer végzett a főapáti egy-
házterületen pap- és templomszentelést, bérmálást, 
apátavatást.3 

Mielőtt egyházmegyéjével jobban foglalkozhatott, 
azt a tervet is szövögette, hogy a pálosokat megte-
lepíti Győrött. 1715-ben a rendtől gyóntatót kérvén, 
akit Baláskovics Ignác pápai alperjel személyében 
meg is kapott, ajánlatot telt a definitoriumnak, hogy 
a rend részére adna egy elhagyottan álló győrszi-
geti templomot, kétemeletes kolostort építene mellé, 
némi földet is adna hozzá, ha viszont a rend a 
pápai pálos monostor házát a káptalannak engedné 
át. A káptalan jó hasznát vehette volna ennek a 
háznak, mivel a püspökvár közvetlen szomszédságá-
ban, a Rudolf-utcában feküdt. Emeletes ház volt, 
benne az emeleti 3 szoba, 1 kamra, 1 konyha, a 
földszinten 1 szoba, konyha, bolt, pince, kút, 14 lóra 
istálló s hozzá nagy udvar.4 A december 9-én Ele-
fánton tartott definitori gyűlés úgy határozott, csak 
építsen a püspök s ha a rend látja, hogy az építke-
zés előhaladt, lehet a cseréről beszélni. Mikor azon-
ban Nádasdy 100 forintért bérbe kapta a házat, nem 
törődött tovább a dologgal. E miatt a pálosok Csuzy 
Zsigmond pápai perjelt küldték hozzá megkérdezni, 
lesz-e valami a megígért plébániából, monostorból, 
mivel különben visszaveszik a házat s a gyóntatót 
is visszahívják, ki a püspök udvarában tartózkodik.5 

i Orosz, id. m. 299. t. 
3 Melhárd Gyula : A székcsfejérvári őrkanonokság tör-

ténete (Veszprém, 1906.), 37—38. 1. 
3 A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend tűrt. V. 21., 25., 

114., 634., XI. 40, 43—44., 97. 1. 
4 Villányi Szaniszló : Győr-vár és város helyrajza, erő-

dítése, háztelek- és lakossági viszonyai a XVI. és XVII. szá-
zadban (Győr, 1882.), Iö4. 1. 

5 Bakony vári, id. ni. 22. 1. 

Nona a püspök nem váltotta, vagy nem válthatta be 
az igéretét, a pálosok alig váltották be a fenyegetést. 
Az bizonyos, hogy Orosz Ferenc is volt a püspök 
gyóntatója.1 Sörös Pongrác. 

A synoptikusok és a IV. evangelium jelentése 
az utolsó vacsora idejéről. (m.> 

A synoptikusok és a IV. evangelium összhang-
zásának kérdése — szerinte — fontos dolog. Mk. 15, 
42.; Mt. 27, 62.; Luk. 23, 54.; Ján. 19, 31. megegyez-
nek Krisztus halála napjában (péntek). Ugyancsak 
megegyeznek az utolsó vacsora napjában (csütörtök 
este). Milyen a viszony az utolsó vacsora, Krisztus 
halála és a husvét között? A husvét Exod. 12, 3— 
16-ban van leírva. Külön van szó az azymákról, de 
a kettő szorosan összefügg. A húsvéti bárányt nem 
volt szabad kovászos kenyérrel enni. (Exod. 12, 18.; 
Luk. 23, 5.) Az ünnep Nisan 15-én volt, de már 
14-én este vette kezdetét. A Nis. 14. nem volt szün-
nap, de a husvét utolsó előkészületi napja. (Az elő-
készület a húsvétra 10 nappal előbb kezdődött.) 

Szent János Krisztus halálát a hivatalos husvét 
előtti napra teszi. A zsidók a húsvétot ekkor szom-
baton ülték. Emellett szól: Ján. 18,28.; 19,14.; 19, 31. 
Ezzel harmóniában az utolsó vacsorát (13,1.) a hus-
vét előtti napra teszi. Mindez világos. Nem kell tehát 
kibúvókat keresni. Ez a dátum inkább harmóniában 
van szent Pál symbolizmusával : 1 Kor. 5, 7. («A mi 
húsvéti bárányunk, Krisztus feláldoztatott»), melyet a 
contextusban csak úgy magyarázunk helyesen, ha 
Krisztus akkor halt meg, mikor a kovászt eltüntették a 
házakból. Szent János történeti hűségét mutatja, hogy 
Jézus halálát, látszólagos ellentétben a synoptikusok-
kal, a hivatalos husvét evése elé teszi. Lehetetlenség, 
hogy a zsidók az azymák első napján megtették 
volna az elitéléssel já ró szükséges intézkedéseket. 
Heródes Agrippa is, miután Péter el lett fogva, meg-
várta az ünnep végét, hogy őt halálra Ítélje. Egyéb-
iránt a synoptikusok is megegyeznek abban, hogy 
Krisztus nem a hivatalos bárány evése után hall meg. 
A Parasceve szó nem azonos a péntekkel. Ez elő-
készületet jelent. Már pedig különös volna, lia az 
ünnepnapot egyszerűen előkészületnek neveznék az 
evangélisták. Ez tehát a pascha parascevája (előké-
születe) volt, mint az szent Jánosnál is előfordul. 
A synoptikusok szerint Cyrenei Simon a mezőről 
jön (Mt. 27, 32.; Mk. 15, 21.; Luk. 23, 26.), az asszo-
nyok illatszereket vásárolnak, mind olyan dolgok, 
amit a nap ünnepi jellegével nem lehet összeegyez-
tetni. Látjuk továbbá a synoptikusokból, hogy Krisztus 
a paschát tanítványaival tartotta. Biztos, hogy elő-
készült rá (Mt. 26, 17. ; Mk. 14, 12.; Luk. 22, 7.) és a 
kivitel ezt követte. (Mt. 22, 20.; Mk. 14, 17.; Luk. 
22, 14.) Az ünnepet Luk. kifejezetten paschának ne-

1 Orosz, id. m. 300 1. 
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vezi (22, 15.). Ugy látszik azonban, bogy ez a legális 
nap volt, melyen t. i. a húsvéti bárányt föl kellett 
áldozni. (Mk, 14, 12. és a parallel helyek.) Más tex-
tusok egy fogolynak elbocsátásáról szólnak, mi min-
den ünnepen történik. (Mt. 27, 15.; Mk. 15, G. ; Luk. 
23, 17.) Ezen ünnep természetesen a húsvét volt (J. 18, 
39.), Az argumentumok előbbi csoportjához ragasz-
kodva, nagyon valószínű, hogy a lakoma, a húsvéti 
lakoma volt. 

A racionalisták az állítják, hogy két ellenmondó 
tradíció van itt. Egyesek a synoptikusoknak, mások 
szent Jánosnak adják az elsőbbséget. Ismét mások, 
mint pl. Loisy, azt mondják, hogy semmi biztosat 
sem tudunk azonkívül, hogy a szenvedés a húsvéti 
ünnepek alkalmával történt. Dacára ezen túlzott 
skepticizmusnak, a független kritikusok között azon 
vélemény kezd terjedni, hogy Krisztus nem a hús-
véti vacsorát ette. 

A katholikusok különböző módon próbálják a 
textusokat összeegyeztetni. Egyesek szerint, szent 
János és a synoptikusok nem tételezik föl, hogy 
Jézus máskor ülte a húsvétot, mint a zsidó fejedel-
mek. Ezek vagy szent Jánost veszik alapul és azt 
mondják, hogy Krisztus nem ülte a húsvéti vacso-
rát. A synoptikusokat pedig ezen értelemben ma-
gyarázzák. Vagy a synoptikusokat veszik alapul és 
szent Jánost magyarázzák, amint tudják. A legtöbb 
katholikus vagy szent Jánost, vagy synoptikusokat 
helyezi előtérbe és pedig a szó szoros értelmében. 
Ebből természetesen az következik, hogy Krisztus 
nem akkor ülte a húsvétot, mikor a zsidók és vagy 
anticipálta azt, vagy a zsidók elhalasztották egy nap-
pal. A mondottak után nem foglalkozunk azon hypo-
thesissel, mely szerint Krisztus és a zsidók egy és 
ugyanazon napon ülték a húsvétot, t. i. Nisan 14-én, 
hanem a másik három kombinációt vesszük tárgya-
lás alá. 

Az első, ki azt mondotta, hogy Jézus nem ette 
egyszerre a zsidókkal a húsvéti bárányt, Calmet volt. 
Ujabban Batiffol és Smith. Ezek természetesen szent 
Jánost veszik alapul. Miután Jézus a zsidó húsvét 
előtt halt meg, nem ehette azt velők egyidőben. És 
tényleg szent Jánosnál nyoma sincs a húsvéti vacso-
rának. Ezt akarják bizonyítani a synoptikusokkal. 
A synoptikusok — szerintük semmit sem szólnak 
húsvéti evésről. Semmi allúziót sein találunk a bá-
rányra, keserű füvekre, szóval a paschaevés azon 
szertartásaira, melyeket a Misna is előír. Ujabban po-
zitív argumentummal is megpróbálták ezen vélemény 
támogatását, hogy t. i. a Megváltó a Quiddenhat 
ette. Ez azonban nem volt evés, csak áldás,melynek 
tehát a húsvéti vacsorát követni kellett. Dehát kér-
dezhetjük, nincs-e szó a húsvét előkészítéséről ? (Mk. 
14, 12.; 14, 16.) Erre Calmet azt feleli, hogy az elő-
készület voltaképen Nisan 10-én kezdődött; Nisan 
14-én késő lett volna. Mk. 14, 12. szövegére: «És a 
kovásztalanok első napján, mikor a húsvéti bárányt 

föláldozzák», ami félre nem érthető, azt válaszolja 
hogy ezt szent Lukácsból kell megfejteni. Ez t. i. azon 
nap volt, melyen le kellelt ölni a húsvéti bárányt. 
Ezzel tehát az utolsó vacsora húsvéti jellege taga-
dásba van véve, anélkül, hogy kétségbevonnák a 
synoplikusok állításait. A görög Ttpwxrj szót előtt-el 
(avant) magyarázzák. A synoptikusok az utolsó va-
csorál húsvétnak nevezhették, mert ez tényleg új 
húsvét volt, mely a régi helyét foglalta el. Valószínű, 
hogy Krisztus nem a zsidó húsvétot ülte. Ez a régi 
tradícióval is megegyezik, mely azt tartja, hogy Jézus 
akkor halt meg, mikor a zsidók föláldozták a húsvéti 
bárányt. Tehát Nisan 14-én. 

Most aztán azokkal fogunk foglalkozni, kik szi-
gorúan követik a synoplikusok és szent János textu-
sát. A megoldás itt csak úgy lehetséges, hogy Krisz-
tus a zsidókkal nem egy napon ülte a húsvétot. Ezt 
a véleményt még abban az esetben is tartják, ha le-
hetetlen okát adni, miért anticipálta Jézus a húsvé-
tot, avagy miért halasztották azt el a zsidók? Mind-
azonáltal keresték ezen okot. Először az anticipálás-
sal próbálkoztak. A rabbinikus okoskodás szerint — 
mondja Chwolson — ha a húsvéti vacsora péntekre 
esett, akkor az előkészületeket azon szürkületkor is 
meg lehetett tenni, mellyel a szombat kezdődött. Ügy 
látszik azonban, hogy ezen szabály Jézus idejében 
nem jutott érvényre. Este előtt pedig nem volt sza-
bad levágni a bárányokat. A húsvéti előkészületet 
nem lehetett megcsinálni a szombat megsértése nél-
kül. Ezért a bárányt föláldozták csütörtökön. Ez volt 
a hivatalos rész. Az evés privát dolog. Jézus annál 
inkább ehette a bárányt csütörtökön, mivel a farizeu-
sok, kiknek szokásait Jézus követte, azt tartották, hogy 
azon napon kell enni a bárányt, melyen levágják. 
A papi fejedelmek ellenben, kik magokat a zsidók 
képviselőinek tartották, pénteken ették. Ez azonban 
önkényes okoskodás. A bárányt a törvényt szerint 
(Exod. 12, 8.) a leölés napján kellett enni. És hogy 
az egész rítust Nisan 13-án teljesítették, ez is flagráns 
törvénysértés lett volna. S ha nem engedjük meg, 
hogy a húsvét megelőzte a szombatot, van igen egy-
szerű mód a nehézség megoldására. A zsidóknak 
akkor, mint Schürer bebizonyította, nem volt rendes 
naptáruk. Hogy tehát a húsvét ne essék péntekre, 
ezt elérhették úgy, hogy egy nappal előbbre helyez-
ték az új holdat. E pontnál ők nem voltak nagyon 
skrupulózusak. Lehetetlen eszerint okát adni, miért 
ülte volna Krisztus a húsvétot a legális nap előtt. 
Knabenbauer azt tarjta, hogy Jézus Nisan 14-én tar-
totta és hogy a zsidók Nisan 15-re tették át a hús-
vétot. De ez a legvalószinűtlenebb. Jézusnak önma-
gától meg volt a tekintélye ezen változtatásra; ha 
ugyanis még egy húsvétot akart ünnepelni, akkor 
anticipálnia kellett azt, mivel a halálra készült. De 
hogyan határozhatta volna el magát az egész zsidó-
ság ilyen törvénysértésre? 

Hadzsega Gyula dr. 
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A modern filozofia lélektani okai. (m.) 
Ide számíthatjuk a képzelet megtévesztő befo-

lyását és azt a bizonyos egyoldalúságot, mely azál-
tal jön létre, hogy valaki hosszabb ideig egy bizo-
nyos irányban foglalkozik. Az élénk képzelet által 
felszínre vetett eredeti gondolat köré csakhamar egy 
teljes rendszer alakul. A képzelet tovább dolgozik, 
az értelem mindig több és több jó oldalt födöz fel 
rajta, míg végre az ember egész otthonosnak érzi 
magát benne és többé nem is tud szabadulni tőle. 
Az eredeti phantasmából — igazság lelt. Hallottunk 
már hangokat, amelyek ezt helyeslik is. A hangok 
ugyanazok, amelyek a filozofiát a költészettel egy 
sorba állítják. Az egyoldalúság nemcsak egy rend-
szer keletkezésére van hatással, hanem egy rend-
szerben való megszilárdulásra is. Aki mindig szük-
ségszerű dolgokkal foglalkozik, könnyen tagadni fogja 
az akarat szabadságát. Hiszen ő csak olyan esemé-
nyeket lát, amelyek bizonyos törvényszerűség szerint 
mennek végbe. Hogy is létezhetnék más, ami ezektől 
eltér. Bele fogja magát képzelni, hogy a szabad cse-
lekedetek is tulajdonképen szükségszerűek, csakhogy 
bizonyos látszatot tudnak kelteni, amit szabadságnak 
neveznek. Hány orvos mondta m á r : «Nem hiszek a 
lélekben, egyetlen egyszer sem akadtam még rá 
boncolókésemmel». Hogy milyen hatással van az 
egyoldalúság különösen egy rendszerben való meg-
erősödésre, lépten-nyomon láthatjuk. Hány modern 
filozofus meggyőződésszerűen beszél rendszeréről ! 
Pedig van-e csak egynek is joga hozzá? Még érte-
nők valahogyan, ha mindenben kételkednék, de hinni 
egy önkényes rendszer igazságában ! Mikor bizo-
nyította be azt elfogadhatólag, mikor döntötte meg 
érvényesen az alapigazságokat, hogy romjaikon űj böl-
cseleti épületet r ak jon? Hiszen sokan nem is kísér-
lik a bizonyítást. Vagy talán Kant be tudott valamit 
bizonyítani? Sok bizonyítékát még a saját követői 
is tartják semmisnek. Honnan van tehát az, hogy pl. 
Fichte1 olyan biztos a megismerő és megismert 
azonosságában, hogy nagy önbizalommal mond ja : 
«Aki erre a belátásra nem tud felemelkedni, nem 
alkalmas az új filozofiához ?» Onnan, mert belegon-
dolkozta magát ebbe az eszmébe, mely szinte rög-
eszméjévé vált. 

Különben itt is saját tapasztalatunkra hivatkoz-
hatunk. Mindenki tudja, hogy egy rendszerrel való 
gyakori foglalkozás mennyire elnézőkké tesz iránta, 
különösen ha mindig azt a kevés igazságot nézzük, 
amely egyikben-másikban még föltalálható. Viszont 
mi is egy kissé szkeptikusok leszünk, ha valamely 
igaz tételnél túlságosan foglalkozunk a nehézségek-
kel, melyek minden oldalról föltámadnak. így a leg-
világosabb tárgy is sötétté válik. Nem lá juk többé 
a fényt, csak az árnyoldalakat. Legjobb módszer 

1 Werke, II. 382. I. 463. 

tehát az igazságban megerősödni, nem egyoldalúan, 
csak az igazság árnyoldalait nézni, hanem össze-
hasonlítani az igazság fényét árnyoldalaival együtt, 
az ál-igazság koromsötét foltjaival. Aki jól ismeri a 
keresztény világnézetet és azt összehasonlítja bármely 
mással, ha nem túlságosan elfogult ember, nem fog 
sokáig habozni, melyiket válassza. 

A megismerés tökéletlenségéhez lehet még szá-
mítani és talán még inkább a logikai hibákat, melyek 
egy rendszer fölépítésén közrejátszanak. Ilyen hiba 
pl., hogy nem különböztetik meg a «mi»-t a «hogyan»-
tól és minthogy a «hogyan»-t nem tudják megér-
teni, inkább a «mi»-t is tagadják és más könnyebb-
nek látszó megoldást keresnek. Példa rá a megisme-
résről szóló tan. Megdönthetetlenül szilárdan áll a 
tény, hogy egy kívülem levő testet megismerek, bár 
nem oly világosan tudom, miben áll a megismerés 
maga és még kevésbbé, hogyan történik a megis-
merő alany és a megismert tárgy összekapcsolása. 
Az iskolás bölcselet megoldása valószínű, de nem 
nehézségektől mentes. De feljogosít-e a «hogyan» 
talánya, amint azt Du-Bois-Reymond mondja, arra, 
hogy a tényt tagadjam ? Ha nem tudom egész biz-
tonsággal, hogyan ismerem meg a kívülem levő tes-
tet, elegendő ok ez, hogy az illető test létezését 
tagadjam és az egész megismerést csakis szubjektív 
phaenomenon-nak m o n d j a m ? Talán ezzel nagyobb 
világosságot vetettem a kérdésre és megtisztítottam 
azt homályos oldalaitól ? Korántsem. Erről a meg-
oldásról is el lehet mondani, amit Vashinger Kant-
nak az idő szubjektív voltáról való tanításáról mon-
dott : «Ez a tanítás a leghihetetlenebb dolgok közé 
tartozik a világon, mely a filozoíúst a kétségbeesésbe 
kell hogy kergesse.» Reményi. 

M ü n c h e n . A Hertling-minisztérium szelleme. Azt £ p v h á z i 
ígértük e helyütt minap, hogy be fogjuk mutatni a . . , 
Centrumból vett miniszterelnök nevezetes és emlékezetes v t ° 
programmbeszédét. Azóta azonban sokkal jellegzöbb be- kvónika-
szédet mondott Hertling báró, a keresztény filozóf állam-
férfiú. Programmbeszédében az volt a legnevezetesebb 
nyilatkozat, ahol kimondotta azt, hogy ragaszkodik az 
ország történeti alapjaihoz s védeni fogja a monarchiát 
a köztársasági eszmék ostromával szemben, s a keresz-
tény vallásos erkölcsösséget a hitetlenség ellen. Most, 
szent József napja, vagyis X. Pius pápa névünnepe 
alkalmából, f. hó 19-én nagy díszebédet adott Hertling 
báró, amelyen két tószt hangzott el, az ő részéről a pá-
pára s Frühwirth nuncius részéről a regenshercegre. 
Hertling báró tósztjáról el lehet mondani azt, hogy «hic 
est totus homo», az ő egész lelke visszatükröződik 
ebben a beszédben. Szórul-szóra ezt mondotta : 

«Nagyméltóságú urak! Róma egyházi köreiben, tud-
valevőleg, arra készülnek, hogy a jövő évben 1600-ik évfor-
dulóját ünnepeljék meg annak a napnak, mely a keresz-
tény vallásnak (állami) szabadságot adott. Engedjék meg, 
tisztelt uraim, hogy visszaemlékezésöket arra irányítsam 
most, ami a világtörténeti eseményt megelőzte. Megelőzte 
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312-ben, — tehál most éppen 1600 éve, — a milviusi 
hidnál vivőit csala, melyben Konstantin császár Ma-
xentius ellenfelél legyőzte s a maga hatalmát megala-
pítót la. Megelőzte ezt a csatát — Caesareai Eusebius 
szerint, aki a dolgot magától Konstantintól hallotta — 
az a csodálatos álom, amelyben Konstantin az égen egy 
keresztet látott, ezzel a felirattal : «Ebben a jelben győzni 
fogsz». Krisztus jelével győztek tehát az ő légiói. Ezen 
az alapon lépelt az üldözött, a vértanúság pálmalomb-
jával koszorúzott egyház a katakombákból napfényre 
elő. A lassú pusztulásnak indult római birodalomban 
egy egészen új, világraszóló szervezetet fejlesztett ki az 
egyház magának. Az antik kultúra romjain, ifjú germán 
népek erejétől hordozva, új kultúra keletkezett: a keresz-
tény germán középkor kultúrája. Róma a katholikus 
világ középpontja, (azzá tette már szent Péter,) s a pápa 
a kereszténység legfőbb pásztora leli. (Az volt mái-
szent Péter idejében.)1 Az idők szakadatlanul változnak. 
Nagy szent Gergely, VII. Gergely, III. Ince, VIII. Boiii-
fác, II. Gyula, V. Sixtus mily különböző idők emlékét 
újítják fel lelkünkben ! Alapvető apostoli munka ideje, 
üldözés és száműzetés ideje, világuralom ideje, súlyos 
elkeseredett küzdelmek ideje, külső fény és bensőséges 
magábavonulás ideje. Ime ilyen idők váltakoztak az 
említett nevek alatt. Hanem az idők minden válto-
zásán át a krisztusi jel ereje győzelmesen érvényesül ; 
minden időszakban utat tör magának ez az erő a népek 
lelkében előre. Mai hódolatunk X. Piusnak szól, ki 
szent Péter székének most kölcsönöz díszt. Hogy Krisz-
tusnak jeléhez, e jelnek egész szelleméhez ragaszkodik, 
azt megmulatta a világnak mindjárt pápaságának első 
napján, amidőn a világnak odakiáltotta : «Instaurais 
omnia in Christo!» Ez az ő jelmondása, és azt látjuk 
nap-nap után, hogy ö szakadatlanul figyelmezteti a vi-
lágot arra, mennyire nem elég az egyesek és a népek 
boldogságára a technikai kultúra minden haladása és 
csodája, mely bennünket mindennap úgyszólván meg-
részegít, hanem hogy a modern világ bajainak és se-
beinek orvoslására, mivel a modern kultúra a maga 
erejéből nem képes, annál mélyebbre kell ásni, annál 
szentebb forrásokat kell megnyitni. Azt az ünnepet is, 
melyre irányítást adott, az 1600 évi jubileumot is nem 
külső pompával akarja megtartatni. Annak szerinte ben-
sőséges vallási ünnepnek kell lennie. Egyáltalában X. 
Piust csak az mozgatja, ami bensőséges, ami lényeges. 
Csodálkozással tekint fel a hivő világ reá, reménnyel és 
imával, hogy még sok évre terjedő áldásos működésre 
váljék neki alkalma s hogy megérje Isten áldásától ki-
sért munkálkodása gyümölcseinek élvezését. Kérem (a 
nuntiushoz fordulva) excellenciádat, tolmácsolja őszent-
sége előtt legmélyebb tiszteletem s legforróbb jókivána-
taim érzelmeit; önöket pedig tisztelt uraim arra kérem, 
ragadjanak velem poharat és kiáltsák velem : X. Pius 
pápa, éljen, éljen, éljen!» 

* 

Z ü r i c h . Keresztény tudósnak, mert keresztény, Zü-
richben nincs maradása.— Ez a keresztény tudós, kiről itt 
most szó lesz, a nálunk is előadásairól ismeretes világ-
hírű Dr. F. W. Förster. Valóságos úttörője a mai pogá-

1 Német ember germán nagyzás nélkül már a legjobb akarat 
mellett sem tud beszélni. 

nyosodásnak indult világban a keresztény pedagógiának. 
A zürichi egyetemen és polytechnikumon szerzett ma-
gának, sok évi s alapos tanulmányok után, 1899-ben, 
mint szerény magántanár, állást. Erről az igazán szerény 
állásról voll most kénytelen lemondani, mert ellensé-
geinek szükkeblüsége, irigysége s alattomos áskálódásai 
tarthatatlanná tel lék neki a zürichi szerény állást. 

Mielőtt lemondásának okairól rántanánk le a leplet, 
előbb bemutatjuk őt előéletében és irodalmi s társa-
dalmi munkásságának vázlatában. 

Friedrich Wilhelm Förster szülelelt 18(59. jún.2-án 
Berlinben. Atyja dr. Wilhelm Förster titkos kormány-
tanácsos volt ugyanott. Megjegyzendő, hogy mind a 
kettő a protestáns vallás hive. Az ifjú Förster a ber-
lini Friedrich-Wilhelm-féle gimnáziumban végezte kö-
zépiskolai tanulmányait, azután a badeni freiburgi 
egyetemen tanult bölcseletet és nemzetgazdaságtant, 
majd Berlinben végzeit kiváló szeretettel ethikai s társa-
dalomtudományi tanulmányokat. 1893-ban bölcseleti 
doktorrá avatták. Mint ilyen nagy szorgalommal tanul-
mányozta a munkás-mozgalmat és azzal kapcsolatosan 
különösen az ifjúsági bűnözés ügyeit és kérdéseit ; majd 
a szegényápolás terén fejtett ki nemcsak elméleti tanul-
mányozást, de gyakorlati működést is; az alatt nagyobb 
utazásokat végzett Európában, névszerint Angolország-
ban és Amerikában, pedagógiai és a társadalmi kérdé-
sek tüzetesebb tanulmányozása céljából. így fejlődött 
ki Förster lassankint a pedagógia és a társadalmi testi-
lelki egészségügy terén elsőrangú szaktekintéllyé, miről 
különösen nemcsak Középeurópa csaknem egész terü-
letén tartott előadásai, de különösen irodalmi munkás-
ságának termékei is fényesen tanúskodnak. 1899-ben 
végre, hogy ne maradjon vándortudósnak, hanem a 
társadalomban meghatározott s bizlos állást foglaljon 
el, a zürichi egyetemen magántanárrá habilitáltatta 
magát a neveléstudományból, párhuzamos előadások 
tartásával az ottani műegyetemen is. 

Irodalmi munkái közül említjük a következőket : 
Die Jugend lehre 1904., Technik und Ethik 1905., 
Schule und Charakter 1907., Sexualethik und Sexual-
pädagogik 1907., Chrislenthum und Klassenkampf 1908., 
Autorität und Freiheit 1910., Lebensführung, ein Buch 
für junge Menschen 1910., A Jugendlehre c. könyvéből 
a példákat kivonatolva külön kiadta «Lebenskunde, ein 
Buch für Knaben und Mädchen« c. alatt. Lebensführung 
c. könyve új, bővített kiadásban jelent meg 1911-ben 
Berlinben, Reimernél. 

Most térjünk át a Förstert ért üldözés mineműségére ! 
Pestalozzi-Junghans zürichi kantonsrat a «Zürich. 

Freilagszeilung» márc. 1-i, (9-ik) számában, miután a 
Förster ellen terjesztett rágalmakat megcáfolta, a tény-
állást így adja elő: «Évek óta működik az itteni egye-
temen, — de előadásai és iratai révén messzeföldön 
ismeretes, — a pedagógia és elhika terén mint igazi 
reformer a szó legnemesebb értelmében Dr. F. W. För-
ster. Az ő előadásai a (bölcsészeti) karon leglátogatottab-
bak. Megszámlálhatatlan ifjú ember köszönhet neki 
egész életére kiható új erkölcsi buzdulásokat. Hiva-
talos kegy és kedvezésben soha sem volt része. Szaka-
datlan folytonosságban merültek fel befolyások, melyek 
az ő érdemeinek méltatását háttérbe szorították. Még 
csak a rendkívüli tanárságnak tiszteletbeli cimével sem 
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méltatták érdemeit. Ellenkezőleg, az eddigi mellőzést 
újabban oly megalázás tetézte, amilyet csekélyebb him 
magántanárok sem szoktak tapasztalni. Hogy ebben a 
dologban pusztán egyeseknek ellenszenve müködött-e 
közre az említett tudós nyílt és határozott keresztény 
álláspontja ellen, vagy talán az ő erélyes ösztönzése az 
önuralomra a ma kedvelt önkiéléssel szemben, avagy 
talán a katholikus tan némely részeinek részéről történt 
meleg szívvel végzett méltatása volt ellenfeleinek szemé-
ben a botránykő, mi ezidőszerint még nem tudjuk!» 

Tény, hogy Förster 1911-ben meghívást kapott a 
prágai német egyetemtől ny. rendes tanári tanszékre. O 
azt megköszönte. Zürichben óhajtól! előbbre menni, 
Tény, hogy kollégái, a zürichi egyelem bölcsészeti ka-
rának tagjai, valamint más befolyásos emberek is me-
legen érdeklődtek és buzgólkodtak Förster előléptetése 
iránt. Ellenségeinek gyűlölete azonban minden jóakarat-
nál erősebb és élelmesebb voll. Förster nem nyerhette el 
Zürichben,amit óhajtolt. Az al jas üzelmek hazájának tehát 
hátat fordított. A magánlanárságról Zürichben lemondott. 
Miért? Mert Zürichben kereszténynek lenni, az önuralom 
kötelességél hirdetni, a kath. egyház iránt rokonszenvvel 
viseltetni, egyetemi tanszéken kiállhatatlan dolog, bűn. 

Bűn ! 
Ki ellen? 
A szabadkőművesség ellen, melynek Zürich ócska 

római várromában egy világraszóló páholy székel. 
Discite — moniti — dormientes ! — y —la. 

T á j k é p e k • VIII. Rajzolja : Mester. 

N ő k a t i s z t e s s é g e s s a j t ó v é d e l m é b e n . Hogy 
a magyar sajtó tisztességét szeplők rondítják, sőt ve-
szedelmes fekélyek lepték el: ezt a szomorú jelen-
séget maga a sajtó jogos képviselete is elismeri. Fáj-
dalmasan konstatálja. Hogy e bajnak orvoslására 
vagy legalább korlátozására nem elegendők az írott 
törvények merev és mégis csavarható §-ai: azt nap-
ról-napra tapasztalhatjuk a törvényszéki rovatok-
ban is. 

A sajtó tisztességén esett csorbát maga a sajtó, 
de főképen a társadalom köszörülheti, tüntetheti 
el jogos visszahatásával, jól szervezett és eleven ak-
cióival. 

Ezen akciókban pedig nagy, mondhalni legálta-
lánosabb, legérezhetőbb, úgyszólván döntő szerepet 
vihetnek — a nők. 

Úgy látszik ez a döntő akció . . . út jára indul. 
A fővárosi katholikus nők sajtó-akciója példát ad 
a magyar nőknek. Es a gyakorlatban mutatja meg 
azt a segítő, azt a tiszteletre méltó gondolatot, ami 
édes mindnyájunk lelkében, vágyakozásában, itt-ott 
egyes nőegyesületek körében rejtve élt. S talán csen-
desen, de látható eredménnyel már ki is alakult. 

Olvasom az «A—ny»-nak, «A nők világa» című 
rovatában, hogy e mozgalommal szemben olyan 
kérdést is feldobott Pessimikus úr, hogy h á t . . . 

— És a nők komolyan veszik ezt a mozgalmat? 
Cinikus uramék kérdése ez inkább. Abból a faj-

tájából való a cinizmusnak, amely nagyon is jó* 
tudja, hogy mi értéke van annak a jelenségnek, 
melyet külsőleg kicsinyelni, megmosolyogni próbál. 
De, melyről bent, a lélek kohójában nagyon is tudja, 
élesen is érzi, hogy bizony-bizony ennek fele se 
tréfa. E' már több — kettőnél. 

Annyira komoly és eltalált indulása ez a nő-
mozgalom a tisztességes sajtó védelmének, hogy 
szerény véleményem szerint, már a kezdetek kez-
detén ezzel a nőmozgalommal, ezzel a lélektanilag, 
történelmileg és társadalmilag legkiválóbban indokolt 
mozgalommal kellett volna megkezdeni a tisztessé-
ges sajtó védelmét. Akkor ma másképpen állanánk. 

-K 

Ezen feltevésre jogosít nemzeti i rodalmunk fej-
lődése, legközelebbi múltja. Az Új Magyarország éb-
redésében és így irodalmában, magyar voltunknak 
legerősebb oltalmában és kifejezésében nem kevés 
munka, dicsőség jutott osztályrészül a magyar nő-
világnak. Hogy irodalmunk — a kölcsönhatások da-
cára — nemzeti gyökérből sarjadzott, hogy abban 
magyar lélek és érzés élt, egészséges magyar vér 
lüktetett, hogy költőinknek, Íróinknak művei a nem-
zet zsoltárkönyveivé lehettek; hogy bennük hit és 
honszeretet megfért : azt kiváló részben honleánya-
inknak köszönhetjük. A magyar nő nemzeti költőin-
ket, íróinkat nemcsak a maga számára ihlette, 
hanem a nemzet számára is. A magyar irodalom 
«Geniusz»-a tiszta lelkű, szelíd és ha kellelt szigorú 
tekintetű nő volt, aki i rodalmunk tisztességén lelki-
ismeretesen őrködött. 

Hol tartunk m a ? Hova ju to t tunk? 
Mivé lett a magyar i rodalom? Hova, mi szol-

gaságba szegődött — a szabadsajtó? 
Kevesen maradtak és kevesen találják meg a 

magyar humust. A magyar levegőt, a magyar érzést. 
Magyarul írnak, dadognak, de lelkük, de gondolko-
dásuk messze távozott nemcsak a nemzeti Géniusz 
szárnyai alól, hanem a «Tisztesség», az emberi «Ér-
zés» legelemibb határairól is. 

A szabadsajtó a sexualis élet szolgaságában ver-
gődik. Táplálékát egyedül onnan meríti. A «mámo-
ros» nevű írócsoport, a sajtót igájába fogott tőke-
vállalatok, a hatalmukba kerített kolportálási eszkö-
zök, a lelketlen reklámok és kritikátlan kritikák el-
bizakodott, sőt agresszív módon, hallatlan türelmet-
lenséggel szuggerálják a közvéleménybe, hogy hi-
vatásos írónak nem is szabad mást í rn i : mint por-
nográfiát. 

Igy nevezik ők ma saját ideológiájukban a stíl-
szerű kifejezést. Ez ma egyedüli és külön világ. Külön 
meglátás. Külön stil. Külön gondolkozás és érzés. 
Szemérem, ízlés, szégyenkezés — mind külön. A ge-
nialitás is más. Geni csak az, akiben a sexualis má-
mor a maximalis fokra szökik, valahányszor tintába 
márt ja a tollát. 
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És ennek a külön világnak, külön érzésnek, 
külön genialitásnak, stilszerűségnek, mámornak kö-
zéppontjában van a nő. A szabadjára engedett, fel-
magasztalt és a mélységekbe taszított szerencsétlen 
nő. Akinek testét, mint a rabszolganőket, vásárra 
viszi az író, hogy gazdája jól megfizesse. És gazdá-
jának vállalatát, tőkéjét meghizlalja. A nő ennek a 
sajtónak, ennek az irodalomnak kereseti forrása. Egy 
cseppet sem más, mint az a kereskedés, mely mégis 
csempészi a maga árucikkeit. Itt nyiltan, a szabad-
sajtó cégére alatt kergetik ki a nő becsületét, szemér-
mét. Hiszen az ő irodalmi sikerük a sexuális sike-
rektől függ. 

Nincs m á r ebben a világban szent és tiszteletre 
méltó anyaság. Ebben a vásárban minden nő sorsa : 
a bukás. Fehér leány sincs. Egyetlen egy sincs, aki 
tiszta, egészséges, az örökléstől ment, érintetlen lelket 
vinne férje számára. A női hűség mesébe se illik. 
Csak póz. Cinikus, affectáló ficánk. Exotikus jelen-
ség. Vadvirág, mely itt-ott még feltalálható. De az is 
a szemét, a piszok között. És nem azt írja, nem azt 
érezteti, hogy ilyen tipusok is vannak. Azt akarják 
elhitetni, hogy ilyen a nő. Egytől egyig ilyen. így 
mutat ják be a magyar nőt Berlinben is. Meg a ma-
gyar családot. A falut. Még a német is felszisszen 
erre a bemutatásra. «Ha így áll ott a dolog — írja 
egyik berlini lap a magyar színdarab előadása után 
— ahogyan a magyar író nekünk bemutatja alakjait, 
ha az emberek ott mind oly hitványak, az asszony-
nép oly züllött, az anyák oly lelketlenek.. .» No hiszen ! 
Azt mondják, írja egy másik berlini újság': Jó, jó, 
de hiszen ez miliő-rajz. Ha abból áll ez a rajz, hogy 
kiválasszuk a leggazemberebb, a legzüllöttebb, leg-
al jasabb alakokat férfiakban és nőkben és minden-
áron azt a benyomást akar juk kelteni, hogy ilyen 
ott m i n d e n k i . . . egytől-egyig : akkor ez igazán miliő-
rajz. De kérdezzük, mi okból mutat ják be ezt nekünk 
a magyar írók ? Miért tapsolnak a honfitársak ? És 

miért kelljen ezt a világ piacára hurcolni? 
* 

Hát ime, a magyar társadalmat, nemzetet nem-
csak itthon, de a világ piacán is csúffá tette már ez 
a külön világ. Ez a külön tehetség. Ez a külön sajtó. 

Van-e tehát okuk reá a nőknek, hogy ők is 
megvédelmezzék nemcsak a nemzetnek, de a nőnek 
becsületét, tisztességét is. 

A nőt maguk a nők védelmezhetik meg leg-
jogosabban és legsikeresebben. És ez a védelem 
nemzeti missió is. 

Nemcsak a katholikus hölgyek missiója. Joga és 
kötelessége. Minden jólelkű, erkölcsi érzékű, termé-
szetes vagy műveltségtől fokozott szellemi előkelő-
séggel megáldott nőnek ki kell vennie a maga 
részét a tisztességtelen sajtó ellen való küzdelemből 
és a tisztességes irodalomnak védelmében és terjesz-
tésében. 

A tisztességtelen sajtó tudatosan, lépésről-lépésre 
tompítani törekszik a nőben — a nőt. És magával 
a nővel. Ez a törekvés pedig nemcsak a vallás, 
nemcsak a nemzet, hanem a nők veszedelme, tisz-
tessége ellen való merénylet. 

Ma már tisztában lehetnek arról is a nők, hogy 
iróink jókora része egy enervált, megbomlott, sőt 
őrületes világba vezeti a fiatalságot is. Abba a 
világba, hol nincs más boldogság, csak a testi gyö-
nyör, nincs más életcél, mint ennek a gyönyörnek 
hajszolása, keresése. Hogy milyen úton jutnak hozzá, 
ahhoz a mai írók felfogásának semmi köze. A fő, 
hogy hozzá jussanak az ő alakjaik. Nos, ki mentheti 
meg ifjainkat, leányainkat attól a lélektanilag is iga-
zolt és bekövetkező jövőtől, hogy gyermekeik, olvas-
ván, szemlélvén napról-napra ezeket az alakokat, 
ifjúságunk is, saját gyermekeik is észrevétlenül 
hasonlókká válnak. 

Ha egy látogató tisztességes női körben úgy 
beszélne és úgy viselné magát, mint beszélteti a 
maga alakjait a mai «mámoros» írócsoport; ha úgy 
viselkednék, mint viselkednek ma a színpadon sze-
replők: nemde habozás nélkül ajtót mutatnának neki 
hölgyeink? És ha nem tennék? 

Nos, ma hány és hány piszkos szájú írót itt 
leírhatatlan és jellemezhetlen író látogatását nem 
csak engedélyezik a családokban, de jól meg is 
fizetik. 

Nemcsak mulasztás, de bűn volt tehát, hogy a 
nők nem védekeztek, nem szervezkedtek komolyan 
a tisztességtelen irodalom ellen és nem vették védel-
mükbe a tisztességes sajtót. 

Nem szükséges, hogy ez a munka, ez a védelem 
mindenütt egyesületek, alapszabályok szerint tör-
ténjék. És csak akkor történjék, ha az egyesület 
megalakulhat. 

Miként a jótékonyság gyakorlására nem okvet-
lenül szükséges, hogy nőegyesület legyen: úgy a sajtó 
megtisztításának munkája sincs kötve egyesületek-
hez. Jó, ha van, de nem okvetlenül szükséges. 

A női lélek találékonysága, érzéke, befolyása 
ezer utat fog találni e munkára, e védelemre. Minden 
nőnek jó lelke. 

S örömmel tapasztalom, hogy — már talált is. 
Nagy szociális hivatású munka ez. Mert nem 

csak az a jótékonyság, mely kenyeret, ruhát, beteg-
ápolást jut tat annak, aki rászorult. Benső, nagy szük-
sége van ma a családoknak, az embereknek, a nő-
világnak arra is, hogy megóvjuk a lelkeket a mérges, 
a pusztító szellemi táplálékoktól. És rávezessük a 
helyes, az egészséges szellemi fogyasztásra is. 

Az a mozgalom, melyet a nők indítanak a tisz-
tességes sajtó védelmére — a legkomolyabb, leg-
szükségesebb nemzeti szociális tevékenység. Ha a 
nők kezében a világ hatalma, ám próbálják meg 
ezt a hatalmukat mozgósítani a jó sajtó érdekében 
és már is biztosítve van a siker. 
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A pécsegyháznierjyei l iatározmányok és ren-
deletek tára. Összegyűjtötte, rendezte és kiadta Sipos 
István dr. egyházjogtanár a pécsi püsp. hittud. főiskolán. 
Pécs, 1912. Ára 14 korona. — I—'VII és 632 old. 8°. 

Szerző, mint magángyüjtő, a pécsi egyházmegyében 
ma érvényben levő partikulárjogot, nevezetesen az ottani 
egyházi,nevezetesen a közigazgatásijogot, kivánjamunká-
jában közrebocsátani, elsősorban a pécsegyházmegyei 
papság gyakoriali céljaira való tekintettel. Forrásaiból 
nem kivonatot nyújt, hanem magukat a forrásszövegeket 
(elhagyva a nem dispozitiv, hanem didaktikus vagy 
parenetikus jellegű részleteket) teszi közzé, nem időrendi 
sorrendben, hanem egy általa választott dologi sor-
rendben. 

Forrásai : elsősorban a pécsi püspökök rendeletei 
(a XVIII. század első feléig vagyis a dioecesis vissza-
állításának első évtizedeiig visszamenőleg), azután az 
1863. évi pécsegyházmegyei zsinat határozmányai, az 
1858. évi esztergomi zsinatnak a pécsi egyházmegyében 
még érvényben levő határozatai, végre a nmélt. püs-
pöki karnak egyrészről, másrészről az országos kor-
mánynak jobbára az egyházmegyei körlevelekben annak 
idején közzétett határozatai, rendeletei, utasításai. 

Ebből látható, hogy a mű nemcsak formailag érde-
kelhet bármely nem pécsegyházmegyei olvasót is, hanem 
tartalmilag is, mert részben provinciális vagy országos 
partikulárjogot is felölel Sípos gyűjteménye. 

A műnek fentérintett beosztása a következő : I. fe-
jezet. Hivatalos ügykezelés. II. fejezet. Egyházi szemé-
lyek. III. fejezet. A tanítóhatalom igazgatása. IV. fejezet. 
A kegyosztó hatalom igazgatása. V. fejezet. A kormányzó 
hatalom igazgatása. VI. fejezet. Plébániai vagyonke-
zelés. VII. Fejezet. Iskolaügy. Függelék. (Pótlások. Határ-
idő napló. Zsinati dekretumok eredeti sorrendje. Tárgy-
mutató.) 

Az egyes fejezeteken belül szerző ismét alcímek 
körül csoportosítja anyagát és itt már természetesen 
időrendet követ. így példáűl az I. fejezetben ezen al-
csoportok vannak; 1. A hivatalos levelek külfelszerelési 
kellékei. (Idézve vannak az erre vonatkozó 1854. 1865. 
és 1902. évi püspöki rendeletek.) 2. Időszaki jelentések 
mikénti felterjesztése. (Idézve: az 1858. 1901. 1902. és 
1859. évi püspöki rendeletek.) És így tovább. 

A szöveg alatti jegyzetekben sűrűn találkozunk uta-
lásokkal olyan püspöki, kormányhatósági rendeletekre, 
sőt egyetemes egyházjogi forrásokra is, amelyeknek 
szövegét szerző a műbe vagy a maga elé tűzött cél 
miatt vagy a túlbőség elkerülése végett, fel nem vehette, 
bár azok a sor feletti szövegével összefüggésben állottak. 

Amennyire a pécsi egyházmegyének partikulár-
jogát ismerem, a gyűjteményt teljesnek látom ; lényeges 
dolog aligha maradt ki belőle, bár abszolút teljességet 
ilyen gyűjtésnél elérni alig lehet. így is több évi fárad-
ságos munkájába került szerzőnek a gyűjtés. 

Az egyházmegyei jog kötelező ereje tekintetéből 
különben irreleváns az, vájjon valami kimaradt-e e 
magángyűjteményből. Ezt úgy a szerző az előszóban, 
mint a művet a körlevélben ajánló megyés püspök is 
kijelentette. 

A forrásszövegek csoportosítása és a hozzájuk 
fűzött jegyzetek a kánonjogban alaposan jártas és ott-
honos elmére mutatnak, ez a műnek egyik szempontból 

való tudományos értéke. A másik pedig az, hogy a 
kánonjogásznak a magyar partikulárjog megismerésének 
útját megkönnyítelte. Ha az ő példáját minden egyház-
megyében követnék, akkora kánonjogtanárnak és írónak 
könnyű volna az egész magyar partikuláris jogra részle-
tesen figyelemmel lenni, míg így az alig lehetséges. 

Aminek főbecse gyakorlati szempontból van és 
pedig az egyházmegyei papság részére: a püspöki kör-
levelekben fáradságos kutatásra nem lesz többé szükség. 

A műnek azon benyomást kapja az olvasó, hogy 
a pécsi egyházmegyében fejlett partikuláris törvény-
hozás és élénk egyházkormányzali élet volt már ősi 
idők óta. A történész az egyházmegye történetére vonat-
kozó érdekes adatokat is találhat a műben. 

Szerző az ő gyűjteményének kiadásával minden-
esetre igen hasznos munkát végzett, amelyet talán majd 
csak évek múlva fognak teljesen méltányolni azok, akik 
ismételten jó hasznát veszik. A gyűjtésre fordított fárad-
sággal, a rendezésre és felszerelésre fordított gonddal és 
hasznosan alkalmazott szaktudásával szerző a kánon-
jogi elmélet, az egyházkormányzat és a lelkipásztori 
gyakorlat embereinek elismerését és háláját vívta ki 
magának. 

A mű megrendelhető szerzőnél. Melegen ajánljuk. 
Hanuy Ferenc dr. 

* 

Az i m p r e s s z i o n i z m u s l é l ek t anábó l . Az impresz-
szionizmus olyan szó, mely majdnem minden olvasmá-
nyunkban kisért. Olt látjuk napilapunk hasábjain és az 
esztetikai tankönyvekben és értekezésekben ; mindun-
talan fülünkbe cseng, ha tárlatokra megyünk, kedvelt 
szava a zsúroknak, ahol a mélyebb esztétikai művelt-
séget van hivatva elárulni. X festő impresszionista, ő 
maga is azt állítja a festményeire ráismerni olyan nehe-
zen akaró közönségnek ; Ady Endrét meg a Nyugat köl-
tőit azért olvassa olyan szívesen, mert impresszionisták, 
mondja az a fiatal leányka, aki Farkas Imre költemé-
nyeiből már kinőtt. Az egyik dicsér e névvel, a másik 
kárhozlat vele, de nagyon kevesen vannak, akik azzal 
törődnek, vájjon ez a sokat emlegetett műszó fejezhet-e 
ki egyáltalában dicsérni vagy kárhoztatni valót, azaz 
szolgálhal-e esztetikai vagy ethikai értékelés műszavául ? 
Ezt a kérdést — úgy véljük — leginkább az impresz-
szionizmus lélektana van hivatva eldönteni. 

Az impresszionista író vagy művész onnan nyeri 
nevét, hogy a külvilág eseményeivel, melyeket benső 
világában átélve külsőleg realizál, bizonyos vonatko-
zásban van. Reprodukál és a reprodukálás módjával 
árulja el, hogy impresszionista-e vagy sem. De nem a 
reprodukálás külső megnyilvánulása teszi, vagy nem 
leszi azzá, hanem az ezt megelőző belső folyamat, mely-
nek a műtermék csak képe, esetleg hamis képe, de 
mindenesetre olyan, mely a legtöbb esetben egyedül 
szolgál az ember megítélésének normájául. Látok vala-
mely jelenséget, például látom a Maros sárgás, piszkos 
vize mentén lenyugvó napot és látja egy impresszionista 
is. Képzete van neki is róla, nekem is, aki nein vagyok 
impresszionista. Ezt a képzetet én is elraktározom a 
szellemi termékeim közé, ő is. Már a képzet Iétrejövé-
sében is különbség van, de különbség van főleg annak 
újra előidézésében is. 

Egyéni természetünkben rejlik ez a különbség. Az 
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én szellememet így jellemezhetnek,1 hogy az inkább a 
«benső felé van fordulva», az övé ellenben inkább a 
«külső felé irányított». Az én lelkivilágom másképen 
rezonál a külső jelenségekre, mint az övé. Az egyik 
elmélyedő szellem, mely inkább magában él, mint azon 
kívül, a másik a kiilsö észrevételek szelleme, mely 
— hogy e paradoxon! használjuk — inkább magán-
kívül él. Érdeklődésünk körét egészen más tárgyak 
determinálják. Ö él a külső benyomásoknak, gondolko-
dásán bizonyos iïdeség, frisseség van ; én inkább tarta-
lékból élek s kevesebb befolyást gyakorolnak rám az 
újabb észrevételek, az impressziók. Ö inkább kifelé 
irányítja tekintetét, én inkább befelé. Ö a praktikus 
szellem, én a spekulativ. 

Mindenesetre a jellem lélektanával van dolgunk és 
pedig két különböző jellemmel. Hogy melyik az érté-
kesebb, az a kérdés egyáltalában nem is tartozik ide. 
Amivel az esztetika foglalkozik, az törvénykódex, amivel 
a lélektan foglalkozik, az természetrajz. A kettő 
egymástól szigorúan elválasztandó. Mindeneseire bár-
minő normák szerint ítélő esztetikánk is van, azoknak 
helyességéről addig vitatkozni sem lehet, mig a lélek-
tani belátás és megértés meg nem előzi. Ha pedig 
egyszer felismertük, hogy az impresszionizmus épen 
olyan jellembeli vonás, mint az, amelyet a régiek pél-
dául a melancholikus szóval akartak kifejezni, már nem 
ítélhetünk úgy arról a művészi termékről, mely szintén 
nem más, mint az átélt külső világ egyéni kinyilatkoz-
tatása, mint valami értéktelen termékről. Minden nor-
mativ tudománynak, az esztétikának is léhát, csak e 
tudomány alapjáúl szolgáló genetikus tudomány átdol-
gozása adhat kulcsokat normái kidolgozásához. Épen 
azért véltük szükségesnek az impresszionizmust tartal-
milag megvizsgálni, hogy a lélektani meyértés helyes 
esztetikai megítéléshez vezessen. 

Czakó Ambró dr. 

Az Őskeresztény áldozat Jreneusig. (in.) 
2.) Az őskeresztény irodalmi források. 

Hogy az első keresztények áldozatnak tartották 
az eucharistiát, történetileg megállapított igazság. 
Erre nézve a kutatók között, mint láttuk, semmiféle 
nézeteltérés nem forog fönn. 

Amit azonban a források alapján tisztáznunk 
kell, az az a kérdés: mi tette tulajdonkép áldozattá 
az őskeresztények szemében az eucharistiát? Az 
ima-e, mely kisérte s amihez oltár nem kell, csu-
pán áldozó-asztal, mint Harnack és Wieland állítják; 
vagy pedig az eucharistiában jelenlevőnek hitt 
Krisztus testének és vérének föláldozása-e az oltáron, 
amit mindakettő tagad? Szóval ima képezte-e az 
őskeresztények áldozatát, vagy oblatio ? 

Ennek eldöntése céljából tanulmányoznunk 
kell a meglévő ősirodalmi forrásokat, kezdve az 
utolsó vacsorai alapítószavakon, végig egész Ireneus 
nagy művéig, folytonos tekintettel Wielandra és 
Harnackra. 

1 Ktages, Die Prinzipien der Charakterologie. Leipzig 1910. p. 45. 

/l.) Ar eucharistia, mint áldozat, elrendelése az utolsó 
vacsorakor. 

(Máté 26, 26; Márk 14, 22; Luk. 22, 19 és 1. Kor. 11, 24.) 

1. Harnack, mint az imént hallottuk tőle, elis-
meri, hogy Jézus utolsó vacsorai szavai: xoOxo 7to:srx£, 
parancsot tartalmaznak egy bizonyos vallási cselek-
mény végzésére. A forrásokban olvasható gyakori 
utalás kényszerítette erre a vallomásra. Nem a for-
rások hibája, ha azt már nem látta meg, hogy mi-
féle vallási cselekmény végzésére vonatkoznak Jézus 
szavai. 

Az első ilyen forrás az új-szövetségi szent-ira-
tok. Négv új-szövetségi iró is elmondja, mit tett és 
mit rendelt el Jézus halála előestéjén a jeruzsálemi 
coenaculumban, ahol a xoOxo Ttoiefxs parancs elhangzott. 
Máténál, Márknál, Lukácsnál és sz. Pálnál találjuk 
följegyezve a történteket, a mely textusoknak kriti-
kai értéke, szóval hitelessége, beható kutatások és 
kézirati összehasonlítások alapján minden kétségen 
felül meg van állapítva.1 Tehát történeti nyomozá-
sunkban biztosan támaszkodhatunk rájok. 

A történet pedig ez: Jézus 12 apostolával elvé-
gezvén zsidó ritus szerint a húsvéti bárányevést 
(Pascha), a megszokott Hallel-imák kíséretében, 
Lukács szerint : Mondá nekik : Kívánva kívántam e 
húsvétét megenni veletek, mielőtt szenvedjek... És 
vévén a kenyeret, hálát ada és megszegé és nekik 
adá mondván : Ez az én testem, mely érettetek ada-
tik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonló-
kép a kelyhet is, miután vacsorált, mondván : Ez a 
kehely az új-szövetség az én véremben, mely érettetek 
kiontatik. 

Szent Pál így beszéli el az esetet. Az Úr Jézus, 
amely éjjel elárultaték, vevé a kenyeret és hálát ad-
ván, megszegé és mondá : Vegyétek és egyétek, ez 
az én testem, mely érettetek adatik, ezt cselekedjétek 
az én emlékezetemre. Hasonlókép a kelyhet is, minek-
utána vacsorált, mondván: Ez a kehely az új szö-
vetség az én véremben, ezt cselekedjétek, valahány-
szor isszátok, az én emlékezetemre. 

A xoöxo TOieíxs parancsnak ez tehát a történeti 
kerete. Az egész jelenet az adott paranccsal együtt 
természetesen egészen szokatlan, sőt érthetetlen volna, 
ha nem annak a beteljesedéséről volna benne szó, amire 
az ószövetségi áldozatok és próféták jövőre való 
utalásukkal már jó előre előkészítették az embereket 
s ha Jézus maga már előre ki nem oktatta volna 
tanítványait a bekövetkezendőkről, Jánosnál (6, 48-59) 
közölt beszédével előre ígérvén nekik eledelül az 
emberfia testét és italul az emberfia vérét. Innen ért-
hető, hogy minden alfélé vitatkozás Jézus imént 
elhangzóit szavainak értelme felől, mint aminő egy-

1 Helm : Die Einsetzung des hl. Abendmahles. Würz-
burg. 1900. 17. s. k. 1. — Berning : Die Einsetzung der hl. 
Eucharistie. Münster 1901. 22. 1. A szövegek részletes kriti-
káját adják. 
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kor l ibér iásnál , a galileai lenger partján, elmondott 
s Jánosnál olvasható igéreti szavait («Az én testem 
bizonnyal étel és az én vérem bizonnyal ital stb.») 
kisérte, az utolsó vacsorán, az alapító szavak elhang-
zása után, az apostolok között többé fel nem merült. 

A kérdés már most az, mit telt akkor voltakép 
Jézus ? Ezt annyival is inkább kell tudnunk, mert 
rendelkezése szerint ugyanazt kell majd tenniök 
apostolainak is, az ő emlékezetére. 

A felelet nem nehéz annak, aki ismeri a zsidó 
vallás archeológiáját. 

A kép ugyanis, mely Jézus utolsó vacsoravégi tény-
kedését elénkbe tárj a,egészen az ó-szövetségi áldozatok-
ról van mintázva, egészen az ó-szövetség, a mózesi 
áldozatok eszmekörében mozog. Ugyanaz az eljárás, 
ugyanaz a beszédmód, mint azoknál. Itt is test ada-
tik, vér onlatik az emberekért és pedig, mint Máté 
(26, 28) hozzáteszi, amely sokakért kiontatik a 
bűnök bocsánatára. Ugyanilyen természetűek voltak 
a mózesi törvény által előírt áldozatok is. Ott is 
volt feláldozott tárgy, volt helyettesítés — állat em-
ber helyett — s ugyanaz a cél: a bűnöktől való 
tisztidás. Ezért nevezi szent Pál (II. Kor. 5, 21) Jézust 
a bűnökért, a mi bűneinkért bemutatott áldozatnak. 
Egyetlenegy különbség jelentkezik Krisztus eljárása, 
s az ó-szövetségi áldozatok között, az, hogy a zsidó 
áldozatoknál a bűnös embert helyettesítő, az ember 
bűneit engesztelő állatok vére folyt, a jelen esetben 
ellenben,valósulván az, amire azok mint bekövetkezen-
dőre mulattak, a feláldozott tárgy Krisztus teste és vére. 
Az áldozati helyettesítés («érettetek», «sokakért») 
ellenben és a cél ugyanolyan. 

Még egy másik körülmény is ugyanaz,mintamellyel 
az ó-szövetségi áldozatoknál, legalább az egyik áldozati 
fajnál, in sacrificiis pacificis,1 találkozunk. A feláldo-
zott állatot részben a papok, részben az áldozatot 
bemutatók közt osztották fel s azok ették meg azt. 
Ugyanígy tett Jézus is. A kenyeret, melyet testének 
és a bort, melyet vérének mondott, szétosztotta apos-
tolai közt, hogy egyék és igyák. 

Kétségtelen ezek szerint, hogy Jézus az utolsó 
vacsora végén áldozatot mutatott be2 és pedig a 
zsidók egyik legfőbb áldozata,, a húsvéti bárány el-
fogyasztása után,3 s mint Lukács Jézus szavait idézi : 
mielőtt szenvedjek, a kereszthalál elszenvedése előtt. 
Más szóval, Jézus az utolsó vacsorakor, mint erre 
beszédének tartalmából föltétlenül következtetnünk 
kell, teremtői hatalmával a földi elemeket, a kenye-
ret és bort testévé és vérévé változtatta s magát eb-

1 Thalhofer: Das Opfer des alten und neuen Bundes. 1870. 
193. 1. 

3 «Es gehört eine steife Absicht dazu, um den Opfercha-
rakter der Eucharistie in ihrer Einsetzuug zu verkennen» — 
irja Schell: Kath. Dogmatik. III. 2. 518. 1. 

8 Ennek jelentőségét szépen értelmezi Schanz : Die 
Lehre von den heiligen Sakramente der kath. Kirche. Frei-
burg. 1893. 441 1. 

ben az eucharisztikus állapotban mennyei Atyjának 
feláldozván, (bűnök bocsánata csak Istennél található), 
feláldozott testét és vérét odanyújtotta eledelül és 
italul tanítványainak. Az áldozati lakomát itt is te-
hát — s ez a harmadik azonossági körülmény 
mint az ó-szövetségi áldozatoknál, az áldozat bemu-
tatása előzte meg, miután csak a már megölt és 
feláldozott bárány adatolt az áldozatbemutató zsidók-
nak eledelül. Ohne Opfer kein Opfermahl, mondja 
idevonatkozókig Thalhofer. 

Jézus utolsó vacsorai cselekedetének értelme 
tehát ez: Mielőtt másnap a kereszten vérét ontva 
föláldozta volna magát, már előző este, a kenyér és 
bor szine alatt, vérontás nélkül, áldozatul mutatta 
be magát mennyei Atyjának. Az, hogy két szin alatt 
tette ezt, tudvalevőleg a testtől elvált vér a halált 
jelenti, jelezte áldozatának viszonlagos áldozati 
jellegét (erat sacrificium relativum ad crucem '); hogy 
pedig a húsvéti bárány, a zsidók egyik legfőbb áldo-
zatának evése után tette, ama szavak kíséretében : 
ez a kehely az új szövetség az én véremben, jelezte, 
hogy ez az áldozata az ó-szövetségi áldozatok he-
lyébe lépvén,2 lesz az új szövetség állandó, vérontás 
nélküli áldozata, melyet apostolainak az ő emléke-
zetére folyton és folyton bemutatniok kell. A jeru-
zsálemi kis étterem volt tehát az első keresztény 
templom, asztala az első keresztény oltár, az úrvacsora 
az első keresztény mise, melyet elsőnek lelkünk fő-
papja, Jézus Krisztus, maga mutatott be. 

«Ezt cselekedjétek», xoOto TOCEÍIS parancs vonat-
kozása tehát nyilvánvaló. Semmi kétséget sem hagy 
hátra. Nem lehet ennélfogva Harnackkal kételked-
nünk a fölött, hogy micsoda vallási cselekmény vég-
zésére vonatkozik az? «Ezt» cselekedjétek, mondta 
Jézus. Az apostoloknak is tehát kenyeret és bort 
Krisztus testévé és vérévé kell változtatniok (ez-
zel papjaivá avatta őket) és állandóan vérontás nél-
küli áldozatként a mennyei Atyának bemutatniok. 

Ez az új áldozat pedig, mely a hálaadástól 
(sir/apicraCv) kapta görögös eucharistia nevét, hogy 
Wielandra reflektáljunk, a mondottak alapján a leg-
szembeszökőbb módon és egész mivoltában : oblatio 
rei sensibilis s nem egyszerűen ima. Krisztus teste és 
vére a feláldozás tárgya. Aminthogy Krisztus nem azt 
mondta apostolainak: imádkozzatok, hanem: ezt, 
amit én most tettem, cselekedjétek az én emlékeze-
temre. noieits! 

íme evangeliumi prototípusa annak az eucha-
ristiának, melyet Harnack a Didachéban, mint 
intézményt, készen talál s a melyről annyiszor szól-
nak az utána következő őskeresztény iratok, ismé-
telvén mindazt, amit róla az imént az evangeliumi 
szövegek alapján megállapítottunk. Az evangelium és 
az utána következő iratok tehát kölcsönösen magya-

1 Franzelin : Tract, de s. Euch. 1887. 386. 1. 
2 Thalhofer: i. műve. 185. 1. 
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rázó fényt vetnek egymásra ; egyik a másik nélkül, 
a kutforrások az evangelium nélkül, meg nem érthe-
tők, amint ezt különben Harnack fönnebb bemuta-
tott erőlködése is mutatja. 

2. Az utolsó vacsora nem volt pusztán lelki la-
koma, communio, áldozás, mint Luther és Kálvin taní-
tották, hanem egyúttal áldozat (sacrificium, 9-uaca) is,1 

és pedig, tekintve az ó-szövetségi áldozatok analógi-
áját, melynek képére készült, előbb volt áldozat, azután 
lakoma. Ez az én testem, mely érettetek (tehát nem nek-
tek, hanem érettetek) adatik, ezt egyétek, mondta Jézus. 

És pedig vérontás nélkül való áldozat volt; mert 
az élő Jézus mondot ta : ez az én testem, mely érettetek 
adatik, ez az én vérem, mely kiontatik a bűnök bocsá-
natáért. A jelenben, az akkor végbemenő feláldozás-
ról beszélt,2 aminek lehetőségét nem az ész mértéke 
szerint kell értékelnünk, mivel ez a feláldozási mód 
ugyanannak az isteni mindenhatóságnak a műve 
volt, mint az a nyilatkozata a kenyérről : ez az én 
testem. Az ilyen isteni ténykedéseket az emberi cse-
lekvés lehetőségei és módjai szerint mérlegelni akarni 
oktalanság volna. Nincs tehát igaza Renznek, midőn 
azt mond ja : «Az írásban a vérontás nélkül való 
áldozat fogalma oly értelemben, hogy valami élőlény 
megöletik, anélkül hogy meghalna, hogy feláldozta-
tik, anélkül hogy vére folyna, ismeretlen.»8 Honnan 
is vette volna a hagyomány ezt a fogalmat, ha nem 
Jézus utolsó vacsorai eljárásának az értelmezéséből? 

Hasonlókép nincs igaza Wielandnak se, midőn 
azt mond ja : «Nem Krisztus teste és vére a mi áldo-
zatunk, hanem az a teremtő ima, mely Krisztus testét 
és vérét (az eucharistiában) létesíti s mely által 
végtelenül dicsőíttetik az Isten». Ez Krisztus tényke-
désének csak a fele része volna, t. i. testének és véré-
nek eucharisztikus állapotba való helyezése; ez azon-
ban magában csak a conditio sine cpia non a fő-
teendőhöz: annak az igy létesített testnek még éret-
tünk «adatnia» is kell, az az föláldoztatnia a bűnök 
bocsánatára. Jézus parancsa ugvanis az egész általa 
végzett cselekvényre, mint egy összefüggő egészre, 
vonatkozott, azt részekre bontani s az egyiket el-
ismerni, a másikat meg félrelökni, nem szabad. 

Tény ugyan, hogy az újszövetségi írók, midőn 
Jézus utolsó vacsorai ténykedéséről értesítenek, nem 
nevezik azt kifejezetten «áldozatnak»; de hiszen az 
evangélisták magát a kereszthalált se nevezik ezen 
a néven. A kifejezés náluk nem fordul elő, de nem 
is volt arra szükség.4 Akik számára az evangeliu-

1 Gihr : Das lit. Messopfer. Freiburg. 1877. 70. 1. 
2 «Diese Präsentia (8I8Í|IEV&V, ÁX^UVÓIISVOV) drücken allein 

schon die gegenwärtige Opferqualität der heil. Abendmahls-
handlung aus». Bisping : Erklär, des Evangeliums nach 
Matthäus. Münster. 1867. 516. 1. 

3 Renz i. műve I. 141. 1. 
4 Das: Thut .dies zu meinem Andenken enthielt ein 

Gebot zu einer bestimmten religiösen Handlung ; eine solche 
konnte aber nur als Opfer dargestellt werden, und dies um 

mok írattak, a zsidóságból és a pogányságból meg-
tért s az áldozatokhoz hozzászokott első keresztények, 
a szavakból és az eljárásból jól tudták, miről van 
szó. Az utolsó vacsora leirása egészen a zsidó áldo-
zati rítus eszméit tükrözteti vissza, ügy hogy sem az 
apostolok nem lehettek kétségben teendőjük felől, 
sem pedig a hivők serege nem kételkedhetett a felől, 
hogy az eucharistiában az újszövetség vérontás nél-
küli áldozata van számára elrendelve. Ez a tudat 
lehet csupán a tradíció azonos felfogásának az alapja. 

3. Ennek dacára Renz s nyomában Wieland, akár-
csak a protestantizmus alapítói, az utolsó vacsorában 
s nevezetesen Jézus parancsában mégis csupán csak 
egy emlékvacsora tartásának s nem áldozat bemuta-
tásának elrendelését keresik. Renz szerint: Dieses 
Mahl ist die Erinnerung an das Opfer, es ist nicht 
das Opfer selbst.1 Wieland pedig azt m o n d j a : Az Úr 
a kenyeret és bort a jövőben föláldozandó testének és 
vérének mondotta,2 vagyis a következő napi kereszt-
áldozatra gondolt. Ami annyit jelent, hogy tehát 
amit előtte való nap este végzett, nem volt áldozat, 
hanem csak búcsulakoma. 

Filologiai okra támaszkodnak: a Vulgata latin 
szövegére. Vulgata az eredeti görög szöveg parti-
cipium praesens-ét (ScSófievov, sxyuvópvov, traditur, 
eífunditur) jövővel adja vissza: tradetur, effundetur. 
Tehát, — úgy vélik — hogy amit Jézus az utolsó 
vacsorán testéről és véréről mondott, az csak a követ-
kező napi kereszthalálra vonatkozott. 

Érvelésük azonban csak látszólagos értékű. Elő-
ször is, mint Knabenbauer megállapította,3 a régibb 
Vulgata-kéziratokban jelen időben áll a kérdéses 
ige: eífunditur. Másodszor a Vulgata eme szövege 
nyilvánvalóan nem egyszerű fordítás, hanem már 
egy tani reflexiónak a szövegbe való bevitele, mint 
ez az eset előfordul pl. a protoevangeliumnál is, 
(Gen. 3, 15), ahol a zsidó szöveg ipse-je ipsa-val (szűz 
Máriára vonatkoztatva) van visszaadva. Ugyanis Pohle 
kimutatja,4 hogy a görög nyelvben nincs rá példa, 
hogy a participium praesens jövőre vonatkozzék, 
mikor a főmondat igéje jelenben áll, mint a mi 
szövegünkben : xoöxo èortv... éxyuvófievov. Különben 
minden kétséget arra nézve, hogy Jézus valóban a 
jelenben végbemenő áldozatról beszélt, eloszlat Lukács 
előadása, aki a vérontást a kehelyben s nem a keresz-
ten történőnek mond ja : t6 Tcor/jpcov év xtp at|iaxt zb 
ây.yjjvéj'.Evoy, vérem, amint a kehelyben van, ontatik 
ki értetek, mondta Jézus. Tehát a kiontás az utolsó 
vacsorakor történt. Igaz, hogy az a vér, mely akkor 
a kehelyben volt, másnap a kereszten is kiontatott 

so mehr, als der lleidenchrist das «thue» (noisiv) — wie Har-
nack sagt — im Sinne von «opfern» (9-úsiv) verstehen zu 
müssen glauben konnte. Schanz i. műve 442. 1. 

1 Renz i. műve I. 131. 1. 
2 Wieland: Mensa und Confcssio. 23. 1. 
8 Knabenbauer: Comment, in Math. 1892. 424 1. 
4 Pohle : Lehrbuch der Dogmatik. 1908. III. 333. 1. 
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érettünk, de azt már nem lehet mondani, hogy a 
kereszten a vér keh/he ontatott ki. A kereszten nem 
a kehely ontatott ki. Ehhez Pesch a következő rész-
letesebb magyarázatot fűzi:1 Jóllehet a kehely és a 
vér a jelen esetben ugyanannak mondható, ameny-
nyiben noxr/pcov, a kehely, mint tartalmazó, a tartalom 
helyett állhat; de a jelentés módjára nézve mégis 
jelentékeny különbség van (mint ha t. i. egyszerűen 
csak a vért említené magában). A vért ugyanis nem 
lehet egyszerűen kehelynek nevezni, csak annyiban, 
amennyiben a kehelyben foglaltatik, úgy hogy Krisztus 
szavainak értelme ez : vérem most, ahogy a kehelyben 
van, ontatik ki értetek. Ha Krisztus vére csak másnap 
a kereszten ontatott volna ki, semmiképen sem lehelne 
mondani, hogy a kehely ontatott ki, 

A Vulgatában eszerint nem egyszerű fordítással, 
hanem már tani reflexióval van dolgunk, ami nem 
változtat az eredeti görög szöveg értelmén,2 mely 
egész tartalmával az utolsó vacsorakor végbement 
áldozatra Utal. Ynlgata az utolsó vacsorai áldozatot 
a másnapi keresztáldozatra való vonatkozásában 
mutatja be, amint hogy tényleg az utolsó vacsora 
eme benső vonatkoztatás nélkül ép oly kevéssé magá-
ban álló áldozat, .mint az ó-szövetség tipikus áldo-
zatai. Innen benne a két szín elkülönítése a halál 
jelképe. 

A legkézzelfoghatóbb kommentár a fönnebbi 
magyarázatunkhoz pedig maga az őskeresztény iro-
dalom egész terjedelmében. Mely alapon nevezhették 
volna az utolsó vacsorakor elrendelt eucharisliát állan-
dóan áldozatnak, ha azt Jézus csupán csak lakomá-
nak rendelte volna ? Vagy hogyan beszélhettek volna 
az őskeresztények az eucharistiáról, mint áldozat-
ról, ha az ő szemükben csupán csak az ima képezte 
volna az áldozatot? Igen jellemző különben, hogy 
se az utolsó vacsorai történetben, se pedig a Dida-
chéban (c. 14.), ott, ahol az eucharistia először van 
8uo:a-nak nevezve, tehát a két alapvető helyen, ima 
nem is fordul elő. 

Végül még egy észrevétel. Renz és Wieland Jézus 
utolsó vacsorai szavait a másnapi keresztáldozatra 
vonatkoztatva, egy megoldhatatlan nehézségbe bonyo-
lódtak. Az eucharistia a xoOxo -OIEÍTE értelmében az 
utolsó vacsora s nem a keresztáldozat ismétlése ; arra 
s nem erre vonatkozik Jézus parancsa : ezt cseleked-
jétek az én emlékezetemre. Az Wielandék szerint 
pusztán lakoma volt, ez áldozat. Ha pedig az utolsó 
vacsora nem volt áldozat, természetesen nem is 
ismételhető, mint áldozat. Hogyan nevezhette már 
most az ősegyház a keresztáldozat mellett az eucha-
risliát is állandóan áldozatnak? Hogyan tehetie ezt, 
ha az Úr az este csupán a jövő napi áldozatról be-
szélt s ha az utolsó vacsorát egyszerűen csak búcsu-
lakomának tekintette? Ez lehetetlenség. Itt vagy az 

1 Pesch: Praelect. Dogmaticae 1896. VI. 373. 1. 
2 Non aliud in utraque lectione graeca et latina, sed 

dem alio modo continetur. Franzelin i. műve 361. 1. 

ősegyház tévedt, vagy Renz és Wieland tévednek. 
Hogy kinek van igaza, nem nehéz eldönteni. 

Összegezve a mondottakat, az alapítószavakból 
azt tanuljuk, hogy az eucharistia valóságos áldozat, 
melyben Krisztus teste és vére áldoztatik fel. Ha az, 
akkor nyilvánvalóan áldozat az oblatio rei sensibilis 
s nem az ima értelmében. Az első őskeresztény iro-
dalmi forrás — az evangéliumok — tehát nemcsak 
nem támogatja Wieland véleményét, mintha a keresz-
ténység az áldozatról, ellentétben a zsidósággal és a 
pogányság'gal, valami új szellemi fogalmat alkotott 
volna, hanem egyenesen ellentmond annak. Dudek. 

Ii. Sző reg . Aki szereti a komoly olvasmányt, annak T e l e f o n 
kedves az. 

K. B u d a p e s t . Csúnya egy dolog, annyi bizonyos; de 
kérem, úgy látszik a magyar temperamentumhoz tartozik, 
hogy ne ismerjen tekintélyt. Aki nálunk magas állásban van, 
vagy egyénileg kiváló, azt előbb-utóbb kikezdik és ronggyá 
tépik, hogy semmivé legyen. Tessék csak végignézni akár 
politikai, akár egyházi igazán kiváló férfiaink során, van-e 
csak egy is köztük, akit a gonosz nyelvek meg nem támad-
tak, akit le nem lesipuskáztak volna? Ilyen jelenséget leg-
feljebb a Balkánon tatái, a művelt Európa országaiban nem. 
Mi nem tudunk egymásnak örülni, mi nem tudjuk nagyjain-
kat tisztelni. 

M. B u d a p e s t . «Minek szavalnak az önzés ellen, mikor 
minden ember önző s úgy is cselekszik valamennyi. Egy 
világtörvénnyel akarnak szembeszállni ?» — írja levelében s 
feleletet vár. Hát a feleletem az, hogy ön alaposan téved. 
Rosszul tanulta, ha tanulta, a keresztény etikát, mely a sze-
retetet, tehát az önzetlenséget írja elő az életberendezés 
alapjául. Nem tudja megkülönböztetni a helyes önszeretetet 
az önzéstől, mely pedig egy világgal különbözik tőle s 
mások jóvoltának előmozdításában is tevékeny. Másodszor 
emberi megfigyelései is hiányosak : van ám sok önzetlen 
ember is, aki nagyon gyakran a saját javának háttérbe 
szorításával fáradozik a közjóban — ingyen, elismerés nélkül, 
sokszor egy egész életen át. A szeretet törvénye egy ideál, 
melj' felé ha nem törekszik mindenki, hanem önzésbe merül, 
vétkezik, bűnhődik is előbb-utóbb, de azért a törvényt nem 
létezővé nem teszi. Christus régnât, et Charitas régnât s 
emeli, tökéletesíti folyton az emberiséget, ha ön s az önhöz 
hasonló rövidlátók nem is veszik ezt észre. 
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A Tjeinké-féle dominánsok• ( i ) 

Heves tollharc folyt és folyik napjainkig a böl-
cselkedni is szerető természettudósok között a vita-
iizmus, illetőleg antivitaiizmus kérdése körül. Mindkét 
elmélet a létért küzd, mely kettejök közül épen az 
ellenmondás elve alapján csak az egyiket illeti. Az 
antivitalisták vagy azt vallják, hogy a vegetáció nem 
élet, vagy azt, hogy ez csak olyan alsóbbrendű élet-
nyilvánulás, mely úgy viszonylik a növény — és 
mondjuk: állat — szervezetében működő mekanikai, 
fizikai vagy vegyi erőkhöz, mint az okozat az ő 
egyedüli, kizárólagos okához. Ellenben a vitaiizmus 
hivei a fizikai és kémiai erőket az életjelenségek 
megmagyarázására elégteleneknek mondják s épen 
ezért valamely ezeknél magasabbrendű életerő föl-
tétlen szükségességét hangoztatják. 

Legérdekesebb e kérdésben a kiéli botanikusnak, 
Reinke J.-nak állásfoglalása. Úgy látszik, nem tetszik 
neki ez a név: «vitalizmus», «neovitalizmus» s szinte 
tiltakozik az ellen, hogy őt a neovitalisták hivei közé 
sorozzák. Pedig ő az ! Hiába hivatkozik arra, hogy 
ő tagadja a «principium vitale», illetőleg «vis vitá-
lis» (Lebenskraft) létezését, hiszen fölveszi az élet-
jelenségek megmagyarázására úgynevezett dominán-
sait (die Dominanten), melyeknek pedig csak a neve 
különbözik a vitalisták principium vitaléjától. A «do-
mináns» név ilyen értelmezésben egészen Reinke 
találmánya. E latin szóval a dominánsoknak azt a 
magasabb, uralkodó szerepét és viszonyát akarta 
kifejezni, melyben ezek az energiákkal állanak. 

Ám vessük föl a kérdést: miben áll a dominán-
sok lényege s a felelet meg fog győzni minket affelől, 
hogy Reinke a «vitalizmus»-ban tényleg csak a szót, 
nem pedig a fogalmat s a tant vetette el.1 

1 A nehézség többek között nbban rejlik, hogy akadunk 
néhány érdekes sorra P. Gander egyik munkájában (Der 
erste Organismus) 121. 1., melyeket Reinkétől szószerint idéz 
a következőkben: «Ich habe mich selbst als Mechanisten 
eingeschätzt, da ich in meiner Dominanten-Theorie, die auf 
die leblosen Maschinen gegründet ist, den Mechanismus bis 
auf seine äussersten, mir möglich erscheinenden Kon-
sequenzen getrieben zu haben glaubte». — Sőt újabban is 
(Naturwissensch. Vorträge III. 1908. 67. 1.) ily határozottság-
gal nyilatkozik Reinke : «Diese meine Anschauung möchte 

1. Reinke az organizmus csodálatos szerkezeté-
ből Isten (Kosmische Intelligenz) létezését bizonyítja, 
e szerkezet működéséből pedig arra következtet, hogy 
az életjelenségek nem egyszerű mekanikai, fizikai és 
vegyi erők munkája. Keres tehát magasabb rendű okot ; 
így veszi föl aztán e jelenségek megmagyarázására 
a dominánsokat, melyek az energiákat munkájukban 
irányítják.1 Okát keresi a növények és állatok szerves 
működésének, mert erre a vakul működő belső 
energiákat elégteleneknek tartja. «Dass ein Organ 
oder ein ganzer Organismus mit seinen final auf 
einander bezogenen Systembedingungen durch eine 
blosse Energie hervorgebracht sei, halte ich für aus-
geschlossen». Bátor, világos szavak ezek, melyeket a 
nagynevű kiéli botanikus tollából igaz élvezettel 
olvasunk. 

Nehéz volna olyan meghatározást adni, mely 
felölelné magában a dominánsok teljes lényegét s 
tökéletes képét nyújtaná annak, amit Beinkea «Domi-
nante» szóval mondani akar. Ily meghatározási maga 
Reinke sem ad sehol, pedig akár «Die Welt als Tat», 
akár «Philosophie der Botanik», akár «Einleitung in 
die theoretische Biologie», akár «Naturwissenschaft-
liche Vorträge» című munkáját vegyük kezünkbe, 
mindenütt szinle unalmas részletességgel tárgyalja 
kedves tanát a dominánsokról. De arra már nagyon 
ügyel, hogy ne lehessen összezavarni a dominán-
sokat a szervezetekben működő energiákkal, jóllehet 
«dynamisches Prinzip» mindakettő. 

Hasonlattal élve azt mondhatnók, hogy a szerves 
élőlény úgy viszonylik a benne működő természeti 
erőkhöz s ez utóbbiak az őket irányító dominán-
sokhoz, mint a kocsi az elébe fogott lovakhoz s ezek 
a kocsishoz. A példa nem a Reinkéé, de gondolom, 

ich als die mechanistische Auffassung des Lebens bezeich-
nen . . . Ich glaube, dass diese Auffassung durchaus ver-
schieden ist vom sogenannten Vitalismus . . . Darum sollte 
von der Lebenskraft füglich nicht länger die Rede sein». 

1 «Unter Dominanten verstehe ich die Kräfte, die das 
System einer Pflanze, eines Tieres mit seinen Teilen (Organen) 
hervorgebracht haben. Ursachlos können diese nicht ent-
standen sein». Philosophie der Botanik. Leipzig, 1905. 52. 1. — 
így jelöli meg nagy általánosságban maga a dominánsok 
tanának atyja, Reinke, dominánsainak szerepét és szüksé-
gességét. 
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találóan alkalmazható arra, hogy világos s elképzel-
hető legyen a dominánsok és az energia között 
létező reális különbség s az az alárendelt viszony, 
mely szerint működésükben egymástól kölcsönösen 
függnek. Ha a lovak nem húznak, hiába irányítja 
jobbra vagy balra a gyeplőket a kocsis — épen így 
a dominánsok is tehetetlenek, mihelyt a természeti 
erők fölmondják a szolgálatot. Ebből pedig tényleg 
nem következik, hogy a dominánsok és energiák 
egyet jelentenek, hanem legföljebb csak annyi, hogy 
működésükben kölcsönösen és szükségképen rá-
szorulnak egymásra.1 

Ezeknek megfelelően «nicht energetische Kräfte »-
nek nevezi a dominánsokat,2 melyek a szervezetek-
hez viszonyítva nem egyebek bennmaradó erők 
sorozatánál, ellentétben az energiával, mely kívülről 
hat a növényre vagy az állatra. A dominánsok tehát 
tényleg uralkodnak az energiák fölött, mert ezektől 
kapják az energiák irányukat, ezek alakítják át, ezek 
összpontosítják vagy választják szét egymástól őket. 

Hogy Reinke világosabbá tegye a dominánsok-
nak az energiához való viszonyát, az orgonázó és a 
fuvónyomó közt való különbségre vonja figyelmün-
ket. Miként a legszebb orgonajáték is a zeneművész 
és a fuvónyomó kölcsönös együttműködését veszi 
szükségképen igénybe s mégsem mondja senki, hogy 
a zene a fuvónyomó s nem az orgonán játszó művész 
érdeme — igy a dominánsok is csak az energiákkal 
együtt munkaképesek s mégsem az energiákban, 
hanem a dominánsokban keressük az élet magya-
rázatát.3 

Mikor pedig azt mondja a dominánsokról : «Sie 
sind nicht energetische, sondern überenergetische 
Kräfte»,4 ebből következménykép azt vonja le, hogy 
ilyenformán nem áll róluk az energia megmaradá-
sának elve sem. «Die letztgenannten (t. i. a domi-
nánsok) bestimmen die Richtung der Energie, darum 
sind sie dem Erhaltungsgesetze nicht unterworfen.»5 

2. Az első élő organizmus dominánsai eredetileg 
csak egy szükségszerű kozmikus értelmi lény kezé-

1 «Eine Dominante kann weder aus Energie entstehen, 
noch sich in Energie verwandeln. Sie wirkt richtend, bestim-
mend auf die Naturkräfte ein, kann aber ohne diese nichts 
hervorbringen». Die Welt als Tat von Dr. J. Reinke, Professor 
der Botanik an der Universität Kiel. 5. kiad. Berlin, 1908. 
291. 1. 

Hasonló értelemben beszél kevéssel lennebb is : «Die 
Dominanten können ihre Ziele nur verwirklichen durch 
Benutzung der Naturkräfte unter Berücksichtigung der un-
abänderlichen Naturgesetze». 

2 V. ö. Philosophie der Botanik 54. 1. 
3 «Die Dominanten sind in ihrer Tätigkeit dem Orgel-

ipieler, die Energieen dem Bälgetreter zu vergleichen, durch 
Jeren Zusammenwirken erst die Harmonie eines Tonstückes 
möglich w i rd ; und niemand wird behaupten wollen, dass 
die Musik vom Bälgetreter und nicht vom Spieler herrühre». 
Einleitung in die theoretische Biologie. 172. 1. 

4 U. o. és Phil, der Bot. 54. 1. 
5 Die Welt als Tat 291. 1. 

bői kerülhettek k i ; ez a kozmikus értelmi lény — 
die kosmische Intelligenz — Isten.1 Arra a kérdésre 
pedig hogy meddig maradnak meg az ily dominán-
sok, nagyon egyszerű a felelete : míg a növényi vagy 
állati sejtekben élet van, azután nyomtalanul meg-
szűnnek.2 Ha a növény megszűnik élni, épúgy el-
tűnnek benne a dominánsok is, mint az ember halá-
lával az emlékező és összes szellemi tehetségek. 
«Spurlos verschwinden die Dominanten im Tode, 
wie die Gedächtniseindrücke und die geistigen 
Fähigkeiten eines Menschen.»8 Természetesen kissé 
merész és veszélyes ez a hasonlat, de ne feledjük, 
hogy e sorokból hozzánk a biológus szól, aki szá-
mára az egész volt emberből csak a tetem marad 
meg a halál után. Az ember, a biológus szemüvegén 
kérésziül nézve, halála előtt nem egyéb, mint élő 
szervezet, halála után pedig élettelen test, tetem. 
Hogy a lélek a tehetségeivel mivé lesz — meg-
szünik-e, vagy külön tovább él, ez a kérdés a labo-
ratóriumi boncolókéssel dolgozó biológust kevéssé 
foglalkoztatja. Annyi bizonyos, hogy a kihűli tetem-
ben nem maradnak meg a lelki tehetségek, sem 
pedig a lélek s ily értelemben már joggal mondhatta 
Reinke, hogy a halálban «nyomtalanul eltűnnek» 
(«spurlos verschwinden») az ember szellemi tehet-
ségei. 

Epen ezért azonban nem szabad ez állítást ab-
szolút értelemben venni s a «verschwinden» jelen-
tését sem szabad a «megszűnéssel» vagy «meg-
semmisüléssel» azonosítani. Aki ezl teszi, Reinkét ok 
nélkül a leggyászosabb ellenmondásokkal vádolná 
meg; ráfogná az Isten-hivő Reinkéra, hogy nem hisz 
a lélek halhatatlanságában s azon rövid eszűekkel 
állítaná egyenlő szellemi nivóra, akik világos nappal 
nem hisznek a csillagokban s naplemente után ta-
gadják a Napot. 

Reinke nagyon jól ért ahhoz, hogy világos, szem-
léltető alakban adja elő olvasóinak a dominánsok 
megszűnésének mikéntjéről kigondolt tanát. Szembe 
állítja a kialudt gyertyát a kihűlt növénnyel. A ki-
oltott gyertya melege, mint energia tovább tart, 
habár más alakban is, a dominánsok azonban semmi-
nemű energiává nem alakulnak át, hanem teljesen 
nyomuk vész. Effelől — mondja Reinke — kísér-
letileg is meggyőződhetünk. Égessünk el például 

1 «Die Dominanten sind als der Ausfluss kosmischer 
Vernunft anzusehen.» Die Welt als Tat 309. 1. — V. ö. Religio 
1911. 209. 1. jegyz. — Ugyanezt mi népszerűbben úgy is 
mondhatjuk, hogy az első dominánsok közvetlen Isten kezé-
ből kerültek elő. Szépen összegyeztethető e tan a skolasz-
tikusokéval, amely szerint az első növényi és állati lélek a 
teremtő Isten keze alkotása ; s ezzel szemben az ősnemzés 
(generatio aequivoca, Urzeugung), mint a földünkön meg-
jelenő élet megfejtésére elégtelen tan, magától elesik. 

2 «Die Dominanten entwickeln sich lediglich im Innern 
des Organismus, und vergehen mit diesem». Einl. in die 
theoret. Biologie 172. 1. 

3 Die Welt als Tat 294. 1. 
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50000 dohánymagot s számítsuk ki, mily mennyiségű 
energia vált ebből szabaddá. Ha most az 50000 
dohánymag anyagának pontosan megfelelő mennyi-
ségű és súlyú fehérje, szénhidrát és zsír mesterséges 
keverékét égetjük el, az ily módon szabaddá vált 
energia-mennyiség teljesen egyenlő lesz az 50000 
élő dohánymag égési energiaképződményével. Az első 
esetben tehát az energia-mennyiségben szaporulat 
nem történt, ami csak úgy eshetett meg, hogy a 
dominánsok elpusztultak anélkül, hogy bárminemű 
energiává alakultak volna át. Amint hogy egy Ilias-
példány elégetéséből támadt melegmennyiség sem 
nagyobb egy egyenlő súlyú közönséges papírteker-
csénél.1 Floznik György dr. 

Legújabb arameai nyelvemlékek "Elephantine 
szigetéről. <i.) 

Assuan és Elephantine, ezen két ókori város, 
ismételten felkeltette a szaktudósok érdeklődését, az 
ottan lelt papirusok révén. Különösen tapasztalható 
ez egy nagyobb szabású műnek megjelente óla, 
amely a következő címen jelent meg: «Aramäische 
Papyrus und Ostraka aus einer jüdischen Militär-
kolonie zu Elephantine. Altorientalische Sprachdenk-
mäler des 5. Jahrhunderts v. Chr. — Bearbeitet von 
Eduard Sachau. Mit 75 Lichtdrucktafeln». (Leipzig, 
J. C. Hinrichsche Buchhandlung'. 1911.) 

Az ezen műben publikált arameai szövegek leg-
nagyobb része azon ásatások révén került napfényre, 
amelyeket a berlini parpirus-bizottság, az 1907. és 
1908. közti években, a Nilus folyó e nagymultú szi-
getén folytatott dr. O. Rubensohn és dr. F. Zucker 
tanárok vezetése és felügyelete alatt. E bizottság 
azonban már eleve kikötötte, hogv a napfényre kerülő 
nyelvemlékeket köteles a felezés előtt a francia «Ser-
vice des Antiquités de l'Egypte», amelyhez az egész 
sziget tudományos átkutatása tartozik; úgy technikai, 
valamint tudományos tanulmányozás céljából Berlinbe 
küldeni. Odakerülve a feltárt anyag, azt H. Ibscher 
a legnagyobb gonddal összerakosgatta és a szövegrésze-
ket önálló darabokra osztotta,míg dr, Eduard Sachau 
tanár, titkos kormánytanácsos, az egésznek szakszerű 
feldolgozását vállalta magára. A «Sérvice des Anti-
quités de l'Egypte» egyezsége szerint, Sachau emlí-
tett művében már ki is jelölte azon darabokat, 
amelyek a kairói múzeumba térnek vissza, míg a 
fennmaradó papirusok a berlini királyi gyűjtemé-
nyeket vannak hivatva gazdagítani. Az említett egye-
sület oly előzékeny volt különben, hogy Sachau 
művének megjelente után, a neki járó papirus szö-
vegeket még egy teljes félév tartalmára Berlinben 
hagyta azon célból, hogy az érdeklődő európai szak-
embernek alkalom adassék azokba betekinthetni. 

A Nilus folyónak Elephantine nevű szigete, 

i V. ö. Die Welt als Tat 294. 1. 

az arameai nyelvemlékek e fontos lelőhelye, Ó-egyp-
tom déli részében fekszik, a nagy katarakták köz-
vetlen közelében, amely már az ókorban egy hason-
nevű városnak adott helyet. Elephantine fEAe^avxívrj) 
görög név, nem egyéb, mint óegyptomi «elefánt» név-
nek szolgai fordítása, amelyet a görögök «fyß»-nek 
neveztek. Elephantine városának egy nagyarányú, 
fényes kiállítású temploma volt, amely a kosfejű, 
Chnum vagy Chnub nevű egyptomi istenségnek volt 
szentelve. A sziget átellenében, a Nilus folyónak jobb 
partján, terült el Assuan városa, amelyet a görögök 
«SurjVTp-nek a zsidó Sewene szóról neveztek el. 

Itt, vagy más értesülés szerint Elephantine szige-
tén, van az a hely, ahol 1904. év tavaszán a véletlen 
folytán földműveletek alkalmával tíz darab arameai 
papirustekercs került napfényre, amelyet 1906-ban 
Angliában a következő címen publikáltak: «Aramic 
Papyri discovered at Assuan, edited by A. IL Sayce 
with the assistance of A. E. Cowby and with appendices 
by W. Spiegelberg and Seymour de Bicei». (London, Ale-
xander Moring. Ltd. 1906.) Ezen okmányok együttesen 
egy nagy, szövevényes elágazású családra vonatkoznak, 
három nemzedéken keresztül. Ezen családnak tagjai 
majd Assuan, majd pedig Elephantine-ben tűnnek 
fel, mint állandó lakosok. Az oklevelek keltezése 
pedig I. Artaxerxes és II. Darius királyok idejéből 
való. 

Ezen papirusok nagy beccsel birnak az orien-
talista előtt, már azért is, mert némi bepillantást 
engednek az azon korban élő zsidó lakosságnak úgy 
szociális, valamint vallási életébe. Továbbá a sokat 
vitatott időszámítás és naptárkérdés is így lassan-
ként majd tisztázódhatik. Mindenekelőtt azonban az 
ókeleti nyelveknek és történetírásnak is szolgálnak 
bőséges anyaggal, különösen a perzsa világbirodalom 
művelődés- és jogtörténetének helyes megértéséhez 
is kellő adatokat szolgáltatnak. 

Alig hogy az említett angol mű megjelent, a 
berlini királyi bizottság expediciót küldött ki 1907. 
tavaszán, hogy a netán még lappangó arameai emlé-
keket tüzetesen felkutassa. Ezen kutatás nem remélt 
eredménnyel végződött. A három legfontosabb papi-
rust még 1907. őszén bocsájtotta egy kimerítő tanul-
mány kíséretében az érdeklődők rendelkezésére 
Eduard Sachau. E tanulmány megjelente után is 
nem remélt érdeklődésre talált a biblikusok körében, 
mert ezek a bibliai kutatásnak új irányt adva, nagy 
fontosságuaknak bizonyultak. Ezeket a most ismer-
tetendő mű is újólag felvette és ismertette. 

Mely időből származnak az imént említett papi-
rusok? Ez a kérdés önkénytelenül merül föl a mű 
olvasása alkalmával. Mivel hogy az említett okiratok 
dátumai egytől-egyig a Krisztus előtti ötödik század 
keretében mozognak, úgy azt a legpontosabban meg 
is határozhaijuk. Tartalmuknál fogva a Kr. előtti 
483—407 időbe vezetnek bennünket, amikor ugyanis 
egész Előázsia Egyptommal együtt a perzsák uralma 
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alatt nyögött. Ezt különben a dátummentes papiru-
sok és papirusfoszlányok, a feliratos agyagkorsók és 
tálak is a legbiztosabban igazolják. Itt meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy az e fajta feliratok, más 
neveket, más népeket örökítenek meg, mint a papi-
rusok. Ezek ugyanis phöniciai eredetűek, mert ezen 
kalmár és igen élénk ipart üző nemzet kitűnően 
értett az agyagművesség mesterségéhez, a legújabb 
kutatás pedig beigazolta azt is, hogy nagykiterjedésű 
birtokaik is voltak, melyeknek révén az előkelőbbek 
mint állami mértékhitelesítők, bankárok és pénz-
tözsérek, igen nagy befolyással rendelkeztek az or-
szág kormányzásában. A ránk, késő utódokra, maradt 
graffitok ezt is igazolják. 

Az említett okmányok szerzői és az érdekelt 
felek, akikre ezek vonatkoznak, zsidók voltak. A szö-
vegek révén megismerjük őket, mint olyanokat, akik 
a Passah ünnepét megülik és akik Judában és Baby-
lonban lakó fajrokonaikhoz hasonló neveket visel-
nek; akik továbbá a Jaho-Jahwe, «az ég Urát» külö-
nös tiszteletben tartják, s monotheistikus vallási meg-
győződésük a legcsekélyebben sem ad kételyre okot. 
«Jaho» nevével különben meglehetős gyakran talál-
kozunk a papirusok olvasásakor a következő variá-
ciókban, «Jaho adta»; «Jaho megkönyörült rajtunk», 
stb., stb. Ezek a zsidók, akikről itt szó esik, nem 
mint iparosok és kereskedők tartózkodtak Elephan-
tine szigetén, hanem családjaikkal egyetemben egy 
nagy katonai telepet alkottak és magukat az «elephan-
tinei és syenei zsidó hadseregnek» nevezték és mint 
ilyennek az volt a feladata, hogy Egyptomnak Nubia 
határain levő várait megvédelmezzék. Ezen szolgá-
latokért telkeket kaptak és több valószínűség szerint 
még rendszeres zsoldot is húztak az államkincstár-
ból. E katonai telep zászlóaljakba volt osztva; az 
eddigi kutatások hat ilyen zászlóalj-féle katonai tele-
pet birtak kimutatni, amelyek részben perzsa, rész-
ben pedig babyloniai neveket viseltek. 

E zsidó katonai telepek keletkezése felől semmi-
féle támponttal sem szolgálnak a talált papirusok. 
Csak a I. jelölt papirusból tudjuk meg, hogy mikor 
Kambyses 525-ben Krisztus előtt Egyptomba jött, az 
említett zsidó katonai telep már létezett. Ugyancsak 
e papirusnak 13. és 14. sora e tényt így adja elő: 
«Már az egyptomi királyok napjai óta építették 
atyáink az említett (t. i. Jaho istennek) templomát 
Jeb erősségében. És amikor Kambyses Egyptom 
földjére lépett, az említett templomot már felépítve 
találta volt.» 

A biblikusoknak azon feltevését, mely szerint 
az említett zsidó katonai telepet azon zsidók alapí-
tották, akik 586 körül Kr. sz. előtt Jeremiás pró-
fétával együtt menekültek Egyptomba, eddigelé 
semmiféle biztos adat sem támogatja. Azt azonban 
Herodot szerint biztosan tudjuk, hogy Psammetich 
király uralma atatt Elephantine szigetén voltak ilyen 
telepek, melyeknek lakói az Aethiopia felől jövő 

támadásokat voltak hivatva visszaverni és hogy a 
perzsák is ilyen telepekkel erősítették meg az igájuk 
a la t t nyögő Elephantine szigetét. 

Ezt különben az Aristeas1 nevezetű levél isme-
retlen szerzője is feljegyzi 200 körül Kr. sz. előtt, 
amelyben arról beszél, hogy már a perzsák előtt 
Psammetich egyptomi király nagy hadi készültség-
gel vonult hadba a folyton rakoncátlankodó aethi-
opiai uralkodó ellen. Ennek nyomán Sachau, müvé-
nek bevezető fejezetében, a kolónia keletkezéséről 
így vélekedik : «Und da speziell von Psammetich II. 
(594—589.) überliefert ist, dass er Krieg gegen die 
Aethiopen geführt habe, so darf man wohl diesen 
Krieg als den Gründer unserer Kolonie in Anspruch 
nehmen.» (XV.) Meg kell azonban jegyeznem, hogy 
I. Psammetich (663—600.) is viselt háborúkat Aethi-
opia ellen, ennek révén a két hasonlónevű uralko-
dónak háborúskodásai igen könnyen hamis értelme-
zésekre adhatnak okot. O különben Thebe-t vissza-
hódítja az aethiopoktól és a felsőegyptomi dínastiá-
nak teljesen véget vet. Herodot szerint pedig evvel 
karöltve igen sok, hadászati szempontból fontos vég-
várat, a többek között Elephantine szigetét is, jól 
kipróbált katonasággal látja el. A feljegyzések sze-
rint, Kr. sz. előtt a VI, században Elephantine 
szigetén egy zsidó katonai kolóniát találunk. Néze-
tem szerint legvalószínűbbnek látszik azon állí-
tás, hogy ezen telepet I. Psammetich alapította azok-
nak a lakóknak utódaiból, akik Jeb városának zsidó 
templomát építették és akik ott maradtak egészen 
a perzsa uralomig. Azon állítás nem látszik való-
színűnek, mely szerint az I. és II. Psammetich királyok 
uralkodása közti időben e lakosok idegenekkel cse-
réltettek volna ki. Ezen katonai telep a századok 
folyamán mindjobban megizmosodott a lakosságnak 
gyors szaporodása által, úgy annyira, hogy nemcsak 
Jaho templomával, hanem tekintélyes, az egyptomiak-
tól teljesen független ingatlanokkal is rendelkeztek. 
Felette érdekes a többek között az is, hogy e zsidó 
tábort egyptomi lakosság is sűrűn környékezte, mely 
változatlanul megtartotta a Chnub istenségbe vetett 
hitét. Elephantine szigetének egész zsidó lakossága 
két részre oszlott és pedig «helységlakosságra» vagy 
polgárokra és «századlakosságra», vagy katonákra. 
Mint uralkodó helyettes, alkirály és egész Egyptom 
kormányzójaként egy «Arsames» nevű egyén szere-
pel a felfedezett papirosokban. Ezt a sziget katonai 
lakossága röviden «a mi urunk»-nak is hívja.2 

Stöhr Géza. 

1 Lefordították és kiadták P. Wendland és E. Kautzsch : 
Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments 
II. (1900.) 1. és köv. oldal. 

2 A tanulmány, melynek első része itt olvasható, kettőre 
figyelmeztet bennünket. Először is arra, hogy a kulturnem-
zetek mennyit áldoznak a tudomány céljaira; másodszor, 
hogy a bibliát a kutatások mind nagyobb és nagyobb vilá-
gosságba helyezik. Szerk. 



14. szám. RELIGIO 229. 

Vogarasföldi Nádasdy László gróf. (ív.) 
Hogy a győri terv meg nem valósult, az is okozta, 

hogy Nádasdyt a következő években mindjobban és 
jobban lekötötték egyházmegyéje ügyei. 

Mikor püspökké lett, mindössze sem volt többje 
öt plébániájánál,1 a Maros-Tisza-Duna közére még a 
joghatósága sem terjedt ki. Székhelyét egyelőre Sze-
geden tartotta, hol az u. n. élelmezési ház volt a la-
kása, székesegyháza meg a szegedi szent Demeter-
templom. Temesvár felszabadulása után azt hitte, 
hogy a régi csanádi egyházmegye most már mind 
az övé s 1716-ban azt tervezte, hogy Csanádra teszi 
át a székhelyét s iparkodni fog, hogy a vidéket be-
népesíthesse. 

Szándékában nagyon visszavetette az a hir, hogy 
a temesi bánságnak szervezett területről megtudta, 
hogy nem tartozik a joghatósága alá. Természetesen 
azon volt, hogy a történelmi múltnak megfelelően 
ezek a részek is püspöki joghatósága alá jussanak. 
A felséghez intézett folyamodásának hatása alatt 1719 
július 7-én a Savoyai Jenő herceg elnöklésével tartott 
udvari tanács, majd augusztus 22-én a királyi kancel-
lária ki is terjesztette Nádasdy püspöki joghatóságát 
a Maros-Tisza-Duna közére, de mikor ennek meg-
felelően kánoni látogatást akart tenni Temesvárolt, 
a jezsuita-missió ez ellen tiltakozott, hogy ott nekik 
van csak joguk s panaszukra a bánsági adminisz-
tráció egyenesen megírta Nádasdynak, hogy a temesi 
bánság püspökének el nem ismerhetik. S hogy meny-
nyire nem ismerték el, látszik abból, hogy az admi-
nisztráció 1722-ben egyenesen rosszalását fejezte ki 
Nádasdy előtt, hogy Zomborban, Csanádon plébáno-
sokat nevezett ki s így őfelsége jogait bitorolta.2 

Haszontalan intézkedett 1723-ban az udvari 
tanács, haszontalanul rendelte el, hogy a temesvári 
várban külön lakást kell a püspöknek rendelni,8 a 
jezsuiták s a temesi bánság kormányszéke csak akkor 
nyugodott bele Nádasdy püspökségébe, mikor 1724, 
j anuár 17-én III. Károly rendelete elismerte Nádasdyt 
a temesi bánság törvényes főpásztorának. Most azután 
megjelent Nádasdy Temesvárott, hogy püspöki bevo-
nulását megtartsa. Március 4-én érkezett meg és 
másnap processziósan bevonult a jezsuiták templo-
mába s installálta magát. Utána megkezdte a bér-
málás szentségének kiosztását. Ezt azonban közbe 
megszakította, Belgrádba ment és csak, miután egy 
hétig távol volt, március 19-én fejezte be. Még né-
hány nap Temesvárott maradt, 20-án énekes gyász-
misét mondott, 23-án pedig visszament Szegedre. 

Azt a tervét, melyet azután akart megvalósítani, 
mikor belátta, hogy Csanád mégsem lenne alkalmas 
püspöki városnak, hogy Temesvár legyen a szék-

1 Szcntkláray Jenő : Száz év Dél-Magyarország ujabb 
történetéből I. (Temesvár, 1879.) 149. 1. 

2 Szcntkláray : Mercy stb. 52—54. 1, 
3 Szentkláray, Mercy stb. 57. 1. 

helye, a hivatalos körök akadékossága miatt soha" 
sem tudta elérni. Pedig most már püspöki jogható-
ságához semmi kétség nem fért és 1726-ban főpász-
tori joghatóságával járult hozzá III. Károly engedé-
lyéhez, hogy a bánság a még szentté sem avatott 
Nepomuki Jánost patrónusának választhassa.1 így 
azután, székhelye, lakása nem lévén, csak a nagyobb 
ünnepségek vagy, mint 1727-ben a bérmálás vitték 
Temesvárra. Hogy e miatt az egyházi kormányzat 
ne szenvedjen, a jezsuiták főnökét nevezte ki viká-
riussá s ez intézkedett nevében a bánsági területen.2 

Ez az intézkedés nem tudta megakadályozni, hogy 
közbe a püspöki joghatóságra sérelmes dolgok ne 
jelentkezzenek. Eléggé bizonyítja, hogy 1627-ben a 
német birodalomból érkező papok a bánsági admi-
nisztrációtól, világi hatóságtól kértek és nyertek en-
gedélyt a bánságban való lelkészkedésre. Nem csoda, 
hogy végül Nádasdy azzal sem volt tisztában, ő vagy 
az adminisztráció nevezi-e ki a kanonokokat.3 

Ha egyházi joghatóságért ennyit kellett a püs-
pöknek küzdenie, könnyű elgondolni, hogy az anyagi 
kérdések nem kevesebb nehézségek, akadályok után 
találtak megoldást. 

Nádasdy az a kívánsága, hogy püspöksége bir-
tokait kezéhez vehesse, egyáltalán nem teljesült, sőt 
még arról is csak 1718-ban indult meg a tárgyalás, 
hogyan kellene a püspököt a jószágok elvonása miatt 
szenvedett tizedveszteségekért kárpótolni. A kény-
szerű várakozás idején legfölebb az szerzett a püs-
pöknek örömet, hogy rendtársaiért tehetett valamit. 
1720-ban a zalavári apátság pert indított a tüskevári 
pálosok ellen, hogy ezek Szentpéteruron és Roko-
lyánban évek óta nem adták meg a tizedeket. Nádasdy 
közbelépésének köszönhették a pervesztes pálosok, 
hogy az apátság, azon Ígéretre, hogy a jövőben a 
tizedeket pontosan megadják, az elmaradt tizedekből 
csak az 1719-it követelte meg, míg a többit elen-
gedte.4 

Hosszas várakozás után 1723-ban végre elérte 
Nádasdy, hogy püspöki fizetésül 2000 forintot, a szé-
kesegyházi szükségletek beszerzésére 1000 forintot s 
négy kanonok fizetésére 2001) forintot utalványoztak 
ki. Nádasdy szerette volna, hogyha fizetését legalább 
annyira emelik, mint az erdélyi, belgrádi püspökökét, 
7—800ü forintra, kanonokjainak is szeretett volna 
legalább 1000 forintot,5 de ez a törekvése ép úgy 
meddő maradt, mint mikor azt kérte, támogassa az 
adminisztráció, hogy Csanád, melytől püspöksége 
nevét nyerte s mely szent István öröklött vagyoná-
ból tetl adományaként évszázadokon át püspöki 
birtok volt, neki visszaadassék. Nemcsak új eredmé-
nyekhez nem tudott jutni, hanem annak fejében, 

t 
1 U. ott, 71. 1. 
2 U. ott, 54-56. 1. 
3 U. ott. 58. 1. 
* A pannonh. Sz.-Benedek-R. tört. VII. 238. I. 
5 Borovszky id. m. T. 385. 1. 
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hogy 1725-ben véglegesen rendezték javadalmazását 
s az udvari kamara utasította az adminisztrációt, 
hogy Nádasdy évi 2000 forintot kapjon, egyébként 
meg ügyeljen rá, hogy a templomok, kanonoki házak 
építésére a püspöknek kiutalt összegek valóban a 
kitűzött célokra fordíttassanak, még a székesfehér-
vári őrkanonokságról is le kellett mondania.1 Ná-
dasdy bizott ugyan benne, hogy Mercyvel személye-
sen érintkezve sikerül javadalmát javítania, de ha-
marosan értesült róla, hogy semmit sem érhet el. 

Javadalmát emelni nem tudván, arra törekedett, 
hogy a kamaránál levő 1700 forint hátralékos fize-
tését megkaphassa, mivel a szegedi kanonoki házak 
építésére ezen összeg szükséges lett volna s a neki 
átengedett élelmezési házat is káptalani lakássá akarta 
átalakítani. Kérésének az eredménye 2583 forint ki-
utalványozása lett. Ujabb sürgetésekre kapott még 
2000 forintot. 1728. július 14-én újra könyörgött 
Mercy grófnak, küldjön neki legalább előlegül néhány 
ezer forintot, mivel kiadásai a pozsonyi országgyű-
lésen igen nagyok. Végre valahára 1729-ben 5000 
forint évi fizetést utalványozott Nádasdynak az udvari 
kamara.2 

Az anyagi javulás későn következett be. Az 
1729-i országgyűlés végeztével az öreg püspök a po-
zsonyi Ferenc-rendieknél súlyosan megbetegedett. 
Az orvoslás nem tudott rajta segíteni s küzdelmes 
életét az örökkévalósággal cserélte föl.3 

Sörös Pongrác. 

A synoptikusok és a IV. evangelium jelentése 
az utolsó vacsora idejéről (ív.) 

Azt mondják azonban, hogy Jézus végig meg 
akarta tartani a törvényt. Ha tehát nem egyszerre 
tartották a húsvétot, ennek okát a helyzet körülmé-
nyeiben kell keresni. Szigorúan véve a dolgot, sem a 
zsidókról, sem Jézusról, nem lehet föltenni, hogy 
nem Nisan 14-én akarták volna tartani a húsvét 
ünnepét. Az a kérdés, hogy ez a Nisan 14. fix ter-
minus volt-e? A törvény pontosan meghatározott 
mindent, de a Nisan 14-t illetőleg lehetett eltérés. 
Es valószinű, hogy itt kell a kérdés kulcsát keres-
nünk. Ha a dátum gyanús volt valamely vallási párt, 
pl. a farizeusok előtt, akkor efölött vitatkozni lehe-
tett. A Megváltó idejében talán azt tartották egyesek, 
hogy csütörtök Nisan 14. volt; a papi fejedelmek 
ellenben bevárták a pénteket. Hogy a farizeusok ezen 
évben előbbre helyezték az újholdat, lehet azért 
történt, hogy elkerüljék a pascha előkészületét oly 
időben, midőn már a szombat kezdődött. Krisztus 
ezt követhette. A nagy tömegen azonban a papok 
véleménye győzött. 

1 1726-ban már Dalberg báróé volt. Melhárd, id, m. 39. 1. 
3 Szentkláray : Mercy stb. 56—57., 59. 1, 
3 Orosz, id. m. 300 1. 

Ezek alapján, ilyen következtetéseket von le 
Lagrange. 1. Lehetetlen, hogy a zsidók hivatalosan 
oly napon ülték a húsvétot, mely számításuk szerint 
Nisan 15. volt. 2. Jézus oly napon halt meg, melyet 
ők Nisan 14-nek tartottak. 3. Lehet, hogy Krisztus 
anticipálva ette a húsvétot olyanokkal, kik ezen csü-
törtököt Nisan 14-nek tartották. 4. Lehet, hogy Jézus 
nem ette a húsvéti bárányt és csak emlékeztetett erre 
annak szerzésével, mi a zsidó húsvétot pótolta. Mint 
látható, Lagrange sem beszél kategorikusan, de ennél 
a kérdésnél ez nem is lehetséges. Tisztán azt a véle-
ményt zárja ki, mely szerint Krisztus és a zsidók 
egy napon ünnepeltek. De kizártnak tartja úgy a 
Nisan 13-i, mint a Nisan 15-i ünneplést. 

Azt hisszük, hogy ez a fölfogás a legjobban 
egyenlíti ki a synoptikusok és a IV. evangelium 
ellenmondását és a tradícióval sem ellenkezik. Nem 
ellenkezik-e azonban ezen vélemény Chrysostomus 
értelmezésével, kire a keletiek oly előszeretettel hi-
vatkoznak? Nem. Vagy legalább is Chrysostomus 
magyarázata semmi olyat nem tartalmaz, mi az ő 
nézetüknek kedvezne. Ennek bebizonyítása végett 
álljanak itt az illető helyek. Egyik helyen1 ezt 
mond ja : Pr imam azymorum diem vocat, quae ante 
azyma erat. Consueverunt enim a vespere semper 
diem n u m e r a r e . . . Quinta enim Sabbati accesserunt, 
quam hic quidem primam azymorum vocat, tempus 
designans, quo accesserant. Alius autem venit inquit 
dies azymorum, in quo oportebat immolari Pascha 
(Luk. 22, 1.) Nam : venit, istud prope et in januis est 
significat.» Vagyis szerinte a tanítványok Nis 15. előtt 
járul tak a Megváltóhoz, tehát Nis. 14-én este. És ezt 
az azymák első napjának nevezik az evangélisták, 
mert az ünnepet estétől szokták volt számítani. A to-
vábbiakban egy ellenvetésre felel meg. «Recumben-
tes» ették. Ez a törvény ellen van, mondják : «Sed 
dicere possumus, quia postquam comederunt Pascha, 
ad coenam recubuerunt. Alius autem evangelista 
(Luc. 22.) dicit, quia vespere illo non comedebat 
solum Pascha Dominus, verum etiam comedendo di-
cebat : Desiderio desideravi . . . Quare? Quia tunc sa-
lutem orbi allaturus esset.» Ezek világosan amellett 
bizonyítanak, hogy Chrysostomus fölfogása szerint 
Krisztus a törvényes időben, Nisan 14-én (és nem 

13-án) ülte a húsvétot. Hogy mikép gondolkozott a 
zsidók husvétjéről, ezt nem állapithatjuk meg bizto-
san. Ide vonatkozólag két helyet hozhatunk föl. Az 
egyikben 2 azt olvassuk: «Ipsa nocte, in (pia come-
derunt (t. i. a zsidók) Pascha, tanta insania, tantoque 
furore agitabantur. Nihil tamen onmino potuisseut, 
nisi ipse permisisset.» Ebből mintha azt kellene követ-
keztetnünk, hogy Chrysostomus szerint a zsidók a 
húsvétot a Megváltóval együtt tartották (tehát Nisan 
14-én az előbbi szerint). Esztelenségükkel és határta-

1 Honi. 83. in c. 26. Ml. 
3 Horn. 84. in. c. 26. Mt. 
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lau dühükkel magyarázza ugyanis a húsvéti szünnap 
megszegését. Kétséges a következő hely:1 «Et ipsi non 
introierunt.. . sed ut manducarent pascha.Quid signifi-
eat! Atqui Jesus iam id fecerat una die Azymorum. 
Sive ergo Pascha totam appellat solemnitatem, sive 
quod tunc faciebant, Christus autem pridie caedem 
suam in parasceve reservans, quando non licebat, et 
fundentes sanguinem, locum cavent, Pila tum ad se 
evocant: qui egressus ait: Non licet interimere...» 
Ez mintha ellentmondana az előbbieknek. Chryso-
stomus — úgy látszik — azt az eshetőséget is meg-
engedi, hogy a zsidók egy nappal később tartották a 
húsvétot, mint a Megváltó. Mi jogon hivatkoznak 
azonban a keletiek rá, mint koronatanura? Nála 
nyoma sincs annak, hogy Krisztus a törvény ellen 
Nisan 13-án tartotta a húsvéti vacsorát. 

Mi következik mindezekből? Mindenekelőtt az, 
hogy a racionalista alternatívára nincs szükség. 
A synoptikusoknak és a IV. evangéliumnak az utolsó 
vacsoráról szóló jelentését nagyon szépen össze le-
het egyeztetni. De azt is látjuk ezekből, hogy az 
utolsó vacsora idejét kategorice nem tudjuk meg-
határozni. Legvalószínűbb az, hogy Krisztus és a 
zsidók, ha nem is együtt, de oly időben tartották a 
húsvéti vacsorát, melyet törvényesnek tartottak. Épen 
ezért az orthodox fölfogás a fermentum elsőbbségét 
illetőleg legalább is nagyon problematikus. Az azyma 
használatának, mint «pápista» találmánynak korho-
lása pedig, nem is szólva annak elvetéséről, egyene-
sen alaptalan. Ezt semmivel sem tudják igazolni. 
Nem az igazság, de a vak szenvédély vezeti őket 
ebben a dologban is, mint sok másban. 

Hadzscga Gyula dr. 

A modern filozofia lélektani okai. (ív.) 
Végre eljutottunk ahhoz az okhoz, melynek 

nevében minden agyrémet szentesít a modern filo-
zofia és ez: eszünk végessége és tökéletlensége. Még 
a szépirodalom is tele van sopánkodással, hogy 
«semmit sem tudunk, csak azt az egyet, hogy semmit 
sem tudunk». Faustok és Ádámok monologokban 
panaszkodnak, hogy «a bölcselet csupán költészete 
azoknak, mikről még nincsen fogalmunk,»2 Igaz, hogy 
nem kell a dolgot mindig nagyon komolyan venni, 
mert hiszen költői művekkel van dolgunk, hanem 
jellemző mégis, hogy annyi a panasz bennük. A filo-
zófiai munkák aztán nyiltan és nagyítás nélkül, bár 
szép költői nyelven hirdetik, hogy semmit sem ismer-
hetünk meg. A panasz oly általános, hogy a más-
különben elfogulatlan embereket is megijeszti. Reinke, 
a kiéli egyetem tanára, maró gúnnyal kel ki a 
modern filozofusok ellen. «Miért nem lehetne a «do-
log önmagában» («Ding an sich») — kérdi ? 3 — mely 

1 Horn. 82. in. c. 18. Joan. 
3 Madách, Az emher tragédiája X. sz. 
s Die Welt als Tat, II. Auflage, 30. old. 

bennünk a filozófus Kant képzetét felkelti, évezredek 
előtt megolvadt sókristály, a képzetnek tárgya, melyei 
Schopenhauernek nevezünk, egy veréb, melyet majd 
a jövő fog kikölteni, a tárgy, mely mint a íilozofus 
Berkeley tünt fel, valamely állócsillagban táncoló 
lángocska?» Az egész fejezetben, ahonnan e sorok 
valók, védi a természetes ész jogait és visszautasít 
minden ellenük irányuló önkényt. Meglátszik, 
mennyire szivén fekszik az emberi megismerés tár-
gyilagossága. Hanem a tárgy és megjelenése közti 
hasonlóságról csak ezt tudja írni : «Én ezt a hason-
lóságot nagyon valószínűnek tartom» és «átvágom 
ezt a csomót a hit kardjával».1 Ha tehát valamit 
megismertem, akkor az csak igen valószínűleg és 
nem egészen biztosan létezik úgy, amint én megis-
mertem. Eszem gyengeségét világítom a hit világos-
ságával. Gyönyörű szavak, bár követnék mások is, 
de egy kissé veszedelmesen is hangzanak. Hogy 
eszünk biztosan megismer bizonyos dolgokat, azt 
szilárdan kell tartanunk. Ez egyike a három alap-
igazságoknak. Abból engedni nem szabad! Mi indít-
hatta Beinkét erre a nézetre? Azt hisszük, hogy 
mások megtévesztő befolyásán kívül, melyről már 
hallottunk, az emberi ész tökéletlensége. Lássuk, mi 
igaz van a dologban és vájjon az feljogosít-e a ter-
mészetes ész megbízhatóságának kétségbevonására. 

Első sorban nagyon világos, hogy nem tudunk 
mindent. Nem vagyunk Istenek, eszünk véges. Sok 
dologban csak tapogatózunk, költünk. Igaza van 
Beinkének, ha írja: «a tudománny komolyságából 
sem lehet a költészetet száműzni». Helyesen értel-
mezve igaz, hogy «a bölcsészet csak költészete azok-
nak, amikről még nincs fogalmunk». Megszorítva 
igaz, t. i. nem minden dologról. Gondoljunk csak, ha 
nem másra, a sok hypothesisre, amelyek sokszor alig 
ütik meg a valószínűség mértékét. Maguk a nagy 
gondolkozók nyiltan bevallják ezt. «Az ész úgy arány-
lik a fényes igazsághoz, — mondja Aristoteles — 
mint az éjjeli madarak szeme a fényes napvilághoz». 
Sokat, nagyon sokat hinnünk is kell. 

«Studiere nur und raste nie, 
Du kommst nicht weit mit deinen Schlüssen, 
Das ist das Ende der Philosophie, 
Zu wissen, dass wir glauben müssen.» (Geibel.) 

Mit tudunk hát? «Ubi ergo sapientia est?» — 
kérdezzük Lactanliussal.2 «Ut neque te omnia scire 
putes» — feleljük ugyancsak ővele — «quod Dei est, 
neque omnia nescire, quod pecudis. Est enim aliquod 
medium, quod sit hominis, i. e. scientia cum igno-
rantia coniuncta et temperata». Egyes dolgokat egész 
biztossággal tudunk, másokról csak valószínűséggel 
ismerhetünk meg valamit, ismét másokról semmit 
sem tudunk, vagy épenséggel téves ismeretünk lehet. 
«Es irrt der Mensch, solang er strebt». (Goethe.) 

1 Die Welt als Tat, 30-31. old. 
3 Div. Jnst. I. 3. c. 6. 
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Egész biztossággal ismerjük meg elsősorban a három 
alapigazságot : t. i. a gondolkozó alany létezését, hogy 
eszünk megismerheti az igazságot és az ellentmon-
dási elv igazságát. Ezeknek az igazságát nem bizo-
nyítjuk be, mert be sem bizonyítható; önmagukban 
világosak. Ugyancsak egész biztossággal ismerjük meg 
azokat az igazságokat is, amelyek ezeken többé-
kevésbbé közvetlenül fölépülnek és amelyeket világ-
nézetünk körvonalainak neveztünk. Ezek összessége 
az az alap, melynél minden filozófiának kezdődnie 
kell. Ezen a szilárd alapon kiindulva, kiépíthető a 
világnézet teljes épülete. Minden más filozofiai rend-
szernek is ebből az alapból kell kiindulnia. Ezt kö-
veteli a tudományos lelkiismeret, erre kényszeríti az 
embert a természet is, amely mindenki számára 
gondoskodik ezen igazságok elvitathatlan bírásáról. 
Kantok és Berkeley-k nem születnek, hanem egy-
szerű, természetes gyerekek, akik a természet út-
mutatása mellett az ész kifejlődésével ezen igazságok 
birtokába jutnak. Hogy valaki ezeket magától el-
vesse, be kell bizonyítania, hogy tényleg csak csaló-
dás az a természetes meggyőződés. Új rendszer csak 
ennek az alapnak a romjain épülhet föl. Kant át-
látta ezt és meg is próbálta dönteni ezt az alapot, 
de nem sikerült és nem fog sikerülni soha. Önkény-
nyel lehet pótolni a bizonyítékok elégtelenségét, de 
ügy bizonyítani, hogy az ember nyugodtan és 
mondjuk lelkiismeretesen elfogadhatná a bizonyítást, 
lehetetlen. 

Gondolatszabadságról tehát ezen sarkigazságokat 
illetőleg nem lehet szó. Azokat el kell fogadni. Eze-
ken belül aztán szabadon kutathatjuk a megismerés 
mibenlétét, a megismerés folyamatát, Isten, a lélek, 
szabad akarat stb. lényegét. Ezekben sok nehézségre 
fogunk akadni, épen eszünk végessége miatt. De ezek 
a nehézségek nem jogosítanak föl arra, hogy a biz-
tosan megismert igazságokat tagadjuk. A régi filo-
zofia «sötétségbe borult óceán ugyan, partok és vilá-
gító tornyok nélkül» (Kant), de nem világító mécsek 
nélkül. Afölötti elkeseredésünkben, hogy nincsenek 
világító tornyok, nem vágunk rá bottal a világító 
mécsesekre, de világuknál keressük azt az igazságot, 
melyet megismerni nekünk adatott. «Mindenütt óva-
kodnunk kell — írja Pesch I .1 — az emberi termé-
szet törekvésétől mindent a napfény világosságával 
megismerni. Ennek a vágynak a kielégítése lehetet-
len az emberre nézve és azért ez a törekvés igen 
gyakran a szkepticizmus atyja. Ha a büszke ember 
látja, hogy nem ismerhet mindent úgy, mint Isten, 
abba a veszedelembe kerül, hogy lemond még arról 
a tökéletlen megismerésről is, mely emberi termé-
szetünk sajátja». 

Ezek volnának nagyjában az okok, melyek a 
modern filozofia keletkezésére befolytak. A legtöbb 
esetben ezeknek az összessége játszott közre a leg-

1 Die grossen Welträtsel, I. 326. old. 

komplikáltabb alárendeltséggel. Egyik-másik alig több 
disponáló tényezőnél. Hol az egyik, hol a másik 
jutott nagyobb szerepre, a döntő szerepet azonban 
mindig az akarat tartotta meg. A modern filozofia 
tehát végelemzésben az akaratnak és nem az érte-
lemnek köszöni létét. Azon benső összeköttetésnél 
fogva, mely e két tehetség között van, a liberális 
akarat, liberálissá tette az értelmet is. A részre-
hajlatlan ész nem fog sokat habozni, ha a keresztény 
világnézet és bármely más világnézet között kell 
választania. «Wer immer strebend sich bemüht — 
mondja Goethe az igazság után törekvő emberről — 
den können wir erlösen». Aki igazán szereti az 
igazságot és kész áldozatot is hozni érte, azt majdnem 
mindig ki lehet még gyógyítani a modern filozófiá-
ból. Ezzel ki is van mondva az Ítélet a modern 
filozofia fölött és megerősödve az igaz filozófiában 
való bizalmunk. Reményi. 

B u d a p e s t . Figyelmeztetés a Szentföld iránti katho- "ßgyhäi 
likas kötelességekre. Ez a most folyó húsvéti szent idő _ 
s a tripoiiszi olasz-török háborúból kifejlődött az az ° 
esemény, hogy Törökország minden országából, tehát a k fón i fa 
Szentföldről is minden olasz alattvalót kiutasít és ki-
kerget, hívja töt figyelmünket a Szentföldre, ahol a mi 
isteni Üdvözítőnk élt és meghalt. Azoknak a szent 
helyeknek, amelyeket az Úr Jézus földi léte alatt meg-
dicsőített, legfőbb s legnevezetesebbjei a mi egyházunk 
birtokában vannak ugyan, ámde azokat olt a muszka 
szakadárság szakadatlanul veszélyezteti. Egyházunk a 
birtokáttan levő szent helyek őrzését szent Ferenc rend-
jére bizta köztudomás szerint. Most, hogy az olasz 
alattvalók kitiltása bekövetkezett, hamarjában nem lehet 
ugyan megmondani, mennyi kár fogja érni a katholikus 
egyház birtokállományát, de hogy kár fogja érni, az 
bizonyos. Ilyen alkalmakkor szoktak azután a szaka-
dárok, különösen az oroszok aratni ott, ahol nem vetet-
tek, de ahol a katholikus népek (mert katholikus nagy-
hatalmak már nincsenek) aluszékonysága miatt bő 
zsákmányolásra nyílik alkalmuk. Jó lesz most ezzel a 
zsákmányolásra mindig kész muszka felkészültséggel 
megismerkedni. 

Tény, hogy Oroszország a Szentföldön minden más 
hatalomnál nagyobb érdeklődést és tevékenységet fejt 
ki. Aki azt hinné, hogy Muszkaországnak itt főleg val-
lási célok lebegnek szemei előtt, nagyon csalódnék, 
Elötle politikai célok lebegnek első sóiban. Ez az oka 
annak, hogy az Orosz Császári Palesztina-Egyesület 
valóságos nemzeti muszka egyesület, amelynek több, 
nem ezer, hanem százezer tagja van a lakosság minden 
rendjéből és rangjából. Befolyása ennek az egyesületnek 
a Szentföldön természetesen az ő rengeteg nagyságának 
megfelelő. Rengeteg pénzösszeg állván rendelkezésére, 
óriás zarándok-inlézeteket tart fönn és számtalan föl-
hívást és röpiratot hoz évenkint forgalomba. Egyetlen 
egy esztendő alatt ez az orosz császári Palesztina-egye-
sület 962.000 nyomtatványt adott ki és vezetése alatt 
12.000 orosz zarándok járta meg Jeruzsálemet, ahol az 
egyesület 7U00 zarándok ellátásáról képes egyik intéze-
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tében gondoskodni. A másik ilyen intézetei, 700 zarán-
dok ellátására, az egyesület az orosz-japán háború alalt 
állította föl, ami azt mulatja, hogy az említett nemzeti 
szerencsétlenség sem volt képes az orosz császári Pa-
lesztina-egyesület tevékenységét megzsihbasztani. Tudni 
való dolog az is, hogy ez az egyesület 100, mond: száz 
iskolát tart fönn a Szentföld területén. Mit jelent ez a 
szakadár vallás és az orosz nagyhatalmi befolyás ter-
jesztésére, fölösleges fejtegetni. Oroszország, úgy látszik, 
a török birodalom fölosztását biztosra veszi s lia Kon-
stantinápolyt nem engedik át neki a nagyhatalmak, hát 
akkor legalább a Szentföldig, vagyis a Suezi-csatornáig 
akarja kiterjeszteni délkeleti határait. Itt is hathatósan 
sakkot adhat vetélytársának, Angliának. 

Ilyen körülmények között most csak azt a kérdést 
vetem föl: hogy hát nem becsületbeli kötelességünk-e 
nekünk katholikusoknak a palesztinai szenthelyek 
iránt mélyen, a szokottnál melegebben érdeklődni? S ha 
igen, nem kötelességünk-e valamit tenni, hogy az egy-
ház birtokában levő szenthelyek valahogy a prédára 
leselkedő muszka szakadárságnak ne essenek zsákmá-
nyul? Magyarország, sajnos, jelenleg maga is száz és 
ezer sebből vérzik. Nagy bajban, a király és a nemzet 
összhangzó szívverésének hiányában szenved. Benső láz 
emészti. Bécs, Ausztria és az osztrák császárság czidén 
az eucharisztikus világkongresszus dicsőségét fogják 
elzsebelni. A köteles életrevalóság ily körülmények közt 
azt sugallja Magyarországnak, hogy Budapestről, a 
magyar országgyűlésből kiindulólag, a magyar király 
viszont az Üdvözítő élete által megszentelt jeruzsálemi 
és más helyek megmentése iránt való hathatós érdek-
lődés dicsőségét szerezze meg magának, dinasztiájának 
és Magyarországnak. Ezt követeli a királytól a tőle leg-
újabban oly lelkesen és lelkesítóleg hangoztatott «alkot-
mányos» paritás. 

* 

B é c s . Részlet az eucharisztikus világkongresszus 
programmjából. 

Eddig a következő megállapodások jöttek létre: 
Három temjilomban : a Szent-István-temjilomban, am 
Hof és a skótok templomában lesznek a szakosztályok 
értekezletei. A Szent- 1stván-temj)lomban misézni bibor-
nokok s előadásokat tartani püspökök fognak. Nagy 
érdeklődést fog kelteni az egyházi zene. A kongresszus 
első napján régi gregorián kari ének lesz az 5-ik (?) szá-
zadból; a második nap Palestrina napja lesz; a harma-
dik napon Mozart és Haydn, a két osztrák zeneszerző 
kerül napirendre. A nagy körmenet alatt tartandó szent-
misét eredetileg a Gloriette tetején akarták tartani. 
Utóbb eltértek ettől a szándéktól. Ez a szentmise ő fel-
sége és az egész dinasztia jelenlétében a külső Burg-
tor felett lesz, köröskörül messziről láthatólag. Mise 
közben üdvlövések lesznek, hogy akik nem láthatják a 
mise lefolyását, azok is tudomást szerezhessenek az 
egyes részekről. A zenét ez alkalomból itt tíz egyesített 
katonai zenekar fogja szolgáltatni. Ez az oka, amiért az 
őszi hadgyakorlatokat ezidén korábban fogják befe-
jezni. A zenekarok Albán emausi benccs apát erre az 
euchariszlikus alkalomra szerzett darabját fogják elő-
adni. Az énekkar a Szent-István-templom énekkarából 
és a 400 tagból álló St. Gabriel nevű énekkarból lesz 
összeállítva. Hogy a betegek is részesedhessenek az 

eucharisztikus kongresszus örömeiben és áldásaiban, 
intézkedés történt, hogy a városi és a katonai kórhá-
zakban külön ez alkalomból felállított oltároknál szent-
misék legyenek. A miniszterelnök és az alsó-ausztriai 
helytartó a kongresszus céljaira helyiségeket bocsátottak 
rendelkezésre. A Schwarzenberg-féle palota kertjében 
gyerniekáldoztatás lesz, körülbelül 20.000 gyermek szá-
mára. Az ünnepi körmenetben Ausztriának s a kül-
földnek népei nemzeti viseletben fognak részt venni. 

* 

L o n d o n . A kath. egyház gyarapodása Angliában. 
Az angol katholicizmusnak számokban kifejezhető 

ereje ill e napokban élénk vitára adott alkalmat. Croy-
don canterburyi érsek, Angolország anglikán egyházi 
prímása, nyilvános beszédben azt állította, hogy az 
angol katholikusok számának növekvése a valóság-
ban nem oly fényes, mint a hír m< ndja, mert a házas-
ságkötések száma például az 1866-iki 4'8%-ról 1909 ben 
4'2°/o-ra szállt le. Erre az anglikán utalásra Angolország 
katholikus prímása, Bourne bibornok weslminsteri 
érsek, az itteni katholikus egyesületeknek egy bankelt-
jén válaszolt, kimutatva, hogy de bizony az angol 
katholikusok számának szajiorodása állandóan lél-
tünő. O emja kimutatta azt, hogy Angolországban 
háromszor annyi katholikus templom és több mint 
háromszor annyi katholikus pap van jelenleg, mint 
voll 61 év előtt. 

A sajtó is beleszólt a dologba. A «Morning Post» 
szerint nehéz dolog a kalholicizmus nyereségeit s a 
jirotestáns felekezet veszteségeit szabatosan megálla-
pítani, a vélemények e tekintetben annyira eltérők. 
Angolország egy statisztikai tekintélye azonban mint 
bizonyos dolgot állítja azt, hogy az ú. n. «Oxford 
Movement» óla, mely az anglikán államegyházban 
keletke/elt, a katholikus egyházba áttértek száma éven-
kint 8000-re tehető. 1870 ben az angol katholikusok 
száma nem volt egészen egy millió, még pedig úgy, 
hogy köztük 750.000-en voltak ír származásúak, 50.000-en 
külföldiek. 1910-ben, tehát 40 év multán, az angol-
országi katholikusok száma, hivatalos adatok alapján, 
1,500.000-re rúgott. Jelenleg már 1786 templom, kápolna, 
szóval istentiszteleti hely áll Angliában és Walesben 
katholikusok rendelkezésére. Igen meglepő s Angliára 
nézve sajátságos az, liogy a katholikus jiapság körében 
igen sokan vannak olyan konvertiták, kik előbb az 
anglikán protestantizmusban lelkészkedtek. Az is neve-
zetes, hogy az említett 40 év alatt az anglikán protes-
táns egyházból 203 lelkész neje, 269 fia és 350 leánya 
tért vissza a katholikus egyházba. A nemesség körében 
— így folytatja a «Morning Post» — 432 megtérés tör-
tént, a tisztikarban 306, akadémiai fokozatokkal bíró 
egyének 1418-an térlek meg, fő- és középiskolai tanárok 
425-en. Az intelligencia körében ilyen nagy arányú a 
kath. egyház hódítása. Nevezetes az is, hogy a meg-
tértek közül 612 lett katholikus pap és 164 apáca. Eze-
ket az adatokat a «Morning Post» Gordon Gormans 
«Converts to Rome» c. könyvéből merítette, ahol a 
megtértek életrajzai mindenkinek rendelkezésére állnak. 
Ezeket az adatokat kétségbe vonni — így fejezi be a 
«Morning Post» hozzászólását — amint ezt egy protes-
táns folyóirat tette, haszontalan eljárás. Tényeket meg-
dönteni nem lehel. 
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Ami az anglikán prímásnak azt az állítását illeti, 
hogy a házasságkötések számaránya a katholikusok 
körében csökkent, ez a «Standard» egy levelezőjének 
alapos megjegyzése szerint tisztán gazdasági jelenség, 
amely a megélhetés drágulásán alapszik. A katholikusok 
tömege Angolországban szegény, tehát rájok nézve a 
drágaság rengeteg terhe a házasulást megnehezíti. 
A katholikus egyház rendkívüli szaporodását megtéré-
seknek köszönheti s a megtértek megtérésök idején 
rendesen már családi állapotban élnek. Akárhogy for-
gatja és firtatja azonban valaki a dolgot, az kétségbe-
vonhatatlan tény, hogy a házasságkötések számarányá-
nak hanyatlása dacára a katholikusok száma Angol-
országban évről-évre nagy haladást mutat. — y —la. 

Há/.i káté. A korán áldozó gyermekek számára. 
Iroda- ^ papok Mária kongregációjának előadásai nyomán. 
lom. 5 pld. 1 korona. Megrendelhető Budapest, VIII., Mária-

utca 25. 
A hivatalos bírálat a füzetről így szólott : «A lüzet 

első része a gyermekeknek szól és a gyermeki felfogás-
hoz leereszkedve fejtegeti a katekizmus tételeit a szent 
gyónásra és áldozásra vonatkozólag. Nagyon megfelelő 
a 2. praktikus rész, amely a szülőknek szól és felhasz-
nálja a megfigyelt tapasztalatokat és tüneteket, amelyek-
kel a 6., 7. életkorban a gyermekeket az Oltáriszentséggel 
megismertetni és a szülőket a korai áldozásra lelke-
síteni lehet. A füzet találja meg útját a keresztény 
családba s az elemi iskolák hitoktatóihoz, a keresztény 
társadalom lelki életének felvirágoztatására » 

Ajánlatnak ez elég. Mi is ajánljuk, hogy ne csak 
a gyermekek, hanem a szülők is tisztában legyenek az 
iránt, mit jelent a korai áldozáshoz való szoktatás. 

Windhorst, a hires katholikus, mondotta, hogy ö 
egy jó édesanyát nem is tud máskép elképzelni, mint 
gyermekei környezetében kátéval a kezében. A másik 
német vezérférfiú, Droste-Wischering grófnak felesége 
naponkint egy óra hosszáig tanította gyermekeit a kátéra. 

Hol vannak az ilyen katholikus magyar anyák? 
Majd ha lesznek, akkor lesz jobb világ, lesz jellem, lesz 
keresztény meggyőződés. K. T. 

* 

Haeckel: Zellseelen u n d Seelenzellen. Leipzig. 
1909. Ara 1 M. 

E hangzatos cimü füzet Haeckelnek egy régi 1878-
ban tartott felolvasását tartalmazza. A tárgy nagy érde-
kessége s az olvasók nagy érdeklődése miatt folyton 
újabb kiadást rendez belőle a kiadó. 

Haeckel e füzetkében általános vonásaiban saját 
élelelméletét fejtegeti. Minden élö anyagban, minden 
protoplazmában van lélek, mely legalább kétféle érző-
képességgel (kellemes s kellemetlen érzet: Lust und 
Unlust) s kétféle mozgási tehetséggel (vonzás s taszítás : 
Anziehung und Abstossung) rendelkezik. Csak tokoza-
tilag s nem lényegileg különbözik ettől a lélektől a 
növényi, állati s emberi lélek. Ez az egyszerű, csöndes 
lélek, mely minden élő sejtben székel s melyből annyi 
van, ahány sejtből áll az élő lény, a sejtlélek, Zellseele. 
Mi ez a misztikus sejtlélek? Talán valamilyen szupra-
materiális életelv? Szó sincs róla. Ez a «lélek» csak 
szó, csak fogalom. Ez a lélek a sejt protoplazmája s 

magja s még pontosabban a protoplazma plasztidulái, 
melyek láthatatlanok és egyformák s melyek végtelen 
sokféleséggel alkotják a számtalan sejtet. 

Ettől a sejttől meg kell különböztetni a magasabb 
organizmusok öntudatos középponti lelkét, Zenlralseele, 
mely nem egyéb, mint az agy idegsejtjeinek vagyis lelki-
sejtjeinek (Seelenzellen) összessége. Tehát a lelkisejtck 
az agy sejIlelkei. A sejtlelkek többé-kevésbbé önállóak, 
de alá vannak vetve a lelki sejteknek, melyek egysége-
sen s öntudatosan vezérlik a számtalan sej Heikel. Vég-
eredményben tehát a központi lélek sem más, mint 
magasabb rangú sejtlelkeknek, plasztiduláknak tömege, 
vagyis szintén csak molekulák, tehát anyagi valóságok 
konglomerátuma. Ez pedig szójátékba burkolt mate-
rializmus. Most ilt fölmerül az a kérdés, hogyan tud 
az öntudatlan (Haeckel is elismeri) anyagi molakulák-
ból álló agy (központi lélek) öntudatosan, egységesen 
és célszerűen működni? 

Haeckel is elismeri, hogy ezt az elméletét neves 
filozolüsok támadják, de nem engedhet, mert úgymond : 
Unsere Theorie der Zellseele ist eine ebenso wichtige, 
als notwendige Konsequenz der monistischen Natur-
auíTassung. Madarász István dr. 

* 

Kiss Menyhért: A gyémántos h a r a n g és más 
versek. Budapest, 1912. 140 1. Ára 2 korona. 

Valami vajúdik a mai költészetben, érezzük rajta 
az átmeneti idö járását. Ami most terem, pedig elég bő 
a termés, az még jobbára éretlen, bizonytalan, nem sokat 
érő. Apró poétáink azt mondják, hogy az előbbi költé-
szet elavult: tartalmával, formáival. Kiszélesítik tehát a 
tárgykörét, újabb ihletéseket keresnek, fűhöz-lához kap-
kodnak s éizéseiket értelmetlen szimbolizmusba fojtják. 
Formák nyűgözik őket, azért formák helyett formátlan-
ságnak indulnak s írnak rövid prózai sorokat. Valamit 
akarnak, az bizonyos, de maguk sem tudják még, mit: 
újabbat, mást; de nem tudják megtalálni vagy költői 
formába önleni. 

Hiányzik soraikban az igazi nagy költői tehetség, 
aki ki tudná fejezni, mi az az újabb, mi az a szebb, 
ami a szivek mélyén forrong s kifejezésre vár; de annak 
úgy látszik, ínég nem jött meg az ideje. 

Kiss Menyhértnek úgy látom, nem kell se a szim-
bolizmus, se a köllőietlen ostoba meghatások, se magára 
erőltetett érzések : költészet kell neki, az örök emberi, 
ahogy a szívben visszatükröződik s ahogy rendes, em-
beri módon, de művészi kifejezésre vár. Ahogy aztán 
visszhangra talál minden egészséges emberi szívben. 
Lírája tehát igaz, őszinte és természetes. Még azt is 
érezzük rajta, hogy székely ember pengeti, bánatos és 
olykor szaggatott, mint a székely ballada. Az élet «szebb 
másának» hasonlókép megfelel a gondos, formás külső 
is, a kifejezés, a rím, a ritmus összecseng a belső tar-
talommal: sziveinkre hat a mélázó költő. 

Mindenekfölött pedig lírája fehér, nem szennyezi be 
a kloaka piszka s jólesik a többször kifejezésre jutó szülő-
föld szeretete, a Hargita-vidékéé, hasonlóképen a másik 
székelyhez, a nemrég elhunyt Gyulai Pálhoz. Különösen 
a távolban nyilatkozik az meg benne remekül, mint Mikes-
ben, aki valamikor úgy szerette Rodostót, hogy el nem 
felejthette Zágont. A kötetnek két ilyen legszebb köl-
teménye : «Idegenben» és «A Szent Pál templomában». 
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Kiss Menyhértet eszerint nem ragadta el a modern, 
hömpölygő s erősen zavaros áradat ; a természet jelölte 
tradiciós uton halad, érzi és követi a költészet régóta 
megszentelt magasztos célját. S mégis hány szép költe-
ményt ír, melyek nem tévesztik el hatásukat, pedig 
soknak tárgya az annyiszor megénekelt szerelem. Az 
«Egymásra lelünk»-ben (131. 1.) pl. remek négy sor: » 

Nem is volt boldog, ki nem könyezett, 
Nem is szeretett, ki nem szenvedett, 
A napfény se örök, sem a ború, 
A dal is úgy szép, ha itt-ott szomorú. 

Szép a «Történet» (108. 1.), «A falu ulán» (39. 1.); 
sikerült jellemkép a «Zsuskó meghalt» (78. 1.), hangulat-
kép «Öszi dal» (132. 1.). 

Modern vonás benne néhány darabja a nyomor 
költészetéből (pl. «Ezek a csendes», 88. lap, vagy a 
«Mater dolorosa» 82. 1.), itt nem találja el mindig a 
hangot («Ünnepnapon», 92. lap). Kerüli a mai költé-
szetet eléktelenítő képlelen jelzőket, itt ott azonban 
mégis ilyesmi is becsúszik versébe (ilyen pl. «A daloló 
hajóban» 80. 1. a hold zizegő ezüslfátvla, a zsongástól 
lángot fogó levegő, egy nemzet szive dobogása reszket). 
Szelid lírája a vallásos érzésnek is enged ulat («A mik-
házi klastrom harangja» 06. 1., «A mi templomunk» 
67.1) s megmulalja, hogy annak a mai ember lelkében 
is van helye. Azért rosszul veszi ki magát, ha szerelmesét 
is «Madonnának» nevezi (100. 1.). 

Túlzásba esik az «Édesanyám» 55. 1. s van néhány 
más gyenge verse. 

Kiss úgy látom fejlődésben van, mintha most 
indulna a költői hivatásnak. Még nem elég számos a 
benyomása, tárgykörét még ki kell szélesítenie. De már 
is annyi az erénye, különösen ebben a bomlott, erény-
telen köllői korszakban, hogy figyelmet kelt és szép 
reményekre jogosít. x. 

* 

Dr. W. Koch u. Dr. O. Wecker: Re l ig iös -wissen-
s c h a f t l i c h e Vor t r äge . Rottenburg. 1910-1911. 

I. Hitvédelmi munkában a nemet theologiai irodalom 
korántsem nevezhető szegénynek. A legkisebb részlet-
kérdések elvont fejtegetésétől kezdve, egész a fürge tollal 
megirl népies röpiratokig kellő felkarolásra talál ott a 
bitvédelem minden ága. És mégis, mikor az itt ismer-
telelt füzetekre különösen jóleső örömmel hívjuk lel a 
figyelmet, ebben nem kizárólag tartalmuk játssza a 
főszerepet, hanem ennek a tartalomnak oly alakban 
történt feldolgozása, amelynek a németeknél is nehéz 
volna párját találni. 

Két tühingai tanár u. i., a kitűnő hírű Koch Vilmos, 
s az eddigelé még kevésbbé ismert Wecker Olló, arra 
vállalkoztak, hogy a tübingai egyetemi hallgatók részére 
tartott beszédeikben lassanként feldolgozzák az egész 
dogmatikát és ezen tervük gyümölcse a megindított új 
sorozatos vállalatnak elöltünk fekvő eddigi négy füzete. 
Az első háromban az alapvető hittan főbb kérdései 
nyertek feldolgozást oly beosztással, hogy az első füzet 
adja a «természeles istenlan»-t, míg a második és har-
madik füzet nagyjából a kézikönyvek «keresztény», 
illetve «katholikus bizonvílásá»-nak felel meg. 

Az első füzet1 a szükséges bevezető előadások után 
i Dr. W. Koch u. Dr. O. Wecker: Die Natur und Gott. Rotten-

burg. 1910. 2. IV. + 80 S. 1 Mk. 

a főbb istenérvekkel foglalkozik, egy-egy beszéd kere-
tében; ú. m. a világ kezdetéből és végéből, az élet ere-
detéből s a teleologiából vont érvekkel s utána három 
előadást szentel a modern szellemi élet fölött korlátlan 
hatalomm.il uralkodó evolúció bálványának helyes meg-
világítására. Az atheizmusról s az erkölcsi öntudatról 
szóló beszédekkel zárul az elsőrész, amely főleg a szemé-
lyes Isten létezésének bizonyítását célozta. 

A második füzet1 tovább megy egy lépéssel és az 
összehasonlító vallástudomány legújabb adatainak vilá-
gánál akarja kimutatni a kereszténység fölényét és ere-
detiségét a babiloni vallás, a buddhizmus, a görög 
filozófia, a mohamedanizmus és lamaizmus tanításával 
szemben. 

Hogy aztán a mai sok ker. felekezet között egyedül 
a katholikus egyház van a Krisztus által hirdetett tanok 
csonkítatlan birtokában, annak bizonyítását szolgálja a 
harmadik füzet,2 amelynek előadásai főleg e három 
ismertetőjegyből akarják kétségen kívül helyezni a 
katholicizmus igazságát: Krisztus igaz vallása a tekin-
tély elvére alapított kereszténység, dogmatikus keresz-
ténység és külsőleg látható, szentségi, egyházi keresz-
ténység. 

Az ágazatos hittan feldolgozása a negyedik füzetlel 
kezdődik,3 amelynek négv előadása Istennek, mint 
Teremtőnknek és Atyánknak fönséges képét rajzolja 
meg s rámutat arra a hatalmas értékre, amit ez a kettős 
hit képvisel értelmi, akarati s érzelmi világunkban. Ezt 
a füzetet, mely az eddig megjelentek közt az utolsó, az 
imáról tartott beszéd zárja be. 

A tartalomnak ez a rövid vázlatozása szükséges 
ugyan arra, hogy fogalmunk legyen a füzetekben tár-
gyalt tételekről, korántsem alkalmas azonban annak 
bemutatására, ami azoknak nagy értéket kölcsönöz. Ez 
u. i. a legégetőbb modern vallási kérdéseknek a mai 
tudományos irodalom oly ismeretével való tárgyalása, 
amilyet e füzetek bármelyik előadása elénk tár. Mind-
azok az életbevágó problémák, amelyek egy egyetemi 
város levegőjében élő ifjúnak lelkében előbb-utóbb, de 
kétségbevonhatatlan biztossággal fölvetődnek és ideje-
korán megoldást sürgetnek, kielégítő megvilágítást nyer-
nek a szerzők tanult eszéből, egy inai itjú kívánalmait 
alaposan ismerő lelkéből sarjadt eme be-zédekben. 

Példa gyanánt csak a második füzeiben tárgyalt, 
napjainkban annyi oldalról bolygatott kérdést hozzuk 
fel: mily viszonyban áll a kereszténység a többi vallá-
sokkal? Önálló, eredeti vallás-e, vagy csak természeles 
továbbfejlődése a babiloni vallásnak, avagy a buddhista 
tanokból kölcsönzött vallási rendszer-e ? Krisztus ere-
deti tanai nincsenek-e átfestve hellenista színekkel ? 
Mit kell tartanunk az izlám és a kereszténység viszo-
nyáról ? De mit főkép a Sven Hedin útleírása óla annyira 
emlegetett «buddhista katliolicizmus»-ról, a lamaizmus-
ról, amelynek sok tana és szertartása megdöbben-

1 U. a : Christentum und Weltreligionen. Rottenburg. 1910. 
I V . + 112. S. 1-Ô0 Mk. 

2 U. a. : Katholizismus und Christentum. Rottenburg. 1910. 
I V . + 8 7 S. 1-20 Mk. Ez a füzet — valószínűleg a 4. és 5 előadás 
miatt — indexre került. Ha azonban valakinek ilyes témák feldol-
gozására szüksége van, a benne lefektetett gondolatok megérik azt 
a fáradságot, amibe a «facultas legendi» megszerzése kerül. 

3 Dr. W. Koch. : Der Glaube an Gott den Schöpfer u. Vater. 
Rotteuburg. 1911. I V . + 49. S. 0.80 Mk. 
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tőén hasonlít a katholikusokéra ! Mindmegannyi érdekes 
s a mai embert izgató kérdés. Tóth Tihamér dr. 

Az őskeresztény áldozat Jreneusig. (iv.> 

B) Az oltár az újszövetségi sz. iratokban. 
(I. Kor. 10, 14—21; Zsidókhoz írt levél 13, 9—15.) 

Az alapító-szavakon kívül az újszövetségi kánoni 
iratokban még két textus fordul elő, mely vonatko-
zásban van az áldozattal, illetőleg mely az újszövet-
ségi oltárról szól, s így közvetve az áldozat akkori 
fogalmára is világot vet. Wieland szintén foglalkozik 
velők s imás elméletéhez idomítani iparkodik. Az 
egyik szent Pál a korinthusiakhoz írt első levelé-
ben, a másik a zsidókhoz írt levélben olvasható. 

Lássuk a két textust egyenkint. 
aj Szent Pál a korinthusi első levél jelzett részé-

ben, mint ez az ókori és az új keresztény világnézet 
válópontján fölötte szükséges volt, a bálványozástól, 
illetőleg a bálvány-áldozati lakomáktól, az ókori 
népek eme vallási rákfenéjétől, óvja a híveket. 
Intelme argumentum ad hominem természetű s 
tekintve a környező veszedelem nagyságát, igen erő-
velteljes. «Szerelmesim — így inti őket — fussatok a 
bálványok tiszteletétől. Mint értelmeseknek szólok, 
magatok Ítéljétek meg, amit mondok. Az áldás 
kelyhe, melyet megáldunk, nem a Krisztus vérében 
való részesülés-e és a kenyér, melyet megszegünk, 
nem az Úr testében való részesülés-e? (Eucharistia.) 
Mert egy kenyér, egy test vagyunk abban mind-
nyájan, kik az egy kenyérben részesültünk. Tekint-
sétek a test szerint való Izraelt; vájjon, akik az 
áldozatokból esznek, nem részesek-e az oltárban? 
Mit mondok tehát? azt-e, hogy ami a bálványoknak 
áldoztatott, valami? vagy hogy a bálvány valami? 
Sőt amit a pogányok áldoznak, ördögöknek áldozzák 
és nem az Istennek. Nem akarom pedig, hogy az 
ördögök társai legyetek. Nem ihatjátok az Úr kelyhét 
és az ördögök poharát; nem lehettek részesek az 
Úr asztalában és az ördögök asztalában.» 

Az apostol intése és okadatolása világos, semmi 
kétséget nem hagy fönn. Korinthus nagy görög 
kereskedelmi város volt, a pogány világ egyik közép-
pontja az ókorban; sokan fordultak meg benne s 
mint ilyen nem a legtisztább erkölcsökkel dicseke-
dett. Az apostol tehát nagy súlyt fektet a keresz-
tények viselkedésére, hittisztaságára épen e város-
ban, mind magukért, mind pedig a másoknak adandó 
jó példa miatt. A jelen esetben a bálványoknak 
áldozott hús evésétől óvja őket, mely itt, mint másutt 
is, piacra, mészárszékekbe került eladás végett. 

Az apostol szerint a keresztényeknek nem sza-
bad abból a húsból enniök, mert az az ördöggel 
való közösségbe lépést jelentené, mint akinek műve-
ként tekintette a zsidóság és a kereszténység az 
egész pogányságot. A keresztények az Úré, annak a 

kenyerét eszik s kelyhét isszák, vagyis részesek az 
eucharistiában. Ez különbözteti meg őket a többiek-
től. Már pedig az eucharistia ilyen közösséget nem 
tűr meg; azért mondja: nem lehettek részesek az 
Úr asztalában (tparaÇa -/.upíou) és az ördögök asztalá-
ban. Krisztusnak és Beliálnak nem lehet egyszerre 
szolgálni. 

Hogy ezt a különbséget nyomatékosan állítsa 
szemeik elé, párhuzamba állítja az eucharistiát a 
zsidó és pogány áldozatokkal s figyelmezteti őket 
arra, amit különben is tudtak, hogy azokban az 
áldozatokban való részesedés egyúttal részesedés 
abban az oltárban is ({ktOTaa-níjpiov), melyen a zsi-
dók és pogányok áldozni szoktak. Szóval, hogy ez 
a részesedés külön isteni tiszteletet, külön vallást 
jelent, aminélfogva a keresztényre nézve az ilyen 
ételek evése egyjelentésű az Úr, a keresztény val-
lás megtagadásával. 

Ezen párhuzamból, melyre az apostol egész 
érvelése támaszkodik, mint az apostol gondolatára, 
arra kell következtetnünk, hogy, amint oltárról való 
eledel volt az, amit a zsidók és pogányok ettek, úgy 
áldozati eledelnek és szintén oltáron készülőnek kel-
lett lennie az eucharistiának is, mivel csak így van 
értelme annak a nyomatékos és a keresztények meg-
győzésére alkalmas szembeállításnak : nem lehettek 
részesek az Úr asztalában és az ördögök asztalában.1 

A pogányok áldozati asztala tudvalevőleg oltár volt, 
tehát a keresztények eucharisztikus asztalának is 
oltárnak kellett lennie. Máskülönben erő nélkül való 
volna az egész következtetés. Ha pedig az eucha-
ristia oltáron készült, akkor áldozat volt és pedig 
oblatiós értelemben (oblatio rei sensibilis), mert 
oltáron nem imát, hanem valami érzékelhető tárgyat 
szokás fölajánlani. 

Az apostol ugyan, mint látjuk, nem nevezi az 
eucharistiát kifejezetten áldozatnak; de a három 
kultusz között vont párhuzam s az Úr asztalának 
nyomatékos szembeállítása az ördögök asztalával (a 
pogány áldozati oltárral), egyenesen arra utal. Az 
áldozati hús oltárt tételez föl, oltáron való bemuta-
tást, anélkül az állati hús áldozati eledellé nem 
válhat.2 

1 «Deutlich spricht diese Stelle (a textus) zunächst für 
die reale Gegenwart des Fleisches und Blutes Christi in der 
h. Euchar i s t i e . . . Dann deutet der ganze Context auf den 
Opfercharacter der h. Eucharistie. Denn nur in dem Falle, 
wenn wir die Eucharistie als Opfer fassen, passt der Beweis, 
den Paulus führen will. Dieser Beweis ist aber dieser: Wie 
der Genuss des Abendmahls ein Eingehen in das Opfer Christi 
(Pál kifejezéseit is az u tobó vacsoráról veszi), eine Teil-
nahme an seinem Fleische und Blute ist, und somit mit ihm 
selbst in Verbindung setzt, so ist auch die Teilnahme an 
den Götzenopfermahlzeiten ein Eingehen in das Götzen-
opfer, setzt somit in innige Verbindung mit den Götzen 
selbst». Bisping : Erklär, des ersten Briefes an die Kor. 
Münster. Ib83. 179. 1. 

2 «Würde der Apostel die Eucharistie nicht als Opfer 
betrachten, so könnte er nicht von Altar, Tisch, Opfer-



14. szám. R E L I G I O 237. 

Wieland oltárt nem tűrő imás áldozati elmélete 
érdekében egy sajátszerűen szofisztikus eljárással azt 
olvassa ki, hogy szent Pál ezen intelmében keresz-
tény oltárról nem lehet szó, hanem csak az isten-
séggel való közösségről s hogy ennélfogva «oltár», 
«asztal» csak metonimiák, képek, a «közösség» jel-
zésére. «Keresztény istentiszteleti oltárra — úgy-
mond — az apostol szavaiból következtetni nem 
lehet, annál kevésbbé, mivel az apostol a pogányok 
részén, akiknek valóban volt oltáruk, sem gondol-
hatott az oltárral való reális közösségre, mivel a 
hús, mely az oltárról jő, az apostol szerint (25, 27, v.), 
piacon áruba kerül, a házakban a vendégek elé 
tálalják s mégis ennek a húsnak vallásos tudattal 
való evését is: az oltárral való közösségbe lépésnek, 
az ördögökkel való egyesülésnek, az ördögök aszta-
lánál való ülésnek nevezi. Itt úgy, mint ott tehát 
csupán csak egy ételről van szó (s nem oltárról), 
mely ételnek a föláldozása régen ment végbe, t. i. 
az oltáron, illetőleg a kereszten. Eggyé lenni az 
áldozati ételek evése által az istenséggel, erről beszél 
az apostol. «Oltár», «asztal» csak képes kifejezései 
ennek».1 

Elméletének minden áron való megmenteni 
akarása elhomályosítja szemeit. Nem veszi észre, 
hogy egész okoskodása mögött mégis csak ott rej-
tőzik az oltár, melyet pedig mindenképen meg-
kerülni szeretne. Persze, hogy a keresztényekre 
árnyat velő ördögi közösségről beszél az apostol s 
el akarja hárítani tőlük; de ebbe a közösségbe csak 
úgy eshetnek bele, ha esznek az áldozati húsból; 
hús meg csak úgy változik áldozati hússá, ha 
oltáron volt föláldozva. Hogy aztán közvetetlenül az 
oltárról kerül-e az a hús a konyhába, illetőleg az 
asztalra, vagy előbb piacra viszik-e ; hogy tegnapi-e, 
mai-e : az a dolgon, az illető hús evése által a po-
gány oltárral való közösségbe lépésen, nem változtat 
semmit. Áldozati hús az így, áldozati hús az úgy, 
metonimiává nem változhatik soha, mint az oltár se, 
melyen Zeusnak, Aphroditének stb. bemutatva, áldo-
zatként szerepelt. Áldozati húsból készült eledel csak 
áldozati eledelnek marad, bárminő kerülővel jutott 
is a konyhába, illetőleg az asztalra; jellegét többé 
el nem veszítheti soha. 

Legkülönösebb Wielandnak az áldozati eledel-
ről szóltában a vége felé (Speise, deren Opferung 
längst vollzogen ist) a keresztre való hivatkozása. 
Ezzel az eucharistiára, mint keresztáldozati eledelre 
céloz, ami aztán kézzelfoghatólag mutatja, milyen 
képtelenségbe bonyolítja az utolsó vacsoráról, mint 
pusztán csak lakomáról vallott nézete. Ebből folyólag 
ugyanis az eucharistia, mint áldozat, tulaj donkép a 
keresztáldozatnak s nem az utolsó vacsorának volna 
ismétlése s az apostoloknak meghagyott TOŰTO TtotePce 

mahlzeit sprechen.» Schanz : Die Lehre von den h. Sakram. 
444. 1. 

1 Wieland : Mensa und Confessio. 38. 1. 

erre vonatkoznék, amire eddig tudtommal nem gon-
dolt senki. 

Különben nézetének alaptalanságát az is mu-
tatja, hogy metonimiának nyilvánítván az oltárt, 
alapját veszi az apostol egész érvelésének. «A közös-
ség», melytől az apostol óv, valóságos áldozati étel 
evéséből, valóságos áldozati étel meg csak valóságos 
oltárról származhatik. Valóságos áldozati étel kép-
letes oltáron nem készülhet. Nem lehet tehát képek-
kel boldogulni ott, hol egy főbenjáró kérdésben, a 
keresztényeknek a bálványozástól való óvásánál, a 
legkézzelfoghatóbb realitásokra van szükség. 

Az apostol valóságos zsidó és pogány oltárról 
beszél, ezekkel állítja szembe, mint a keresztényekre 
egyedül illetékeset, «az Úr asztalát»; ez se lehet tehát 
más, mint valóságos oltár. Az eucharistia is ennél-
fogva áldozat, áldozati eledel, mint ezt a szembe-
állítás követeli. Ha Krisztus teste és vére áldozati 
eledel, akkor annak már előbb kellett áldozatként 
bemutattatnia. Ha pedig így áll a dolog, akkor nyil-
vánvaló, hogy szent Pál idejében az eucharistiát 
az oblatio rei sensibilis s nem ima alakjában tekin-
tették áldozatnak. 

Rauschen szerint : «Az Úr asztalának és az 
ördögök asztalának szembeállítása föltételezheti, hogy 
az Úr asztalának épen olyan áldozati jellege van, 
mint aminőt Pál ezen szövegben az ördögök aszta-
lának kétségtelenül tulajdonít. Ebben az értelemben 
az asztal annyi, mint oltár».1 

b) A zsidókhoz írt levél utolsó fejezetében ha-
sonlókép intelmek foglaltatnak a keresztényekhez. 
A vendégszeretetről, a házasság szeplőtelenség'éről, a 
fösvénység ellen, majd pedig az elöljárók tiszteletéről 
szóló buzdítások során a 9—15 versben ezeket olvas-
suk : «Különféle és idegen tanítások által el ne csá-
bíttassatok; mert legjobb a szivet kegyelemmel erő-
síteni, nem étkekkel, melyek nem használtak az azok-
kal élőknek. Vagyon oltárunk, melyről nem szabad 
enni azoknak, kik a sátornál szolgálnak ; mert 
amely állatok vére a bűnért a főpap által bevitetik a 
szentélybe, azok testei a táboron kívül megégettet-
nek. Ugyanazért Jézus is, hogy vére által a népet 
megszentelje, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki 
tehát hozzá a táboron kívül, hordozván az ő gyalá-
zatát; mert nincs itt maradandó városunk, hanem 
a jövendőt keressük. 0 általa mutassuk be szüntelen 
a dicséret áldozatát, vagyis az ő nevéről vallást tevő 
ajkak gyümölcsét.» 

Homályos egy textus, mint helyenkint az egész 
levél, melyen régóta sok exegéta próbálja éleseliné-
jűségét. 

Lássuk közelebbről e néhány sort. 
Mit ért az apostol az oltár (ti-uacatrcï'̂ iov) alatt, 

melyről, mint mondja, nem szabad a zsidóknak, ille-
tőleg a zsidó papoknak enni? Ez itt a főkérdés, mely 

1 Rauschen : Euch, und Buszsakr. 66. 1. 
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világosságot vethet a textus jelentésére. Lehető meg-
oldása céljából végig kell elemeznünk az egész szö-
veget. 

Az apostol a «különféle és idegen» tanításoktól 
óvja a híveket, mely tanítások, mint a rákövetkező 
mondatból kitetszik, ételekre vonatkoznak és pedig 
olyan ételekre, melyek «nem használtak az azokkal 
élőknek». Ezek az ételekre vonatkozó tanítások, mint 
nyomban a következőkből kitetszik s különben Pál 
más leveleiből is ismeretes, a zsidózók (judaizantes) 
tanai voltak, akik, mint az ellentétekből s nevezete-
sen «ételeik» lebecsüléséből következtetni lehet, rituális 
ételeikkel dicsekedve, sőt legális jelentésüket túlozva, 
valami fölényt tulajdonítottak maguknak a keresz-
tények fölött, vagy a rituális étkezési törvény köte-
lező voltát a keresztényekre nézve is vitatták. 

Hogy ez csábító lehetett az új s a zsidóságból 
csak az imént megtért hívekre, könnyen megérthet-
jük, ha tekintetbe vesszük a megszokottól nehezen 
váló emberi természetünket s a «választott» nép fiai-
nak kiváltságait1; másrészt, ha szemmel tartjuk az 
ismert tényt, hogy az apostoli korban a szakítás a 
zsidó szokásokkal nem hirtelen s nem is egyszerre 
történt, ami a nézetekben bizonyos ingadozást idéz-
hetett elő. Legalább az apostol intése: ne csábíttas-
sátok el magatokat, sejtetni engedi, hogy a zsidózók 
«idegen» tanítása nem volt minden hatás nélkül az 
új keresztényekre. 

Két módon is elébe vág ennek a veszedelemnek. 
Két fontos körülményt jut tat a híveknek eszébe. Haszon-
talanoknak, lelkileg értékteleneknek nyilvánítja a zsidó 
áldozati ételeket, mivel «a szivet erősítő kegyelmet» 
az embernek megadni nem képesek; tehát hiábavaló 
dolog a zsidók részéről, ha ételeik miatt valami fö-
lényt tulajdonítanak maguknak a keresztényekkel 
szemben. Másodszor figyelmezteti a csábításnak kitett 
híveket, ne felejtkezzenek meg arról sem, hogy ha a 
zsidók áldozati eledeikkel dicsekednek (melyekből a 
keresztényeknek nem szabad enni), viszont nekik 
(a keresztényeknek) is van áldozati eledelük, nekik 
is van oltáruk, melyről a zsidóknak nem szabad 
enni. 

Pedig az apostol szerint nagy a különbség a 
kettő közölt. Az ő ételeik nem használnak semmit, 
a keresztények áldozati eledele ellenben szivet erő-
sítő kegyelmet ad. Mintha mondaná : ha kiváltságról 
van szó, a ti kiváltságtok nagyobb a zsidókénál, 
tehát dicsekvéseikre ne adjatok semmit, ne csábíttassá-

1 «Die übertriebene Wertlegung auf Altar und Opfer 
war es besonders, die den Juden die Annahme des Christen-
tums erschwerte. Man meinte, dass mit dem Verlust des 
Altars die Versöhnung verloren gehe und dass an Versöh-
nung nicht gedacht werden könne, wenn die Opfer und die 
Opfermahle der Priester aufhörten. Dieser falschen, unter 
den Hebräern umlaufenden Meinung setzt der Apostel die 
Mahnung entgegen : AtSaxat; noixiXatj xal gévaij [ir( TtapaçèpsaS-s». 
Biesenthal : Das Trostschreiben des Apostels Paulus an die 
Hebräer. Leipzig, 1878. 351. 1. 

tok el magatokat tanításaik állal. Nekik se szabad 
a mi oltárunkról enniök.1 

A tilalomnak nyomban nagyszerű okát adja. 
«Mert», amint a zsidók az engesztelő nagy napon 
nem ehettek az áldozat húsából, mivel azt a törvény 
értelmében (Móz. III. 10, 14—28.) a sátron (később 
a városon) kívül meg kellett égetni ; ugyanazért, 
ugyanilyen kirekesztés miatt, a nagy-napi engesztelő 
bárány által jelképezett Jézus is a kapun kívül, a zsidó 
áldozatok helyén, a városon kívül szenvedett,2 hogy az 
ő áldozati eledele is tiltva legyen számukra. Ezért 
nem szabad a zsidóknak a mi oltárunkról enniök. 
Ne hallgassatok tehát az ételkiváltságaikkal dicsek-
vőkre: menjünk ki inkább Jézushoz a táboron kívül, 
azaz mi is szakítsunk a zsidósággal, ragaszkodjunk 
Jézushoz s az ő áldozati eledeléhez, hordozván az 
ő gyalázatát, vagyis a zsidók által kiváltságnak tekin-
tett ételektől való megfosztást; ne keressük az ilyen 
emberek dicséretét, amúgy sincs itt a földön, az 
emberek között, maradandó lakásunk, hanem a jöven-
dőt keressük, melyért érdemes az emberek részéről 
gyalázást is elszenvedni. 

Majd az ó-szövetségi áldozatokkal szemben, 
melyekből azok az emlegetett ételek készültek, új-
ból visszatér a mi «oltárunkhoz», a keresztény áldo-
zathoz s buzdílja olvasóit: 0 általa (Jézus által) 
mutassuk be szüntelen Istennek a dicséret áldozatát,3 

vagyis az ő nevéről vallást tevő ajkak gyümölcsét s 
ne a zsidó állati áldozatokat. 

Tekintve Pál buzdításának célját: a zsidó rituá-
lis ételek ellen való állásfoglalását, a szövegből ezt 
kellett kiolvasnom, összeegyeztetve a második, külön-
ben nehezen érthető4 részt, az elsővel. Akik ugyanis 
az eucharistia kirekesztésével a «vagyon oltárunk»-at 
Krisztusra, illetőleg a keresztre magyarázzák, főképen 
abból indulnak ki, hogy, Pál az egész levélben Krisz-
tus papi hivataláról s a keresztáldozatról beszél, az 
eucharistiát sehol sem említi. Tehát, hogy a jelen 

1 Franzelin: De Euch. 338. 1. így fogja föl a textus értel-
mét: Docet ibi Apostolus in Ecclesia novi testamenti esse 
altare, cuius sacrificium est Christus oblatus ; christianos 
participare de hoc sacrificio manducatione, sicut fdii syna-
gogae participant de victimis oblatis; de altari autem 
nostro iis participare fas non esse, sed ad hoc ius acquiren-
dum oportere exire e synagoga et transire ad Ecclesiam 
Christi crucifixi, sicut ipse obtulit sacrificium cruenlum extra 
portám Jerusalem. 

2 A keresztrefeszités helye, Golgotha, Jézus korában 
Jeruzsálemen kívül volt. 

3 A dicséret áldozata, melyet Jézus által Istennek muta-
tunk be, nem egyszerűen az ima, hanem maga az eucharisz-
tikus áldozal, amelyről az oltárral kapcsolatban előbb beszélt 
az apostol. Dorsch : Der Opfercharakter der Euch. 48. 1. — 
A szöveg részletes exegesisét 1. Zill: Der Brief an die Hebräer. 
Mainz, 1879. 692.1. «An unserer Stelle bezeichnet 9-ua£a aívéostu; 
im Gegensatze zu dem gesetzlichen Lob- und Dankopfer das 
geistige Opfer der Lobpreisung der Gross- und Liebestaten 
Gottes». 

4 Franzelin sz. Pál beszédmódjában, homályosságában, a 
disciplina arcani nyomait találja. I. műve 338. 1. jegyzetben. 
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textusban se lehet az «oltárt» szószerinti értelmében 
venni. Azonban figyelmen kívül hagyják, hogy textu-
sunk a levél végéről, a különféle tárgyú buzdítások 
közül való, melyek nem a levél tételének a folyo-
mányai.1 

A következtetés magyarázatomból nyilvánvaló. 
Pál a csábítás tárgya, a zsidó áldozati ételek ellené-
ben a keresztény áldozati ételt, mint egyedül érté-
keset, állítja oda; oly ételt, mely szintén oltáron készül,2 

de amelyből a zsidóknak enniök nem szabad. Ez 
az eucharistia, mely Pál szerint az oltáron készül-
vén, áldozat, és pedig, mint a dolog természete 
mutatja, oblatiós értelemben vett áldozat. 

Ez az apostoli korból a második közvetett bizo-
nyíték az eucharistiáról, mint áldozatról, és pedig, 
amit itt főképen szemünk előtt tartunk, mint oblatiós 
áldozatról. 

Mily fenségesen egészíti ki egymást a két imént 
tárgyalt textus 1 Az apostol a korinthusi levélben a 
pogány, ebben a levélben a zsidó áldozatokkal szem-
ben tisztázza az eucharistiát, megállapítván annak 
mindenek felett álló áldozati jellegét. Távol látszik 
állani egymástól s mégis mennyire rokon a két textus 1 

Wieland, Renzet követve,3 Pál alapgondolatát, 
az étellel csábítást, egészen figyelmen kívül hagyja4  

s ekként értelmezi a szöveget: «Az apostol itten tel-
jesen a zsidó kultusz eszmekörében és kifejezései 
között mozog. Mint a táborban tartózkodó zsidók 
nem ehettek az engesztelő áldozatok húsából, hanem 
azt a táboron kívül égették meg; úgy a sátorszolgák-
nak most sincs részök az igazi áldozati bárányban, 
aki a «kapun kívül» öletett meg. A ftoacacrnipiov (oltár) 
a zsidó kultuszból van átvéve és metonimia (ismét 
metonimia !), mint azt már Aqu. sz. Tamás is föl-
ismerte. Nincs itt szó eucharisztikus áldozatról, vagy 
egy eucharisztikus oltárról, hanem az extra castra, 
a zsidóságon kívül keresztrefeszített Krisztusról. Ez 
az egyedüli oltár, melyet az apostolok ismernek. Az 
áldozat, melyet a keresztények bemutatnak, csupán 
az ajkak gyümölcse, melyek az Isten nevét dicsérik, 
csupán a dicséret áldozata Krisztus által. A dicséret 
áldozata pedig az eucliaristiára támaszkodik, mely 

1 Részletesen, fönti értelmezésemmel egyezőleg, magya-
rázza a textust: Zill i. műve 663—93. 1. Nemkülönben Thal-
hofer i. műve 233. s k. 1. — Dorsch i. műve 38. s k. 1. — 
Franzelin i. műve 335. s k. 1. 

2 E szerint, amit Pál előbbi levelében (I. Kor. 10, 21.) az 
Úr asztalának (xpaiisÇa xupíou) nevezett, itt oltárnak (fruaiaaxrypiov) 
mondja. Egy-két évtized múlva sz. Ignácnál (Ad Pliilad. 4, 
Ad Trull. 7, Ad Ephes. 5, Ad Magn. 7.) már közhasználatú a 
8-uaiaanjpiov kifejezés. V. ö. Thcilhofer : Das Opfer. 236. 1., mint 
majd alább bővebben tárgyaljuk. 

3 Renz: i. műve. I. 111. 1. 
4 Tekintettel egyes régibb magyarázókra, kik hasonló 

eljárással, mint Wieland, t. i. eltekintve az első résztől, az 
oltár alatt a keresztet értették, hangsúlyozza Schanr : «Beim 
Zusammenhang ist nicht nur das Nachfolgende (v. 12), sondern 
auch das Vorangehende zu besichtigen.» I. müve 444. 1. 

által a keresztények az Istennek minden dicsőítést 
fölajánlanak».1 

Wieland szerint is tehát «vagyon oltárunk» kép s 
jelenti Krisztust. De ezt, mint látjuk, úgy hozza ki, 
hogy ügyet sem vet a textus első felére, arra, hogy 
Pál a zsidó áldozati ételekkel való csábítást ostro-
molja s a keresztény áldozati eledel (az eucharistia) 
fönségét magasztalja. Hogy ételt állít étellel szem-
ben. Wieland csak a második, magában alig érthető 
rész körül mozog. S így nem látja meg, hogy ha a 
«vagyon oltárunk» kifejezést a keresztre vonatkoz-
tatjuk, melyről enni nem lehet, legalább nem olyan 
eledelt, mely szembe volna állítható a zsidó áldo-
zati eledelekkel, akkor nincs, amivel ellensúlyozza 
az apostol a zsidó-keresztényeket veszélyeztető csá-
bítást. 

Érdekes különben magyarázatának a vége is. Félre-
értve Pált, a keresztény áldozatot az «ajkak gyümölcsé-
nek», szóval egyszerűen imának gondolja, és pedig mint 
hozzáteszi : az eucharisliára támaszkodó imának. 
Előbb íme kiküszöbölte Pál szövegéből az eucharistiát, 
most meg a végén mégis behozza, hogy konstruálja 
imás elméletét. Ez bizonyára tilos módja az exege-
sisnek. Az «ajkak gyümölcse» bibliai kép, nem egyéb, 
mint a szívből fakadó ima, mely az oltáron bemu-
tatott eucharistiát a hivek részéről kiséri. 

Rauschen szerint a «vagyon oltárunk» értelme-
zése tekintetében megoszlanak a vélemények. A pro-
testánsokon kívül 2 Aqu. sz. Tamás, Estius s legújab-
ban Stentrup is az «oltár» alatt a keresztet s az 
erről az oltárról való evés alatt a kereszt érdemeiben 
való részesedést értik. Oswald, valamint Pohle szin-
tén nem tartják apodiktikusan eldönthetőnek a kér-
dést. «A kérdés tehát — úgymond — kétes. Az ösz-
szefúggés és a Zsidó-levél egész célzata miatt, (csak-
hogy ez a textus a levél végén, a buzdítások között 
van!) úgy látszik, hogy a kifejezést a keresztáldozatra 
kellene vonatkoztatni; viszont a misére való vonat-
koztatás mellett szól a kifejezés: vagyon oltárunk, 
melyről nem szabad enni ({kfataar/jpcov èç oö cpayeív).» 8 

Azonban meg kell jegyezni, hogy oly módon, mint 

1 Wieland : Mensa und Confessio. 25. 1. 
2 Igy értelmezi az emiitett prot. Biesenthal is (i. müve 

352. 1.), amennyiben az oltár alatt Krisztust érti. Pál buzdí-
tásának a súlypontját abba helyezi, hogy amint a zsidóknak 
az engesztelő áldozatban nem lehetett részük, úgy a mi 
oltárunkban, Jézus Krisztusban, sincs részük. Ez igaz ; de 
Pál nem erről, hanem az élet-kiváltságról akarta kitanítani a 
keresztényeket, a zsidók enemű dicsekvései ellen. Csak ételt 
lehetett állítania étellel szemben s nem a keresztet, ha célt 
akart érni. 

3 Zill (i. műve 685. 1.) szintén így fogja föl a dolgot : 
«Bezeichnet dieses Wort (Ppúpiaxa) ein wirkliches Essen, was 
unbestreitbar ist, dann muss auch cfa-jstv ein leibliches, 
wirkliches Essen bezeichnen ; denn hätte der Apostel mit 
cfa-jsîv den Begriff eines bloss geistigen Genusses verbunden, 
dann hätte zur Vermeidung jcglichen Missverständnisses ein 
solch unvermittelter Uebergang vom leiblichen zum geistigen 
Essen auf irgend eine Weise angedeutet werden müssen». 
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Wieland, imás áldozatra ezek egyike se magyarázta 
a textust. 

* 

Ezek az újszövetségi források. Kifejtésök után 
nem lehet alaposnak tekinteni Wieland állítását, 
hogy «az akkor (zsidók és pogányok közt) dívott 
áldozat-fogalomnak (oblatio) az eucharistiára való 
alkalmazása a szentirástól idegen.» Mi megtaláltuk 
ezt a fogalmat, első sorban az alapító-szavakban ; de 
Wieland új fogalmát, mintha az első keresztények 
szemében az ima és csupán az lett volna az új-szö-
vetség áldozata, nem találtuk. Rauschen ehhez képest 
kérdezi (54. 1.): «Ha egy élőlény vérontás nélkül 
való föláldozásának eszméje ismeretlen volt az apos-
tolok kortársai előtt s ha ennek az eszmének a szent-
iratokban semmi nyoma nincsen, hogyan jöttek rá 
az apostolok utódai, hogyan jött rá a hagyomány?» 

Dudek. 

A Toerster-hét Budapesten. 
A Szociális Missziótársulat (illetőleg Farkas Edith) 

meghívására FR. W. FOERSTER zürichi egyetemi 
tanár április 14—20-ig este 6 órakor sorozatos elő-
adást tart a régi képviselőház üléstermében (VIII., 
Sándor-utca 8. szám). 

Programm : 
1. Április 14-én: Gondolatok a szociális neve-

lés és szociális munkálkodás köréből. (Folytatása a 
májusi előadásnak.) 

2. Április 15-én : A fegyelem problémája. 
3. Április 16-án: Hogyan beszélhetünk az ifjú-

sággal életkérdésekről? 
4. Április 17-én : Keresztény lelkivezetés és modern 

psychotherapia. 
5. Április 18-án: Önismeret és emberismeret. 
6. Április 19-én : A vallástalan morálpaedagogia 

tévedései. 
7. Április 20-án: Krisztus és a modern lélek. 
Jegyek válthatók a Szociális Missziótársulat Nővé-

delmi Hivatalában (Ferenciek-tere 7. szám, II. lépcső, 
I. em.) délelőtt 10—Val-ig; a Szent-Islván-Társulat 
Kecskeméti-utca 2. sz. a. könyvkereskedésében és 
este a pénztárnál. Mivel az egész jövedelmet a Szo-
ciális Missziótársulat házalapjára fordítjuk,— felülfize-
léseket köszönettel fogadunk és közgyűlésünkön 
nyugtázunk. 

-K 

A mult számunkból értesülhetett az olvasó arról 
az eljárásról, melyben Foerstert pozitiv keresztény 
meggyőződése miatt a saját egyeteme, a zürichi, 
melynek egyik előkelősége volt, részesítette. Nyújt-
sunk tehát tömeges megjelenésünkkel elismerést 
nemcsak a nagy tudósnak, hanem a tiszteletreméltó 
keresztény hitvallónak is. Hisz oly ritkák az ilyen 
férfiak a tudományos világban, hogy szinte fehér 
holló számba mennek. 

Ez a férfiú a gyászos eset után is követi meggyőző-
dését és tovább hirdeti a keresztény pedagógiát. Szerk. 

I ) . S e r e g é l y e s . Rendben van. 
I. B o g d á s a . 1911. végéről mely számokat kíván ? 
S-s. P a n n o n h a l m a . Ez a Nádasdy egy papi minta-

stréber a XVII. századból. 
J . B u d a p e s t . Ha valakiben komoly és értékes tehetség 

jellemmel párosul, azt agyonhallgatni, vagy láttatlanba venni 
nem lehet. Nem árthat neki az, hogy egy ideig nem beszél-
nek róla, hogy senkiscm portálja : annak is megjön az ideje, 
mikor felszínre kerül s szinte elemi erővel hódítja ki az 
emberek elismerését. Az időnkint föllépő közvélemény sok 
esetben a legtévesebb az összes vélemények között s nem 
mindig igazi érték az, akit az újságok bizonyos ideig napon-
ként ajkukon hordoznak. Ez többnyire valami újságírói érde-
kekkel áll összefüggésben s csak addig tart, mig meg nem 
változnak ezek az érdekek, melyek pedig nagyon változéko-
nyak szerelmeik tárgyaiban. A derék, Garay szerint, a kopor-
sóból is kitör és eget kér. Ne ingassa meg tehát munkájában 
az, ha látszólag még nem vették észre azok a körök, a 
melyeknek pedig mindent látniok kellene : kérdés, nem vették-e 
már is észre, csakhogy ön még nem tudja? Az értékes tehet-
séget, ha valóban az és jellemmel párosul, meg nem látni és 
meg nem becsülni nem lehet. 

P . H u n f a l v a . Meglátszik, ki a pontos ember ; bár min-
denkiről ezt lehetne mondanom. 

T. Pozsony . Tanár úrnak látom van érzéke az iránt, 
hogy ma milyen tudományos kérdésekkel kell foglalkozni. 
A legközelebbi számban közlöm. 

B. V ö r ö s m a r t . Ilabent sua fata libelli. Kritikához jutni 
sokszor nehéz dolog; kevés az ilyen munkás s ami van, 
az is többnyire másfelé van elfoglalva. De hát majd talán 
csak sorát ejtjük. 

K. B. B u d a p e s t . Hozzám intézett soraiból azt veszem 
ki, hogy a «Szellemi áramlatok a XVI. század derekán» műve 
nem akart tendenciózás mű lenni. Elhiszem, bár x-nek más 
a felfogása s a felfogásokról nehéz vitatkozni. Cáfoljon rá 
úgy, hogy egy újabb müvében nem ad neki alkalmat ilyen 
felfogásra. 

N. B u d a p e s t . Az ön dolgozata olyan, mintha valaki 
azon mód mosdatlanul, fésületlenül, öltözet nélkül kimenne 
az utcára sétálni, ahogy reggel felkel az ágyból. Semmi 
gond, semmi érlelés, semmi kidolgozás nem látszik meg 
rajta. Összehevenyéz valamit s azt gondolja : az már dolgo-
zat. Jobban tisztelje az irodalmat ! 

TARTALOM : A Reinke-féle dominánsok. I. Floznik 
György dr.-tól. — Legújabb arameai nyelvemlékek Ele-
phantine szigetéről. I. Stöhr Gézától. — Fogarasföldi 
Nádasdy László gróf. IV. (Vége.) Sörös Pongráclól. — 
A synoptikusok és a IV. evangelium jelentése az utolsó 
vacsora idejéről. IV. (Vége.) Hadzsega Gyula dr.-tól. — 
A modern lilozofia lélektani okai. IV. (Vége.) Reményi-
től. — Egyházi világkrónika. — y —la-tói. — Irodalom. 
P. Bóta : Házi káté. K. r.-tól. — Haeckel : Zellseelen und 
Seelenzellen. Madarász István dr.-tól. — Kiss Menyhért: 
A gyémántos harang és más versek, .x.-től. — Koch-
Wecker: Religiös-wissenschaftliche Vorträge. I. Tóth 
Tihamér dr.-tól. — Az őskeresztény áldozat Ireneusig. IV. 
(Az oltár az újszövetségi szentiratokban.) Dudektöl. — 
A Foerster-hét Budapesten. — Telefon. 

I.aptulajdonos és kiadó: 

DUDF.K 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 12- D U D E K J Á N O S dr. 
6 . EGYETEMI TASÁB 

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, 

JIz esperanto mozgalom s a katholikus szer-
vezkedés. 

Az esperanto nyelv az idén jubilál, amennyiben 
most 25 éve, bogy feltalálója Zamenhof, ki már régeb-
ben inint deák foglalkozott a világnyelv problémájával, 
első izben 1887-ben lépett vele a nagy nyilvánosság elé 
s az idén tartják nálunk Budapesten a kath. espe-
rantisták harmadik világkongresszusukat. Elég ok 
arra, hogy írjunk róla a «Religio»-ban is, bár szá-
molok vele, hogy majd találkoznak, akik ezt a lap 
komoly jellegével összeférhetőnek nem tartják. 

De hát hol van az a nagy dolog s főként új 
találmány, melynek még a legnagyobbak előítéletei-
vel is meg ne kellett volna küzdenie ? Mikor Fulton 
Napoleonnak — és pedig a Nagynak a Szajnán 
az ő első próbagőzhajóját be akarta mutatni, ez 
bosszankodva utasította el ezt a szélhámosságot és 
midőn Stephenson Newcastle on Tyne mellett a síne-
ket rakatta, ahol első mozdonya járhasson, a francia 
halhatatlanok egyike a francia akadémián egész 
komolyan azt bizonyította a tudomány fegyvereivel, 
hogy annak a mozdonynak a kerekei ugyan forogni 
fognak, de azért az maga mozdulatlanul egy helyen 
marad. 

Ne hivatkozzanak azért mindig csak XVI. Ger-
gelyre, hogy ő nem engedte be az egyházi állam 
területére a vasutat, hiszen egyik kiváló, ha nem a 
legnagyobb magyar államférfiú körülbelül hasonló-
kép gondolkozott a vasútról. Midőn nálunk a pozsonyi 
diétán, 1839. évi decemberében az első komolyabb 
vasúti tervet tárgyalták, Zala követe ezeket mon-
dotta : «Én azt hiszem, hogy a Debrecen és Pest 
közti vonalra nézve alig van valaki a Rendek közt, 
ki velem együtt álomnak ne tartaná azt, hogy itt 
valaha vasút létezhessen. Ha pedig mégis találkoznék 
olyan, aki ezt hiszi, nem bánom, aludja tovább édes 
álmát, sőt adja Isten, hogy az én éberségem legyen 
álom, aki ezt nem hiszem, az ő álma pedig való-
suljon». Ezeket a szavakat Deák Ferenc mondotta, 
aki talán másfél évtizeddel utóbb már meggyőződ-
hetett arról, hogy az ő ébersége álom volt. 

Azért hát a skeptikusok ne mondjanak olyan 
rögtönző ítéletet az esperantóról, mint mesterséges 

világnyelvről, mert az a terjedése, melyet 25 év 
folyamán megtett, elég biztató jel arra nézve, hogy 
ez a világnyelv a szellemi élet javainak kicserélé-
sében ugyanarra a szerepre van hivatva, mint a vasút 
a gazdasági életben. íme a napokban egy kis füzet-
kében olvastam esperanto nyelven bájos és gyönyörű 
japán meséket; most előveszek egy másikat, mely 
orosz népmeséket tartalmaz, egy hasonló harmadik-
ban Herczeg Ferenc néhány elbeszélését találom. 
Nekem most a távoli és közeli kelet szellemi élete 
ép oly könnyen hozzáférhetővé vált, mint a magyar 
költő szellemi terméke s ha valakinek kedve van a 
csodás Japánország belső életével behatóbban meg-
ismerkedni, öt koronáért előfizethet a Tokióban 
megjelenő Japana Esperantistora, amelyet ép úgy 
olvashat, mintha Bécsben jelennék meg. És hogy 
hová fejlődik ez még, azt legjobban megítélhetjük 
abból, hogy mit eredményez a nemzetközi érint-
kezésnek ez a megkönnyebítése a mi tanuló ifjúsá-
gunknál. Én egy kis deáknál láttam esperanto kor-
respondenciát Ausztráliából, Japánból és Chinából. 
Szóval az esperanto által távoli országok kapui meg-
nyílnak előttünk, a nemzetiségi sorompók pedig le-
omlanak. 

De vájjon nem lehetne mindezeket egy akár 
holt (pl. a latin), akár élő (francia, angol, német) 
nyelvvel is elérni? Magában véve el lehetne érni, 
de sokkal nagyobb nehézséggel. A latin nyelv 
már a mi — nyugateurópai — ifjúságunknak is 
elég nehézséget okoz, a chinai, japán pedig a leg-
ritkább esetben jut hozzá, hogy akkor is nagy fárad-
sággal megtanulhassa. Az élő nyelvek, melyeket 
mindenesetre könnyebben lehel elsajátítani, sokszor 
politikai okokból nem alkalmasak a nemzetközi 
érintkezésre. Meg vagyok győződve, hogy akárhány 
cseh fiú (talán magyar is), aki most esperantóul ír, 
a világért sem írna meg németül egy képes levelező-
lapot, aminthogy Csehországban nekem is német 
kérdésemre franciául vagy csehül felellek azok, akik 
tudtak németül, — szóval, akik a német nyelvvel 
úgy bántak, akárcsak Horvátországban a magyarral. 
De azonkívül az esperanto az ő rendkívül egy-
szerű szerkezetével sokkal, de sokkal könnyebben 
és rövidebb idő alatt sajátítható el, mint akár-
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melyik élő világnyelv, meri itt sem a grammatikai 
genus szeszélyes szabályai, sem a név és igeragozás 
rendkívüliségei és rendhagyóságai semmiféle gondot 
nem okoznak, szóval azt lehet mondani, az espe-
rantóban grammatikai hibát lehetetlen elkövetni — 
legfölebb szintaktikait. S a kiejtés sem jár azokkal 
a nehézségekkel, melyek a francia és különösen az 
angol nyelvnek megtanulását annyira megnehezítik. 
Mi magyarok pláne a legnagyobb könnyűséggel 
tanuljuk meg kiejtését, mert nincs benne oly hang, 
melyet nyelvünk ne ismerne (eltekintve a görög 
eredetű szavakban előforduló X, chi hangtól) s hogy 
a németek, franciák és még a minden nyelvet elfer-
dítő angolok is — eltekintve némelyik kezdőnél 
némi nüansztól — megtanulják egészen jól kiejteni, 
arról a hágai és antwerpeni esperanto kongresszusok 
alkalmával szereztem meggyőződést. 

Azt mondja talán erre valaki, hogy igen ám, de 
az a kérdés, vájjon ez mindig így lesz? nem fog-e 
az esperanto is ugyanolyan esélyek elé jutni, mint 
pl. a latin a román nyelvekké való átváltozá-
sában ? Azt mondom erre, hogy nem, addig, míg 
az esperanto az marad, ami akar lenni, egy az 
anyanyelv mellett használt második vagy segéd, illetve 
mondjuk tolmácsnyelv. Az esperantónak az a hiva-
tása, hogy azt a jövendő nemzedékek is úgy tanul-
ják, amint mi tanuljuk az idegen, akár holt, akár élő 
nyelveket. Ez biztosítja a nyelv konzervativizmusát, ez 
óvja meg a fokozatos hangasszimiláció rontó és bom-
lasztó hatásától. 

Az eddigi eredmények tehát kétségkívül azt 
bizonyítják, hogy az esperantónak a nemzetközi élet 
fejlődésében nagy hivatottsága van ; amiből egyszer-
smind következik az is, hogy az a katholikus gon-
dolkozás terjesztésére is hatalmas eszköznek válik 
be. A modern élet a közlekedési eszközök bámula-
tos haladásával és fokozásával a nemzetközi érint-
kezésnek soha nem sejtett elevenségét fejlesztette 
ki. Ennek sok előnyei mellett vannak kétségkívül 
árnyoldalai is. Sajnos, hogy sokan csak az utóbbiakat 
látják, pedig ép ezeknek csakis egy valóban etikai 
alapon álló nemzetközi szervezkedéssel lehet útját 
állani. A szabadkőművesség, szociáldemokrácia, az 
úgynevezett szabadgondolkozók mind többé-kevésbbé 
nemzetközi szervezettel bírnak s ha velők lépést 
akarunk tartani a mi védekező, apologetikus, a táma-
dásokat visszaverő, az igazságot bátran előre vivő 
munkánkban, ennek a katholicizmus lényegében 
levő és az igazi nemzeti szellemmel semmiképen 
sem ellenkező helyes és józan nemzetközi szervez-
kedésnek segítségét kell igénybe vennünk. 

A mi szociális bajaink legnagyobbrészt nem 
nemzeti jellegűek; az okok, melyek létrehozzák, a 
nemzetközi jellegű kapitalisztikus irányú szervezetek, 
azért pl. igazi munka- és munkásvédelmet csak 
nemzetközi megállapodásokkal lehet életbeléptetni. 
A leánykereskedést nemzetközi bandák közvetítik, 

ezzel szemben a keresztény szellemű nővédelmel 
sikeresen csak nemzetközi szervezkedéssel lehet meg-
teremteni. S mindezekben az esperanto nyelv rend-
kívül mód segítségünkre van. 

Nagyon életrevaló gondolat volt tehát az, hogy 
a kath. esperantisták is alkossanak egy nemzetközi 
ligát, ép úgy, mint pl. az esperantista orvosok, pósta-
hivatalnokok stb. alkothatnak nemzetközi szövetsé-
get közös érdekeik hathatósabb védelmére. Ezek 
egyike sem jelent azért szeperációt az esperantizmus 
táborában, hanem az esperanto nyelvnek egy bizo-
nyos célra vagy egy bizonyos mozgalom előmozdí-
tására való felhasználását. 

Azért a mi korunk igényeinek teljesen meg-
felelő gondolat volt az, melyet Richardson abbé, a 
brüsszeli Institut St. Louis-intézet kormányzója és 
Colas párisi újságíró megtestesített, egy kath. nem-
zetközi esperantista egyesület, az Unuigho Katolika 
Internacia Esperantista (U. K. I. E.J megalkotása, 
mely 1910. év pünkösdjén tartotta meg első alakuló 
kongresszusát Párisban, 1911-ben második kon-
gresszusát Hágában, Hollandia fővárosában s az 
idei év augusztusában (23—27.) Isten segítségével 
harmadszor nálunk Budapesten fog összeülni. Ezeket 
a kongresszusokat nem annyira a résztvevők ren-
geteg száma jellemzi, hanem inkább az ő igazán 
nemzetközi és emellett családias jellegük. Hágában 
mintegy harmadfélszázan voltunk jelen, de Európa 
minden nemzete, ahol csak katholikusok vannak, 
képviselve volt. Az összejövetel mozgató szelleme 
Bichardson abbé volt, egy úgy vélem a hetvenhez 
már közel járó kedves, szellemileg élénk, testileg 
mozgékony öreg úr. Richardson, mint neve is mu-
tatja, angol származású, konvertált anglikán pap, 
különben külső megjelenésében egy régi tipusú 
francia abbé alakját mutatja, hosszú ősz hajfürtök-
kel. S a mi esperantista pátriárkánk múltja és szel-
lemi fejlődése hozza magával azt, hogy a kath. 
esperantisták gyűléseinek egyik kedvenc témája az 
unum ovile unus pastor, vagyis a kereszténység 
egyesítése körül forog. Látszik, hogy a jó Bichardson 
abbé főkivánsága és imáinak elseje az, hogy régi 
hazáját egész népével megint szent Péter hajójában 
láthassa. Az ő meghívására a tavalyi hágai kongresz-
szuson jelen volt két vele rokonívású anglikán pap, 
azok közül a ritualisták közül, akik külsőleg is 
mindjobban szeretnek közeledni a római egyház 
szertartásaihoz és szokásaihoz. Egyikük csakugyan 
esperanto nyelven megható beszédet intézett hoz-
zánk, amelyet azzal fejezett be, hogy megkért mind-
nyájunkat, imádkozzunk a boldogságos Szűz közben-
járásáért, hog)' az angol nemzet szent Péter utódjá-
nak primátusa alatt egyesüljön a kath. egyházzal. 
Az idén Richardson abbé ezt a kontaktust a keleti 
egyházzal szeretné elérni. 

A kongresszus többi témái az általános, nem-
zetközi jellegű katholikus mozgalmak körül forogtak, 
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így nevezetesen egy apologetikus szövetség megala-
kulásáról beszéltek, aztán az alkoholizmus elleni 
védekezésről, a leányvédelem föladatairól, egy kath. 
egyházi esperanto terminológia megállapításáról. 
Nagyjában ugyanezeket a dolgokat fogja idei kon-
gresszusunk is bővebben kifejteni. 

Az idei kongresszuson is, úgy mint tavaly, min-
den tárgyalás kizárólag esperanto nyelven megy 
végbe. Mindez igen szép, mondja valaki, de hát van 
ennek publ ikuma? No hát igaz, mi esperantisták 
ezidő szerint még nem beszélhetünk holmi tízmil-
liós számokban, de azt elmondhatjuk, hogy nincs 
művelt ország, hol esperantistákat minden nagyobb 
helyen találni nem lehetne. Egyik-másik országban — 
s itt talán legelői j á r Franciaország — különösen 
nagy gondot fordítanak az ifjúságnak esperanto ki-
képzésére. Lille városában' az elemi iskolákban ta-
nítják az esperanto nyelvet s évenkint mintegy 1200 
esperantóul beszélő ifjú hagyja el az iskolát. Élénk 
a mozgalom pl. Szászországban is, ahol nemrégiben 
a törvényhozás elé hoztak indítványt, hogy a közép-
iskolákban az eddigi fakultativ esperanto oktatást 
tegyék kötelezővé, a népiskoláknál pedig hozzák be a 
fakultativ oktatást. És tény az, hogy az esperanto 
nyelv tanulásának, minden mástól eltekintve, nagy 
pedagogikus hatása is van ; ez t. i. a legalkalmasabb 
bevezetés a nyelv lényegébe és öntudatos használa-
tába és egyszersmind más idegen nyelvnek tanulásá-
hoz is. Ha azt az időt, amit nálunk unalmas szó-
és mondattani elemzésre fordítanak, az esperanto 
tanítására szánnák, sokkal nagyobb eredményt érné-
nek el az anyanyelv szerkezetének megismerésében 
is. Másrészt pedagógusoktól tudom, hogy gimnazista 
liúk, kiknek a latin nyelv sok nehézséget okozott, 
egyszerre nagy haladást tettek a latinban, midőn az 
esperantót kezdték tanulni. Az esperanto nyelv gyö-
kerei t. i. legalább 75%-ban latin és román ere-
detűek s így a gyermek bizonyos nyelvanyagot sa-
játít el, melynek a latin nyelv tanulásánál jó hasz-
nát veszi. 

A valamely nyelv megtanulásából származó 
hasznot az illető nyelv irodalma után is szokás 
mérlegelni. Minő hát az esperanto irodalom ? Erre 
azt felelem, megfelel a nyelv természetének, miután 
az esperanto nyelv elsősorban, miként jeleztem, 
tolmácsnyelv, az esperanto irodalom is főként tol-
mácsolt irodalom, valamikor vagy most élő nyelvek 
irodalmi termékeinek fordításaiból áll. S hogy az 
esperanto e tekintetben kitűnően beválik, azt mu-
tatja az, hogy a legklasszikusabb és legmagasabb 
irodalom termékeiről nagyon sikerült fordítások 
állanak rendelkezésűnkre. A zsoltárok mellett ott 
találjuk az Iliászt, Aeneiszt, Shakespear Hamletjét, 
Goethe Ifigeniáját, Tolstoj, Slowacki, Puskin, Jókai, 
Lemaítre, Petőfi stb. egyes munkáinak fordításait. 

Eredeti termelést az esperanto nyelv talán fő-
ként a szoros értelemben vett tudományos irodalom 

terén van hivatva létrehozni. S mi magyarok büsz-
kék lehetünk, hogy egy hazánkfia, dr. Vörös Cyrill 
budapesti kegyesrendi tanár, az ő háromkötetes új 
geometriájával (a Bólyai-féle), melyet esperanto 
nyelven adott ki, szép munkát végzett, hogy a ma-
gyar tudományosságot a külföldön megbecsülni tud-
ják (nálunk úgy se szokták nagyon megbecsülni). 
Ha ez a könyv magyarul iródik meg, 20—30 em-
beren kívül alig vesz valaki tudomást róla, így az 
egész világ matematikusai élvezhetik; mert aki mű-
velt ember létére még nem tud esperantóul, egy óra 
alatt megtanulhat annyit, hogy szótár segítségével a 
könyvet el tudja olvasni s föltéve, hogy mathema-
tikus, azt meg is érti. Vannak azonban az esperanto 
nyelvnek már önálló szépirodalmi termékei is. 
A világ minden részében elszórt mintegy 1600 espe-
ranto egyesület, klub és szövetség pedig élénk revue-
irdalmat teremtett meg (száznál több), melyek közül 
nálunk Magyarországban kettő jelenik meg, a Verda 
Standardo, mely a hazai esperanto mozgalom köz-
lönye és a Hungara Studento, mely főként a tanuló 
ifjúságot kívánja az esperanto nyelv ismeretébe be-
vezetni és beavatni. 

Azt hiszem, a «Religio» közönségét legközelebbről 
az érdekli, hogyan állunk a kath. esperanto-iroda-
lommal? A kath. esperantisták szövetsége kebelében 
ezidőszerint négy nemzeti csoport áll fönn, melyek 
mindegyike egy folyóiratot ad ki, a francia csoport 
«Espero Katolika», a hollandi «Nedeiianda Katoliko», 
a belga «Belga Katoliko» és a kataloniai «Katalana 
Katoliko» címen. Van esperanto evangeliumunk, dia-
tesszaron alakjában, melyet Laisney abbé fordított 
le (a párisi érsek jóváhagyásával), egy genfi apáca 
a kedves Fabiolának adta ki igen szép forditását, a 
hágai Govers-féle könyvkereskedés több apologetikus 
irányú könyvet adott ki, így legutóbb Borret Mathild 
fordításában van den Hagen jezsuita atyának könyvét 
e címen : Kie estas la Eklezio de Kristo ? (Hol van 
Krisztus egyháza?) 

Esperanto nyelven írt imakönyv már több van 
forgalomban. 

Nálunk Magyarországon még nem érkezett el 
az ideje annak, hogy külön kath. esperanto egyesü-
letet alakítsunk; először, mert még nem vagyunk 
annyian kath. esperantisták, amennyien egy számba-
vehető egyesület megalakításához kívánatosak (pl. a 
hollandi kath. esperanto egyesületnek 1000 tagja 
van); másodszor pedig nálunk, hol az egyesületi 
élet általában most van csak kifejlődésben, a kö-
zönség minden új egyesület megalakulásától irtózik. 
De megalakítottuk a mi Országos Katholikus Szövet-
ségünk kebelében az esperanto-szakosztályt, amely-
nek föladatai közé tartozik az is, hogy a mi augusz-
tusi kongresszusunkat előkészítse. Ebben a tekintet-
ben már is szép eredményeket értünk el. Hanauer 
István dr., a Szent-Imre-Kollegium kormányzója, 
rendelkezésünkre bocsátotta az intézet helyiségeit, 
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hol száznál több kongresszistát helyezhetünk el, a 
N. Dame de Sion-apácák pedig 25—30 nőnek adnak 
szállást (csaknem ingyen). Természetesen ezeket a 
helyeket elsősorban idegenek számára kell fönntar-
tanunk. Reméljük tehát, hogy a mi kongresszusunk 
a magyar katholikusok érdeklődését fölhívja az 
esperanto-mozgalom iránt s hogy többen fölhasz-
nálják az alkalmat, hogy személyes tapasztalatból 
szerezzenek maguknak tudomást az esperanto mi-
voltáról és hasznosságáról. Addig kevés fáradsággal 
meg is lehet annyit tanulni — mester nélkül is — 
hogy könnyebb konverzációt folytathassunk és a 
beszédeket megérthessük (a kongresszus részvételi 
díja 5 korona, melyet az Orsz. Kath. Szöv. esperanto-
szakosztályához, Ferenciek-tere 7. tessék beküldeni). 

De még eg}7 kis Ízelítőt is kívánunk adni az 
esperanto nyelvből, mert ignoti nulla cupido. Ide 
iktatom tehát esperanto nyelven a Miatyánk és 
Üdvözlégy szövegét, azzal a megjegyzéssel, hogy az 
inyhangokat (es, dzs, s, zs), melyeket az esperanto 
rendszerint accent circonflex-sze\ jelez, a h betli 
hozzátételével jelezzük (ch = cs, gh = dzs, sli = s, 
zh = zs), miként ezt a circumílex-os hetük hiánya 
mellett az esperanto ortografia megengedi : 

Miatyánk : 
Fatro Nia, kiu estas en la chieloj, sanktighu via 

nomo ; alvenu regno via ; farighu volo via, kiel en 
la chielo, tiel ankau sur la tero. Panon nian chiu-
tagan donu al ni hodiau, kaj pardonu al ni ofen-
dojn niajn, kiel ni ankau pardonas al niaj ofen-
dintoj, kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu 
nin de l'malbono. Amen. 

Üdvözlégy : 
Saluton, Mario, graco-plena; la Sinjoro estas 

kun vi; vi estas benata inter la virinoj, kaj benata 
estas la frukto de via karno, Jesuo. Sankta Mario, 
Dipatrino, preghu por ni pekuloj, nun kaj en la 
horo de nia morto. Amen. Giesswein Sándor dr. 

A }\einke-féle dominánsok• (II.> 
3. Fontos megjegyezni, hogy Reinke a dominánsok 

számát az egyes szervezetekben igen nagynak mondja, 
amely a növény vagy állat szaporodásával ismét 
óriási arányokban nőhet.1 S így ha pl. egy dohány-
növény 50.000 csirát hajt, ezen csirák mindegyikében 
annyi domináns fejlődik, mint amennyi az egész 
növényben a kicsirázás előtt volt. Ez természetesen 
el sem volna képzelhető, ha csak föl nem tesszük, 
hogy a dominánsok a tértől legalább bizonyos te-
kintetben függetlenek: «Dabei zeigen sich die Domi-
nanten von Raumverhältnissen unabhängig.»2 

E nagyszámú dominánsok pedig nem egyenlők, 
1 «Bei der Fortpflanzung kann sich die Zahl der Domi-

nanten, d. h. gleichgültig wirkender Dominanten in das 
Ungemessene vermehren;» (U. o.) 

3 U. o. 

hanem aszerint, hogy hol helyezkednek el, vagy minő 
szolgálatot teljesítenek az élő szervezet kialakításá-
ban, fejlesztésében, az egyed és faj fenntartásában, 
különböző dominánsokról eshetik szó. Beszél Reinke 
mindenek előtt «Arbeitsdominante» és «Gestaltungs-
dominante»-kről. Az első a gépekben levő ama erő-
höz volna hasonlítható, mely a gépet pontosan meg-
szabott irány és sebesség mellett a gép rendelteté-
sének megfelelő munka végzésére kényszeríti. A «Ge-
staltungsdominante», vagy mondjuk «alak-adó» vagy 
«alakító domináns» ugyancsak e hasonlatnál maradva 
olyan viszonyban áll az élő organizmussal, mint a 
gép készítője magával a géppel. Az «Arbeitsdomi-
nante»-k az élő szervezetben működő vegyi erőket 
irányítják : «sie sind die verborgenen Chemiker der 
Zellen» ; az alakító dominánsok pedig a fizikai erő-
ket fordítják az organizmus javára : «die Gestaltungs-
dominanten sind die unsichtbaren Baumeister der 
Pflanzen und Tiere.» 

A gépről vett előbbi hasonlat annyira tetszik 
Beinkénak, hogy a dominánsokról szóló tanát is 
ezzel vezeti be. E hasonlat azonban maradjon meg 
hasonlatnak, melyből nem volna szabad arra követ-
keztetnünk, mintha Beinke az organizmus körül föl-
vethető kérdésekben filozoflai mekanista volna. Any-
nyira nem következik az előzményekből ilyesmi, 
hogy mikor maga mondja önmagáról: «Ich habe 
mich selbst als Mechanisten eingesätzt,1 jogunk van 
nem hinni neki. 

Hiszen ő maga tényként állítja s már annyiszor 
bebizonyította, hogy az organizmusban nem pusztán 
energia működik. Igaz, a gépben sem szerepel kizá-
rólag energia, mert ennek célszerű szerkezete irá-
nyítja az energiákat, de míg a gép ezen célszerű 
szerkezete egy a gépen kívül eső mester munkája, 
addig az élő organizmus «építőmesterei» és dolgos 
«kémikusai» magában az organizmusban fejlődnek 
s innen fejlesztik az élő szervezeteket. S aki ezt ta-
nítja — már pedig mint láttuk, Beinke tana ez— a 
bölcseleti mekanizmus hive nehezen, vagy jobban 
mondva semmi esetre sem lehet. 

Beszél Reinke az energiák transformatorairól, 
mint a gépek energia-vezetőiről s ezeket «System-
bedingungen», «Systemkräfte» nevekkel illeti. Ez 
utóbbiakról a Naturwissenschaftliche Vorträge cimű 
művében2 így ír : «Die Systemkräfte zerteilen und 
konzentrieren die Energie, sie richten und regulie-
ren.. .» stb. Ugyanezt mondja szinte szó szerint Die 
Welt als Tat-ban is.3 A különbség legfeljebb abban 
állhatna, hogy ott alanykép «die Systemkräfte» helyett 
a dominánsokat — die Arbeitsdominanten — vette. 
S épen ebből tudjuk meg, hogy ezek az energia-
transformatorok (Systemkräfte) tökéletesen azonosak 

1 Reinke : Bemerkungen zu O. Bütschli's Mechanismus 
ii. Vitalismus 24. 1. 

2 II. r. 59. 1. 
3 280. 1. 
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Reinke felfogása szerint a dominánsokkal (Arbeits-
dominante.) 

4. Reinke a dominánsoknak tulajdonítja azt, 
hogy a fák növésében a főtörzs egyenesen fölfelé, a 
főgyökér pedig egyenesen le, a föld középpontja felé 
törekszik s ily formán az egész gyökérrendszer a 
legrövidebb úton mélyed a talajba, míg a lombrend-
szer ugyancsak a legegyenesebb úton ér napsugár-
hoz s levegőhöz. Az oldalsó mellékgyökerekre és 
mellékhajtásokra azonban a föld vonzó ereje, illető-
leg a nehézkedés már gyöngébben érvényesül s így 
a fa koronájának főágai rézsútosan fölfelé, az első-
rendű mellékgyökerek rézsútosan lefelé, a főbb mel-
léktengelyek pedig szabálytalanul, minden irányban 
nőnek. Csak ilyformán válik lehetségessé, hogy a fa 
koronája s gyökérrendszere kibontakozzék. Ha most 
egy fiatal növény főgyökerének hegyét levágnék, a 
legközelebbi mellékgyökér irányt változtat s egye-
nesen lefelé tör, vagyis a levágott, illetőleg megcson-
kított főgyökér geotopizmusának megfelelő fokban 
nő befelé a földbe. A főgyökér dominánsa átmegy a 
mellékgyökérbe s így válik lehetővé, hogy a gvökér-
rendszer a főgyökér megcsonkítása ellenére is mé-
lyebben nyúljék a talajba. 

Végezzük ezt a gyökéren tett kísérletet a növény 
föld fölött álló részével s hasonlót tapasztalunk. Mert 
tényleg, ha a fiatal növény törzsének hegyét levág-
juk, a legközelebbi rézsútos irányú oldalág irányul 
fölfelé, a főtörzsben levő domináns abba megy át s 
az ennek következtében irányt változtatott oldal-
ágban folytatódik az ég felé nyúló törzs vertikális 
növése. Mindennek megfigyelésére bármely erdészeti 
iskolában bö alkalom nyílik.1 

Ilyformán bizonyos «önkormányzás» — Selbst-
regulierung — észlelhető a növények belső életében, 
mihelyt arról van szó, hogy a csonkítás útján meg-
zavart növésen segíteni kell. S mindez Reinke szerint 
az alakító dominánsokban leli magyarázatát. 

A dominánsok ilynemű működésének, illetőleg 
az organizmus önkormányzásának még érdekesebb 
példája a burgonya. A burgonya-gumók ugyanis 
a földalatti kicsirázásnak duzzadt képződményei, 
melyek leveleket nem bontanak, hanem ehelyett 
keményítővel telítik a sejtszövetet. Ha most egy 
fiatal burgonya-növény földfölötti lombhajtását el-
vágjuk, a földalatti csirák nem fejlődnek gumókká, 
hanem kibújnak a földből és lombot hajtanak. Csak 
ezután válhatnak földalatti ágak újból gumócsirákká, 
úgy hogy a gumó-csira dominánsai szükség esetén 
ismét lomb-csira dominánsokká lehessenek s oly 
ágakban állhassanak újra elő, melyek különben fej-
letlenek maradtak volna.2 

Ilyképen ahány irányú fejlődése kerülhet szóba 
valamely növénynek, annyiféle dominánsról eshetik 

1 V. ü. Die Welt als Tat 301. és köv. 1. 
3 V. ö. u. o. 302. 1. 

szó Reinke szerint. A löbbi életjelenségek megfejté-
sére pedig számos egyébfajta dominánst vesz föl. 

5. S hogy nemcsak a növényekről van szó, 
Reinke beszédmódjából többhelyt kiviláglik. így pl. 
tisztán a dominánsok munkájának tulajdonítja az 
orr, fül, szem stb. keletkezését, kialakulását is : 
«Nicht nur die Ursache der Entstehung der Nase, 
des Ohrs, des Auges . . . sind Dominan ten . . . ; 1 már 
pedig növénynek orra, füle, szája nincsen. 

Sőt maga az átöröklés is megfelelő dominánsok-
ban leli magyarázatát. «Ich bin überzeugt — jelenti 
ki Reinke —- dass auch die Vererbung eine Domi-
nante ist.»2 Hogy a dominánsok mily finom átalakító 
munkát végeznek az átöröklésben, Reinke a habs-
burgok, zsidók, kinaiak arcvonásainak csodálatos 
hasonlóságára is hivatkozik.3 

Mivel pedig az átöröklés az ösztönnel szoros 
kapcsolatban áll hiszen minden ösztön nem el-
tanult, hanem átöröklött képesség — az ösztönnek 
is megfelelő dominánsokban keresi magyarázatát 
Reinke. «Endlich rechne ich auch die Instinkte der 
Tiere, d. h. ihre ererbte, nicht erlernte Kunstfertig-
keit zu den Dominanten.»4 Eszerint a növények 
helio- és geotropizmusának ép úgy dominánsokban 
állana oka, mint a hálólonás vagy fészekrakás jelen-
ségének. Vájjon nem ment-e ezzel igen messze Reinke 
az ösztönfogalom tartalmának megjelölésében ? 

Nehéz föladat volna részletesen beszélni külön 
a többi dominánsról is, különösen mivel Reinke sem 
rendszeresítette a dominánsok különböző fajairól 
alkotott tanát. Annyit mond, hogy a dominánsokat 
is bizonyos rangfokozatba sorozhatjuk aszerint, amint 
különféle energiákat irányítanak.5 

Reinke fejtegetéseit olvasva kíváncsiak leszünk 
rá, vájjon általánosítani akarja-e domináns-elméletét 
minden szerves élőlényre, a tökéletesebbre is, vagy 
csak a növényekre és esetleg az alsóbbrendű állatokra. 
Mikor azt mondja,0 hogy a dominánsok működése 
nélkül a növények és állatok életjelenségének egyet-
len fázisát sem volnánk képesek magunknak elkép-
zelni, támad az a gyanú az olvasóban, hogy Reinke 
a szerves világ magasabb fokú életnyilvánulásait is 
a dominánsokkal akarja megokolni. Ha ez állana, 
emiatt bizony sokan támadnának rá a Reinke-féle 

1 Philosophie der Botanik. 53. 1. 
2 Die Welt als Tat. 293. 1. — Vagy Phil. d. Bot. 53. 1. 

«Die in der Vererbung wirksamen Kräfte nenne ich eben 
Dominanten.» 

3 «Wie schön die Dominanten arbeiten, lehrt die Über-
tragung menschlicher Gesichtszüge durch viele Generatio-
nen : man denke nur an die Habsburger, die Juden, die 
Chinesen.» Die Welt als Tat. 294. 1. 

4 U. o. 
5 «Wie wir verschiedene Energiearten im Organismus 

tätig sehen, so können wir auch verschiedene Dominanten 
unterscheiden, solche höheren und niederen Ranges». U. o. 
292. 1. 

8 Eint, in die theoret. Biol. 171. 1. — V. ö. Philosophie 
der Botanik 52. 1. is. 



246 RELIGIO • LXXI. évf. 1912. 

dominánsok elméletére, melyeknek különösen az 
emberben olyan módon és oly nagy számban, mint 
Reinke fölveszi, helyük egyáltalán nem lehet. Hisz 
akkor az emberben más volna az alany, aki gon-
dolkozik, más, aki akar, más aki hallja a húr hang-
jait és más, aki látja a húrnak rezgését. Hiába venné 
IÖ1 a födominánsokat — amint tényleg beszél is 
Hauptdominante-król — egységről még tágabb érte-
lemben sem lehetne többé szó. 

Ezért úgy látszik, mintha maga Reinke sem 
akarna dominánsainak ezek vesztére ily nagy biro-
dalmat adni s ügyelt arra, hogy dominánsai iránt 
táplált túlbuzgalmában igen messze ne menjen. Kü-
lönös azonban, hogy Die Welt als Tat-ban olvasóit 
effelől nem nyugtatja meg s csak egy másik mun-
ká jában 1 akadunk hat sorra, melyekben «minden 
félreértésnek elejét veendő» azt mondja tájékoztatá-
sul, hogy az öntudatos életjelenségeket nem azono-
sítja a dominánsok működésével. Ennek okát abban 
adja, hogy az öntudatos életjelenségek belső irá-
nyítói — mi léleknek mondanók — nem megszabott 
irányú gépezetszerű hatók s így természetes kény-
szernek sincsenek alávetve. Már pedig dominánsok-
nak csak a szervezetekben célszerűen működő «.ön-
tudatlan értelmes erőkel» nevezi Reinke : «Dominan-
ten nenne ich nur die in den Organismen zweck-
mässig wirkenden unbewusst intelligenten Kräfte».2 

Hogy mit akar az «öntudatlanul értelmes erők-
kel» mondani, alább röviden ehhez is hozzászólunk, 
most itt a mondottakkal kapcsolatban előbb azt kell 
megjegyeznünk, hogy Reinkének e most idézett szavai 
sem képesek megnyugtatni. Igaz, önmagukban tel-
jesen kielégítők volnának, ha ugyanazon munkájá-
ban jóval alább3 nem a következő rangsorozatba 
állítaná dominánsait : «Arbeitsdominanten, Empíin-
dungsdominanten, Gestaltungsdominanten, Triebe, 
Instinkte, Verstand, Vernunft». Érthetetlen, hogyan 
kerül az ész és értelem egyszerre a dominánsok 
közé. Hogyan képes ilyesmit írni az a Reinke, aki 
fönnebb dominánsoknak csak a szervezetekben ön-
tudatlanul (bár célzatosan) működő erőket nevezte? 
Nyilvánvaló, hogy öntudat, de különösen ész és 
értelem se növényben, se alsóbbrendű állatban egy-
általában nem létezik. Hogy kerülhetnek hát ezek a 
dominánsok kategóriáiba, holott másrészt Reinke 
maga is ezt m o n d j a : «Um jedem Missverständnisse 
vorzubeugen, bemerke ich, dass ich die bewusste 
Intelligenz der höheren Tiere, weil sie keine maschi-
nenmässige ist und darum keinem Zwange unterliegt, 
vom Begriffe der Dominanten ausschliesse».4 A fele-
lettel ez esetben Beinke adós marad. 

6. Említés történi már arról, hogy a dominánsok 
mily nagy számmal vannak s mily óriási arányok-
ban szaporodnak; hogy a szervezet pusztulásával 

i Einl. in die th. Biol. 185. 1. 3 U. o. 618. 1. 
a U. o. 4 U. o. 185. 1. 

nyomtalanul eltűnnek, hog)' nem közönséges ener 
giák s hogy mily szerepeket töltenek be az élő állati 
és növényi szervezetekben. Ám hogy mik tulajdon-
képen s miben állhatna lényeges meghatározásuk, 
erről mindeddig hallgattunk azon egyszerű oknál 
fogva, mert amiről maga Reinke hallgat, azt ismer-
tetni nem lehet. Ó ugyanis erre a kérdésre: mi is a 
dominánsok belső lényege, szokrateszi bölcsességgel 
azt feleli, hogy ezt el se tudja képzelni.1 Csak annyit 
állit dominánsairól, hogy kétségbevonhatatlanul létez-
niük kell; leírja azok hatáskörét, a természeli erők-
höz való viszonyát, lelkiismeretes pontossággal ma-
gyarázza, hogy mi nem a domináns, vagyis mivel 
nem szabad összetéveszteni. Látjuk a dominánsok 
munkáját , melyet az élö szervezetekben kifejtenek s 
ebből — mondja Reinke — vas logikával vonhatunk 
következtetést egy megfelelő ok létezésére még akkor 
is, ha e megfelelő oknak — a dominánsoknak — 
belső mivolta és lényege előttünk tökéletesen isme-
retlen is. 

Készséggel igazat adunk Reinkének abban, hogy 
csak az követelhet minden kérdésre, ami az életet 
érinti, azonnal kielégítő feleletet, aki elölt a physio-
logia nehézségei ismeretlenek.2 Ezért a dominánsok 
kérdésében is «das weiss ich nicht» a felelete arra, 
hogy miben áll ezek tökéletes lényege. E szó «Do-
minante» szerinte nem egyéb, mint «ein Symbol für 
die nicht vorstellbare Ursache der spezifischen Sy-
stembedingungen in Tieren u. Pflanzen».3 Ám nagyon 
helyesen jegyzi meg, hogy ha valami teljesen érthe-
tetlen is előttünk, korántsem szabad még ezért ennek 
a lényegében föl nem fogható dolognak létezését is 
tagadnunk. Ugyan mit mondhatnánk arról, aki nem 
hisz vegyi alakulásokban csak azért, mert nem tudjuk 
megfejteni neki, mikép hatnak oda belső moleku-
láris folyamatok út ján a vegyi erők, hogy a só kris-
tályalakot öltsön, vagy a madártojásból pacsirta 
keljen k i? 

Az élet tele titokkal, a dominánsok telvék misz-
tériummal s mégis a dominánsokban látja végelem-
zésben az élet magyarázatát : «Ich bin überzeugt, 
dass in den Dominanten das Geheimnis des Lebens 
besteht».4 Ha a dominánsok lényegének meg nem 
ismerhetőségéből azok létjogosultsága ellen volna 
szabad érvelnünk, akkor a dominánsok tanát el 
kellene ejtenünk, az összes életjelenségek pedig úgy 
az érzéki, mint a tisztán vegetativ világban is puszta 

1 V. ö. Philosophie der Botanik. 52. 1. 
2 «l)ass wir auf alle Fragen, die das Leben betreifen, 

sogleich die Antwort bereit haben, kann nur derjenige for-
dern, dem die Physiologie wenig bekannt geworden ist.» 
Die Welt als Tat. Kap. 25. (Kosm. Intell.) — Ám ezzel kap-
csolatban megjegyezhetjük, hogy vannak azért az életnek 
mélyebb értelmű kérdései is, melyekre a felelettel még a 
bármily jól értesült physiologia is szükségképen adós marad ; 
ezeket megfejteni nem az ő hivatása. 

3 Phil, der Botanik. 52. 1. 
4 Einleitung in die theor. Biologie. 168. 1. 



16. szám. RELIGIO 247.") 

mekanikus események zűrzavara volnának. Már pedig 
«dass im Lebensprozesse lediglieb ein Gewirr mecha-
nischer Tatsachen vorliege, ist wohl eine Hypothese, 
oder gar ein Wunsch, den manche hegen, der aber 
leider den Fehler besitzt, den Tatsachen nicht zu 
entsprechen».1 

Nem is túloz tehát Reinke, ha dominánsait több-
nek tartja egyszerű homályos hypothesisnél: «Die 
Dominanten sind daher keine mystische Hypothese»,2  

ahogy a vegyi és fizikai molekuláris erők sem nevez-
hetők csak hypothesisnek. Már pedig ezek a mole-
kuláris erők, vagy mondjuk nagyobb általánosság-
ban : az összes a dominánsokkal nem azonosítandó 
energiák is csak hatásukból és működésükből lesz-
nek előttünk ismeretesek s energiákról beszélni 
mégsem hypothesis, hanem tagadhatatlan tény kon-
statálása. Ugyanaz áll a dominánsokról is. 

Floznik György dr. 

A maconi zsinat és a nó% 

Egyházunk ellenségei igen gyakran szemünkre 
hányják, hogy a középkor a házasság «nagy titkát» 
nem tudta értékelni, sőt az egyház a nőt a férfinál 
alacsonyabb rendű lénynek tartotta. Mint döntő bi-
zonyítékra a maconi zsinatra hivatkoznak, ahol állí-
tólag szavazással döntötték el azt a kérdést, van-e 
a nőnek lelke vagy sem. Természettudományos ala-
pon gondolkozó és a keresztény világnézetnek hadat 
üzent szociologusok és feministák nem késtek ebből 
az állítólagos zsinati határozatból maguknak fegyvert 
kovácsolni. Eredeti történeti kútfők tanulmányozását 
elmulasztva, történeti bizonyítékaikat igen sokszor 
másod-harmadrangú művekből veszik s így kerül-
nek forgalomba a legvalótlanabb történeti állítások. 
Eljárásuk sokszor jóhiszemű, de igen gyakran azt is 
tapasztaljuk, hogy a legnaivabb történeti tévedést 
«nem tudományos okokból teszik magukévá ,hanem. . . , 
mert alkalmasnak tartják azt az egyház elleni küz-
delemre.»3 

Ellenfeleink vaskos tudományos munkáikban, 
röpke irataikban és irányzatos regényeikben külön-
féle változatban ismételgetik a többi közt azt a régen 
megdöntött történeti hazugságot is, hogy a maconi 
zsinaton szavazattöbbséggel döntötték el azt, hogy a 
nőnek lelke van. így Rebel azt mond ja : «A maconi 
zsinat, amely a VI. században azon vitatkozott, van-e 
a nőnek lelke vagy sem, szintén a (katholikus) egy-
háznak állítólagos nőtisztelő felfogása ellen bizonyít.»4  

Charlotte Perkins Gilman is felhozza ezt a vádat : 
«Ismeretes dolog, hogy egy régi keresztény tanács-
kozáson szavazás alá bocsájtották a női lélek léte-
zésének a kérdését. Szerencsére mellette szavaztak 

1 Die Welt als Tat. 297. 1. 
a U. o. 295. 1. 

Huszadik Század 1911 dec., 531 I 
4 A nő és a szocializmus (ford. Somogyi Ii.) 15 1. 

és kellemetlen lett volna a női lélek letagadása épen 
olyan felekezet részéről, mely főképen női hívőire 
támaszkodik.»1 

A német «Verein zur Förderung der öffentlichen 
Sittlichkeit» 1909 nov. 16-án Strassburgban tartott 
illésén egy szónok gúnyosan fejtegette, hogy manap-
ság előbbre vagyunk, mint azok a XIV. (!) századbeli 
jó zsinati atyák, akik a női lélek létezésén vitatkoz-
tak. Nanny Lambrecht, az «Armsünderin» hírneves 
szerzője is ezt mondja egyik ú jabb regényében: «Az 
581. (!) évi maconi zsinaton még komolyan felvetet-
ték azt a kérdést, van-e a nőnek lelke s általában 
emberi lény-e?»2 

Godefroid Kurth lüttichi tanár, a Merovingek 
korának egyik legjobb ismerője, ezt a mesét mái-
régen megcáfolta.3 Az ő érvelését több pontban ki-
egészítette Jakob Overmans jezsuita atya.4 

Az a zsinat, amelyről itt szó van, a második 
maconi (matisconense) tartományi zsinat (585), 
amelyen csak a párisi és burgundi püspökök vettek 
részt. A zsinat aktái fennmaradtak s többen is össze-
gyűjtötték,5 de annak még nyoma sincs bennük, 
hogy a zsinaton vita tárgya lett volna a női lélek 
létezése és a nő embervolta. Már eleve is valószí-
nűtlen, hogy az az egyház, amely a hold. Szűznek s a 
női szenteknek tiszteletében a nő méltóságát oly 
tündöklő magasságba helyezte, ily kicsinyes, mond-
hatni pogány módra gondolkozott volna a női nem-
ről, amelyet a breviáriumban oly gyönyörűen devo-
tus femineus sexus-nak nevez. Az egész mendemon-
dára az okot Gergely toursi püspök «História Fran-
corum» c. művének egy helye adta. Gergely püspök-
sége Neustriában volt s ő nem is vett részt a 
zsinaton, de értesülései, mint az eseményekhez közel-
álló krónikásé, megbízhatók. Említett művének egy 
helyén (VIII. c. 20) ezt mond ja : «Exstitit in hac 
synodo quidam ex episcopis, qui dicebat midierem 
hominem non posse vocitari.» Majd elbeszéli, hogy 
a többi püspökök kioktatták arról, hogy a Genesis 
(V, 2) a férfit és a nőt egyaránt homo-nak nevezi s 
az Újszövetségben Jézus filius hominis-nak van ne-
vezve, mivel a bold. Szűztől született. Ezekre és még 
egyéb bizonyítékokra azután megnyugodott (mul-
tisque et aliis testimoniis liaec causa convicta qui-
evit.) 

Ebből keletkezett az egész mese. 
Ebben a kis történetben első tekintetre valami 

homályosság van. Gergely ugyanis nem mondja meg, 
miért ütközött meg az a püspök a homo-nak a 
nőre való alkalmazásán s miért lázadt fel az álta-

1 A nő gazdasági helyzete (ford. Schwimmer R.) Gl 1. 
(1. Religio 1906, 77 s. k. 1.) 

2 Die neue Mutter, 24 1. 
3 Revue des questions historiques, p. 556—560, 1892. 
4 Das litterarische Echo, 1903-04, 6. Jahrg. 1021. 1. 
5 Sirmond (Coucilia (ialliae I. 381), Mansi (IX. 947), Rinius 

(II, II, 266), Hardouin (III. 459). 
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lános nyelvszokás ellen. Talán csak nem a latin 
nyelv gazdagsága miatt akart panaszkodni? Mert 
amíg a franciának, épúgy mint a többi neolatin 
nyelveknek, nincs olyan generikus kifejezése, amely 
a férfi és női egyedeket egyaránt jelentené, hanem 
kénytelen a két nem közös megjelölésére az egyik 
specifikus terminust (homme) használni; addig a 
latinnak (görögnek és németnek) a specifikus termi-
nusokon (vir, ávrjp, Mann — femina, yuvrj, Weib) 
kívül olyan szava is van, amely abstracte jelezheti 
az ember fogalmához tartozó mindkét nembeli egye-
deket (homo, avS-pwTïoç, Mensch). Az absztrakt kifeje-
zésekben gazdag nyelven szabatosabban lehet a gon-
dolatot kifejezni s így érthetetlen előttünk, mi kifo-
gásolni valót találhatott a latin nyelv gazdagságán 
az a püspök, akiről Gergely beszél. Az egész vita 
világos lesz előttünk, ha számba vesszük a következő 
körülményeket. 

Az imént említett három nyelvben az absztrakt 
terminusok igen gyakran, sőt túlnyomóan a férfi 
egyedet jelölik. Különösen áll ez a latinra nézve, 
bár nagyon ritkán az is előfordul, hogy a homo-t 
nőkről állítják. A homo-nak ez az utóbbi jelentése 
(nő) megvolt már a klasszikus korban ; Forcellini 
szótára (s. v. homo) erről bárkit meggyőzhet.1 

Sőt fennmaradt ez a jelentése még a közép-
korban is. Du Cange Glossariumában (s. v. homo) 
találjuk a következő példákat: Greg. Tur. Mirac. 
Mart. II. 30 Mulier quaedam, cuiuus os patulum humor 
nimius cum febre ligaverat, ut nec linguam regere 
possit, sed tantum mugitum ut animal, non vocem 
ut homo poterat emittebat. Vita Gertrudis III. 12 
(Acta Sanct. március 17; a szent halála után nő-
vérei ágyát a templomba vitték) ut in ipso lecto, 
ubi S. Gertrudis solebat fatigata membra componere, 
nullus hominum ulterius requiescere fuisset ausus. 
Vita Landradae : Mikor 1277-ben a szent nőnek 
ereklyetartóját kinyitották, ezt a felírást találták 
benne : lacet in hoc scrinio sancta Dei virgo Lan-
drada quae Belisiae facta est abbatissa, ubi etiam 
hominem deponens, spiritum Deo reddens, a sancti-
monialibus terrae commendata divinitus est. Analecta 
Bollandiana t. IV. p. 192 L a n d r a d a . . . humo com-
mendavit hominem ; etc. 

De ezek csak szórványos jelenségek ; Du Gangé-
nál alig egy-két példa van mindössze arra, hogy a 
homo-t nőkre alkalmazták. Annyi bizonyos, hogy 
«homo»-t a középkorban túlnyomóan, sőt a kevés 

1 íme egy-két példa : Cicero orat. pro Cluentio 70. Mater 
cuius ea stultitia est, ut nemo eam hominem, ea vis, ut 
nemo feminam, ea crudelitas, ut nemo matrem appellare 
possit. Cicero ep. ad fam. IV, 5. Quae si hoc tempore non 
diem suum obiisset, paucis post annis tarnen ei moriendum 
fuit, quoniam homo nata fuerat. Plinius Hist. nat. XXVIII, 9, 33. 
Dulcissimum ad hominis camelinum lac. Iuvenalis VI, 282. 
(egy nő mondja :) Clames licet et mare caelo confundas, 
homo sum. Ovidius Fast. V, 620. Quae (Io) bos ex homine 
est, ex bove facta dea. 

kivételt nem tekintve, kizárólag «férfi» értelemben 
használták. A «férfi» értelemben való használata 
annyira általános volt, hogy Flavius Charisius Sosi-
pater IV. századbeli grammatikus szerint homo, még 
lia nőkről használják is, grammatikailag csak hím-
nemű lehet.1 

Most már megérthetjük, mire vonatkozott annak 
a püspöknek megjegyzése, akiről Gergely beszél. 
Szavainak értelme ez : a nőt nem lehet homo-nak 
nevezni (épen mert a homo férfiakra használatos). 
Azt kívánta, hogy félreértés elkerülése végett ne 
használják a «homo»-t akkor, mikor nőkről van 
szó ; a «homo» szerinte nem lehet nomen epicoenum, 
amelyet mindkét nem egyedeiről különbség nélkül 
lehet használni. Tehát az «illa homo»-féle nyelvi 
visszaélés ellen tiltakozott. De a püspökök a Szent-
írás nyelvhasználatára, amely a nőt is homo-nak 
nevezi, hivatkozva megnyugtatták. 

Tudnunk kell, hogy ebben az időben kezdett a 
latin nyelvből a francia kifejlődni ; Gergelynek iratai 
is érdekes adatokat tartalmaznak erről a fejlődésről. 
Midőn tehát a latin homo (illetőleg hominem) a 
franciában «homme» lett, eredeti «férfi» jelentését 
megtartotta. Érthető tehát, hogy valaki arra a gon-
dolatra jutott, hogy félreértés elkerülése végett nem 
szabad a «homo» (illetőleg homme) szót a nőkre 
használni. A nyelvtudat a «homme»-ban kizárólag a 
homo «férfi» jelentését érezte; a nő ember voltát 
senki sem vonta ezen a zsinaton kétségbe. A többi 
román nyelvek is általában mind «férfi» értelemben 
használják a homo származékait.2 

A püspököknek a magyarázata az ellenvetésnek 
tulaj donképen csak egy részére vonatkozik. Nézetünk 
szerint ugyanis a szóban levő püspöknek nem böl-
cseleti, hanem nyelvi kétségei voltak, midőn véle-
ményével előállt. A többi püspökök azonban ez 
ellenvetést filozófiai oldaláról fogták föl s eszerint 
érveltek, holott már maga a «vocitari» ige mutatja, 
hogy nem ontologiai, hanem grammatikai kérdésről 
volt szó. Ha ez a mi püspökünk tényleg a nő ember 
voltában kételkedett volna, akkor talán ilyenformán 
számolt volna be erről Gergely : . . . qui dicebat 
mulierem non esse hominem. De úgy látszik maga 
sem tulajdonított ellenvetésének valami nagy jelen-
tőséget, mert megelégedett az adott fölvilágosítással. 

i Instit. Gramm. I. (Keil Grammatici Lat. t. I. p. 102) : 
Haeres, parens, homo, etsi in communi sexu intelligantur, 
tamen masculino genere semper dicuntur. Nemo enim aut 
secundam heredem dicit aut bonam parentem aut maiam 
hominem, sed masculine, tametsi de femina habeatur etc. 
De a hűbériség korában előfordul nőkről : homo mea, homo 
nostra. (Du Cange s. v. homo.) 

ä A német «Mensch» hasonló fejlődésen ment át. Az 
irodalmi nyelvben a XVII. századig (a luxemburgi nyelvjárás-
ban manapság is) «das Mensch» fiatal leányt jelent; a mai 
német köznyelvben ennek már csak megvető értelme van. 
Lásd Fr. Kluge, Etym. Wörterbuch der deutschen Sprache, 
s. v. Mensch. 
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Annyi bizonyos, hogy eleven nyelvérzékű ember 
lehetett, aki mérlegelte a szavak jelentését, de a 
lilozotiai és theologiai nyelvhasználat előtte többet 
nyomott a latban s ezért nem időzött tovább a 
kérdés nyelvi részénél. 

Nem állhat meg tehát az a magyarázat, amelyet 
a Jaugey-féle Dictionnaire apologétique de la foi 
chrétienne (art. Ame des femmes) ad, hogy t. i. ez 
a püspök nem volt elég jár tas a theologiában s az 
irodalomban (peu théologien et peu lettré) ; úgyszintén 
az is téves, amit P. Aug. Rosier C. S S. R. «Frauen-
frage» cimü ismeretes művében (234. 1. jegyzet) 
mond, hogy ezt a püspököt különcködő embernek 
(Sonderling) tartották. 

Kurth a tévedésnek szélesebb körben való el-
terjedését Guizot homályos fordításának tulajdonítja, 
aki a föntebb idézett sorokat igy ad j a vissza: «Il y 
eut dans ce synode un des évêques qui disait qu'on 
ne devait pas comprendre tes femmes sous le nom 
d'hommes.»1 Ebből egy kis rosszakarattal tényleg nem 
nehéz az eredeti forrásokat nem tanulmányozó em-
bernek azt kiolvasni, hogy ez a püspök a nőket nem 
tartotta embereknek.2 

De azt se higyjük, hogy a maconi zsinaton a 
homo-nak nyelvtani nemén vitatkoztak. AVI.század-
beli zsinatoknak egyéb dolguk volt: törvényeket 
hoztak a szociális szükségleteknek kielégítésére és a 
«civilizáció kódex»-ének kidolgozásán fáradoztak s 
nem vesztegették az időt byzánci módra nyelvtani 
disputákkal. 

Mint föntebb említettük, ismerjük a zsinatnak 
aktáit, amelyek húsz kánonra oszlanak s a papság 
és a hivők legfontosabb kötelességeire vonatkoznak, 
de a «homo»-kérdésnek nyoma sincs bennük. Egyéb-
iránt a «História Francorum» második részének 
emlékiratszerű jellege azt a föltevést is megengedi, 
hogy az a püspök azt a megjegyzést nem is a zsina-
ton, hanem egy magánbeszélgetésen tette. 

Talán sikerült a maconi zsinat kérdését meg-
világítanunk s az egyház ellen fölhozott vád alap-
talanságát kimutatnunk. A katholikus igazságnak 

1 Ilefele szavai is homályosak a maconi zsinat fejtegeté-
sénél : «Ein Bischof, der behauptet hatte, die Weiber könnten 
nicht Menschen im vollen Sinne genannt werden, wurde von 
der Synode zurechtgewiesen». (Konziliengeschichte 2. Aufl. 
III. 41 1.) 

3 Itt a jegyzetben említünk egy kuriózumot, amely való-
sággal rekord a lelkiismeretesen felül nem vizsgált adatok-
kal való könnyelmű dobálózások történetében. Ploss, Das 
Weib in der Natur, u. Völkerkunde (6. Aufl. von Bartels I. 5 1.) 
c. müvében azt mondja, hogy Acidaliusnak névtelenül meg-
jelent : Dissertatio nova, in qua mulieres non esse homines 
probatur c. értekezése adott okot arra, hogy a maconi zsina-
ton az a kérdés felvetődött. Acidalius sziléziai orvos volt s 
a munka szerzőségét ugyan nem vállalta el, de elismerte, 
hogy ő adta ki először 1595-ben — tehát 1010 évvel a maconi 
zsinat után ! Tényleg 1595 előtti időből nincs tudomásunk 
erről a munkáról. (Janssen, Gesch. des deutschen Volkes 
1. bis 12. Aufl. VI. 397.) 

nincs mitől félnie, mondotta XIII. Leo pápa,. mikor 
a vatikáni levéltárt a tudományos vizsgálódás szá-
mára megnyitotta. Valóban egyházunknak legjobb 
apologiája történetének tárgyilagos előadása. Törté-
netében fény mellett árny is van, amelyet nem tit-
kolhat el s nem is akar eltitkolni. Az igazságos kri-
tikát, akárhonnan jöj jön is, diadalmasan kiállja, 
fénye el nem homályosul. Az elfogulatlan történe-
lem ítélőszéke azonban könyörtelenül fogja elutasí-
tani azokat az alaptalan, sokszor rosszakaratú és 
történeti tényekkel nem igazolt vádakat, amelyekkel 
egyesek a «tudomány» nevében az egyház ellen har-
colnak. 

Minél alaposabban tanulmányozzák — úgymond 
az imént említett nagy pápa — a hamisítatlan tör-
téneti igazságot, még ha sok árny vetődik is az 
egyházra s a pápáknak emberi alakjára, annál 
nagyobb s annál kérlelhetetlenebb szigorúsággal fog 
szólni a történelemből minden elfogulatlan ember-
hez Krisztus egyházának istenisége. 

Tóth Ferenc. 

"Legújabb arameai nyelvemlékek Elephantine 
szigetéről. (ii.> 

Ami a papirusok tartalmát illeti, úgy azok na-
gyon gazdag tartalmúak és hat nagy csoportra osz-
lanak. Az első csoportban azon iratok vannak föl-
sorolva, amelyek úgy magán, valamint hivatalos 
tartalmúak. Ezek közül legértékesebb az első három, 
amelyek már 1907-ben publikáltattak. Az első számú 
papirus a maga teljes egészében nyert méltatást; a 
második számmal jelölt emlék csak töredék és az 
előzőnek szövegét tartalmazza igen. csekély változta-
tásokkal. Mind a két papirus Jedonjah, Jeb vára fő-
papjának és társainak Bagoas, Juda helytartójához 
intézett kérvényét tartalmazza, amelyben abbeli ké-
relmüket fejezik ki, hogy Jaho tiszteletére emelt s 
az ellenség által elpusztított zsinagógájukat újból 
fölépíthessék. Az egyptomi Chnub papoknak ugyanis 
sikerült 410-ben Kr. születése előtt felsőbb helyen 
kieszközölni az említett templom lerombolását. A zsi-
dók ezt rendkívül nagy következményű csapásnak 
tartották. Könyek és kemény böjtölések között el-
panaszolták, hogy nekik nincs már egyetlen zugjuk 
sem, ahol Istenüket imádhatják atyáik módja sze-
rint és ahol vérontás nélküli áldozataikat neki be-
mutathatják. 

Még mielőtt az említett kérvényt útnak indítot-
ták volna, közbenjárásért folyamodtak Jehohanan 
jeruzsálemi zsidó főpaphoz, ezenkívül szintén pro-
tekcióért esdekeltek Sanaballat, Samaria helytartója 
Delaja és Selemja nevű fiainál is. Ugyanilyen érte-
lemben r imánkodnak Bagoas előtt is.1 E nevezetes 

1 Fordítása megjelent az «Abhandlungen, der Kgl. Preuss. 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin». «Die Aramäische 
Papyrusurkunden aus Elephantine». 1907. cimen. 
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papirus fordításban így hangzik: «A mi urunkhoz 
Bagohi- (Bagoas-)hoz, Júdea helytartójához, a te 
szolgáid Jedonjah és az ő társai, Jeb várának papjai. 
Üdvözli Istenét az égben számtalanszor most és 
mindig és helyezzen téged Darius király és a királyi 
herceg kegyeibe sok ezerszer és adjon neked hosszú 
életet! Légy vidám és egészséges mindig! Ennek 
utána azt mondja a te szolgád Jedonjah és az ő 
társai. Darius király uralkodásának 14-ik évében a 
tammuz hónapban, amidőn Arscham (Arsames) el-
ment vala és magát királlyá tette, a Chnub istenség 
papjai Jeb várában egy összeesküvést szítottak Wi-
drang vezetése alatt, aki itt kormányzó volt, mikor 
elhatározták : «a Jeb várában levő, Jaho Istennek 
szentelt zsinagóga elpusztítását». Erre elküldé Wi-
drang, az átkozott, levelét Nephajan nevű fiának, 
aki Svene várában hadseregparancsnok volt. A levél 
tartalma a következőképen hangzott : «A Jeb várá-
ban levő zsinagóga elpusztíttassék». Erre föl Nepha-
ján, egyptomiakkal és más katonákkal megerősített 
csapatot küldött volt ide, akik kellő szerszámokkal 
betörtek Jeb várába és a nevezett templomunkat 
földig lerombolták úgyannyira, hogy még a kőből 
való oszlopokat is széttördelték. Az is történt, hogy 
a kőből készült öt kapu, amelyek faragott kövekből 
készültek és amelyek a templomon voltak elhelyezve, 
elpusztíttattak és az ajtók kiemelteltek és az ajtó-
kapcsok ellopattak, az utóbbiak ércből voltak ké-
szítve. A tetőzet, amely cédrusfából készült, az egész 
berendezés és sok más fölszerelés, a tűz martaléka 
lett. Az arany és ezüst áldozati csészéket és tárgya-
kat és mindennemű templomi fölszerelést eltulajdo-
nítottak és elloptak a katonák. Még az egyptomi 
királyok idejében építették atyáink ezen templomot 
Jeb várában. Midőn pedig Kambyses Egyptom föld-
jére lépett, már fölépítve találta azt. Az egyptomi 
istenségeknek szentelt templomok sorra lerombol-
tattak, míg a mi templomunkat sértetlenül hagyták. 
Miután pedig befejezték rombolásukat, asszonyainkkal 
egyetemben gyászköntöst ölténk, böjtölünk és kérjük 
Jahot, az ég Urát, aki példát is szolgáltatott nekünk, 
amennyiben Widrang-ot kutyák szaggatták szét és 
kötelékeit vonszolták szerte-széjjel, sőt minden va-
gyonát elveszítette, amit jogtalanul szerzett. És mind-
azok, akik a zsinagóga elpusztításakor segédkeztek, 
mind elpusztultak ; mi pedig ezeket látva, gyönyörrel 
szemléltük ezen dolgokat. Még mielőtt ezen szeren-
csétlenség reánk szakadt volna, levelet küldöttünk a 
mi urunknak, továbbá Jehohanan főpapnak és kolle-
gájának, akik papok Jeruzsálemben és öccsének 
Ostan-nak és Anani-nak, valamint a zsidóság neme-
seinek. Egyetlen egy levelet sem küldöttek ezek 
válaszképen Írásainkra. Darius király uralkodása 
14-ik évének tammuz hónapja óta úgy mi, valamint 
feleségeink gyászruhában já runk és böjtölünk, nem 
kenjük magunkat olajjal és nem iszunk többé bort. 
Azon naptól kezdve egészen a mai napig, azaz Darius 

király uralkodásának 17-ik évéig sem étel, sem füst, 
sem égő áldozat nem mutattatik be ezen templom-
ban. Ezért tehát könyörögnek a te szolgáid Jedonjah 
és társai, valamint az egész zsidó polgárság Jeb 
várából, ha Urunknak is úgy tetszik, legyen gondja, 
hogy az említett zsinagóga fölépüljön, mivel itt ne-
künk azt nem akarják megengedni. Láss tehát a ján-
dékaidnak és jótéteményeidnek elfogadói után, akik 
itt Egyptomban vannak, küldj nekik egy levelet 
Jaho templomának fölépítése ügyében, amely ép 
olyan legyen, mint az azelőtti. Mi pedig ennek meg-
történte után újból étel-, füst- és égőáldozatokat 
fogunk bemutathatni Jaho Istennek, akinek nevében 
soh'sem fogunk megfeledkezni, asszonyainkkal és 
gyermekeinkkel egyetemben téged dicsérni és érted 
imádkozni. Ha kérelmünk így teljesülni fog és tem-
plomunk újból fölépül, úgy te, Jaho, az ég Ura előtt 
sokkal nagyobb becsben fogsz állani, mint az, aki 
égő- és állatáldozatokat mutat be 1000 ezüst talen-
tum értékben. Ami pedig az aranyat illeti, futárt 
küldöttünk.1 Mindezeket pedig nevünkben egy levél 
kiséretében Delajah-hoz és Schelemjah-hoz küldöt-
tük, Sanaballat, Samaria helytartójának fiaihoz-
Mindezekről azonban semmit sem tudott Arscham. 
Kelt Marcheschwan 20-án Darius király uralkodásá-
nak 17-ik évében.» 

Az első számú papirusnak szövege így hangzik. 
Amint látható, a papirus Marcheschwan 20-ikáról, 
Darius király uralkodásának 17-ik évéből van kel-
tezve. I. Darius uralmának lehetőségét már az iratok 
karakterisztikája és az időrendi kronológia is ki-
zár ja ; III. Darius sem jöhet tekintetbe, mert ezen 
király csak csekély öt éven át uralkodott; így az 
említett 17-ik uralkodási év alatt, amely egész hatá-
rozottan 407-re Kr. e. esik, II. Darius király parancs-
nokolt Elephantine fölött. Ezen iratnak nagy jelen-
tősége abban rejlik legelsősorban, hogy jól ismert 
ószövetségi alakokat sorol föl. Ezek Sanaballat és 
Jehohanan, akiket Nehemiás próféta könyvéből isme-
rünk ; ezek révén beigazolódik egyszersmind az is, 
hogy a Krisztus előtti VI., valamint V. századokban 
a jeruzsálemi zsidók főszentélye mellett még egy 
ú. n. legitim szentély is létezett Egyptomban, amely-
nek eredete sokkal előbb keresendő, mint az ősinek 
hitt leontopolisi szentély. Ezt derítették ki az eddigi 
kutatások, de mivel ezek még mindig nem eléggé 
világosan tárják elénk a valót, különösen az ószö-
vetségben sokszor említett zsidó kultusz központosí-
tásának megerősítéséhez várunk bőséges adatokat a 
további kutatásoktól. 

A harmadik papirus az egyptomi zsidók Jeb 
nevezetű kolóniájának az előbb részletesen ismerte-
tett kérvényére való szóbeli feleletét tartalmazza, 
amely szerint a király teljhatalmú kormányzója 

1 Az itt említeti aranyak a lekenyerezés dijaként ér-
tendők. 
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megengedi (súlyos aranyak leszurkolása után) az 
Elephantine szigetén elpusztított Jaho templomának 
újbóli fölépítését régi alakjában, amelynek befejezte 
után áldozataikat zavartalanul bemutathatják. 

A szerző említett müvének 26. és 27-ik oldalán 
a strassburgi könyvtárban levő, két hasonlókorú és 
szövegű papirust sorol föl, amelyek héber quadrát -
irásban vannak szerkesztve. Könnyebb értelmezés 
kedvéért latin fordításukat is közli. Ezeket különben 
már J. Euting 1904-ben: «Mémoires présentés par 
divers savants à l'Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres, I. ser. vol. XI. p. 2. Paris 1904» cimen is 
ismertette. Hogy az elephantinei Jaho zsinagóga való-
ban fölépült, arról a napfényre került papirusok 
mitsem mondanak, arról sem tesznek említést az 
iratok, hogy tulajdonkép mi történt e zsidó katonai 
teleppel II. Darius király uralma alatt. 

A bürokratikus tartalmú iratok közül különö-
sen említésre méltók a VI. táblán említettek; itt a 
többek között a perzsa helytartónak egy rendelete 
figyelemre méltó, amely a zsidóknak passahünne-
pére vonatkozik. Érdekes voltánál fogva közlöm a 
szöveget szabad fordításban, amely a szerző szerint 
így hangzik : 

1. [Testvéreimnek.] 
2. Jedonjah és az ő társai, a zsidó hadsereg, a 

ti testvéretek Hanajah. Testvéreimnek üdvét az 
istenek — 

3. És ebben az évben, Darius király uralkodá-
sának 5-ik évében, (azon hír) jött Arsameshez, a 
királytól — 

4. most ti számítsatok tehát: 
5. és 15-től 21-ig, a — 
6. legyetek tiszták és ügyeljetek magatokra. 

Munka — 
7. (nem) és minden dolog, a kovásztalan kenyér 

(napjai) 
8. naplementétől egészen Nisan 21-éig' — 
9. (és) lépjetek be hajlékaitokba és pecsételjétek 

le (zárjátok b e ? csináljatok véget?) 
10. — 
11. Testvéreimnek, Jedonjah és az ő társainak, 

a zsidó hadseregnek, a ti testvéretek Hananjah. —1 

Világosan látható tehát ezen idézetekből ama 
hasonlatosság, amelyet az ószövetségi szentírás Exod. 
12. és Deut. 16. fejezetei is följegyeznek a zsidók 
Passahünnepeire nézve. 

Egy rendkívül érdekes, de felette nehezen értel-
mezhető iratot tartalmaznak a 8. és 9. táblák, itt 
ugyanis Arsamesnek egy hajó építésére szóló rende-
lete taglaltatik. 

Stöhr Géza. 

1 A mondatok végén levő hosszú gondolatjelek a szöveg 
végét jelentik, amely az eredeti papiruson szakadás folytán 
teljesen olvashatatlan. A zárójelben levő szavak pedig csak 
föltételesen vannak a szövegbe szúrva, mivel ezek nélkül az 
értelmet nem tudnánk szabatosan lefordítani. 

B u d a p e s t . A magyar ajkúak görög-katholikus püs- Egyházi 
pöksége ügyében — végre megérkezett Rómából a pápai -
döntés. «Roma locuta, causa finita est». Egy több mint ® lm ' " 1» 
félszázados küzdelem ért célt, aratott Róma döntésé- Rfonil^a. 
vei sikert. Az üt, mely e sikerre vezetett, igen sok 
tanulságot szolgáltat nem egy tekintetben. A keresztény 
népek lelkében alattomos talajvizek módjára felütődött 
pogány faji és nemzetiségi egymással való torzsalkodás-
nak tengernyi mocsarain ál kellett kezdetben, sőt majd-
nem a küzdelem egész ideje alatt, az utat Róma igaz-
ságtalanságot és helytelenséget nem tűrő itélőszékeig 
elkészíteni. Tetézte a nehézségeket a mocsaras talajon 
való útépítés mentén az, hogy néha óriás előítéletek 
és elfogultságok valóságos sziklákat gördítettek az útépí-
tők munkája elé. Az út denique mégis elkészült, s az 
ügy, — mondhatni a titáni munkába kerüli úton, — 
megtisztulva minden Isten egyházába nem illő salaktól, 
eljutott a pápa lelkének ismerete elé, ahonnan most oly 
döntő határozat érkezett, amely nem egyéb, mint Isten 
tudja hányadszor való megvalósulása Krisztus Urunktól 
szent Péternek és az ő utódainak, a pápáknak, adott 
ama világhíres, isteni utasításnak : «Könyörögtem érted, 
hogy meg ne fogyatkozzék a te hited ; te pedig viszont 
erősítsd meg atyádfiait.» 

Elolvasván erről az ügyről több tekintélyes napi-
lapot, azt tapasztaltam, hogy némelyik politikai, mások 
nemzetiségi vívmánynak és sikernek, illetve mind a 
kettőnek minősítik Róma egyház- és világtörténelmi 
nevezetességű jelen döntését. Nos, hát, nem lehet tagadni, 
vannak ebben a dologban politikai és vannak nemzetiségi 
sikerek is. A jelenlegi magyar kormány ő felségének, az 
egyházmegyék alapítására jogosult apostoli királynak és 
szent Péter utódjának, a pápának megnyerésével ritka 
politikai sikert ért el. A dolog lényege azonban egy minde-
nekfölött vallási ügyben adott papai oktatás és utasítás, 
még pedig két irányban : az új magyar-görög katholikus 
püspökség pártolóinak és ellenzőinek irányában. Az ügy 
pártolói, a pártolásnak abban az új alakjában, amelyben 
az ügyet az apostoli szentszék Ítélete elé terjesztették, a 
pápától helyeslést és megerősítést nyertek az iránt, 
hogy «jó harcot harcoltak, a hitet megtartották,» szóval 
a katholikus hit ügyének jó szolgálatot tettek. Ellenben 
az ügy ellenzői pápai helytelenítésben részesültek, mert 
vallási ügyben profán faji és nemzetiségi kísértések 
befolyásának nem tudtak ellentállni. Ebben a helytelení-
tésben szintén pápai megerősítés és utasítás rejlik az 
iránt, hogy hit dolgában a leviharzott ügynek ellenzői, 
ezentúl a hitet tartsák döntő tényezőnek. 

Ez az apostoli szentszék álláspontja, amely termé-
szetesen a «Religio»-é is. Ennek megállapításával azon-
ban nincsen kimerítve az egyházi világkrónikás köteles-
sége. Hátra van még sok dolog, például az, hogyan fog 
az életben megvalósulni Róma döntése. De ennél az idő 
sorrendjében előbbre való dolog még tudni azt, hogyan, 
mily alakban jutott a világ tudomására Róma döntése, 
s mint a döntésben közvetetlen tényezők, kik azok, kik 
ennek a «napi politikából és párttaktikából messze ki-
magasló történelmi fontosságú esemény»-nek előidézésé-
ben kiválóan érdemesülének ? 

Pápai bulláról vagy brévéről még nincs szó. 
A magyar kormány következő félhivatalos jelentése 
kezeskedik eddig a pápai döntés megtörténtéről és annak 
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mikéntje hitelességéről : «A szentszék — vatikáni nagy-
követünk (Mérey Kajetán) előtt — így szól a kormány 
félhivatalos jelentése — immár hivatalosan is kijelentette, 
hogy az új görög-katholikus magyar püspökség felállítá-
sához elvben hozzájárul. Merry del Val államtitkár sze-
mélyesen megjelent vatikáni nagykövetünknél, hogy a 
pápának erről az elhatározásáról értesítse.» íme tehát a 
pápai döntésről már komolyan lehet beszélni s abból 
komolyan lehet következtetni. 

Kiknek köszönhetjük közvetetlenül, a végső dön-
tésben, az ügy sikerét ? ez most még a kérdés. 

Végig böngészvén a napilapokon, azt találtuk, hegy 
valamennyinek a jelentése e tekintetben hiányos, az 
egyetlen «Alkotmány»-ét kivéve, amely igen helyesen, 
szórói-szóra ezt közölte f. hó 12-iki számában : «Az új 
egyházmegye felállításának dicsősége a pápát, mint az 
egyetemes egyház fejét, és a királyt, mint a magyar-
országi katholikus egyház legfőbb kegyurát illeti meg ; 
az érdem pedig, hogy e püspökségnek 1866 (sőt már 
1863) óta vajúdó kérdése végre-valahára szerencsés meg-
oldást nyert, Vaszary Kolos bibornok-hercegprimásé, 
aki magas egyházi és közjogi pozíciójának teljes sulyjá-
val pártolta a magyar püspökség felállítására irányuló 
mozgalmat, továbbá gróf Khuen-Héderváry miniszter-
elnöké és gróf Zichy János kultuszminiszteré, kik 
magukévá tették a bibornok-hercegprimás és a püspöki 
kar pártoló álláspontját és akiknek ebben a nagy 
munkában Jeszenszky Sándor miniszterelnökségi állam-
titkár és Andor György prelátus-kanonok, kultuszminisz-
teriumi miniszteri tanácsos, teljes odaadással segéd-
keztek.» 

Ami az előzményeket illeti, azokról még igen sokat 
lehetne mondani. Majd eljő az ideje annak is, hogy erre 
a Magyarország történetében ritka küzdelemmel járt és 
nevezetes következményekkel járó ügyre minden tekin-
tetben világosságot deríthetünk. Most elég legyen utal-
nunk csupán arra, hogy a történelem íme kezd maga 
igazságot szolgáltatni Magyarország bíboros hercegprí-
másának, aki az országnak ezt a sok-sok tekintetben 
becsületbevágó ügyét, mikor az a BántTy-féle vad chau-
vinizmus erőltetése következtében válságba került, az ő 
bölcs tapintatosságával megmentette s a jelen kormány 
buzgó eljárása számára Róma előtt kezelhetővé tette. Az 
ügynek a pogány s nem keresztény szellemű faji és nem-
zetiségi agitáció köréből való kiemelése azzal történt meg 
hogy a liturgia lényegének nyelvéül az új, magyar 
görög-katholikus egyházmegye területén, az ó-szláv, illetve 
a román nyelv helyett az ó-görög lőn felállítva, minta 
gyanánt az iránt, hogyan lehet az unitus egyházakat a 
szakadárságból magukkal hozott faji és nemzetiségi 
szolgaságból kiszabadítani s a nemzetiségeken felül-
emelkedő latin egyház egyetemességéhez még közelebb 
hozni. 

A fődolog ebben az ügyben denique utoljára is az, 
hogy «Roma locuta est, causa finita est». 

Magyarország új kötelékével a hálának fűződik ez 
ügy kapcsán az apostoli szentszékhez, mely egy igazán 
kényes, de tisztázatlanul nem hagyhatott ügyben az ő 
lelkiatyai fegyelmező hatalmával végre rendet teremtett. 

* 

Paris . Mi történt az «Universe-set ?— Szomorú jeléül 
a francia katholikusok politikai és társadalmi gyengeség-

nek, ez a világhírű kath. lap újból a tönk szélére jutott 
s csak úgy volt megmenthető, hogy egy királypárti 
társaság, az «Action française» nyúlt hóna alá. Némely 
német katholikus lapok, melyek legújabban a pápánál is 
jobb katholikusoknak tartják magukat, támadást intéz-
tek az «Univers» ellen, hogy «atheistáknak» adta el 
magát, vagyis katholikus lap címére többé jogigényt nem 
tarthat. Az «Univers» kénytelen volt a támadás hatása 
alatt a lap szerkesztőjét, Arthur Loth-ot Rómába kül-
deni oltalomért. Loth Rómából március 27-én a követ-
kező táviratot intézte Veuillot Ferenchez, a lap főszerkesz-
tőjéhez : 

«Abban a szerencsében részesültem, hogy őeminenciá-
jánál, Merry del Val bibornok államtitkárnál, tegnap és 
ma kihallgatáson lehettem. O eminenciája nagy kegyes-
séggel fogadott és kegyes volt tetszéssel fogadni ismételten 
kifejezelt biztosításaimat az iránt, hogy az «Univers», 
hiven hagyományaihoz, mindenek fölött katholikus lap 
fog maradni, minden politikai csatlakozás nélkül vala-
mely párthoz, és tisztán vallási téren foglalva állást, hogy 
védje az egyházat az apostoli szentszék utasításai szerint, 
és szolgálni fogja a tanokat teljességökben, szilárdan 
alapjukban, és mértéket tartva a modorban, és közre 
fog működni a katholikusoknak püspökeik vezérlete 
alatt egyesítésében, oly módon, hogy a szentszék és a 
püspöki kar bizalmára állandóan érdemes és méltó 
legyen.» 

íme, a konkoly-hintés ellen hogyan kell a katho-
likus híveknek védekezni világszerte ! —y —la. 

Az i szákos . Regényes elbeszélés. Ilia Steltzig A. I. Jpodfl-
Fordította Kábik J. Géza szomódi plébános. Egyház-
hatósági engedelemmel. Tóváros, Lindenberg A. könyv- ' o m -
nyomdája. 1910. 231 1. 

Ismét egy mértékletességi (ezúttal csak temperentia-
lis és nem abstinentiális) irányregény. 

Az alkoholizmus nemcsak gazdasági, hanem erköl-
csi és biológiai végveszedelemmel fenyegeti a keresz-
tény népeket, a keresztény kulturát. Terjedése ellen 
minden eszközt fel kell használnunk, a szépirodalmat 
is. S ennyiben mindenesetre hasznos cselekedet volt 
Steltzig regényes elbeszélését magyarra fordítani és való-
ban jót tesz, ki a művet terjeszti, lia ez nem is felel 
meg minden várakozásnak, melyet hozzá fűzhetnénk. 

Mint irodalmi mű, megjárja, bár nem megy épen 
remek számba. Több valószínűtlenség van benne, mint 
amennyit könnyen nem lehetne elkerülni. így a gyászos 
löhős folytonos betegsége az ilyen életmód mellett 
természetes ; de annál meglepőbb, hogy a 148. lapon 
elég erős, sőt az 154-en már olyan, mint egy medve. 
Az sein érthető, hogy serdülő leánya hogy bírta ki 
ezen életet,"hogy nappal atyjával koldult s éjjel az erdő-
ben mellette térdelt és imádkozott. 

Az egyedül rationabilis antialkoholizmus a tenden-
ciájával sem lesz egészen megelégedve. Az ilyen alak-
nak, mint a regény hőse, nem a «mértékletesség», hanem 
a teljes abstinencia való és sokat megpróbált hőslelkű 
felesége igazán vén liba módjára cselekszik, ha a század-
szor megtért korhelyhez ugy beszél, mint a 224. lapon 
olvassuk. 

Sőt a dolog örvendetes vége post tot discrimina 
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rerum is elég valószínűtlen és nem felel meg az elret-
tentő tendenciának, mely e téren helyesebbnek látszik. 

Sem irodalmi, sem tendenciáiis szempontból a mű 
tehát nem kelhet versenyre X. grófnő «Esther» cimű 
regényével, mely a Szent-István-Társulat Családi Re-
génytárában jelent meg. 

De azért a munka, úgy, amint van, mégis sokat 
használhat. 

Az iszákosság rémes következményeit, az akarat 
elernyedését, az embernek állattá sülyedését, az elnyo-
inorodást, a bestiává való sülyedést itt-ott mesteri kéz-
zel festi. A könnyelmű iíjúság kezében tehát jó szolgá-
latot tehet. 

Csak a már sülyedező alkoholista kezébe nem ad-
nám. Az ilyen emberen csak a teljes abstinencia segít, 
ha ugyan kibírja. És könnyebben bírja ki, ha minél 
több abstinens példát lát maga körül. S azért nem 
merném őt a 224. lapon mondottakkal abban megerő-
síteni, hogy az abstinencia nem szükséges, elég a mér-
tékletesség. Neki nem elég; ezt semmi esetre sem tartja 
meg, míg az abstinenciát talán mégis kibírja. 

A mű tiszta jövedelme a Dunaszentmiklóson épí-
tendő templomé. 

Legyen ezen jövedelem minél nagyobb a műnek és 
egy átdolgozott új kiadásnak terjedése által. 

Fischer-Colbrie Ágost dr. 
* 

Dr. W. Koch u. Dr. O. Wecker: Rel igiös-wissen-
schaft l iche Vorträge. Rottenburg. 1910—1911. 

II. És a felhozott érvek nyomán örömmel látjuk 
be, hogy lia a rokonvonások a kereszténység és egyes 
vallások között fel is találhatók, mégis a kereszténység-
nek bármily más vallásból történő természetes eredezte-
tése hiábavaló vállalkozás. A füzet végén, a legkülön-
bözőbb vallási rendszereken át végzett vándorlás után, 
megújul előttünk az a jelenet, amely a babiloni romok 
közé jövő első európai utazó, François Volney és egy 
szír sejk között játszódott le. 

— Miért jöttél ide? — kérdi a sejk vendégétől. 
— Hogy megnézzem a földet és megcsodáljam Isten 

munkáit. 
— Szép a te hazád ? — kérdi erre a sejk. 
— Gyönyörű. 
— De van ott víz is? 
— Amennyi csak kell. 
— Hogyan ? Annyi viz van a hazádban, mégis el-

hagytad azt ! — kiáltott fel csodálkozva a sejk, és kiál-
tása újra csendül a mi fülünkben, mikor a szerzők kalau-
zolása mellett végigjártuk azt a tömérdek népet, mely az 
istenek százaitól körülvéve is szomjan epedett az igaz Isten 
után és megnövekedett, öntudatos örömmel eszméltünk 
rá, hogy az igaz élet vizei nálunk csörgedeznek. 

A tárgyalt kérdések mind a mai kutatás színvona-
lán állanak. Kezeskedik erről a modern irodalomnak az 
az alapos ismerete is, melynek az egyes beszédekhez 
függesztett bibliograíia az ékesen szóló tanúja. A tudo-
mányos színezet megóvása mellett kellő szerepet engednek 
a szerzők az érzelmi motívumoknak is, amennyiben a 
konferencia beszédek természete ezeket megkívánja. 

Valamennyi beszédet előnyösen jellemzi az a nemes 
tárgyalási mód, mely amellett, hogy az ellenfél táborában 
is meglátja a jót, nem fél egész leplezetlenül rámutatni 

saját hibáinkra sem. Talán lesznek, kik nehezményezni 
fogják a szerzők őszinte beszédét, pedig ha valaha és 
valahol, hát akkor a mai egyetemi hallgatók előtt tartott 
beszédekben bosszulja meg magát az a nevezetes strucc-
politika. Mégis csak jobb, ha iljaink mitőlünk halla-
nak ezekről a dolgokról, mintha hívatlan prókátorok 
irányzatosan színezett beszédeiből értesülnek róluk. Ha 
részükön az igazság, — amint erős meggyőződéssel 
valljuk, — akkor nem szabad kislelkűen huzódoznunk 
attól, hogy az igazság fáklyájával mindenre rávilágít-
sunk. Szó sincs róla, keményebb lesz a munka így, 
mintha kényelmesen süket fülekkel haladunk el a nehéz-
ségek előtt, de annál értékesebb a diadal. Tehát e füze-
tek nyílt szavú eljárása csak dicséretreméltó. 

Hogy aztán engedékenységük, itt-ott, már túlmegy 
a szükséges tárgyilagosság határán, s egy-két állításuk-
kal egyenesen gondolkodóba ejtik az olvasót (I. 59. az 
állati s emberi lélek viszonya, II. 48. szent Pál nézetei 
a túlvilágról, III. 35. az infallibilis nyilatkozatokról stb.), 
az csak annak jele, hogy a középutat nem mindig 
könnyű eltalálni, korántsem elégséges érv azonban az 
említett módszer elitéléséhez. 

A beszédek időszerűségéről bővebben szólni fölös-
leges. A középiskolai tanulmányokkal ifjúságunknál 
lezárul a vallásos ismeretek gyarapítása is. Azokból a 
gyermekcipős vallási fogalmakból kell táplálkozniok 
egész életükben, amik jók voltak a rövidnadrágos közép-
iskolásnak, de ugyancsak sovány eledel már az éret-
tebb ifjúnak. Nem csoda, lia a minden oldalról jövő 
káros befolyások hatása alatt és a további táplálék 
hiánya miatt már az egyetemi években elcsenevészedik 
ez a hit, mint a sziklás csúcsok sovány talajában 
nyomorékká zsugorodott borókabokor. Pedig nemcsak 
testünk veszi fel ez években az egész életre szóló jelleg-
zetes alakját, hanem a lélek is most kapja meg állandó 
alakját. 

A szerzők buzgósága ezen a szomorúan elhanyagolt 
egyetemi pasztoráción akart lendíteni. A vallási isme-
reteknek ezt a szükséges továbbfejlesztését, mélyítését 
tűzték ki előadásaik feladatául, s hisszük is, hogy a 
bennük szakavatott kézzel s a leendő intelligencia 
helyes lelkiirányításáért dolgozó szívvel lefektetett gon-
dolatok nem röpültek el nyom nélkül közvetlen hallgató-
ságuk fölött. 

Akik pedig nincsenek olyan szerencsés helyzetben, 
hogy ily nívós beszédeket hallgathassanak, nagy haszon-
nal forgathatják e füzeteket. De még nagyobb használ 
veszik azok, akik abban a szerencsés helyzetben vannak, 
hogy ily válogatott hallgatóság előtt tarthatnak beszéde-
ket, azok t. i., akiknek a mi drága kincsünk, jövendő 
intelligenciánk lelki vezetése van gondjaikra bízva. 

Tóth Tihamér dr. 

Az őskeresztény áldozat Jreneusig. (v.) 
C.) ,4 Didaché 14. fejezete. 

(Eucharistia — 9-uaioc.) 

A kánoni írók nyomában az egyházi irók hosszú 
sorozata következik, részint tanúságot téve a koruk-
ban vallolt keresztény tanokról, részint védve 
és magyarázva az esetleg lámadott tantételeket; s 
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így ez a forrás gazdagabb, kifejezőbb, többoldalú, 
mint az alkalmi iratoknak szánt s bővebb apostoli 
szóbeli tanítást föltételező újszövetségi iratok. Egy-
úttal az utóbbiaknak a leghitelesebb kommentár ja is. 
Ez a forrás a tradíció néven ismeretes. 

Harnack és Wieland egyformán elismerik, hogy 
a tradiciós iratok, kiegészítve a kánoni iratokat, ál-
landóan áldozatnak nevezik az eucharistiát ; az előbbi, 
mint láttuk, éppen csak ebből a forrásból indul ki. 
Azonban épen ezekre az irókra támaszkodva vitat-
ják, hogy az őskeresztények felfogásában az eucha-
ristiát nem a Krisztus teste és vére fölajánlása, tehát 
nem a kenyér és bor, hanem a kisérő imák miatt illette 
meg az áldozati jelleg. Kövessük őket tehát ide, 
ehhez a gazdag forráshoz s lássuk, való-e, amit állí-
t anak? 

A mult század 80-as éveiben fölfedezett s ki-
adott és az első keresztény század 70-es éveiből való 
Didaché, nemcsak időrendben ma legelső ismert 
forrása az irott keresztény tradíciónak, hanem elsőnek 
is nevezi áldozatnak (ftuaia) az eucharistiát. Ez az 
elnevezés benne fordul először elő. 

A Didaché nem polemikus mű, hanem az ős-
kereszténység katekizmusa, az előírások és pedig 
nagyon határozott előírások foglalata, a tekintetben, 
hogy mit kell a keresztényeknek, mint ilyeneknek, 
hinniök és cselekedniük. Rövid, velős s összefoglaló 
minden részletében, mint minden katekizmus. Fo-
lyamatos szövegben s nem kérdések és feleletek alak-
jában s a mi az evolúciós elméletek szempontjából 
különösen kiemelendő: a népköltési elem teljes hí-
jával, a tanítói tekintély legszigorúbb álláspontjára 
helyezkedve. 

Két helyen foglalkozik az eucharistiával : a IX—X. 
fejezetekben, mint lelki táplálékkal, mint szentséggel, 
(az eucharistia név is itt fordul először elő, IX. 5.) ; 
a XIV. fejezetben pedig kifejezetten, mint újszövet-
ségi áldozattal. Az előbbi részt más alkalommal 
behatóan tárgyaltuk;1 a másik rész, a vasárnapi isteni 
tiszteletről rendelkező XIV. fejezet, így szól: 

Kaxà xuptaxTjv 8s xuptou Az Úr napján pedig ösz-
awayd-évzeç v.Xdaoexe ap-cov xat szejövén,2 törjétek a ke-

1 Eucharistia a Didachéban. Religio 1911. 333. 1. 
2 A «fractio panis», a kenyértörés, az áldozat bemutatása 

— ez az eucharistia, mint szentmise, neve a Didachéban — 
eszerint vasárnap történt. (Harnack szerint : Sonntagsgottes-
dienst. Texte und Untersuch. II. 62. I.) A Didaché — zsidó 
vonatkozásai folytán — nézetem szerint palesztinai termék 
lévén, e rendelkezéséből látjuk, hogy Palesztinában is mind-
járt az első időben vasárnap volt a főistenitisztelet ideje. 
Feltűnő ezen intézkedésnél, hogy míg a böjtnél (VIII. fej.) az 
új keresztény böjti napokat szembeállítja a zsidó böjti na-
pokkal (ők a szombat után második és ötödik napon böjtöl-
nek; ti pedig böjtöljetek a negyediken és hatodikon [a 
mostani szerda és péntek]), valamint imádságul is az Úr 
imáját (a Miatyánkot) hangoztatja a zsidó imádságokkal 
szemben : a zsidó szombatot szemben a keresztény vasár-
nappal nem említi. Úgy látszik erre már nem volt szükség. 

£Ü-/apiax7)aaxs, 7ipo£̂ o|i.oÀoyr;- nyeret és adjatok hálát, 
jájisvot xà uapa7ïxû)[iaxa Ojiöv, miután meggyóntátok bű-
Ü-MQ, xafrapà rj 9-uaía {ijiwv neiteket, hogy a ti áldoza-
2. Tràç Sè éyjiM xrjv afjicp:ßc- tolok tiszta legyen. Senki 
Àiav p.exà xoö áxaípou aoxoö pedig, akinek ellenséges-
ei] auveXfráxw ôpfv, é'wç ou Z'.c/j- kedése vagyon felebarát-
Áayöaiv, í'va jj.7j xoivwi^ rj jávai, közétek ne jöjjön, 
fruaía újxöv. 3. a'3xrj yáp èaxiv mielőtt kibékültek, nehogy 
f j ̂ rjÖ-eíaa bnb xupíou- 'Ev Tîavxï áldozatotokat megfertőzze ; 
xÓTCq) xaí ypóvw -poaçépetv [xoi mert ez az, a miről az Úr 
ftuaíav xafrapáv• öv. fSaat/.sùç mondot ta : Minden helyen 
piyag st[u, Xéyei xùptoç, '/.ai és időben ajánljatok föl 
xo 5vo|j.á jxou ^aujxacjxôv ev nekem tiszta dldozalot ; 
xofç eftvsai.1 mivel nagy fejedelem va-

gyok, mondja az Úr és 
nevem csodálatos a népek 
között. 

A textus egyszerű átolvasásából két dolog nyil-
vánvaló. Először is az, hogy a szerző kifejezetten és 
határozottan kétszer is áldozatnak nevezi az eucha-
ristiát és pedig minden további megjegyzés vagy 
körülírás nélkül, mint aki közismert dologról beszél. 
A IX. fejezet 5. versében megmondta, hogy az eucha-
ristia kenyérből és borból áll, melyből nem szabad 
akárkinek ennie és innia (senki pedig a ti eucharis-
tiátokból ne egyék és ne igyék. . . ) ; itt ugyanezt az 
eucharistiát egy szóval áldozatnak nevezi. 

A mire tehát az előbb tárgyalt három szentírási 
textusnál az előadott tárgy természetéből s a hasz-
nált sacrificiális kifejezésekből kellett következtetnünk, 
abban a jelen első századbeli szerző, az őskeresztény 
tradíció emez első kéziratos tanuja, szóval is meg-
erősít bennünket, hogy az eucharistia valóban áldozat. 

Nyilvánvaló másodszor az, hogy az őskeresztény 
áldozat fogalmát oblatio helyett imába helyező elmé-
let a Didachéban támaszpontra nem talál, sőt ellen-
kezik vele. 

Szinte úgy tűnik fel előttem a Didaché szerzője 
az eucharistiáról szóltában, mintha maga újjal 
akarna rámutatni a tk>aía fogalmi tartalmára. Ami 
ugyanis Harnackék elméletében lényeges és elválaszt-
hatatlan, 1. i. a lakoma, ima és áldozat, azt ő épen 
elválasztja egymástól. 

Az eucharistiáról, mint lelki táplálékról, mint 
lakomáról, a IX—X. fejezetben szól, abban a részben, 
ahol a keresztény ember általános kötelességeit 
sorolja föl. Ott mondja el az áldozók imáit is, azokat 
a gyönyörűséges szép imákat, melyeken annyira 
megérzik az apostoli idő patinája, hogy Harnack az 
egész könyvnél régiebbeknek, a legősibb keresztény 
emléknek tartja. Ezekkel hódoltak az eucharistiának 
s mutatták be, amit Wieland a Zsidó-levélben (13,15) 
félreértett s áldozatra magyarázott: a Jézus nevéről 
vallást tevő ajkak gyümölcsét. Az eucharistiát, mint 

1 Fánk kritikai kiadása: Patres Apostoliéi. Tübingae 
1901. I. 32. 1. 
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áldozatol, ellenben más helyre, az egyház szerve-
zetébe foglalja bele, oda, ahol a püspökök és dia-
konok tulajdonságairól és kötelességeiről szól s e 
fejezetben imát egyáltalán nem említ.1 Igy lehetetlen 
lett volna eljárnia, ha korának keresztényei, mint 
Wieland állítja, nem ismertek volna más áldozatot, 
«als das Lob Gottes durch die Eucharistiegebete», 
mint az Isten dicsőítését az eucharistia fölött végzett 
imádságok által. Sőt az elmélet szerint határozottan 
tévesen já rna el s főbenjáró hibát követne el a 
Didaché szerzője, ha áldozatról beszélve, megfeled-
keznék a lényegről, az imáról, annál is inkább, mert 
a katekizmus közismert feladata mindent szabatosan 
adni elő, ami különben egész előadása folyamán a 
Didaché egyik kitűnő tulajdonsága. 

Ez az eljárása az ősi szerzőnek már egymagá-
ban is intő jel arra, hogy ne az imába helyezzük 
az őskeresztény áldozat lényegét, hanem a kenyérbe 
és borba, melyeket a IX. fejezetben kifejezetten 
eucharistiának nevez. 

Van azonban magában a XIV. fejezetben egy 
döntő mozzanat, mely e tekintetben minden kétséget 
eloszlat s ez a hivatkozása Malakiás jövendölésére. 
A Didaché, mely különben mindenütt csak a leg-
szükségesebb tudnivalókra szorítkozik s csak a leg-
ritkább esetben indokol valamit, e helyütt mé-
gis megteszi. Hogy a hiveket a legmélyebb tisz-
teletre s a legtisztább lelkületre hangolja, nem 
mulasztja el kiemelni ennek az áldozatnak fönségét : 
mert ez az — úgymond — amiről az Úr szólott s 
idézi Malakiás jövendölését.2 

Az eucharistia ezen indokolás szerint az új-szö-
vetség minchá-ja. Mincha pedig az ó-szövetség vér-
ontás nélküli áldozata volt s anyagát a növényvilágból 
vett termények (liszt, bor, olaj, tömjén s hozzá só) 
képezték.3 Ez volt a mincha Malakiás korában is, 
egy igazi: oblatio rei sensibilis. Ismeretes az exe-
geták előtt, hogy a próféta héber szövegében 
(1, 11 — 12) a participiumok némi homályt okoz-
nak, a tekintetben, vájjon az, amit a próféta 
mond, a jelenre vagy a távolabbi jövőre vonatko-
z ik-e? 4 A jelen esetben azonban ez a nehézség nem 

1 Bizonyára azért különíti el a IX—X. fejezetet a XlV-től, 
jóllehet kiegészítik egymást, hogy kiemelje az eucharistia 
áldozati jellegét és ministerét. Ebből, valamint a X, 7-ből 
következtethetjük, kiknek volt feladata az áldozat bemuta-
tása. Kezdi is nyomban a következő XV. fejezetet ekképen : 
Állítsatok tehát magatoknak az Úrhoz méltó püspököket és 
diakonokat, szelídlelkű férfiakat és nem pénzvágyókat. 

2 Mint alább tárgyaljuk, hasonlókép hivatkozik Mala-
kiásra Jusztin és Ireneus is. Harnack szerint: «Diese Stelle 
(Malakiásé) ist im 2. Jahrhundert häufig angeführt worden, 
und zwar mit Beziehung auf das Abendmahlsopfer». Texte 
und Untersuch. II. 55. 1. 

3 Scholz : Die heil. Altertümer des Volkes Israel. Regens-
burg. 1868. II. 188. I. 

4 Marti: Das Dodekapropheton. Tübingen. 1904. 464. 1. — 
Reinke: Beiträge zur Erklärung des alten Testamentes. Mün-
ster. 1853. II. 465. 1. (Die Weissagung des Malach. 1, 11.) 

áll utunkban, eloszlatja azt maga a Didaché szer-
zője, midőn nyomatékosan kijelenti : az eucharistia 
az, amiről a próféta szólott. Ez tehát a Malakiás 
minchá-ja. 

A típusból már most világos a következtetés az 
antitipusra, a mincháról az eucharisliára. Mincha, 
Scholz szerint, a zsidó véres áldozatoktól megkü-
lönböztetve, annyi mint : Gabe, Geschenk, adomány, 
ajándék.1 Ennek kell lennie az eucharistiának is. 
Ennélfogva, miután semmit se tudunk arról, mintha 
ezek az értékek az első század végén valami válto-
zást szenvedtek volna, mintha t. i. a mincha az apos-
toli kor szemében elvesztette volna régi reális jelen-
tését, alaptalannak kell mondanunk Wieland állí-
tását : «A ikiaía, melyről a Didachéban olvasunk, nem 
valami tárgyi fölajánlás (ist gleichfalls nicht eine 
objektive Darbringung), hanem a hitközség dicsőítő 
áldozata Krisztus által, ki a megszentelt kenyérben 
és borban dicsőíti az Atyát».2 

Ellenkezőleg, a minchával való azonosítása foly-
tán az eucharistiát csakis tárgyi fölajánlás alakjában 
nevezhetjük áldozatnak. Ezzel szemben nem lehet 
úgy érvelni, hogy a Didaché a Malakiásra való 
hivatkozás által csakis az újszövetségi áldozat tiszta 
voltál akarta hangsúlyozni. Az igaz, hogy a Didaché-
nak ez is volt a célja; de ez a cél nem zárja ki az 
eucharistia oblatiós jellegét. Sőt egyenesen magában 
foglalja, épen annak folytán, mivel az eucharistia 
tiszta voltát a minchával, ezzel a valóságos, külső 
adományból álló áldozattal illusztrálja. Tiszta volta 
mellett tehát ilyen reális áldozatnak kell lennie az 
eucharistiának is. Oblatio rei sensibilis az. 

Harnack nem erőlteti ennyire a dolgot. Hogy 
úgy fejezzem ki magamat, mintha belátóbb volna. 
Hallgat. A «Dogmengeschichté»-ben, mint láttuk, az 
őskeresztény korra nézve vallja ugyan az imás elmé-
letet, de csak Jusztinból igyekszik azt megtámogatni. 
A Didachéból nem. Sőt jóllehet ő irta a Didachéhoz a 
legnagyobb kommentárt,3 a 14. fejezetnél csupán a 

1 Franzelin szerint: «Mincha 154 vicibus occurrit (in 
Scriptura), nunquam vero adliibetur de cultu interno, vei 
in cultu divino externo de oblationibus aliis, quae non sínt 
vera sacrificia.» De Euch. 351. 1. 

2 Wieland: Mensa und Confessio. 25. 1. 
3 Texte und Untersuchungen zur Gesch. der altchrist. 

Literatur. Von 0. Gebhardt und A. Harnack. Leipzig, 1886. 
II. Band. (A kommentár különben 1884-ből való.) — A XIV. 
fejezet kommentálása egyike azon helyeknek Harnack mű-
veiben, amelyek alapján hihetetlenül ki lehet ábrándulni a 
hires prot. tudós és vezérférfiú elfogulallan tudományából. 
Ami a fő, sőt az egyetlen tárgya e fejezetnek: a 9-uaía, az 
eucharistia, mint áldozat, arról egy szót se szól. Ezt kellene 
értékelnie egyrészt a hivek nagy áhítatából, melyet a D. 
szerzője elöir ; másrészt Malakiás jövendölése alapján. Ezek-
ből folyik az eucharistia fönsége, nagy szent volta, amint 
azt a D. már előbb, más oldalról, a IX—X. fejezetekben be-
mutatta. Minderről Harnack egy szót sem szól, hanem elmél-
kedik a gyónásról, melynek a Didaché szerint az eucharistia 
ünneplését meg kell előznie. «Wir haben hier — úgymond — 
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hivek olt emlegetett tisztalelkűségével, a gyónással 
foglalkozik, mert a didachéi előh'ás szerint tiszta 
lélekkel kell járulniok az eucharistiához ; de a fruaía 
természetét nem bolygatja, azon — s ez jellemzi 
Harnackot — egyszerűen átsurran. Ez pedig részéről 
fölér egy csendes vallomással ; a mint hogy az eucha-
ristiának a minchával való azonosítása miatt valóban 
kárbaveszett munka is a Didachéban az imás áldo-
zati fogalmat keresni.1 

Különben egy más, fönnebb már fejtegetett kérdés 
is tisztázható a Didaché jelen textusából. Mig Renz 
(I. 131. 1.) és Wieland (I. 24. 1.) csupán csak a 
keresztáldozatra emlékeztető lakomának nézik az 
eucharistiát (dieses Mahl ist die Erinnerung an das 
Opfer, es ist nicht das Opfer selbst), a Didaché 
szerint az eucharistia áldozat. Vonatkozó áldozat 
ugyan, de épen azért magában is áldozat és pedig 
a TOOTO NOTELRE értelmében, az utolsó vacsorai áldozat 
ismétlése. Nyilvánvalóvá teszi ezt a régi szerző külö-
nösen Malakiás profetiájának az eucharistiára való 
vonatkoztatása által. Ez a jövendölés nem vonatkoz-
hatik a keresztáldozatra, mely csak egyszer és csak 
egy helyen (Jeruzsálemben) mutattatott be. Az új-
szövetségi mincha ellenben minden helyen, nap-
kelettől napnyugatig, mutattatik be az Urnák a 
nemzetek között. Ilyen mincháról jövendölt a próféta. 
Ilyen mincha az eucharistia s ilyen csak mint az 
utolsó vacsorai áldozatnak az ismétlése. Amiből 
viszont következik, hogy az utolsó vacsorán is áldo-
zat mutattatott be. Az Úr tehát ott nem a jövendő-
ben bemutatandó testéről és véréről szólott, hanem 
a jelenben, hic et nunc, áldozatul mutatta be magát 
mennyei Atyjának. Mily konzervatív eljárása az tehát 
a mi theologiánknak, hogy éppenúgy, mint a Didaché, 

die älteste Kunde von einer öffentlichen, mit dem Gottes-
dienst verbundenen Exhomologese in der Kirche». 56. 1. Ezt 
az állítását is két szempontból ki kell egészítenünk. Először 
a Didaché a jelen textusban nyilvános gyónásról nem beszél ; 
hanem egyszerűen csak gyónásról és pedig részletes gyónás-
ról (confltentes delicto vestra, r.poeío\iclo~rrioá.\ievoi -à 7iapa7txtó|iaTa 
ú[itüv, 1. művemet : Bűnbocsánat az ősegyházban, 1910, 75. 1.). 
Másodszor a D. az istenitiszteleten kívül is sürgeti a gyónást 
IV, 13. Különben ez a gyónás is — Harnack szerint — csak 
annak a tudatnak az ébrentartására szolgált volna : «dass 
der Ghrist Glied einer heiligen Gemeinde sei» és nem arra a 
célra, mint a Didaché sürgeti : hogy tiszta legyen a ti áldo-
zatotok. Franzelin ezt ekkép értelmezi: «Cultus sensibilis et 
externus exigitur velut animatus cultu interno, qui tamquam 
forma dat perfectionem cultus». (De Euch. 308. 1.) — Mikép 
módosul tehát az egész textus Harnacknak, a «lutheranismus 
apologetájának» a szemében ! 

1 Érdekesek az evolucionista protestánsok magyarázatai, 
akiknek a Didaché tana korai a szisztémájúk számára. Renesse 
(Die Lehre der zwölf Apostel. Giessen, 1897. 31. 1.) szerint 
az itteni eucharistia áldozat, «aber nicht im Sinne des 
römischen Messopfers, sondern als Dankopfer der ganzen 
Gemeinde» ; Hoffmann (Das Abendmahl im Urchristentum. 
Berlin, 1903. 215. 1.) szerint a Didaché «sieht den Wert des 
Kultes (der Eucharistie) nicht in diesem selbst, sondern in 
der sittlichen Reinheit der Teilnehmer». Pedig a D. mily 
világosan nevezi magát az eucharistiát 3-uaia-nak ! 

a szentmise áldozati valóságának bizonyításánál ma 
is rendszerint Malakiás profetiájából indul ki.1 Mi 
tanításunkban mindig ugyanazok vagyunk. 

A Didaché ezen szentmiséje, mert ma így nevez-
zük az eucharistiát, mint ík>at'a-l, még csak magva a 
mai sok szertartásból álló misének, tisztára az áldo-
zat maga, csak a központ, szertartások nélkül. Ehhez 
aztán idővel csatlakoztak darabonkint, mint remek 
expositiója a nagy drámai cselekvénynek, az egyes 
részletek, az egyház legszebb imáiból s legszebb 
dalaiból összeállítva. Az elevatio mai, áhítatra indító 
pillanata volt a Didaché egész miséje, melyet idővel 
az egyház egy remek, kiszélesített keretbe foglalt, a 
lépcsőimától az utolsó evangéliumig. S mást is hozott 
köréje az idő. Amiként a Didaché korabeli egyszerű 
faasztal-oltár gyönyörű márványoltárokká, úgy az 
akkori magánházak egyszerű istenitiszteleti szobája is 
idővel kölni dómokká fejlődött. 

Egybevetve a mondottakat, tudományos bizonyos-
sággal állithatjuk, hogy a Didaché szerint az eucharistia 
áldozat, nem ima, hanem az oblatio rei sensibilis értel-
mében, mint a mai fölfogásunk szerint. Dudek. 

1 Franzelin : De Euch. 349. 1. — Pohle : Dogmatik. III. 
327 1. — Egger: Theol. Dogm. 1911. 818. 1. 

U. A r a d . Nem segíthetek a dolgon, mert előképzett-
ségét nem ismerem. 

V. B u d a p e s t . «Hogyan próbálja be valaki azt, hogy 
van erényessége? Azt, hogy nincs, be lehet bizonyítani, de 
azt, hogy van : hogyan, miképen lehet ?» kérdezi a fiatal 
Rotsinkay Jókai «Cigánybáró»-jában. Talán ezért is húzza 
sokszor a rövidebbet az erényes ember. 

R. B u d a p e s t . Az se igaz ám, hogy a jó bornak nem 
kell cégér! Hogyan keressék az emberek, ha nem tudnak 
róla? Ha olyan nagyon tetszik önnek a «Religio», miért nem 
szól róla másoknak is? Miért nem ismerteti meg ismerősei-
vel is? Csak a katholikusok nem terjesztik a maguk dolgait. 

F . Kassa . Az ilyen «motu proprió»-k nagyon kedvesek 
az öreg «ReHgio»-nak, mely már a mult század 50-es évei-
ben sokszor foglalkozott e tárggyal. De akkor még az eszmé-
nek nem voltak ilyen előkelő apostolai, mint Méltóságod. 
El is aludt, abban is maradt az agitáció. Most jobbat remé-
lünk, a szociális ébredezés nagyon előkelő vezérekkel di-
csekvő napjaiban. Mentő akciójukban bizonyára lesz kitar-
tás — népünk javára. 

TARTALOM : Az esperanto mozgalom s a katho-
likus szervezkedés. Giesswein Sándor dr.-tól. — A Reinke-
féle dominánsok. II. Floznik György dr.-tól. — A maconi 
zsinat és a nők. Tóth Ferenctől. — Legújabb arameai 
nyelvemlékek Elephantine szigetéről. II. Stöhr Gézától. — 
Egyházi világkrónika. — y — Za-tól. — Irodalom. Steltzig-
K á b i k : Az iszákos. Fischer - Colbrie Ágost dr . - tó l . — 
Koch - Wecker : Religiös - wissenschaftliche Vorträge. II. 
(Vége.) Tóth Tihamér dr.-tól. — Az őskeresztény áldozat 
Ireneusig. V. (A Didaché 14. fejezete: eucharistia — S-uaía.) 
Dudektöl. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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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 A R A 

Egész évre K 12.— 
Félévre « 6.— 

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. 
EGYBTRHI TANÁH 

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 dogma a keresztény vallásban. 
A mai individualisztikus, korlátlan egyéni szabad-

ságra és érvényesülésre törő világ egyik szembeszökő 
tünete az a dogmaellenes mozgalom, mely a dogma-
tikus vallással való leszámolást sürgeti. Soknak 
idegenszerű a dogmák egységesítő, tankonszolidáló 
ereje, melyet a megkötés fogalmával összezavarva s 
a haladás eszméjével kapcsolatos jelszavakkal ki-
bővítve, a dogmákat végelemzésükben, mint a hala-
dás megkötőit könyvelik el. 

Érteni lehet az antidogmatismus hullámveréseit 
a mai egyéni érvényesülést sürgető korban, amikor 
a többé-kevésbbé túlzásba kultivált s helytelen irá-
nyokba fejlesztett individuumnak fáj, ami nem belőle 
ered, de reá hat vissza, törvények, szabályok, dogmák 
s a tekintély alakjában. Pedig csak a dogma termé-
szetébe kell hatolni s elsimulnak az összeütközések. 
Lehet-e dogmák nélkül az ember legelemibb, leg-
természetesebb s absolute általános életnyilvánulását : 
a vallási életet rendszeresíteni, szabályozni és szilárd 
alapokon fölépíteni ? Lehet-e a kinyilatkoztatott, tehát 
Istentől kijelentett vallást dogmák, vagyis megálla-
podott tantételek nélkül elképzelni? Ami a szabály 
a tudományban, ami a törvény a társadalomban, 
ami az alkotmány a nemzet életében, ami a faji, 
nemi korlát a szerves világban, az a dogma a ki-
nyilatkoztatott vallás világában. A dogma a vallás 
egy-egy tantételének rövid foglalatban kifejezett, a 
következtetések rostáján átszűrt, szabály alakjában 
való rögzítése. A tudományoknak megvannak szabá-
lyaik, melyek nélkül el sem képzelhetők. A természet-
tanban van szó a mozgásnak, az energiának törvé-
nyeiről, a legkisebb fénytörés is törvényben gyöke-
redzik ; a chemiának megvannak a vegyületi tör-
vényei, az astronomiának az égi testek mozgási tör-
vényei stb. S ez természetes, mert nélkülök nem 
lehet szó tudományról. 

E törvények a tudás lábai, melyek előbbre 
viszik a tudományt, mert szoros összefüggésükkel a 
tudomány életét hordozzák s úgy szerepelnek, mint 
egy szerves egész ducpontjai, hol az élet nagyobb 
erővel lüktet s fejlődő erejével új megismeréseket 
hoz létre. S dőljön meg egy thesisként hirdetett 

«törvény», egész rendszerek buknak vele; a geo-
centrikus világrendszert a Föld forgásának törvénye 
nyelte el; s ha sikerül Pécsi dr.-nak a newtoni moz-
gási törvényeket a tarthatatlan hipothesisek, föltevé-
sek világába utalni, úgy a természettudományok 
terén e vállalkozást kiszámíthatatlanul messzemenő 
rombadőlések fogják követni. Viszont a tudomány 
törvényeinek szerves összefüggése hordozza a mai 
technikai haladás óriási méreteit is. A régi törvé-
nyek beható tanulmányozása, gyakorlati alkalma-
zása, újabb oldalokról való megvilágítása, más tör-
vényekkel történő összekapcsolása újabb törvények 
szülőanyjává lesz. Pedig e törvények mindig s mind 
megvoltak, csak az ember előtt voltak rejtve, de a 
haladás élelmessége kiásta őket titokzatosságukból s 
mint vívmányokat állítja be az életbe. 

Teljesen hasonló a dogmák élete a kinyilatkoz-
tatott vallásban. Hordozzák a vallási életet, a vallási 
élet ducpontján; egynek a bukása az egész vallási 
rendszert elnyelő örvénnyé válik. De szerves össze-
függésük egyúttal a vallási élet fejlesztője is. Mert 
amint a tudomány egy törvényében sok más törvény 
gyökeredzik s rejlik, hasonlóan a dogmákban. Ebben 
rejlik a dogmafejlődés folyamatának jogosultsága is. 
A dogma, mint alapigazság, az igazságok kom-
plexuma; igazságból csak igazság válhat ki s amikor 
a dogmákból kiáradó igazságok rendszereződnek, 
megállapodást nyernek, következményeik újabb dog-
mákban alakulnak ki s jutnak a vallási élet köz-
tudatába. Ez a természetüknek megfelelő fejlődés. 
1870 július 17-én mondta ki a vatikáni zsinat a 
pápai infallibilitas dogmáját. Tehát addig a keresz-
tény hit és erkölcs tanításában nem volt csalhatatlan 
a pápa? Merőben új dogma, új tantétel ez? Szó 
sincs róla. Egyrészt ott rejlett az a katholikus köz-
tudatban, a pápák mindenkori eljárásában ; másrészt 
gyökérszálai ott szunyadtak a régibb zsinatok a pápa 
tanítói tekintélyéről hozott határozataiban. De 19 
század érlelő ereje, sokszor viharos, történelmi moz-
zanatokban gazdag, «concilium supra Papam» jeligés 
elvi harcai, a nemzeti egyházak létesítésére törekvő 
mozgalmak tisztító viharai kellettek ahhoz, míg a 
szentírásban s a hagyományban letéteményezett, a 
gyakorlatban folyton megnyilvánuló igazság leszű-
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rődve, annak az igazságok szférájából dogma alak-
j á b a n való kiváltása vált szükségessé. Ép így az 
1854 december 8-ról kihirdetett szeplőtelen fogan-
tatás dogmája nem újdonság, csak logikus következ-
ménye s végre konszolidált igazságban való kiala-
kulása Krisztus Isten-Fiúsága, másrészt Mária Isten-
anyasága dogmájának tizenkilenc század erjesztő 
processzusán keresztül. 

S ha az egyház a rábízott kinyilatkoztatásból 
sarjadzó eme dogmáknak, hittételeknek védelmére 
kel, nem az önfenntartás jogát követeli-e saját maga 
számára ? A tudósok miért védik a tudományszakok 
törvényeit s készek érdekükben a legmesszebb menő 
harcot vívni igazságuk tuda tában? Amint egy-egy 
tudományos törvény fölismerését századokra menő 
kutatás előz meg s vesz körül, úgy egy-egy kinyilat-
koztatott vallási igazság kifejlésének, történetének 
tanulmányozásához is micsoda történeti tudásra, 
régészeti kutatásokra, theologiai, filosofiai készült-
ségre van szükség, maga egy-egy dogma szinte egy 
egész munkakör t vesz igénybe s már csak ezen 
szempontból is érdemes a megvédésre. 

Oly szoros összefüggés egy tudomány igazságai 
között sincs, mint a dogmák között. Egynek a meg-
döntése az egész tani rendszernek, sőt az egyház 
Krisztus jelölte életének, alkotmányának megdölését 
jelentené. Egy-egy dogma az egyház életének egy-
egy darabja, benne szokása, meggyőződése, ereje, 
célja, fölfogása, igazsága nyer alakot. Ha egy energi-
kus nemzet külső-belső életének törvényekbe foglalt 
föltételeit, alkotmányát megtámadva érzi, inkább 
századokig tartó harcokban megsemmisül, semhogy 
alkotmánya nélkül éljen. A meggyőződésnek, az 
igazság és erőtudatnak természetfölötti forrásokból 
táplálkozó erőkészlete, amilyen az egyházban van, 
az eszményi világrenddel kerülne ellentmondásba, 
ha dogmáit nem védelmezné. 

De hová is ju tnánk keresztény életünkben a 
dogmák világító tornyai nélkül? A vallás lelkiszük-
séglet nekünk, mely kielégítést kíván. A magára 
hagyatott ember nem tudta azt kielégíteni, segít-
ségére jött az Isten s adott neki minden lelki igé-
nyét kielégítő kinyilatkoztatott vallást. Ennek irá-
nyítása nélkül ismét csak subiectiv tapogatódzá-
sainkra legyünk utalva? Megmutatta a történelem, 
hová jut az ember e téren a subiectiv önkormányzat 
alatt. Vallásunk természetfölötti eredetű, de a ter-
mészetesbe mélyeszti gyökereit A természetben pedig 
mindenütt vannak szabályok, törvények, szilárd ten-
gelyek, gerincek, törzsek, melyekre a rendszer, a 
szervezet egésze támaszkodik, melyeken forog, mozog 
és él. Hasonlóan a természetfölötti vallásunk gerincei, 
tengelyei, sziklatalpai a dogmák, melyek biztos irá-
nyításukkal megakadályozzák lelki, vallási életünk 
helytelen vágányokra terelődését s az ebből szár-
mazó lelki és társadalmi katasztrófákat. 

S akik elvetik a keresztény dogmákat, vájjon a 

vallási téren dogmák nélkül élnek ? Nem. A ma divatos 
monismus, mely természettudományos gondolkodás-
sal dicsekszik, csak oly dogma, mint a kereszténység 
dogmái, azon különbséggel, hogy ebben Krisztus, 
amabban meg Haeckel s társai tekintélyét követik. 
A tekintély követése nem lealacsonyító az emberre, 
csak az a kérdés, hogy melyik tekintélyé ? 

Hogyan is lehetne a lelkekbe átültetni a keresz-
ténység boldogító, Istenadta tanait, ha nem a dogmák 
a lap ján? Miként tájékozódhatnék máskép az ember 
Isten örök tervei, belső élete s az emberre vonat-
kozó szándékai körül, ha nem a kinyilatkoztatott 
igazságok szerint? Ezek az igazságok pedig adva 
vannak, mert az ember magától fölismerni képtelen 
volt. S ha adva vannak, mindnyájunknak szólnak 
azok. Ezen az alapon a vallási élet továbbfejlesztése, 
átélése, vezetése hogyan volna lehetséges egységes 
alapföltételek, szóval dogmák nélkül? Ami az emberi-
ségben természetes, az egységes is, mert a természet 
egy. A családi élet, a társadalmi élet természetes 
tulajdonsága minden idő minden emberénél föltalál-
ható s a lényeges vonásokat illetőleg egységes. Ter-
mészetünk kiegészítő eleme, a vallás, sem nélkülöz-
heti tehát az egységesítő erőt, mely a vallási életet 
ugyanazon alapokra fekteti, ugyanazon cél szolgála-
tában, ugyanazon vezetés alatt, ami csak a dogmák 
kikristályosodott, színtiszta konszolidációja mellett 
lehetséges. A dogma tehát nem megkötője a keresz-
tény vallásos életnek, hanem fejlesztője, lendítő kereke. 

Zachratka József. 

A T^einke-féle dominánsok• (in.) 
7. Reinke azonban sokkal lelkiismeretesebb, 

semhogy ezzel domináns-elméletére a tökéletesség 
bélyegét akarná rásütni. Szerény őszinteséggel mondja 
ezért magáról, hogy ha ez elméletét valamikor valaki 
jobbal pótolhatná, szívesen feladja dominánsait.1 

Mikor ezt mondja Reinke, a jövőre gondol s feledni 
látszik, hogy több mint 2200 esztendővel a domi-
nánsok elméletének megszületése előtt hasonló kérdés 
már foglalkoztatta Aristotelest, akit Dante oly talá-
lóan nevezett volt «a tudósok mesterének» ((dl mae-
stro di color che sanno»2) Arisztoteles ^p^Tivaíj-je 
oly megoldást adott már akkor a vitaiizmus kérdé-
sének, mely ma sem multa divatját, míg Reinke do-
minánsaival aligha fog valaha iskolát alapítani. 

Ha az energia-irányító életerők magyarázására 
a Reinkéénél jobb elmélet is létezik — ezt pedig 
maga Reinke sem tartja kizártnak — e jobb elmélet 
csak az lehet, mely az élő növény vagy állat, sőt a 
fennebb tárgyaltak után méltán mondhat juk azt is: 
az ember egységét nem veszélyezteti annyira, mint 

1 «Sollte diese Theorie dermaleinst durch eine bessere 
ersetzt werden können, so werde ich die Dominanten gerne 
preisgeben.» U. o. 297. 1. 

2 Inferno 4, 131. 
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a dominánsok. S épen a skolasztikusok «princípium 
vitale»-ja és Arisztoteles «anima vegetans»-a az, 
mellyel tökéletesen azonos szerepet jászanak Reinke 
dominánsai azzal a fontos különbséggel, hogy ott 
egy, Beinkénél ellenben számos ily életelv lép fel a 
dominánsokban. Talán épen ebben keresendő igazi 
magyarázata annak, hogy miért nem karolják fel 
Reinkénak különben oly szépen kifejtett tanát szé-
lesebb körökben s miért számítják elvi ellenfelük-
nek mindazok, akik a szerves élőlény egységének 
védelmére szállnak síkra. Különösen az nem hagy-
ható szó nélkül, hogy Reinke — ellent mondva itt 
önmagának — minden, még a tisztán értelmi munkát 
is dominánsokkal végeztet. Az aztán már keveset 
határoz, hogy ez utóbbiak között némelyek mint fő-
dominánsok a többiek fölött állanak, mert ily formán 
is csak valami «primus inter pares» szerep jutna az 
emberi léleknek, mint fődominánsnak a többi számos 
domináns között. 

Elvetjük ezért a dominánsok tanának azt a 
részét, mely egy és ugyanazon egyedben egynél több 
ily domináns létezését vallja. Elvetjük, mert helyte-
lenül következtet Reinke az energiák sokféleségéből 
a dominánsok sokféleségére, midőn többek között 
így í r : «Wie wir verschiedene Energiearten im Or-
ganismus tätig sehen, so können wir auch verschie-
dene Dominanten unterscheiden, solche höheren u. 
niederen Ranges».1 Ugyan miért volna kizárva, hogy 
ugyanaz a domináns is különböző energiák ura le-
gyen? Vagy ha p. o. egy kocsis egyfogatú kocsin 
ül, következik-e ebből, hogy egy kétfogatúhoz egy 
kocsis már igen kevés legyen? 

Reinkénak ezen okoskodására tehát : «Die Ar-
beit der Organismen . . . nötigt zum Schhtss auf 
die Dominanten»2 , — feleletünk ez: az organizmus-
ban észlelhető jelenségek szükségképen arra indíta-
nak ugyan, hogy valami domináns-félének, mint 
egységes oknak létezésére következtessünk, de szó 
sincs arról, hogy evégből egyszerre egynél több okol 
is vegyünk fel. Maga Reinke is sejti az organizmus 
egységes, harmonikus működését, de ahelyett hogy 
ebből a domináns egységére következtetne, megelég-
szik azzal, hogy a sokféle dominánsoknak mintegy 
«összebeszéléséről» szól. Még a geo- és heliotropiz-
musban sem kell külön elvet fölvenni. Mikor pedig 
a növény fejlődésének munkájában bizonyos önkor-
mányzást vesz észre, egészen természetes volna ezt 
is az energiákat irányító életelv egységéből magya-
rázni. Reinke pedig inkább mindmegannyi külön 
dominánst vesz föl ott is, ahol pedig a legkülönbö-
zőbb irányú és minőségű életjelenségeket is csak 
egyetlen egy közös életelv különféle képességeinek 
kellene tulajdonítani. Következőleg azt lehetne talán 
egyedüli, de mindenesetre legmegbocsáthatatlanabb 
hibául beludni Reinke dominánsainak, hogy az egy-

1 Die Welt als Tat 292. 1. 2 U. o. 298. 1. 

ség ellen vétnek s igy e tan mindent megingatna, 
amit mi az élő szervezet egységéből szeretünk ma-
gyarázni. 

Ez egytől eltekintve a domináns-elmélet nem-
csak megegyezik a vitalistáknak az életelvről vallott 
tanával, hanem ennek bizonyos fokú tökéletesítése 
is. Az életelv szükségességét, a közte és az energia 
közt fönnálló lényeges különbséget, ugyanezen élet-
elv rendeltetését és munkájá t eddig talán még senki 
oly szépen nem tárgyalta, mint ezt Reinke a domi-
nánsok fejtegetésével kapcsolatban tette. 

8. Amiért őt hibáztatni lehetne, ez szokatlan 
terminológiája. Nagy kedve telik Reinkénak abban, 
hogy lélek helyett dominánsokat, Isten helyett koz-
mikus Értelmet, teremtés helyett a kozmikus értelem 
közvetlen kifolyását mondjon. Neki ez tudományo-
sabban hangzik — hát tegye. A tényeken ezzel nem 
változtat. Tagadhatatlan azonban, hogy ezek az egyéb-
ként általánosan divatos tudományos elkeresztelések 
nem egyszer zavarba is ejthetnek. Nem az új mű-
szavak veszélyesek, sőt ezek az új fogalmakkal szük-
ségesekké is válhatnak, hanem inkább csak a régi, 
általánosan ismert és használt szavaknak új, szo-
katlan értelmezése. Gondoljunk csak a «Weltseele» 
szóra («világ lelke»), mellyel Reinke épúgy a sze-
mélyes Istent jelzi, akárcsak a «Weltvernunft» («vi-
lágértelem») kifejezéssel. Nagy a gyanúnk arra, hogy 
a «Mechanismus» szó Reinke-féle értelmezésben 
szintén nem fedi teljesen a «mechanismus philoso-
phicus» általánosan elfogadott jelentését. Különben 
örökké érthetetlen volna, hogyan nevezheti magát 
oly határozottan a mekanizmus hívének1 s emellett 
hog}ran hirdetheti, hogy létezniök kell a közönséges 
energiáknál magasabb rendű életerőknek, amelyek-
ben «das Geheimnis des Lebens besteht».2 

Okot adott Reinke félreértésre azzal is, hogy az 
értelmes hatókat («intelligente Kräfte») kétféle jelen-
tésben veszi. Beszél «öntudatosan értelmes» és «ön-
tudatlanul értelmes» hatókról,3 ahelyett, hogy ért-
hetőbben hangzó «értelmes» és «nem értelmes, de 
célirányos» hatókat mondana. Ha ilyen szokatlan 
értelmezésekkel használja e kifejezéseket, legalább 
egyszer alapos kommentár t fűzhetett volna hozzájok. 

Egyébként bizonyos, hogy Beinke öntudatosan 
értelmes — bewusst intelligent — hatói azonosak a 
skolasztikus bölcseleti nyelvben «ágens ex intentione 
finis»-nek mondott hatóval. Az öntudatlanul értelmes 
hatók pedig — die unbewusst intelligenten Kräfte — 
az «agens cum intentione finis»-nek felelnének meg. 
Mert Beinke értelmes erőknek nevezi mindazon oko-
kat, melyek a szervezetben célirányosan működnek 
s mint ilyenek rendező, irányító értelmet tételez-

1 V. ö. Reinke : Bemerkungen über O. Bütschli's Mecha-
nismus u. Vitalismus. — V. ö. Nat. Vortr. III. 67. 1. is. 

2 Einl. in die theor. Biol. 168. 1. 
3 Pl. Einl. i. d. th. Biol. 185. 1. — Phil, der Botanik-ban 

közönséges az ilyen kifejezés. 
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nek föl, akár magában a hatóban legyen ez az érte-
lem, akár azon kívül essék. 

Reinkét csak azok képesek igazán értéke szerint 
becsülni, akik tapasztalták, mily üdvös ellenhatást 
volt képes már eddig is gyakorolni a kozmikus ér-
telmi lény és részben a dominánsok tanával, külö-
nösen a divatos Haeckel-féle monista iránnyal szem-
ben, mint egy ezzel homlokegyenest ellenkező világ-
nézet hirdetője. El is nevezte Haeckel ezért a pro-
testáns Reinkét a Jézus-Társaság tiszteletbeli tagjának. 
Hasonlóról tesznek említést Wasmannak 1 következő 
sorai is: «Ja sogar den protestantischen Botaniker 
Reinke zählt er (t. i. Haeckel) zu ihren (a jezsui-
tákról van szó, kiket Haeckel máshol «die schwarze 
Kohorte», «die Jesuitenschaar» névvel illet) geistigen 
Affiliirten». 

Tagadhatatlan, hogy a tudományt szellemesség-
gel pótoló «jelességeknek» is megvan az iskolájuk. 
S tanítanak az ily iskolákban csodásnál csodásabb 
dolgokat, csodálatos módon : elnevezik Giordano 
Brúnót szentnek, Dantét megteszik az évszázadokkal 
később megjelent Luther követőjének, Assisi szent 
Ferencben nem szentet, hanem panteistát tisztelnek, 
Prohászkában modernistát látnak, Reinkéről pedig 
mint a jezsuiták fogadott fiáról emlékeznek meg. 
A gyászos szereplési! Monistenbund meg már egye-
nesen klerikális veszedelmet lát Reinke működé-
sében : 

War ein Pfaffe so gelaunt, 
Hätte niemand sich erstaunt ; 
Aber ein Hochschulprofessor ! . . . 

Ám végelemzésben Haeckelnek és barátainak 
viselkedése is csak Reinkénak válik javára, ha az ő 
komoly, tudományos érveivel szemben legnagyobb 
elvi ellenségei is tehetetlenül csak ily nevetséges csű-
folódásba fűlnak. floznik György dr. 

Legújabb arameai nyelvemlékek Elephantine 
szigetéről. (in.) 

Az okiratok második csoportját a 17—24. táblák 
alkotják, ezek legnagyobb részt óhéber, perzsa és 
egyptomi nevek összefüggéstelen listái. Az imitt-
amott előforduló más szövegekből sem sikerült ezek-
nek rendeltetését végleg meghatározni. A szerző vé-
leménye szerint a listákon előforduló személynevek 
tulajdonosai alatt azokat kell érteni, akik a templom 
újjáépítése érdekében két font ezüstöt ajánlottak föl 
fejenkint «Jaho» Istennek. 

A mű harmadik csoportja (25—39. tábla) azon 
följegyzéseket tartalmazza, amelyek a katonai tábor 
üzleti összeköttetéseit vannak hivatva a késő utó-
doknak bemutatni. Ezek között egy-két igen érdekes, 
nem üzleti tartalmú, hanem inkább magánlevél, ha-

1 Die moderne Biologie u. die Entwicklungstheorie 
5 0 6 . 1. 

tósági végzés, bírósági idézés, panaszlevél, szerződés 
és kötlevél figyelemre méltó. Az említett magánira-
tok köziil a legrégibbnek azt tarthatjuk, amely tár-
gyánál fogva egy csereüzletre vonatkozik és amely 
I. Darius király idejében kelt Krisztus előtt 494-ben. 
Ezen levél nemcsak régiségénél fogva becses törté-
neti emlék az orientalista előtt, hanem azért is, mert, 
amint tartalmából kitűnik, úgy Babylonban, vala-
mint az elephantinei katonai telepen az asszonyok 
ép olyan polgári jogokkal voltak fölruházva, mint a 
férfiak. Bátran űzhettek önálló kereskedelmet és 
ipart. Tehát nem alacsonyították le nejeiket e lakók, 
mint ezt századokkal később a rómaiak, görögök és 
a germán népek tették. 

A negyedik csoportot képező 40—57 táblák 
tisztán irodalomtörténeti emlékeket, legnagyobbrészt 
eddig publikálatlan elephantinei szövegeket tartal-
maznak. Ezek között említésre méltó egy didaktikai 
elbeszélés, amelyet az ú. n. Achikar könyv örökít 
meg tizenegy papírlapon keresztül. Ennek tartalma 
röviden a következő: «Sennacherib, Assyria kirá-
lyának uralkodása alatt, vala Achikar — «a bölcs 
és ügyes irnok» — a legbefolyásosabb egyén az 
egész királyi udvarban. 0 volt egyszersmind a nagy 
állami pecsét őre és «egész Assyria atyja» ; az ő 
tanácsa után igazodott a király és az uralkodó 
herceg is. Miután azonban, soknejűsége dacára, egyet-
len egy fia sem volt, unokaöccsét, Nadin-t, nevez-
tette ki törvényes utódjának és egyszersmind fiának 
fogadta, akit ezek után úgy a tudományokban, vala-
mint a művészetekben is kioktatott. Miután pedig ő 
maga is megöregedett, bemutatja a férfivá lett 
Nadin-t Esarhaddon királynak, aki Sennacherib 
király után lépett a trónra. Kiváló tulajdonságai 
miatt pedig hivatali utódjának ajánlja őt a király-
nak. A király teljesiti is hű szolgájának kérelmét, 
mire ő nyugalomba vonul». 

«A gonosz és hálátlan Nádin azonban visszaél 
nevelőatyjának és jóakarójának bizalmával, sőt a 
királyéival is, úgyannyira, hogy az öreg, becsületes-
ségben megőszült Achikar-t, egy összeesküvés és 
hűségszegés-féle gyanúba fogva, bevádolja az ural-
kodónál. Esarhaddon haragtól kikelve elkiildé Neba-
chumikun nevű liktorát két fegyveres szolga kísé-
retében Achikar-hoz, azzal a paranccsal, hogy öljék 
meg őt saját lakosztályában. A bölcs és igazságos 
Achikar kérelmére és könyörgésére abban állapod-
tak meg a király küldöttei, hogy helyette Achikar-
nak egy eunuchját gyilkolják le. Az ily módon élet-
ben maradt Achikar pedig a király jogtalan haragja 
előtt menekülni volt kénytelen. Midőn pedig, idők 
multán, Assyria és Egyptom közti tárgyalások alkal-
mával az igazság napfényre került, megbánta a király 
elhamarkodott tettét és siratta hű emberének pusz-
tulását. Ezt meghallotta a liktor is, erre bátorságot 
véve, föltárta a valót a király előtt. Ennek hallatára 
a király igen megörült, legott kiadja a parancsot 
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hogy Achikar, előbb élvezeti jogainak teljes vissza-
adása mellett, térjen vissza az udvar szolgálatába. 
A hálátlan Nádin pedig büntetés végett teljesen át-
adatott neki. A nemes Achikar házába vezeté a 
gonosz Nadin-t, ott pedig szemére veté hálátlanságát, 
amelyet mindenféle példabeszédekkel és hasonlatok-
kal megvilágított; ezek hallatára a gonosz és elvete-
mült ember «földagadt, mint egy tömlő», minek 
következtében meg is halt nyomban». 

Ez csak igen rövid kivonata az elbeszélésnek, 
amely a hasonlatok és példabeszédek egész láncolatát 
tartalmazza. Az eredetiben a beszédek és feleletek 
két részre vannak osztva. Az első részben azon 
hasonlatok és példabeszédek mondatnak el, amelye-
ket Achikar a király előtt mondott annak idején, 
amikor unokaöccse számára az utat egyengette; a 
második rész pedig azokat tartalmazza, amikor hálát-
lanságát veti utódjának szemeire. 

Az előbb említett elbeszélés, amely úgy szerke-
zetileg, valamint tartalmilag tipikus pogány mese, a 
régebbi ókorban igen nagy elterjedésnek örvendett 
úgyannyira, hogy az idők folyamán ennek nyomait, 
az eredeti arameaitól eltekintve, föltalálhatjuk a 
görög, syriai, örmény, arab és szláv népek mitoló-
giájában is. De nemcsak az említett népek mítoszá-
ban találhatók föl ennek nyomai, ott találjuk Achi-
kar legendáját Tóbiás könyvében is némi változ-
tatásokkal. Ott ugyanis, Tób. 1. 19—22. fejezeteiben 
ezeket olvassuk: «Midőn én (az öreg Tóbiás) meg-
tudtam, hogy engem halálra keresnek, azaz meg 
akarnak ölni, félelmemben menekülni valék kény-
telen, ennek következtében egész vagyonom ellopa-
tott, nekem ezek után feleségemen Annán és Tóbiás 
fiamon kívül nem maradt egyebem. Negyvenöt nap 
múlva pedig a királyt (Sennacherib) megölék az ő 
fiai, akik az Ararat hegységébe meneküllek ezek 
után. És király lett ő utána az ő fia Esarhaddon, 
tanácsosává, a pénzügyek kezelőjévé és az egész 
birodalom kormányzójává pedig Anael bátyám fiát, 
Achichar-t ('A)(eixaP> 'ÁXta7.aP) tevé- Ő pedig kieszkö-
zölte a királynál kegyelmemet, minek utána vissza-
tértem Ninivébe. Achichar pedig, a király főpohár-
noka, főpecsétőre, titkára, a pénzügyek igazgatója is 
vala, minek következtében a király a rangsorban a 
második helyet jelölte ki számára. 0 egyszersmind 
unokafivérem is volt». 

Az öreg Tóbiás utolsó intelmeiként ezekel 
mondja fiának (Tób. 14, 9—11.) : «Hallgassátok tehát, 
fiaim, atyátokat; szolgáljatok az Úrnak igazságban 
és azon legyetek, hogy ami kedves neki, azt csele-
kedjétek. 

Most tehát, fiaim ! hallgassatok rám és ne marad-
jatok itt, hanem amely napon eltemetitek anyátokat 
mellém egy sírba, attól fogva készüljetek útra, hogy 
kimenjetek innét. Gondold meg gyermek, hogy mit 
tett Aman az ő jótevőjének Achicharnak, hogy taszí-
totta őt a fényességből a sötétbe és hogy fizetett ő 

hálátlansággal jótevőjének. Achichar azonban meg-
mentetett, a gonosz azonban elvette méltó bünteté-
sét, letaszíttatott a sötétségbe. Manasse irgalmasságot 
cselekedett és ezért meg is menekült a számára készí-
tett csapdák tömkelegétől, Aman a cselszövő azon-
ban saját vermeibe esett bele». 

Ezek szerint, amint látható, a Tóbiás könyvében 
említett Achichar legenda, mint általánosan elterjedi 
benyomásait kelti föl bennünk. Ez valóban így is 
volt, mert ezen monda az ókorban mint a hálátlan-
ság példabeszéde volt általánosságban elterjedve. 

A műben levő 51. tábla szövege kevés jelentő-
ségű, csupán egy Egyptomban lejátszódó elbeszélés 
töredékeit tartalmazza, amelyben a főszemélyt egy 
Petenephotes személy képviseli. 

Sokkal nagyobb jelentőségűek azonban az 52—57. 
táblák szövegei, amelyek a hires Behistun fölirat 
arameai fordítását tartalmazzák: ez pedig azon hires 
edictum, amelyet I. Darius király trónralépte és a 
pseudo-Smerdis beigazolása után, a Babyloniából 
Ekbatanaba vezető út mentén, Behistun falva mel-
letti, gondosan lecsiszolt sziklafalba, három nyelven 
vésetett be. 

Igen sok érdekeset tartalmaz még a keleti nyel-
vészek és régészek számára az ötödik csoport, amely-
ben a kisebb föliratokat értelmezi a szerző igen 
nagy lelkiismeretességgel és pontossággal. A hatodik 
csoport pedig, a föliratos edénytöredékek, föliratos 
korsók és tálak szövegeit fejtegeti úgy hittani, vala-
mint történeti szempontból. 

Ezzel végére is értem volna e nagyfontosságú 
leletek ismertetésének, amelyek a keleti népek tör-
ténetének évlapjait vannak hivatva lassan megvilá-
gítani. Amint hírlik, folytatódnak az ásatások, külö-
nösen az angolok fejteneK ki nagy buzgalmat hazá-
jukban e helyek tüzetes föltárása érdekében. Adja 
Isten, hogy nemsokára ismételve adhassunk jó híre-
ket a most folyó kutatások eredményeiről. 

Stuhr Géza. 

A párisi immaculata-vita hitelessége. <i.) 
Hogy teljes legyen az «Immaculata és a ferenc-

rendiek»-ről e lap mult évi decemberi számaiban 1 

közzétett tanulmányom, jónak láttam, ha némikép 
tisztázom nálunk is a külföldön már elintézést nyert 
párisi vita hitelességét, melynek, mint P. Renier 
dominikánus mondja, nagy része volt abban, hogy 
a Lombardi Péter Sentenciáihoz hűen ragaszkodó 
párisi egyetem, rövid idő alatt az Immaculata ellen-
ségéből annak egyik legnagyobb védője lett. 

E fényesen sikerült vita nélkül bajos is volna 
megmagyarázni azt, hogy mi birta rá a XIII-ik szá-
zad végén még az Immaculata tanát támadó egye-
temet arra, hogy a XIV-ik század elején nemcsak 

i Lásd a Religio 1911. 40—42. sz. 
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elméletben védte, hanem mint Aureolus (f 1322.) és 
Bacon János (f 1340.) bizonyítják, meg is ünnepelte 
a Szeplőtelen fogantatás ünnepét. 

Hogy sorrendet tartsunk, jelen dolgozatomban a 
következő kérdéseket fogom tisztázni: 1. Miért ment 
Duns Scotus Oxfordból Pár isba? 2. Mivel adott 
alkalmat a vi tára? 3. Megtörtént-e tényleg e vi ta? 
4. Landulfus a koronatanú körül támadt nehézségek 
tisztázása. 

Az első kérdés: miért ment Duns Scotus Oxford-
ból Pár isba? 

Wadding, ki, dacára annak, hogy Annaleseiben 1 

közli Gondisalvusnak, Scotus generálisának a párisi 
quardiánhoz írt levelét, melyben azt írja, hogy 
Scotust promoveálja a baccalaureatusra, ugyanazon 
kötet 53-ik lapján mégis azt állítja, hogy Scotus a 
Xl-ik Benedek pápa által hirdetett vita miatt ment 
volna Párisba.2 

Waddingon kívül még számos azon történetírók 
száma, kik szintén azt állítják, hogy Scotus elöljárói 
egyenes parancsára azért ment volna Párisba, hogy 
ott érvényt szerezzen az Immaculata tanának. Dacára 
annak, hogy ezt engedik sejtetni Landulfusnak, a 
koronatanúnak, ezen szavai is: «D. Noster J. Chr. 
Scotum Doctorem eximium Ordinis Minorum Pari-
siis destinavit, ubi Apostolico iussu fuit facta pub-
lica Disputatio de huiusmodi Conceptione Virginis» 3 

— mégis tévedésben van Wadding és vele együtt e 
nézetet valló történetírók. Ugyanis, ha a dolog így 
volna, akkor igazán nem lehelne megmagyarázni 
azt, hogy miért ír oly félénken Scotus, ez előbbi 
nézet szerint, a nagy disputa után Párisban írt 
Reportataiban a Szeplőtelen fogantatásról, ahol épen 
csak a lehetőségét állítja e tannak, holott Oxfordban 
írt könyvében annakelőtte már egész határozottan 
nyilatkozott róla. 

Fz volt az az ok, mely Landulfus szövegének 
előkerülése előtt Pluzánskit egész logikusan és 
helyesen arra bírta, hogy megtagadja e vita hiteles-
ségét.4 

Scotus nem azért ment Párisba, hogy ott az 
Immaculata tanát megvédje, hanem azért, hogy ott 
a doktorátust letegye. Ezt bizonyítja Gondisalvusnak, 
az akkori generálisnak, Scotus ügyében a párisi 
quardiánhoz írt következő levele : «In Christo sibi 
carissimis Patribus, Quillelmo Quardiano Parisiis, 
vei eins Vicario et Magistris. Fráter Gondisalvus 
gaudeus in Domino. Ad expeditionem dilecti in 
Christo Patris Aegidii de Legnaco, de quo per litteras 

1 Annales t. VI. p. 51. edit. 2a. Roma 1733. 
2 «Ab boc tarnen Benedicto (XI.) indictam publicam 

disputationem, ad quam Scotus perrexit.» és p. 52. «Libens-
que venit Oxonio Parisios Scotus, pro defendenda Virginis 
puritate.» 

3 Vide Vita B. J. Duns Scoti. Marianus Florentinus 1480. 
edit. p. 16. 

4 Saggio sulla filosofla del Duns Scoto p. 18. 

vestras certificatus existo, cum de alio (ut moris 
est) eodem calculo praesentando, providere oporteat, 
et cum secundum statuta Ordinis et secundum sta-
tuta vestri Conventus Baccalaureus huiusmodi prae-
sentandus ad praesens debeat esse de aliqua pro-
vincia, aliarum a provincia Franciae, dilectum in 
Christo Pat rem Joannem Scotum, de cuius vita 
laudabili, scientia excellenti ingenioque subtilissimo, 
aliisque insignibus conditionibus suis, part im ex-
perientia longa, partim fama, quae ubique divul-
gata est, informatus sum ad plenum, dilectioni vestrae 
assigno post dictum Patrem Aegidium principaliter, 
et ordinarie p raesen tandum. . . Datum in loco Esculi 
provinciáé Marchiae Anconitanae XIV. Cal. Decembris 
anno 1304».1 

Ez a levél minden kétséget kizár és eloszlat. 
Scotus tehát 1304-ben került Párisba azért, hogy ott 
a megfelelő egyetemi fokokat elérje. Renánnak azon-
ban e levél ellen az a kifogása van, hogy nem Duns 
Scotusról, hanem egy másik Scotusról van benne 
szó. Mert ezt — írja Renan — Gondisalvus gene-
rális sohasem volt Angolországban, Scotus pedig 
Anglián kívül; hogy mondhat ja tehát Gondisalvus, 
hogy Scotust nemcsak hírből, hanem személyesen, 
tapasztalásból (partim experientia longa) is i smer i? 2 

A dolgot nagyon egyszerűen magyarázza ki 
Panwels-Molini.3 Gondisalvus, mielőtt generális lett 
volna, Kasztilia provinciálisa, majd pedig Magister 
Theologiae lett Párisban. Mi lehetetlen van már 
most abban, hogy azon szoros viszony mellett, amely 
volt Páris és Oxford között, Gondisalvus megláto-
gathatta oxfordi kollegáit és így joggal mondhatta 
azt, hogy Scotust személyesen, tapasztalásból ismeri? 

Különben is Gondisalvus levelének dátuma és 
Duns Scotusnak Párisban való időzése, melyet e 
levél feltalálása nélkül is ez időre kellene tenni, 
a legjobb bizonyíték arra nézve, hogy itt Duns Sco-
tusról van szó. 

2. Az első kérdésnek ily módon való megoldása 
nagyon megkönnyíti a többi s különösen a második 
kérdés megoldását, mely az volna : Mivel adott Scotus 
alkalmat a vi tára? 

Scotus, doktorátusra készülve, megírta 21 diszer-
tációját «Quaestiones quodlibetales» cimen, mellyel 
annyira kivívta az egyetem elismerését, hogy tanárrá 
választatván, katedrát kapott az egyetemen. 

Ilyen minőségben, azaz mint egyetemi tanár írta 
aztán meg a másik nagyobb művét a «Reportata 
Parisiensia»-t,4 melyben magyarázva az egyetem hiva-

1 V. ö. Wadding op. cit. p. 51. Deodat Marie: Un Tour-
noi Theologique pag. 60. Ez a legjobb és legbővebb monografia 
e disputáról. Roma. Desclèe. 1907. 

s Renan. Notice sur Jean Duns Scot dans le t. XXV. de 
l'Histoire littéraire de France, p. 410. 

3 I Francescani e la Immaculata Concezione p. 78. 
Roma 1904. 

4 E mü úgylátszik nem más, mint Scotus egyetemi 
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talos textusát, a Sententiák könyvét, egyúttal kiegé-
szíti az Oxfordban már egyszer megírt kommentárját . 

Reportataiban Scotus beszélve az Immaculátá-
ról, lib. III. dist. 3. nem osztja párisi tanártársainak 
nézetét, kik mindnyájan e tan ellen nyilatkoztak; 
hanem megoldva e tan ellen felhozott nehézségeket, 
annak lehetősége mellett kardoskodik e szavakkal : 
«Patet, quod potuit esse quod numquam adfuisset 
culpa (in ea, nempe B. Virgine) ut probatur per 
rationes prius positas. . .»1 

Habár Scotus okossági és elővigyázati szempont-
ból ez alkalommal csak e tan lehetőségét állította, 
mégis, mivel a hivatalos szöveggel és a sententia 
communissal szembehelyezkedett, mi természetesebb, 
mint hogy magára vonta az egész egyetem figyelmét, 
mely egyébként még mindig neheztelve és rossz 
szemmel nézve a szerzetesek tanárkodását az egye-
temen, felszóllította őt, hogy nyilvánosan adjon szá-
mot e különcködő tanáról. 

Az ilyen jellegű számonkérések és viták akko-
riban nagyon divatosak voltak. Hisz tudjuk, hogy 
Sz. Tamásnak hasonlóképen kellett magát igazolnia 
ugyancsak a párisi egyetemen «de unicitate formae» 
tana miatt, mely szintén ellenkezett az akkori tudó-
sok nézetével.2 Molnár Arkangyal 0. S. F. 

, , . B u d a p e s t . Foerster előadásai. — Egy hétig tartot-
Z t tak, a mult számban fölsorolt pedagógiai tételekről. 

iiág- Dicséret illesse érte Farkas Edithet, aki megszerezte 
•0nik.a. nekünk azt az örömöt, hogy Foerstert immár másodszor 

személyesen is hallhattuk. Megnyerte őt nekünk, eljött 
hozzánk, hogy akik már ismertük műveiből, személye-
sen is láthassuk és hallhassuk előadásait egy egész 
héten át, naponta másfél óráig. 

Hallgatósága, a budapesti szokáshoz képest, mindig 
szépszámú és disztingvált volt. Már t. i. ahhoz viszo-
nyítva, hogy mekkora és minő lelkiszükségleteik van-
nak itt az embereknek és ahhoz viszonyítva, hogy 
hánynak vannak itt komoly lelkiszükségletei. Buda-
pesten ugyanis tömérdek ember lakik, akinek nincse-
nek komoly lelkisziikségletei, aki nem akar tanulni és 
elmélkedni, szóval olyan, akinek nincsenek problémái. 
Aki vagy túl van már mindenen, ami kérdés tárgyát 
képezheti, vagy aki még nem jutott el odáig, hogy ko-
moly életkérdésekkel foglalkozzék. 

Ha zsidó volna Foerster, mindenesetre több hall-
gatója lelt volna, nem azért, hogy tanuljanak tőle, 
hanem hogy tüntessenek mellette. A zsidó ugyanis 
mindig tüntet a zsidó mellett ; azért nem is kell ilyen 
alkalommal a zsidókat összehivni, vagy csalogatni, ha 
tudják, hogy fajbeli az, aki szerepel, jönnek maguktól 
tömegesen ; ilyen már az ő faji sajátságuk s másnap 
minden újság dicséri s elsőrangú tudósnak magasztalja 

előadásainak gyűjteménye. Halála után gyűjtötte össze vala-
mely tanítványa. Sokan gyanús szemmel nézik a sok interpo-
láció miatt. 

1 Lib. III. dist. 3. 
s Cfr. Zigtiara, De mente Concilii Viennensis, part. III. c. 

8. p. 200. n. 260. 

föl az előadót, ha nem is hallotta. Ez már fajbeli köte-
lesség, melyet nem tanulnak, hanem anyjuk tejével 
szívják magukba. A zsidó magasztalja a fajbelit — s 
aztán tovább megy üzlete után. 

Foerster azonban protestáns, azon ritkuló protes-
tánsok sorából való, akik még tiszteletben tartják azt 
a pozitív kereszténységet, melyet az elődök a XVI. szá-
zadban napvilágra hoztak. Hisz Jézus Krisztusban, az 
Istenfiában, hisz a túlvilági életben s a kereszténység 
kulturmissziójában. Ez elég arra, hogy a budapesti 
protestánsok ne jöjjenek előadására, mert a szabadvizs-
gálat elve annyira megérlelte felfogásaikat, hogy az ilyen 
protestáns ma már gyanús nekik, kivált ha azt nem 
ők, hanem Farkas Edith hivja meg Rudapestre. Nekik 
ugyanis az ő lutheri kereszténységükből nem maradt 
meg más, mint az elfogultság, azért nem hallgatják 
meg a régi hitű lutheránust s nem vizsgálnak meg 
semmit. Minek is jelennének meg ott, ahol nem lehet 
ütni a pozitív kereszténységen. Ez az egy pont maradt 
meg nekik modern hitvallásnak. 

Budapesten azon felül tömérdek tanár és tanító 
van s az egyetemen szépszámú tanárjelölt. Ezeket te-
kintve, tényleg nagyobb számnak kellett volna hallgatnia 
Foerstert. Ha Németországban volnánk, talán úgy is 
lett volna, ott a tanár kíváncsi a maga mesterségére s 
szívesen tanul mástól, kivált a neves szakembertől. 
Nálunk kevésnek van ilyen igénye ; nálunk a tanár és 
tanító tanít, hogyan lehet tehát arra gondolni, hogy 
neki magának is volna még tanulni valója? A magyar 
embert a diploma kvalifikálja, ha az megvan, minden-
korra kész; tanuljon a gyermek, a felnőtt az tud min-
dent, tárgyat, módszert, elsőrangú módon. 

Szóval, Foersternek nem igen lehetett több hallga-
tója, mint ahány volt; dicséretre méltó, hogy annyi is 
volt, ahány volt ; énnekem szép számúnak látszott és 
disztingváltnak, mellyel — meg lehetett elégedve min-
denki, aki ismeri a magyar ember természetét. Egy 
éles eszű és nagy megfigyelésü férfiú szerint ugyanis a 
magyar ember kálvinistának, azaz fatalistának született : 
vagy veszekszik, vagy ölhetett kezekkel várja a végzetei, 
akár a török. De tanulni nem szeret. 

Talán még a kath. nagy publikumból többen, kü-
lönösen több hölgy jelenhetett volna meg, hisz az anyák 
született nevelők. De hát azt meg már mi tudjuk, hogy 
nem igen jelenhetett meg több, mert Farkas Edith állott 
az ügy élén. Nálunk pedig a kath. hölgypublikum saját-
szerű felekezetekre van osztva. «Ego sum Christi, ego 
Pauli, ego Apollo.» Minden felekezetnek van saját ve-
zére, elnöke, ahol az van, ott nem jelenik meg a másik 
vezér csapata. Az elnök határozza meg itt az elnököltek 
szimpátiáit és lelki szükségleteit. A hölgyeket pedig 
kapacitálni nehezebb, mint a férfiakat. Ha más rendezte 
volna ezeket az előadásokat, legfölebb mások jöttek 
volna el, de nem többen. 

Isten csodája tehát, hogy még úgy vagyunk, ahogy 
vagyunk s hogy annyian jöttünk össze mi megoszlott 
katholikusok ; de eléggé vagyunk úgy, hogy a zsidóság-
nak könnyű az uralma Budapesten. 

Foerster valóban megérdemelte volna, hogy tele 
legyen a régi országház terme ; csodálatos, hogy egyik-
másik nap majdnem tele is volt és pedig olyan publi-
kummal, aminővel nem minden előadó dicsekedhetik. 
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Eredmény tehát, a nálunk igényelhető valóságokhoz 
viszonyítva, kielégítő, tekintve különösen azt, hogy Bu-
dapesten különben annyi helyen és annyiféle előadások 
vannak egész éven át, hogy a publikumnak okvetlenül 
meg kell oszolnia. 

S így, ha a t. olvasó ezekből azt következtetné, 
hogy én most simfelek és morfondírozok, nagyot té-
vedne. Elmondtam ezeket, mint jellemző tüneteket, de 
egyebekben a Foerster-napokkal nagyon meg vagyok 
elégedve. Soha sem szoktam elfelejteni a tegnapot és a 
tegnapelőttet. Nemcsak azt nézem, mi van, mi történik 
ma, hanem azt is, mi volt egy év előtt, mi volt tíz év 
előtt, mi volt husz év előtt, az én mértékem mindig 
relatív, mindig az összehasonlítások körül forog. 

Határozott haladást konstatálok nálunk minden 
téren s így a Foerster-előadásokban is nagyr haladást 
látok — a múlthoz viszonyítva. Volt ám az nálunk, 
még pedig nem is oly régen, egészen másképen, azaz 
hogy jó sokáig sehogy se volt, nagy lelki álmot alud-
tunk, színtelenek voltunk, már a nevünk is feledésbe 
ment, legalább itt Budapesten. S ez a Foerster-féle 
meghívás csak egy a sok kedvező jelenség közül, melyek 
kétségtelenné teszik, hogy vagyunk, létezünk, hogy 
újból kezdenek lelki szükségleteink támadni. Sőt a jelek 
biztatólag intenek, hogy talán mindez, vagy ebből sok, 
nem is egyszerű szalmatűz többé, hanem állandó lelki 
igény marad. 

Egyebekben, hogy magukról az előadásokról is 
szóljak, mi magyarok, mint afféle szónokló nemzet, a mi 
előadási formáját, művészi kialakítását illeti, jobb, kel-
lemesebb előadásokat is hallottunk már. Foerster elő-
adásainak a súlyt, nem hiába tősgyökeres germán, a 
tartalom adta meg s még valami, az az őszinte, mes-
terkéletlen keresztény meggyőződés, mely végigömlött 
azokon. Egy férfiú, ki saját bevallása szerint, egykor 
más vizeken evezett, de akit tanulmányai és világta-
pasztalata arra vezetett, hogy nincs másban üdv, mint 
Jézus Krisztusban, érdekes és nem mindennapi jelen-
ség a komoly tudósok sorában. Ha ilyen beszél; ha 
látjuk rajta, hogy tényleg sokat tud és sokat tapasztalt, 
hogy mélységesen meg tudja okolni nézeteit, az valóban 
imponál s hasonló meggyőződéseket érlel, kivált mikor 
oly szembetűnő rajta, hogy ide is nem érdek, nem ha-
szonlesés, hanem az igazság szeretete s a megismert 
igazság hirdetésének a vágya vezette. Ma nem a nagy 
tudós imponál az embereknek, ebből sok akad ; hanem 
a tudós és meggyőződéses férfiú. Ebből van kevés, ezt 
a fajtáját őrölte meg különösen a mai idő forgataga. 

Ezért az egy mozzanatért is érdemes volt Foerster-
nek ide jönnie. Akik jelen se voltak, azoknak is hasz-
nálhat, ha hallják, hogy köztünk járt egy meggyőző-
déses keresztény férfiú, aki nem fitogtatva, nem bizo-
nyos köröknek tetszését keresve, hanem meggyőződés-
ből hirdette a meggyőződést. Aki, mert keresztény, az 
egész világ előtt kereszténynek vallja magát. 

Tételei jobbára a szociális pedagógia körül mozog-
tak ; nemcsak elveket fejtegetett, hanem fejtegetéseit 
különösen azzal tette érdekessé, hogy rengeteg tapasz-
talatai forrásából mindig tudott konkrét példát mon-
dani arra, ez az intézmény így van Amerikában, így 
van Angliában, így van itt és ott, szinte az egész vilá-
gon körülvezetett bennünket. 

Hallgatósága hálás lesz iránta s az iránt, aki ide 
kérte, a fáradhatatlan Farkas Edith iránt. —k. 

* 

B é c s . Zsidó támadás a szociáldemokrácia köréből 
az eucharisztikus kougressus ellen. — Ez is megtör tén t , 
mert zsidónak és szabadkőművesnek mindenütt ott kell 
lenni, ahol a katholikus egyházat támadni lehet. Mert 
a bécsi érseknek sikerült kieszközölni, hogy ő felsége a 
kongresszus védnökségét elfogadja s abban az uralkodó 
családdal együtt részt vegyen, az egyház ellenségei 
összeröffentek s támadást intéztek az uralkodó, az érsek 
és a kormány ellen. Szószólójukká egy lengyel zsidó, 
Breiter a neve, rajkszráti képviselő vállalkozott. A szociál-
demokrata képviselő következő támadást intézett az 
eucharisztikus kongresszus ellen : 

«A klerikális párt vezetői, kiknek befolyását az 
utóbbi években különös fogyatkozás érte, politikai tőkét 
akarnak csinálni ebből a kongresszusból, hogy a gyeplő-
ket újból magukhoz ragadják. A kongresszus szervezői 
gondoskodtak róla, hogy a császári udvart is belekever-
jék, avégett, hogy az ügynek hivatalos állami színezetet 
adjanak s így hatást gyakoroljanak a népre, amely 
politikailag talán semleges maradt volna. 

Nagl bibornoknak sikerült még a császárt is arra 
birnia, hogy a tüntetés védnökségét elvállalja és a császári 
palota előtt helyet engedjen a tüntetés számára. 

A korona felelős tanácsosai vájjon meggondolták-e 
azt, hogy ez az eljárás nem egyéb, mint a császár 
személyének belekeverése az ily politikai tüntetésekbe? 
Vájjon tettek-e ez alkalomból a tényeknek megfelelő 
előterjesztéseket ?» 

íme, a zsidóktól vezérelt szabadkőművesség és 
szociáldemokrácia mily tiszteletlenül és kíméletlenül 
dörömböl a trónhoz vezető ajtókon, hogyha az «egyete-
mes, egyenlő és titkos» jog megnöveli a szarvukat! 

* 

B u d a p e s t . A szabadkőművesség hadi felvonulása az 
egyház ellen. — Kik a világ eseményeinek folyását 
figyelemmel kisérik, azok lehetetlen hogy észre ne vet-
ték volna azt, hogy a szabadkőművesség az egész vilá-
gon szemlátomást mozgósít a katholikus egyház ellen. 
Belgiumban a katholikus parlamenti többség megtörése 
a jelszó ; Németországban a Jézus-társaságiak szám-
űzetésének fenntartása a célpont; Bécsben a városházát 
óhajtja a keresztényellenes összeesküvés elfoglalni s az 
ezidei eucharisztikus világkongresszus alkalmából akar 
botrányt csinálni. Igv megy ez sorban mindenütt. Nagy 
ok erre nézve, hogy a katholikus sajtó éles figyelemmel 
kisérje a törekvéseket és eseményeket. 

Mint mindent, a szabadkőművesek katholikuselle-
nes mozgósítását is a németek «gründlich» csinálják. 
Okadatolni igyekeznek áskálódásaikat az egyház ellen. 
A szabadkőműves akciónak ily «gründlich» megokolása 
akar lenni Weisz dr. konstanci testvérnek egy emlék-
iratszerü jelentése, melyet az illető f. hó 21-én Majna-
melletti Frankfurtban a Német Szabadkőművesek Egye-
sületének kerületi gyűlése előtt «A kath. egyház, az ő 
harca a szabadkőművesség ellen és e harcnak vissza-
verése» cím alatt szándékozott előadni. Az emlékirat-
nak vezérgondolatai 18 pontba vannak összefoglalva. 
Jónak látjuk közokulás céljából, e pontok közül néhá^ 
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nyat kiemelni s egyúttal helyreigazító megjegyzésekkel 
kisérni. 

Az 1. pont szövege ez : «Katholikus egyház annyi 
mint ultramontanizmus és klerikalizmus. Ultramonta-
nizmus nem egyéb, mint az egyháztól az életben alkal-
mazásba hozott egyháztan (I) ; klerikalizmus pedig nem 
egyéb, mint (e tanoknak) az egyháztól megszentelt meg-
tartója és előharcosa». (Nem tehetünk róla, hogy e német 
ködbe burkolt meghatározásokat világosabban nem ad-
hatjuk elő. Ezeknek lényege — a szabadkőműves homály. 
Világos az egészből annyi, hogy eddig hazudott a sza-
badkőművesség, mikor azt hangoztatta, hogy ő a katho-
likus egyházat nem bántja, sőt tiszteli s csak az ultra-
montanizmust üldözi.) — y —la. 

(Vége köv.) 

T á j k é p e k ' IX. Rajzolja : Mester. 

Az e l s ő k á p l á n i a . Valamint nem kalandozik 
el az én tollam messze, földön-égen; egzotikus tája-
kon, országokon : úgy talán nem leszek sem excen-
trikus, sem naiv, ha, úgyszólván, a magunk háza 
tájékáról, e tájéknak legeslegbensejéből rajzolok né-
hány képet ; vetítek egy-két mozgó jelenséget a mi 
«Religiónk»-nak lapjaira. 

Még arra is el vagyok készülve — tartom a 
hátamat — hogy úgy ítélkezik majd egyik-másik 
olvasóm, képeimnek legszemélyesebb kárhoztató ítél-
kezésével, hogy hát impresszionista vagyok. T. i. 
apró-cseprő bogárzsongást, mint «értékes»-t, (ez a 
szó mostanában igen stílszerű és értékes) belsőleg 
átélek és nem nyugszom, míg külsőleg nem realizá-
lom, míg nem produkálom. Még pedig azzal az ön-
érzeti túltengéssel, elbizakodottsággal, hogy ezek az 
apró-cseprő eseménykék: butorpattogás, bogárnak 
zummogása, pataknak csevegése, eperfának bólonga-
tása, akácvirágnak illata, mindennapon hallható órá-
nak verése, harangnak kongása, emberek sóhaj-
t á sa . . . más emberfiának is amolyan «jelentős», emi-
lyen «súlyos», mint amilyen benső folyamatnak jó 
magam tekintem, átélem. 

Dehát már mindegy ! Utóvégre is, ha érték, 
legyen érték. Utóvégre is annyit «ér» valaki számára 
a külvilági esemény, tárgy, jelenség, egy falevél, egy 
szalmaszál, madárdal vagy gépzúgás, kártyázó spil-
ler vagy gombozó gyermek, szivárvány vagy ragyogó 
ékszer, ici-picike bogárhátú falusi ház vagy modern 
palota, mint amennyit róluk gondolni, gondolatfolya-
matuk nyomán érezni és vágyakozni tud. 

Annyi bizonyos, hogy az életben és az életet 
meglátó irók műveiben ezek az apró-cseprő meg-
figyelések, a nyomukban keletkező reflektálások sok-
szor harmonikusabb, jólesőbb világot alkotnak, épí-
tenek fel, mint nagy, megrázó tragédiák. Egyetlen 
igaz, mélységekből fakadó könnyforrás nemesebben 
hat az emberi lélekre és kedélyre, mint sok-sok 
ömlő vér. És mégl Az apróbb tükördarabokban sok-
szor-többször hívebben fölismerjük magunkat, mint 
az óriási, sokszor hízelgő velenceiekben, ahol bizony 

az egységes, nagyított előnyök feledtetik, eltakarják 
a kisebb árnyakat. 

A papi, a lelkipásztori életnek is vannak fény-
és árnyoldalai. Kisebb, nagyobb és magasabb jelen-
tőségű életmozzanatai. De itt is, sokszor a legkisebb, 
legapróbb események jelzik, megmagyarázzák a leg-
nagyobbakat és legmélységesebbeket is. A nagy ha-
rangnak méltósággal teljes zúgását is csak úgy értjük 
meg igazán, ha a csengőnek csengését is hallottuk. 
A Nap ébredése már bevilágít a pompájában fönsé-
gesen delelő Nap megérkezésébe. 

És főleg ma, más korszak, más emberek, más 
felfogásoknak közepette, talán jóleső érzéseket vált 
ki majd az a régi kicsike káplánszoba, pislogó mé-
cseseivel, reszkető gyertyavilágával a modern ember 
lelkében is. A mostani káplánszobákban is, amelyek-
ben talán már villanyfény szórja fénykévéj á t . . . lá-
zasabb, igényekben, vágyakban gazdagabb szív ver, 
lüktet; ahol talán mássá lett «az apa és fiú» közt 
való meghitt, benső viszony. 

* 

Hja! Az első káplánia! Az az első káplánszoba ! 
Micsoda varázsló, micsoda szép illúzió és milyen 
reális valóság egyszerre és egymásután a papi élet-
nek tövises és virágos utain. 

Az első, a legelső lépés az élet bármelyik út ján 
nem közönséges, sablonos jelenség. Az iskolába való 
első megérkezés. Az első vizsgálat. Az első áldozás. 
Az első lopás. Az első megje lenés . . . ez a kacérkodó 
ajánló levél. Az első kliens. Az első gyógykezelés. 
Az első gyóntatás. Az első mise. Az első beszéd. Az 
első nyomtatásban megjelent cikk. Az első vers. Az 
első szivarozás. Az első folt a lelken. O h . . . az e l ső . . . 
a legeslegelső mindenben . . . mindenkor fél siker, sok-
szor egész bukás. 

. . . Az 1884. év telén, mint újmisés pap, paran-
csot kaptam Schlauch szatmári püspöktől, hogy hala-
déktalanul induljak első kápláni állomásomra, Sze-
rednyére, Ungvármegye innenső szélére. 

Boldogult, jó édes apám arca kiderült, mikor 
hallja, hogy hova kell mennem. 

— Pali bácsihoz! 
— Ki az a Pali bácsi? — kérdeztem, ostromol-

tam apámat. Mert nevét is alig hallottam. És egyál-
talán nem ismertem. 

— Hát Pali bácsi! Hogyne ismernéd; már hogyne 
hallottál volna róla. Az én iskolatársamról . . . Pali 
bácsiról. 

Azt hitte az én jó apám, hogyha egyszer mondja 
«bácsi» : más magyarázatra semmi szükség nincsen. 

Vannak ugyanis lények, akik igazán «bácsi»-nak 
születnek. Nemcsak költőnek, de bácsinak is — szü-
letni kell. 

Úgy látszik tehát — gondoltam — hogy az én 
első főnököm is bácsinak született. 

— Már a gimnáziumban is bácsi volt ő — be-
szélte aztán édes apám. — A papnevelőben is bácsi-
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nak titulálták. De igazán annak is tekintették. Sőt 
perdöntő számba vették. Bácsi maradt első és utolsó 
kápláni állomásán. Bácsi maradt ő most is, plébá-
nos korában is. 

Hát persze a «bácsi» titulus jelenthet valaki 
számára népszerűséget, szerezhet, büszke, nemesen 
büszke önérzete t . . . de kellemetlen, feszélyező érzé-
seket is válthat ki. Sőt megtörténik, hogy valósággal 
a tekintély és tisztesség ellen való merénylet, vagy 
legalább i s . . . merészség számba megy. Minden a 
helyzettől függ, meg a tapintattól. A tapintat pedig 
bizony ritka virág. Nevelni, művelni lehet valakit. 
A tapintatra pedig épen úgy születni kell, akár a 
művészetre. 

. . . Mikor Pali bácsit 1873. évben szerednyei plé-
bánosnak nevezték k i . . . káplánt is kap. 

Tehát ott vagyunk megint — az elsőnél. Hiszen 
az első, a legelső fogalmának megvan a maga érde-
kessége, várakozása a plébánosra nézve is. 

— Az én első káplánom! 
Hát még aztán, ha ügy találkozik az élet az élet-

tel, mint ahogyan Pali bácsi találkozik az első káp-
lánjával. 

Boldog ő, mikor első káplánja megérkezik. A fia-
tal plébános egyszerre atyává és hű baráttá leszen. 
Nem csak testvérré. Mert hiszen történhetik, hogy 
ha éppen csak a testvéri szeretetből lehetne és kel-
lene táplálkoznunk, talán sorvasztó magányban és 
koplalásban kellene elpusztulnunk. De csitt! 

Pali bácsi mindjárt kezdetben úgy rendezi a 
maga hivatalos és privát ügyeit az ő első káplánjá-
val, hogy azt a testvéri, az atyai és a benső, igaz 
baráti kötelékekkel legye állandóvá és összhangzóvá. 

És jöttek-mentek a hétköznapok. Bokrétákként 
mosolyogtak köztük a vasárnapok is. És jött nem-
sokára az esperesi látogatás. Az esperes úr pedig 
Schlauch püspök szerint egy csiszolatlan gyémánt. 
Nagyhangú, de kivételesen munkában, tettekben, 
jótékonyságban erős férfiú. Szigorú, mint egy gene-
rális. De jószivű, akár az édesanya. Ő is András 
bácsi, de nem mindenki számára ám. Ahhoz, hogy a 
főesperes urat valaki bácsizni merje, múlt és jövendő 
kellett. Aki őt, a ridegnek, a merevnek látszó em-
bert távolról ismerte csak, azt gondolta, hogy kiet-
len, kopár, vasgyúrót lát. De aki egyszer megköze-
lítette, csodálkozva veszi észre, hogy abban az em-
berben tavaszt élő sziv és kedély lüktet. És ez a 
kedély tele van derűvel, napfénnyel, meleg források-
kal, szelid, kedves virágokkal. 

Hát igen, a főesperes úr vette észre és az egy-
szerű, de barátságos ebéden meg éppen konstatálja, 
hogy ez a tejfölös szájú «fiú», a káplánka, a plébá-
nosát, a «fő ur»-at, a «principális»-t egyszerűen — 
lebácsizza. 

— Parancsol Pali bácsi? 
— Tessék nyugodtan lenni, elvégeztem már Pali 

bácsi. 

Per amorem Dei! A főesperes úr a szemüvegét 
igazgatja, hogy vájjon jól hall ja-e? Aztán úgy csön-
desen duzzogni kezd. De nem szól. Szokatlanul csön-
des. Pedig másko r . . . Ember legyen. . . a szájával, 
hogy szóhoz jusson valaki. 

Hanem búcsúzás előtt, hivatja Pali bácsit. Ad 
verbum audiendum. 

— Te Pali! Minden jó van. Rendén. Csak . . . 
— Na hát mi ? (Ez a formula a Pali bácsi leg-

személyesebb formulája.) 
— Miér' engeded meg, hogy az a fiú, az a tej-

fölös szájú káplán lebácsizzon? 
— Na hát mi ? A káplánból főesperes, a főespe-

resből — kanonok lesz. Nem úgy van — kérem ? 
A főesperes urat körülbelül Achilles sarkán ta-

lálta Pali bácsi. Mert keserűen mosolygott. Aztán 
hirtelen megfagyott a tekintete. 

— Megtiltom neked, hogy te bácsi, Pali bácsi 
légy. . . 

— Ahhoz még a főesperes úr is gyönge. 
— Most a főesperes beszél ve led . . . 
— És Pali bácsi hallgatja. 
— Mert hát mégis c sak . . . a tekintély az — 

első 
És kocsira ül a hai-agos esperes. Amint pedig a 

községből kiérnek : hangosan fölkacag a főesperes úr. 
— Na most mi lesz? Rászóltam Pali bácsira. 

Megrémítettem a fiút is — mondja édes kötekedés-
sel a mellette ülő kerületi jegyzőnek. — Pedig úgy 
látom, az a káplán — jövendő. Múltja nincs. De — 
a jövőjét már sejdítem. 

* 

Leszállt az est. Ott ülnek kettecskén újra a va-
csoránál. Szótlanul. Mintha vihar volt volna. Mély-
séges, síri csendességben. 

Pali bácsi nem birja tovább ezt a karthauzi 
némaságot. 

— Na hát mi ? 
— Kikaptam — szólalt meg kipirultán a káp-

lán «lir.» 
— Na hát miér '? 

Tudja az a P a . . . a f ő . . . fő ú ú r . . . P a . . . a 
főtisztelendő úr. 

— Ez a baj ? Csak ennyi a baj ? No hála Istennek. 
— Elég baj, hogy engem tapintatlan, tisztességet 

nem t u d ó . . . (A káplán úr nagyot nyelt.) Rettenete-
sen szidott... 

— Szidott? Akkor rendben van. Akit ő szid, 
azt szereti. Csak azt szereti. Veszedelmet jelent, ha 
hallgat. Ha úrimódra beszél . . . 

— De azt mondotta, hogy sose lesz belőlem 
semmi. 

— Akkor éppen lesz. Jövendő. A jövendő már 
megvan. 

A káplán arca kiderült, mint reggeli dér után 
a piros rózsa. Pali bácsi úgy gyönyörködött ebben 
a kiderült arcban. De úgy gyönyörködött 
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— No öcskös, most pedig szerbusz! Ennek a 
napnak emlékezetére ezután «tetuzni» fogjuk egy-
mást 

— De Pali bácsi! 
— Persze, hogy az maradok. 
Es anyámtejét, gyöngyöző szerednyeit töltött a 

pohárba. Mikor pedig megcsókolták egymást . . . Pali 
bácsi, mintha egy villanást látott volna, amelyen ke-
resztül . . . a jövendőbe pislanthatott. 

. . .Az idő pedig vándorolt. Talán sokak életében 
rohant. A karrierek au tomobi l j án . . . rohant. A fiatal 
káplán ungvári plébános és főesperessé lett. Most 
már csakugyan valóságos kanonok, Pali bácsi a fő-
esperességét e lé r te . . . első káplánjának. Aki hálás is 
volt iránta. Nemcsak vizitálni ment hozzá, a szered-
nyei plébániára, hanem gyöngéden segíteni raj ta 
nyomorúságos kongruájának rendezésével. Az élet 
harcának enyhítésével Aztán jött vigasztalni. . . 
első főnökének, Pali bácsinak jóságos szemeit be-
fogni, utolsó sóhajtását is megérteni. 

F r a k n ó i V i l m o s dr. i r o d a l m i a l a p í t v á n y a . 
Fraknói c. püspök s akadémiai r. tag, sz. jobbi 

apát s nagyváradi kanonok, a Szent-István-Társulat 
elnökségéhez a következő iratot intézte: 

Évek óta észlelem, hogy hazánkban a kath. 
hitélet örvendetes föllendülésével, a szociális és 
charitativ szervezkedésben megnyilatkozó tevékeny-
ségével: nem tart lépést az egyházi tudományosság 
fejlődése és megbecsülése; minélfogva a szellemek 
fölötti hatalomért folytatott küzdelemben egyik leg-
jelentékenyebb erőforrást alig értékesítheti. 

Minden szakban, a theologia és bölcselet, az egy-
házi és profán történelem, a társadalmi és természet-
tudományok terén nélkülözzük a nagyobb méretű, 
összefoglaló vezérmunkákat, melyek a kath. világ-
nézet irányítására útmutatást, oltalmazására fegyvert 
szolgáltatnának, egyszersmind a világirodalom tudo-
mányos eredményeit nemcsak fölhasználva, hanem 
gyarapítva, az egyetemes nemzeti kultura kincstárát 
gazdagíthatnák. 

Másrészről a kath. időszaki sajtó hasábjain meg-
nyugtatva találkozom a régibb és ifjabb nemzedék-
hez tartozó jeles munkaerőkkel, melyek a jelezett 
föladatok megoldására (a magam és mások véle-
ménye szerint) főképen azért nem vállalkoznak, mert 
évek fáradozását követelő nagy művek közzétételére 
kiadót hiába keresnének, még kevésbbé számíthat-
nak a jogosan igényelhető kiérdemelt jutalomra. 

A remények, melyeket ezirányban a Szent-István-
Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya, megalapí-
tásakor, keltett, nem mentek teljesedésbe ; mert kedve-
zőtlen pénzügyi helyzeténél fogva hatásos akciót nem 
fejthet ki : pályázatokat nem hirdethet, megbízáso-
kat nem adhat, sőt a netán fölajánlott nagyobb 
munkákat sem volna képes közzétenni. 

Magyarországban nagy érdekek gondozását egye-
sek áldozatkészségének esélyeire bízni nem szabad. 
Még a M. T. Akadémia is, közel 90 év óta a nem-
zet kegyence, nagyobb tudományos vállalkozásokra 
csak állami dotációk segélyével képesíttetik. 

Kath. intézmény hazánkban ilyen állandó és 
biztos dotációt csakis a nagyjavadalmasok egyetemes-
ségének önkéntes ajánlatától várhat. Ezért már 1894-
ben, mikor azok a kongrua-alap megteremtése végett 
összehivattak, az ország prímásához indítványt nyúj-
tottam be : egyidejűleg olyan alap létesítésére, mely 
a magyarországi kath. egyház egyetemes kultúrai 
szükségleteire fedezetet nyújtson. 

Most, kedvezőbb konjunktúrák között, megismé-
teltem indítványomat. Megokolásban kimutattam, 
hogy míg az újabb kötelezettség a nagyjavadalma-
sokra jelentéktelen terhet róna, a létesítendő kultur-
alap kiszámíthatatlan előnyöket biztosítana. Ugyanis 
«lehetővé tenné : Rómában az egyházi tudomány és 
művészet szolgálatára hivatott magyar intézet meg-
alapítását, — a tengődő kath. időszaki sajtó fölvirágoz-
tatását, — a Szent-István-Társulat Tudományos Osztá-
lyában szűkölködő egyházi tudományosság föllendí-
tését, a születése előtt a halál csiráit magában viselő 
egyházművészeti tanács életbelépését». 

A világ leggazdagabb egyházának vezérférfiai 
bizonyára lelkes készséggel fogják megadni az alamizs-
nát, amiért e sorok irója (most már a kath. intelli-
gencia sok száz képviselőjének, a közélet, tudomány 
és művészet legkiválóbb munkásainak neveivel jegy-
zett nyilatkozat alapján, az egyházi tudomány és 
művészet érdekeinek mintegy meghatalmazott ügy-
védje) nyújt ja feléjök kezeit, esdve, nem követelve, 
azon eszmények javára, melyeknek a katakombák-
ban kezdődő kultusza az egyház szent hagyománya, 
elévülhetetlen dicsősége. 

Igy tehát remélhető, hogy a Szent-István-Társu-
lat Tudományos Osztálya a jelzett vezérmunkák 
sorozatának kiadását a közel jövőben megindíthatja. 

Azonban a várható dotáció mintegy a «létmini-
mumot» biztosítva, egyesek áldozatkészségét nem 
fogja fölöslegessé tenni. 

Ezért szerencsém van bejelenteni elhatározáso-
mat, hogy amíg két egyházi javadalmam haszonélve-
zetében, úgy mind eddig, megmaradok, élethossziglan 
évenkint legalább huszonötezer koronát fogok, az 
egyházi tudomány és művészet céljaira, a Szent-
István-Társulat pénztárába fizetni, amiről jogérvé-
nyesen és visszavonhatatlanul formulázott kötelező 
iratomat ide csatolom. 

Ezen évi járulékaimat a Tudományos Osztály 
hozzájárulásával általam megállapítandó célokra 
kívánom fordíttatni. Egyelőre a következőket bátor-
kodom előterjeszteni: 

A folyó év március 13-ikán, a Tudományos Osz-
tály elnöke, Giesswein praelatus által egybehívott 
bizalmas értekezleten (melyben az elnökön és igaz-



268 RELIGIO • LXXI. évf. 1912. 

gatón kiviil, Concha Győző, b. Forster Gyula és 
Mihályfl Ákos urak vettek részt) javaslataim sorából 
az találkozott egyértelmű helyesléssel: hogy a Tudo-
mányos Osztály a magyar nemzet középkori kultú-
rájának (szent Istvántól Hunyadi Mátyás haláláig) 
fejlődését föltüntető munkát, a legkiválóbb szak-
férfiak közreműködésével, a tudomány mai állásának 
megfelelő alapossággal, de a művelt nagyközönség 
igényeihez alkalmazottan, Írasson meg és a sokszoro-
sító technika legjobb módszereinek fölhasználása 
mellett gazdagon illusztrálva, díszesen kiállítva, magyar 
nyelven és egyúttal esetleg német és francia fordítás-
ban bocsásson közre. Ugyanis ilyen munka a magyar 
faj kivételes kulturai fogékonyságát és a kath. egyház-
nak a művelődés útjain is érvényesített vezérlő képes-
ségét dicsőségesen fogja hirdetni. 

Az említett értekezleten hasonlag összhangzó 
módon nyilvánult az a fölfogás, hogy utána a sor-
rendben következzék oly munka, mely a magyar 
kath. egyház sajátos jogi viszonyainak és intézményei-
nek fejlődését dolgozza föl. 

Emellett óhajtom, hogy a Tudományos Osztály-
nak része legyen a kegyelet tényében, mely egyik 
lelkes és tudós tagjának, a Konstantinápoly levél-
táraiban végzett sikeres kutatások közepett a halál-
tól korán elragadott dr. Karácson Imrének méltó 
emléket kiván emelni. Ugyanis a mult év folyamán 
értesülvén, hogy az ország miniszterelnöke, kinek meg-
bízásából és pártfogása alatt munkálkodott az elhunyt 
tudós, az általa gyűjtött nagybecsű történeti anyag 
felől rendelkezni készül, magam részére biztosítot-
tam azt a szerencsét, hogy a kiadás költségeit visel-
hessem. Mivel ezeknek fedezése most már a Szent-
István-Társulat pénztárába fizetendő évi járulékai-
mat fogja terhelni, lépéseket teszek avégből, hogy a 
munka a Tudományos Osztály kiadványa gyanánt 
ielenjék meg. 

Ezekután tiszteletteljesen fölkérem a Nagyméltó-
ságú Elnökséget, hogy ajánlatomat elfogadni méltóz-
tassék, a Tudományos Osztályt pedig, hogy amennyi-
ben a kultúrtörténeti munka kiadását helyesnek 
tartja, a munkatervnek és költségvetésnek hozzá-
járulásommal kidolgozására bizottságot küldjön ki. 
Megjegyzem, hogy e célra az évi járulékaimból 
rendelkezésre álló összeg annyi éven át fordítható, 
illetőleg tartható fönn, amennyit a költségvetés köve-
telni fog; úgy azonban, hogy ez százezer koronát 
meg ne haladjon. 

Wiesbaden, 1912. husvétvasárnapján. 
Mély tisztelettel Fraknói Vilmos. 

* 

A n a t u r a l i s m u s befo lyása az e u r ó p a i kon t i -
n e n s gazdásza t i é l e t é r e . Irta Kiss Mihály dr., Bars-
vármegye árvaszéki elnöke. Budapest. Grill Károly 
1912. Ára? 

Kiss Mihály dr. a tudósok legkomolyabb részéhez 
tartozik. Nem régen elcsépelt, abszurd problémákat 

vitat, hanem a való életet veszi szemügyre, elemzi ese-
ményeit, a filozóf elméjével kutatja az események okait, 
rámutat helytelenségeire, megjelöli a gyógymódot. Mint 
gondolkozó fő a jelen szétbontó gazdasági állapotával 
nincs megelégedve. Látja a nagy anomáliákat az egész 
gazdászati életben. Tisztánlátásában megdöbben a nagy 
anarchiától, mely lejtőre viszi a társadalmat. Lelke fáj 
a pusztulás láttán, de nem elégiázik, hanem a sebész 
biztosságával nyúl a rákfenéhez, hogy azt, ha lehet, 
kioperálja a társadalom beteg testéből. 

A baj gyökerét a naturalismusban jelöli meg. 
A francia sensualisták emlőin felnövekedett anyagelvű 
irányzat bomlasztó erejét belevitte az európai kontinens 
gazdászati életébe. Az anyag és az erő — minden, ellen-
be a lélek, az erkölcs semmi. A létért folytatott küzde-
lemben az erősebb, az ügyesebb joga — törvény a gyen-
gébb felett, a gyengébb joga a pusztulás, a halál. 
A monismus eme tételei átvitettek a gazdászati élet-
ben is, s azoknak legfőbb képviselője az angol Smith 
Ádám volt, ki a «szabad verseny» magna chartájával 
törvénybe iktatta az erősebb, az ügyesebb, az életre 
valóbb jogát. A társadalom gazdászati berendezkedésé-
ben tehát nem az embert nézte, hanem a szabad ver-
senyt, az ügyesebb, az erősebb kétségbevonhatatlan 
zsarnoki jogát. Az emberi személyiség elhomályosult, 
előtérbe lépett az öncél. Az ügyesek és erősek hatal-
mukba hajtották a gyengét, az rabszolgájuk lelt, közön-
séges atom, anyag és erő s nem emberi személy. Elég 
egy tekintet a XIX. századbeli angol szövőszékek prole-
tárjaira, s a szerző szava nem fog túlzásnak látszani. 
Az erősek tűrhetetlen egoismusa kényszerítette a munkás-
ságot a szervezkedésre. Ámde ez a szervezkedés ugyan-
azon hibába esett, amelyben a kapitalista szenved. 
A kapitalisták uralma helyett munkás uralmat, hege-
móniát akarnak. Mindkettő baj. A baj forrása az, hogy 
a monismus hatása alatt álló kapitalista, a monismus befo-
lyása alatt lévő sociáldemokrata az emberben nem látja 
az értelmi és az erkölcsi akaraterőt ; nem látja, hogy a 
kapitalista és a munkás organikus kapcsolatban van a 
társadalom gazdászati berendezkedésével. Törekvéseik-
kel megbontják a szervi kapcsolatot, bajba döntik a 
társadalmat. A kapitalisták tehát tőkéiket vessék alá az 
intellektuális és erkölcsi mérlegelésnek, bizonyos alanyi 
tartalommal ruházzák fel, különben elpusztul a társa-
dalom. Ugyanazt kívánja a szakszervezetektől. Ha a 
szakszervezetek megfeledkeznek az ember dualistikus 
természetéről, ha csak fizikai személyt látnak benne, 
akkor a tőkések egoismusa helyébe kerülő kollektiv 
egyéni munkás egoismus ugyanazon bajokat fogja ered-
ményezni, a melyek alatt a társadalom most nyög. 

A szerző felveti a kérdést, honnét van az, hogy a 
monistikus, a naturalistikus individualismus annyira 
tért hódított? Ennek okául a napi sajtót, az időszaki 
sajtót jelöli meg. A sajtó az erősebbek, a hatalmasabbak 
köpenyébe kapaszkodott. Élete hasonló a tömegter-
meléshez. Nagy tömegben, lázasan, gyárilag termel. 
A kapitalismus, hogy öncélját zavartalanul szolgáltassa, 
megvette a sajtót. Közös érdek vezérli mindkettőt, mit 
a hiszékeny, orránál tovább nem látó nagy közönség 
nem is tud, pedig a fényes üzlet az ő bőrére megy. 
Részemről, bár elismerem ezen állítás jogosságát, a baj 
mélyebben fekvő okát a kényszerhelyzetben látom. U. i. 
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a kapitalizmus hatalmával, gépeivel, szervezetével oly 
gazdászati ferde helyzetet teremtett, melynek helyrehozá-
sára a szenvedő társadalom gyenge, mint a szerző mondja, 
csupán az állami hatalom tehet e téren valami lényegeset. 

A szerző az egész gazdászati életfolyamaton át 
kimutatja a naturalistikus individualismus nyomasztó 
hatását és szomorú következményeit. A fogyasztás, a 
forgalom, a hitel megérzi ezt az önző áramlatot, mely 
mindenben eszközt lát saját egoismusának elérésére. 
Pedig orvosolható a baj. Az orvosság abban van, hogy 
az emberben tekintsék az embert, ne az atomot, a tőke a 
birtokosok kezében ne legyen öncél, hanem társadalmi-
tott alany és ezzel a mérlegnek megbolygatott egyen-
súlya helyre áll. 

Ime ide vezet a keresztény világnézettől való eltérés, 
nincs is máshol orvosság, mint ugyanabban, amit oly 
kevélyen elhagytak. 

Erre pedig bölcsészeti, gazdászati, sociologiai érvek-
kel rámutatni a mostani előítéletes világban — hitvallo-
más. A munkát a Magyar Tudományos Akadémia socio-
logiai osztálya adta ki, ezzel is elismerését nyilvánította 
a szerző i ránt . Csepela Lajos dr. 

Az őskeresztény áldozat Jreneusig. <vi.) 
D) Római Kelemen a korinthusiakhoz írt /. levele. 

(35 - 6. és 40—4. fejezetek : az eucharistia mint 7ipoo^opal xal Sff>pa.) 

Régi idők azok, ahol mi most járunk. A talajt 
kereső kereszténység első ideje, első százada. Az egy-
ház didachéi képe, melyből az imént láttunk egy 
részletet, még igen kezdetleges; a hitközségek még csak 
alakulófélben vannak, vándor apostolok és evangé-
listák jönnek-mennek, hol letelepednek, hol megint 
tovább utaznak. A keresztény törvény-kódex, egy 
katekizmus erejéig, készen van ugyan, csakhogy életbe 
kell még léptetni az alakuló hitközségekben. A püs-
pökökről is csak még mint beállítandókról van 
benne szó. Ilyenek a benyomásaink a legősibb tradi-
ciós irodalmi forrásból. 

A hozzá legközelebb álló, úgy az I. század 96. 
évéből való a másik, melyhez most lépünk.1 Róma 
ír Korinthusnak. Oly egyháznak, melynek, a didachéi 
képhez viszonyítva, már bizonyos múlt ja van, mely-
ben minden megállapodott. Hiszen a szent Páltól 
annyit gondozott egyház ez. Amik a levélben mondat-
nak, feltételezik, hogy nemcsak az apostolok haltak 
el már, hanem azon presbiterek közül is többen, 
akiket az apostolok rendeltek. (44, 3.) Tehát nemcsak 
a szintér, hanem az egész helyzet is egészen más, 
amellyel itt, a szervezettséget illetőleg, találkozunk. 
Korinthusban már belső bajok dúlják a hitközséget,2 

néhányan lázadást támasztottak a presbiterek ellen. Ez 
indítja Rómát (illetőleg püspökét, szent Péter har-
madik utódját3), hogy óvó szavát emelje a köz-

1 Bardenhewer : Patrologie. Freiburg, 1910. 23. 1. 
2 L. Zubriczky : Ókeresztény irodalom- és dogmatörté-

net. 1906. 64. 1. 
3 Funk: Kirchengeschichtl. Abhandl. und Untersuchun-

béke s a régibb állapot visszaállítása érdekében. Ad 
gloriosam et venerandam traditionis nostrae regu-
iam veniamus. (7, 2.) 

Az eucharistiára vonatkozólag, mint előre sejt-
hető, oly kifejező textus, mint a Didachéban, itt nem 
fordulhat elő. Erkölcsjavítással foglalkozik. A pap-
sággal kapcsolatban azonban vannak benne egyes 
olyan kifejezések és utalások, amelyekben mind Har-
nack, mind Wieland az őskeresztény áldozat nyo-
mait vélik föltalálni, és pedig az imás áldozat értel-
mében. A különbség köztük csak az, hogy más he-
lyen találja ezt Wieland és másutt ismét Harnack, 
ami az elvtársaknál oly különösen veszi ki magát. 

Mérlegelésem szerint Wieland nem jó helyen 
tapogat, amennyiben az általa idézett textusban a szó-
banforgó áldozatról nemcsak hogy említés nem tétetik, 
de a vonatkozásnak nyoma sem fedezhető föl. Utal-
ván a 35. és 36. fejezetekre, ezt mondja : «Hasonlót 
(mint a Didachéről) kell mondanunk a Róm. Kele-
men első leveléről (36, 1.); miután az előző (35.) 
fejezetben a j ámbor életet és Isten dicsőítését egyet-
len áldozati adománynak jelezte, most pedig (t. i. 
36, l -ben) Jézus Krisztust a mi 7xpoa<popaí-nk (ado-
mányaink) főpapjának nevezi, ez utóbbi kifejezés 
jelentése felől semmi kétség sem foroghat fönn.»1 

Állítása s ennélfogva következtetése is elhamar-
kodott. Kelemen a 35. fejezetben,2 tekintettel a lázon-
gók bűneire, oly erények követésére buzdítja a ko-
rinthusiakat, amelyek azokhoz illenek, akik várják 
az Urat. Szavai megerősítésére az írásból (több hely-
ről) idézi Isten a bűnösöket fenyegető szavai t . . . «Ért-
sétek meg ezeket — mond végül, folyton idézve — 
akik megfeledkeztek Istenről: a dicséret áldozatával 
lehet engem tisztelni s ez az útja, melyen Isten 
szinelátására lehet jutni.» Ezután a 36. fejezetet így 
kezdi : «Ez az az út (aoxrj rj őSóg), kedveseim, melyen 
megtaláljuk üdvünket, Jézus Krisztust, áldozataink 
főpapját (TOV àpyiepéa. xwv Ttpoatpopwv Vj[i6E»v), gyengesé-
geink oltalmazóját és segítőjét.» 

Sem az eucharistiáról, sem az újszövetségi ál-
dozatról nincs szó. A szerző erényességre, különösen 
egyetértésre buzdítja olvasóit; elismeri ugyan az 
erény útjának nehéz voltát, de odautasítja őket 
Jézushoz, a keresztények megsegítőjéhez. Amit áldo-
zatnak nevez, azok az erény követésével járó küz-
delmek, melyeket a Szentírás is, a közbeszéd is bi-
zonyos tág értelemben áldozatoknak szokott nevezni,3 

mint midőn pl. a zsoltáros (140,2.) mondja : elevatio 
manuum mearum sacrificium vespertinum, vagy mi-
dőn szent Pál a zsidókhoz írt levelében arra buzdít : 
a jótékonyságról és az adakozásról el ne feledkez-
zetek, mert ilyen áldozatok tetszenek az Istennek. 

gen. Paderborn, 1897. I. 308. s k. 1. Tisztázza a Kelemen-
kérdést. 

1 Wieland: Mensa und Confessio, 25—6. 1. 
2 Funk : Patres Apóst. I. 143. 1. 
3 Egger ; Dogm. 1911. 812. 1. — Pohle : Dogm. HL 317. 1. 
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(13, 16.)1 De ez az eucharistia tulajdonképeni áldo-
zati voltából nem von le semmit. 

Helyesebben hivatkozik Harnack a 40—44. feje-
zetekre, hol Kelemen, rátérve levelének tulaj don-
képeni céljára, püspökökről és diakonokról, valamint 
a nekik tartozó tiszteletről szól s olyasmit is említ, 
ami vonatkozhatik tételünkre. Ugyanis a 37. fejezet-
től kezdve fejtegetvén a rend és alárendeltség szük-
ségességét az egyházban (magna sine parvis et parvi 
sine magnis consistere nequeunt 37, 4.), a 40. feje-
zetben érdemlegesen megy bele a korinthusi rend-
bontás kiegyenlítésének tárgyalásába. A négy fejezet, 
az egyházi hierarchikus berendezettség szempontjá-
ból, oly korai időből, annyira tanulságos, hogy ezért, 
de a fennforgó kérdés könnyebb tisztázása kedvéért 
is, jónak látom szôszeiïnt idézni. 

40. Miután ezek nyilván állanak előttünk (hogy 
rendnek és alárendeltségnek kell lennie) s miután 
az isteni ismeret mélyeibe (a keresztény kinyilatkoz-
tatás útján) így bepillantottunk, mindent rendben 
kell végeznünk, ahogy az Úr határozott időben vé-
geznünk rendelte. Már pedig nem azt parancsolta, 
hogy az áldozatok bemutatása és a szent szolgálatok 
végzése (xaç xé npoacpopdcç -/.ai Xeixoupytag STUieXeíaó-ai) 
akár könnyelműen, akár rendetlenül történjék, ha-
nem határozott napszakokban és órákban. Hasonló-
kép az ő legmagasabb akaratával azt is megjelölte, hol 
és kik által akarja azokat bemutattatni, hogy min-
den az ő szándéka szerint kegyeletesen végezve, 
tetsző legyen az ő akaratának. Akik tehát meghatá-
rozott időben mutat ják be az áldozatokat (TOIOÔVXEÇ 

xàç Ttpoacpopcéç), kedvesek előtte és boldogok, az Úr 
parancsát követvén, nem tévednek. A főpapnak ki 
van jelölve a maga kultuszi teendője (x$ apytspsl 
tStat. Aetxoupyíao SeSopévat eloív), a papoknak is van ki-
jelölt helyük, a levitáknak is a maguk teendői. 
A laikust a laikusokra vonatkozó rendelkezések 
kötik} 

41. Bárki is közülünk, testvéreim, ha a maga 
rendjében tiszta lelkiismerettel tartja be a szolgála-
tára vonatkozó szabályt, tisztességgel adhat hálát Is-
tennek. Mint tudjátok, testvérek, nem minden helyen 
mutathatók be az örökös, vagy fogadalmi, vagy a 
bűnökért és vétségekért való áldozatok, hanem csak 
Jeruzsálemben ; ott se bármely helyen történhetik az 
áldozat bemutatása, hanem csak a templom előcsar-
nokában az oltáron (npbg xb fruataaxrjptov), miután 
előbb gondosan megtekintették az áldozati tárgyat 
a főpap és az emiitett papi személyek. Akik az ő 
jóváhagyása ellen tesznek valamit, halállal bűnhőd-
nek. Ebből láthatjátok, testvérek, hogy minél bővebb 
ismeretre méltatott bennünket az Isten (mint az 

1 Wieland másik iratában (Die Schrift Mensa und Con-
fessio. 78. t.) maga is elejtette a 35. és 36. fejezetről előbb 
vallott fölfogását. 

2 Oly osztályozás, egészen a laikusokig, akár a mai egy-
házban. 

~ ó-szövetségieket), annál súlyosabb a mi felelőssé-
günk. 

42. Az apostolokat az evangelium számunkra 
való hirdetésére az Úr Jézus küldte, Jézus Krisztust 
pedig az Isten. Krisztus tehát az Istentől, az apos-
tolok pedig Krisztustól kapták küldetésüket s mind-
kettő az Isten akaratából történt. Vévén tehát meg-
bízatásukat s az Ur Jézus feltámadásából teljes meg-
győződést merítvén, megerősítve isteni nyilatkozattal, 
a Szentlélekbe vetett bizodalommal, útnak indultak, 
hirdetvén a közeledő Istenországot. Falvakban és vá-
rosokban hirdetvén az igét, miután az első híveket 
megerősítették lélekben, a megtérendők számára püs-
pököket és diakonokat rendeltek. S nem is valami 
új intézkedés volt ez, mert már sok századdal előbb 
szólt róluk az írás. így mondja valahol az í rás : El-
rendelem püspökeiket az igazságosság s diakónu-
saikat a hit szerint. 

43. S nincs is abban semmi különös, hogy ha 
azok, akikre Krisztusban ez a feladat volt bízva, el-
rendelték az említett funkcionáriusokat, hiszen Mózes 
is így cselekedett . . . elrendelte az ároni papságot, 
miután a tribusok közt a papi méltóság miatt vetél-
kedés támadt, melyik viselje a dicsőséges neve t . . . 

44. Az apostolok is Urunk Jézus Krisztustól tud-
ták, hogy a püspöki méltóság miatt majd vetélkedés 
támad, amiért is, tökéletes előretudással birván, el-
rendelték az említetteket, egyúttal meghagyván, hogy 
haláluk után helyeiket más kipróbált férfiak foglal-
ják el. Akiket tehát ők állítottak, vagy utánuk, az 
egyház hozzájárulásával, más kiváló férfiak s akik 
kifogástalanul gondozták Krisztus nyáját, alázatos 
lélekkel, békében és szeretettel s ezért hosszú időn 
át mindenkitől kitűnő bizonyítványt érdemeltek ki, 
az ilyeneket Ítéletünk szerint nem lehet igazságosan 
hivataluktól megfosztani. Nem csekély tehát a mi 
bűnünk, ha olyanokat fosztunk meg a püspökségtől, 
kik szentül és kifogástalanul mutatták be az áldoza-
tokat (ôaiwç Tipoaeveyxôvxaç xà Scopa). Boldogok a már 
elhalt presbiterek, akik hasznosan és teljesen befe-
jezhették pályafutásukat, nem kell ugyanis attól fél-
niük, nehogy valaki elmozdítsa őket a megillető hely-
ről. Mert tapasztaljuk, hogy ti némelyeket, akik pedig 
közbecsülésben állottak, elmozdítottatok hivatalaik-
ból . . . Viszálykodók vagytok, testvérek. 

Ez a kérdéses négy fejezet. 
Klasszikus bizonyságot szolgáltatnak az egyházi 

hierarchikus berendezés isteni eredete mellett. A ius 
divinum kirí minden sorukból; a klérus mellett ott 
találjuk a laikusokat is, s világosan olvassuk, hogy 
amint a klérus három rétegének megvannak a maga 
feladatai, a maga jogköre; úgy viszont a laikusokat 
«a laikusokra vonatkozó rendelkezések kötik» (ő 
Aaiv-bç äv&pwtoç xotç Àacxoiç npoaxáy(j,aaov SéSexai). A szer-
vezet kész és isteni jogon alapuló. Megjegyzendő, 
hogy Kelemen olyanokat figyelmeztet erre, akik a 
hierarchia ellen fellázadván, nagy bűnt követtek el, 



16. szám. RELIGIO 271.") 

akiket tehát mesékkel, vagy mint szokás mondani 
«pia fraus»-sal fékezni, rendre inteni nem lehet, akik 
— hisz alig két évtizeddel szent Pál halála után 
vagyunk — jól ismerték egyházuk alapítását. Ugyan-
így fűz mindent az Úrhoz, az Úr missziójához előbb 
a Didaché, majd alig egy évtizeddel Kelemen levele 
után, különös és sokszoros hangsúlyozással, antio-
chiai Ignác a maga leveleiben. Forrásaink tehát 
semmit se tudnak arról, amit a protestánsok állíta-
nak, mintha a kezdetben egyenlő jogú tagokból álló 
egyházat később a viszonyok, vagy az emberi furfang 
osztotta volna fel egyenlőtlenekre : klérusra és laiku-
sokra. Ismert forrásaink sorba úgy beszélnek az egy-
házi szervezetről, mint ahogy az imént Kelemen le-
veléből hallottuk.1 

De hát ez a kérdés most tulaj donkép nem is tar-
tozik ide, csak azért említettem úgy mellékesen fel, 
mert az idézett fejezetek olvasásakor szinte önként 
kínálkozik. Harnack után indulva, mi forrásunkban 
az áldozatot keressük, lia a fogalmára némi felvilá-
gosítást kaphatnánk. 

Tényleg a papság kapcsán ismételten történik 
róla említés, a 40. fejezetben 7;poacpopai, a 44-ikben 
Swpoc név alatt s azt is olvassuk, hogy ezeknek az 
áldozatoknak bemutatása határozott személyekhez 
és időhöz van kötve és pedig az Úrtól. Vájjon mit 
kell alattuk ér teni? 

Kutatásunkat nagyon megkönnyíti s a feleletet 
szinte készen adja maga Harnack. «Az eucharistia-
iinneplésnek — úgymond — áldozati ténykedésként 
való felfogását a római Kelemen is föltételezi, midőn 
(40—44. fejezetekben) a püspököket és diakonokat az 
ó-szövetségi papokkal és levitákkal párhuzamba ál-
lítja és főfoglalkozásuknak npoatpépeiv tà Swpa (444.), 
az adományok bemutatását mondja». Majd alább 
az egyszerű lakomának az ősegyházban euchariszti-
kus áldozattá való fejlődését fejtegetvén, azt állítja, 
hogy a pogánykeresztények a Troisív-t (Krisztus pa-
rancsában: TOÖTO RAISÍXE) nem is érthették máskép, 
mint csak a frúeiv, áldozatot bemutatni, értelemben.2 

Kelemen pedig, mint láttuk, a 40. fejezetben csak-
ugyan ezt az igét használja. 

Eszerint a szóban lévő npoacpopal és S&pcc textu-
sunkban egyjelentésű a ík>cjía-val, és pedig az eucha-
ristiára vonatkozólag. És csakugyan, olvasva az idé-
zett textusokat, nem is tudunk másra gondolni, mint 
az eucharisztikus áldozatra. Ha talán bizonytalannak 
látszanék jelentésük amiatt, hogy az általuk jelzett 
s a papsághoz, valamint határozott időhöz és helyhez 

1 Hogy hogyan szokás még a legvilágosabb adatokat is 
pártcélokra elcsavarni, mutatja megdöbbentő példában 
Harnack, Kelemen levelének adatait az akkori egyházi szer-
vezet szempontjából tárgyalva : Entstehung und Entwicke-
lung der Kirchenverfassung und des Kirchenrechtes in den 
zwei ersten Jahrhunderten. Leipzig, 1910. 51. 1. — Komoly 
emberek előtt így nem lehet a népfelségi elvet, mint ősrégi 
elvet, az egyházban igazolni. 

2 Harnack: Dogmengeschichte. 1. 200—1. 1. Jegyzetben. 

kötött ténykedés talán esetleg más istentiszteleti tény-
kedésre vonatkozhatik: a kétséget eloszlatja a 41. 
fejezet, a kath. papság eme ténykedésének a zsidó 
áldozatokkal és az ott betartott renddel való illusz-
trálása által, melynek, a tökéletesebb keresztény 
kinyilatkoztatás és Jézus határozott intézkedései miatt, 
a kereszténységben még pontosabbnak kell lennie. 
Vájjon miért részletezné ezt annyira Kelemen s miért 
mutogatna annyira a zsidó oltárra, ha a korin-
thusiakat nem akarná a papságnak épen az eucha-
risztikus áldozat körüli teendőiről ki tanítani? Szóval, 
miért tenné ezt, ha a Ttpoa^cpaí és Söpa nem az 
eucharisztikus áldozatot je lentené? 

Igazat kell tehát adnunk Harnacknak, aki Kele-
men eme kifejezéseiben az őskeresztény áldozat 
említését keresi, ha mindjárt nem is tudjuk okát 
adni annak, miért használ a keresztény papság áldo-
zat-bemutatásának említésénél más kifejezéseket s 
nem a frucía-t? Pedig ugyancsak a 41. fejezetben (2.) 
a zsidó áldozatokat ezzel a kifejezéssel jelöli s a 
35. fejezetben (12.) is előfordul : ík>aóa aivlasœç. 

De ha a npcscpopocl és Swpa az eucharisztikus áldo-
zatot jelentik, akkor a mi kérdésünk is tisztázva 
van.1 A világért se jelentenek ezek a kifejezések imát 
vagy szellemi áldozatot, se magukban, se pedig a 
contextusban tekintve; hanem csak tárgyi fölajánlást, 
oblatio rei sensibilis értelmében.2 Itt Harnack, imába 
helyezvén az őskeresztény áldozatot, jobb meggyőző-
dése ellen állít valamit; illetőleg nem is állít semmit, 
hanem az említett helyen, ahol ezzel a kérdéssel 
foglalkozik, az összes forrásokat, tehát Kelement is, 
Jusztin szempontja alá helyezi s csak ebből az 
egyből bizonyítgatja imás elméletét, a többiről meg 
csak úgy általánosságban veti oda, hogy ez az imás 
áldozat még itt és itt említtetik. 

Ha tehát a római Kelemen levelét az ősegyházi 
áldozat tanúi közé számíthatjuk, az áldozat ősi 
fogalmának megállapításánál nyilván mellettünk s 
nem a Harnackék mellett bizonyít. Dudek. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Méltóságos Uram! Legyen szabad néhány meg-

jegyzést fűznöm az ápr. 14-iki szám «Egyházi világ-
krónika» rovatában megjelent cikkhez, mely a «Kath. 
egyház gyarapodása Angliában» címet viseli. 

Sajnos, maguk az angol sajtóorgánumok is rende-
sen csak amateur-becslést végeznek, ha az ország 
vallási tagoltságáról van szó. Az amateur-adatokból 
pedig nem lehet a valóság pontos képét nyerni. 

1. Davidson, anglikán prímás, abból érvel, hogy 

1 Dorsch : Der Opfercharakter der Euch. 230. 1. 
2 Rauschen szerint is (Euch, und Buszsakr. 66. 1.) «Der 

Ausdruck «die Gaben darbringen» (itpoatpépsiv xà 8fi>pa), den 
Klemens von Rom hinsichtlich der kirchlichen Vorsteher 
gebraucht (I. Cor. 44, 4) ist weit eher von äusseren Opfer-
gaben, als von den Gebeten der Gläubigen zu verstehen». 
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az Angliában kötött házasságok közül 1866-ban 
4'8%-ot, 1909-ben pedig csak 4"20/o-ot kötöttek kath. 
templomban. Tehát a katholikusok tért vesztenek. 

Bourne biboros erre azzal felelt, hogy jelenleg 
3-szor annyi kath. pap és 3-szor annyi kath. tem-
plom van Angliában, mint 1850-ben. Tehát a katho-
likusok hódítanak. 

Már most a két okoskodás közül egyik sem 
bizonyít semmit. 

Davidson nem gondolta meg, hogy vannak enge-
detlen katholikusok, kik vegyes házasságra lépvén, 
ezt az egyház tilalma ellenére is, a másvallásü tem-
plomban, vagy csak polgárilag kötik meg. Mint ilyen 
szerepel az állami házassági statisztikában. Mikor 
utólag fölébred a lelkiismeretük, kérik s megkapják a 
«sanatio in radice»-t, de ezt az állam már nem 
veszi ismét számba. A «Tablet» szerint (1912 febr 
17-iki szám 245. 1.) 4 rendesen kötött kath. házas-
ságra egy ilyen sanatio esik. 

A protestánsoknál meg van engedve a válás, a 
katholikusoknál nincs. Minthogy a válások száma 
Angliában is emelkedik, emelkednie kell a házas-
ságok számának is. Csakhogy ugyanazok a szemé-
lyek szerepelnek bennük. A már idézett «Tablet» 
(1912 febr. 24. 303 1.) ezt a folyamatot színházi 
statiszták működéséhez hasonlítja. Nagy tömeg vonul 
át a színpadon, mert a szereplők megkerülik ezt a 
kulisszák mögött s azután megint csak előbukkannak. 

De meg nem is a házasságok száma a népesség 
gyarapodásának fokmérője. Franciaországban a házas-
ságok száma emelkedik, a születések száma fogy. 
Az a kérdés, egy-egy házasságra hány gyermek esik ? 

Bourne biboros válasza se cáfolja meg a támadó 
prot. főpapot. 

Megháromszorozódott a kath. templomok száma 
60 év alatt. Jól van, de Anglia lakossága is csaknem 
ilyen arányban gyarapodott azóta, főleg a városok 
még ennél is gyorsabb tempóban nőttek meg. Ugyanaz 
áll a papság számbeli gyarapodásáról is. Egyébként 
a francia szerzetes-kiűzés is nagyban emelte a kath. 
papok számát Angliában. Az egy southwark-i egyház-
megye (déli London, Kent, Surrey és Sussex) 588 
papja közül 107 ilyen francia száműzött van. (Cath. 
directory 1912. 415 1). 

2. Mit szóljunk a «Morning Post»-ból idézett 
számokhoz? 1870-től 1910-ig a katholikusok száma 
1.000,000-ról 1.500,000-ra nőt t : 50% gyarapodás. Igen 
ám, de az össznépesség e korszakban 60%-kal emel-
kedett. Térvesztésről beszélhetnénk, ha e számok 
igazak volnának. Szerencsére, csak olyan gondolom 
számítás az egész. 

3. Tiszta képünk akkor lenne, ha pontosan meg 
tudnánk felelni e kérdésre: Anglia összes lakosságá-
ból hány százalék volt katholikus 1850, 1860-ban 
stb. és hány százalék m a ? Erre sajnos semmi meg-
bízható adat nincs. Néhány apróbb területről van 
pontos számítás, mely azt mutatja, hogy a katho-

likusok arányszáma az össznépességhez képest állan-
dóan emelkedik, pld. Ivensingtonban, London egyik 
városrészében. Reméljük, hogy egyszer az egész 
országra nézve is megcsinálják ezt a számítást. 

Maradok a Méltóságos Szerkesztő Úrnak alá-
zatos szolgája. Erdélyi pap. 

Megjelent: 
A kath . a u l o n o m i a f ü g g ő k é r d é s e i . 

Irta Dudek János dr. 

Tartalma : Előszó. I. Helyzetünk. II. A kath. auto-
nomia egyházjogi alakulat. III. A főkegyúri jog termé-
szete. IV. Az egyházi birtok eredete és a magyar szent 
korona. V. Az egyházi birtok eredete és az autonomia. 
VI. A miniszter kezében levő kath. alapok és alapít-
ványok. VII. A miniszter kezében levő kath. alapok és 
alapítványok eredete. VIII. A miniszter kezében levő 
kath. alapok és alapítványok kezelése 1848-ig. IX. Milyen 
áron kínálják nekünk a protestánsok az autonomiát? 
X. A főkegyúr, a pápa és az autonomia. 

Ára 2 korona. Kapható a Szent - István - Társulat 
könyvkereskedésében, Kecskeméti-utca 2. 

Cz. S z é k e s f e h é r v á r . Várom a dolgozatot. T I Í 
PÏ . F r i b o u r g . Zapletal tanár úr erre járván, hozzánk * ^ICjl 

is ellátogatott. 
G. Ó h e y y . Tegye csak lehetőség szerint. Olykor már 

az is megnyugtat, ha a hátralékosoknak legalább skrupu-
lusaik támadnak. Mert vannak, akikben ez se támad. 

M. B u d a p e s t . Egy-egy új kath. alkotás mindig örven-
detes dolog — egy feltétel alatt. Ha nem osztja meg egy már 
meglevőnek erőit, hanem ha az eddig meg nem hódított 
területről szerez a kath. ügynek új híveket. Ezt nevezzük 
terjeszkedésnek. 

lí. S z a m o s u j v á r . Szent Imre haláláról az krónikás adat, 
olvasható Karácsonyi: Szent István király élete 97. lapján, 
Ujházv is említi a magyar nemzet történetében. A csíki 
krónikával, sajnos, én magam nem foglalkozhatom, elég 
nekem másnemű munkám. Azt valaki másnak kellene érdem-
legesen tárgyalnia, annál is inkább, mivel elsőrangú szak-
tudósok vannak más véleményen. 

TARTALOM : A dogma a keresztény vallásban. 
Zachratka Józseftől. — A Reinke-féle dominánsok. III. 
(Vége.) Floznik György dr.-tól. — Legújabb arameai 
nyelvemlékek Elephantine szigetéről. III. (Vége.) Stöhr 
Gézától. — A párisi immaculata-vita hitelessége. I. 
Molnár Arkangyal O. S. F.-től. — Egyházi világkrónika. 
(Foerster-előadások.) — y —la-tói. — Tájképek. IX. (Az 
első káplánia.) Mestertől. — Irodalom. Fraknói irodalmi 
alapítványa. — Kiss Mihály : A naturalizmus befolyása 
az európai kontinens gazdászati életére. Csepela Lajos 
dr.-tól. — Az őskeresztény áldozat Ireneusig. VI. (Római 
Kelemen : az eucharistia mint npoaçopai xai Swpa.) Dudek-
töl. — Levél a szerkesztőhöz. (Az angol kath. egyházról.) 
Erdélyi paptól. — Dudek : A kath. autonomia függő 
kérdései. (Megjelent.) — Telelőn. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

E L Ő F I Z E T É S I ÁRA 

Egész évre... 
Félévre 
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FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

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. 

Az unió fontossága. 
Miksa szász herceg, S. J. a keleti egyházi kérdé-

sekről szólván, a legnagyobb bajt abban találja, hogy 
a görög egyház ügyeivel senki sem foglalkozik.1 

Pedig nagy fontosságú dolog volna nemcsak a 
schismatikusokra, de a katholikus egyházra nézve 
is egyaránt, ha az uniót végre megkötnék a Kelettel. 
Az unió kiszélesítésének munkálása tehát katholikus 
ügy, melyre törekedni és melyért lelkesedni kell 
minden igaz érzésű katholikusnak. Mindaddig azon-
ban, amíg az uniót oly sziliben nem fogjuk a sza-
kadárok, de egyúttal a saját szemeink elé állítani, 
amilyen az a maga valóságában, az a messze jövő 
ajándéka csupán. 

Ezt a per eminentiam katholikus ügyet óhajtom 
soraimmal szolgálni. 

Az unió szelleme kettős célt szolgál: a hit egy-
ségének terjesztését és a Kelet szép szertartásainak 
megőrzését. A viszony e kettő között oly benső, hogy 
egynek is mondhatjuk a nagy munka eredményét, 
vagyis a keleti szertartások sértetlen fönntartása ál-
tal az egyedül igaz katholikus hitnek terjesztését. 

Maradjunk meg azonban a kettős jelleg mellett, 
mivel ez az eredmény biztosítása tekintetében élén-
ken fejezi ki azt a viszonyt, amelyben a munka fon-
tosságának szempontjából, az uniót tekintve, áll a 
latin és a görög ember. 

Első a hit egysége. Ezt kell munkálni minden-
kinek, kiváltkép érinti ez azonban a katholikus egy-
házat, mint amelynek Istentől vett működési köre 
specialiter e téren mozog. «Hirdessétek az evangé-
liumot minden teremtménynek.»2 Midőn tehát az 
unió által szolgált cél tekintetében kiemeljük a hit 
egységének munkálását, kifejeztük ezzel egyúttal azon 
viszonyt is, amelyben áll az unióval szemben a katho-
likus ember. Lehet-e valami fontosabb az egyházra, 
tehát annak minden tagjára nézve, mint az igaz hit 
texjedése? Már pedig az unió ezt szolgálja és teszi 
azt oly módon, amelynél könnyebb munkával csak 
hasonló eredményt is más téren nem találunk. Hogy 

1 «Vorlesungen über die orientalische Kirchenfrage». 
Freiburg, 1907. 2—3. old. 

2 Márk, 16. 15. 

milliók lelkében lökést adjunk az eredményt bizto-
sító ügyeknek, nem kell mennünk a műveltségtől 
távolmaradt vad emberek közé, munkálhatjuk e célt 
itl is azoknál, akiket tisztán az érzület kellő hajla-
mának hiánya tart tőlünk távol. 

De lia a hit egysége szempontjából fontos az 
unió elsősorban a katholikus egyházra, annál fonto-
sabbnak kell azt mondanunk magukra a görögökre, 
vagy általában a Keletre nézve. Mert a hit unitása 
mellett mit szolgál még az unió? A kelet szent szer-
tartásainak és fegyelmének megőrzését. «Ut suis riti-
bus, atque observantiis, sive consuetudinibus uti . . . 
libéré ac licité possint, concedimus atque indulge-
mus : Nec super bis a quoquam Latino Ordinario 
illos, vel illorum quemlibet molestari, vel inquietari 
permittimus : Inhibentes omnibus el singulis Prae-
latis, aliisque, ne quis ritus, el caeromonias Grae-
corum in Concilio Elorentino, vel alias approbatas 
blasphaemare, aut reprobare, seu improbare ausit».1 

Ez okból oly fontos az unió a görög egyházra 
nézve. A szertartás fönntartásában áll tulajdonkép 
az u. n. Ecclesia Orientális. A régi, tehát a nyugati 
egyházzal a hit tekintetében teljesen egyazon keleti 
egyház distinctiv Charaktere tulajdonkép csakis a 
szertartás és a vele kapcsolatos fegyelem különbsé-
gében rejlik. Ha elveszett e különbség, ha megszűnt 
a Kelet magasztos és egyként szentatyáktól eredő 
szertartása, megszűnt mint ilyen maga a Kelet egy-
háza is. Úgy a történelmi fejlődés, mint a nagy 
munka eredményeként tündöklő nagyszerű keleti 
szertartás az, amely mint hathatós és a különbség 
alapját tevő eszköz képezi a keleti egyház létezésé-
nek bázisát. 

Hogy mily fontos az unió ép a görög egyház 
szempontjából, ismeretes a római pápák ünnepélyes 
szavaiból. Ők nem kívánják a rítusok egybeolvadá-
sát, nem akarják a Keletnek századokon át alakult 
fegyelmének eltörlését, tisztán a hit egységének fönn-
tartása mellett a szertartás sértetlen tisztaságának 
megőrzését. Óva intenek annak minden helytelen és 
hamis alapokra fektetett megváltoztatásától, mert 
hisz az ünnepélyes szertartás stílusa maga egyúttal 

1 Benedictus XIV. Etsi pastoralis, 26. Maji, 1742. 
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a hitnek pregnáns megvallása. Ha felbomlik az of-
ficium hangja, megszűnt egyúttal az igaz hit való-
sága is. Ezért mondja IX. Pius: «Cum autem are-
tissimus existât nexus, quo cum dogmaticis doctrinis 
disciplina praesertim liturgica coniungitur et conso-
ciatur, hinc Apostolica Sedes, infallibilis Fidei Ma-
gistra ac sapientissima Veritatis Gustos, vix ac de-
prehendit periculosum et indecorum aliquem ri tum 
in Orientalem Ecclesiam irrepsisse, illum damnavit, 
improbavit eiusque usum ipsi prohibuit».1 

A katholikus hit terjedésének ember gátat nem 
vethet. IIa itt-ott lassan is, de annál biztosabban ter-
jed az, mert az Isten hivó malasztján felül igazság-
ban rejlő önerő az, amely lebilincseli a lelkeket. És 
ha a katholikus hit másként, mint a keleti szertar-
tások feláldozása árán nem terjedhetne, szélesbülni 
fog territóriuma a nagy örökség árán is. Fényes 
példa erre Oroszország. Az unió ott, miként a Kele-
ten általában, tilos; állami törvények által gátat vet-
nek az egyesülésnek.2 Ujabban a katholicizmus az 
orosz-japán háború folytán kissé nagyobb szabad-
ságot kapott ugyan, ez azonban nem az uniónak 
van adva, csupán a latin hivők számára. Hivatalosan 
ma sem ismeri el az orosz állam alkotmánya az 
uniót. És mi ennek a következménye? A hit szem-
pontjából e különös intézkedés végeredménye ör-
vendetes, mivel a katholicizmus Oroszországban 
ujabban nagy lendületet nyert, a keleti szertartások 
megőrzése tekintetében azonban csak elfogult ember 
ítélheti e körülményt muló tüneménynek. Ezrek és 
ezrek jelentkeznek, akik a katholikus egyház kebe-
lébe visszakívánkoznak és midőn őket az egyház 
visszafogadja, a külső kényszerítő körülményeknél 
fogva a keleti részeken nem teheti azt máskép, 
mint a szertartás kérdésének mellőzésével olyképen, 
hogy latinokká fogadja a visszatérőket. Az egyház 
tehát itt is kényszerítve cselekszik, de e kényszert a 
valóságban maga az örökséggel bánni nem tudó 
Kelet nyomja rá. 

E szempontból vizsgálva az uniót, azt a Keletre 
nézve sokkal fontosabbnak kell mondanunk, mint a 
nyugati egyházra. Természetes, hogy e tárgyilagos 
Ítéletbe bele kell nevelni az embert, mert ép e kér-
dés az, amelynek helyes vagy helytelen megítélésé-
ben a szubjektív érzelmeknek oly tág terük nyilik, 
amelyektől szabadulni nem egykönnyű dolog. Egy 
keleti érzelmekkel telített és a kérdést egyoldalúlag 
mérlegelő ember, magától értetődik, nem így fog 
gondolkodni. Szerinte a Kelet csak akkor marad az 
eredetiség útján, ha a két egyház hívei közé minél 
nagyobb éket tud verni. Pedig e szomorú törekvés 

1 Pius IX. Omnem sollicitudinem, 13. Maji, 1874. Cfr. Be-
nedictes XIV. Allatae sunt, §. 27. 26. Julii, 1755. Acta S. Sedis, 
Vol. 7. p. 594. 

2 Törökországban, Görögországban, Szerbiában, Romániá-
ban hasonlókép állami törvény tiltja az uniót. V. ö. Miksa 
S. J. i. m. 222-224. old. 

tulajdonkép határos az öngyilkossággal. Az ilyen 
nem veszi észre, mennyire pusztul napról-napra az 
Orientális Ecclesiának nagy öröke, mennyire tért 
kell engednie a haladó igazságnak. 

Honnan van az, hogy a keleti kérdés hatni nem 
tud ? Mert kevesen vannak, akik a tárgyi valóság és 
a szubjektív érzelmek között különbséget tudnának 
tenni. Mindaddig azonban eredményt nem leszünk 
képesek mutatni, míg le nem vetjük a végzetes 
XI. századnak gyűlöletből fakadó érzelmeit és nem 
emelkedünk arra a magaslatra, ahonnan a reális élet 
aktuális kérdéseit az igazságnak megfelelően tudjuk 
bírálni és latolgatni. 

A szertartás fönntartása az igazság megőrzése 
szempontjából eszköz csupán, de oly eszköz, amely 
önmagában is elég fontos arra, hogy érte küzdjünk. 
Ebben rejlik a veszély is egyúttal, amely a Kelet 
emberét állandóan kiséri. Az önfenntartásnak keb-
lünkbe oltott ereje a Kelet emberénél az eszközt 
céllá változtatja és ugyanakkor a küzdelem hevében 
elfelejti magát az igazságot, amelyért tulajdonkép 
harcolnia kellene. Pedig az a küzdelem, amelyben 
az eszközt céllá teszik, ha századokon át tart is, más 
eredménnyel nem végződhetik, mint a megsemmi-
süléssel. Bele kell nevelnünk a görög embert abba 
a gondolatkörbe, amely a való életet tárja elénk. 
Az egyház, a külső fényében nagyobb mértékben 
megnyilvánuló dísz nélkül, amilyen általában a szer-
tartások sokfélesége, megmarad igaz egyháznak, a 
dísz azonban, ha elmetszettük azt az alapforrástól, 
lassan-lassan elhervad és elpusztul. 

Nem elméleti dolog tehát annak a kérdésnek 
latolgatása, vájjon mely részre nézve fontosabb az 
unió, a nyugati, vagy a keleti egyházra, mivel az 
magát a létet öleli föl. E megvilágításnál vizsgálva 
azt, be kell ismernünk, hogy az unió a maga való-
ságában a görög emberre és azzal az ú. n. keleti 
egyházra nézve nem más, mint a létfönntartásnak 
az az útja, amelyen kívül nincs más út. Krisztus 
Urunk csak egy utat mutatott és az ő maga. «Én 
vagyok az út, igazság és élet».1 Mindenki, aki erről 
lelép, az igazságban nem maradhat és így hova-
tovább el kell pusztulnia. 

De kiváló fontosságot kell tulajdonítanunk az 
uniónak még más szempontból is. Nem egyszer hall-
juk azt a hangot hol beszédekben, hol újságokban, 
hol pedig nagy emberek kijelentéseiben, hogy a ke-
leti egyház nemzeti egyház. Ennél nagyobb sértés az 
igaz hitre nem lehet. Mert mit jelent tulajdonkép a 
nemzeti egyház elnevezése? Semmi egyebet, mint 
partikularizmust. A nemzeti egyház elnevezéséből 
önként folyik, hogy az nem minden nemzet számára 
van rendelve, hanem csak ennek vagy annak a nép-
nek tulajdona. Már pedig az igazság mindig csak 
egy, akár német, akár francia vagy görög emberről 

1 Ján. 14. 6. 
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is legyen szó. Pedig a görög ember orthodoxnak 
szereti magát nevezni. Miért? Mert szerinte azt a 
hitet követi, melynek szerzője maga Jézus Krisztus. 
Már pedig Üdvözítőnk nemzeti egyházat nem alapí-
tott, mert a nemzeti egyháznak valódi Charaktere ép 
az, hogy nein lehet igaz egyház. Mit szólt volna 
Aranyszájú szent János, ha azt mondták volna neki, 
hogy ő nem katholikus, csupán egy nemzeti egyház 
tagja? Ma pedig nem egy helyen büszkeségnek tart-
ják a nemzeti egyház elnevezést. 

A régi keleti egyház tényleg nem is volt nem-
zeti soha, mivel egyetemes jellege az egész világra 
szólott. Ma azonban be kell vallanunk, hogy a köz-
nyelven keletinek nevezett egyház semmi más, mint 
tényleg ennek vagy annak a népnek, nemzetnek 
egyháza. Mint ilyen, meg van fosztva az egyetemesség 
jellegétől. Ezt az egyetemes, vagyis katholikus cha-
raktert vissza kell annak adni, amit azonban más-
kép nem kaphat vissza, mint ha visszatér azon ere-
deti forráshoz, amelytől elszakadt. Ez pedig csupán 
az unió, vagyis a katholikus egyházzal való egyesü-
lés út ján érhető el. Rusznák Miklós dr. 

A probabilismus határai. 
Az úgynevezett erkölcstani rendszerre (systema 

morale) vonatkozó kérdések a keresztény erkölcs-
tannak legbonyolultabb, legnehezebb kérdései, «inter 
omnes quaestiones de moribus seu speculativas seu 
practicas difficillimae et abstrusissimae».1 A közkézen 
forgó morális tankönyvekről és azoknak szerzőiről 
épen ezen a ponton mondható legtöbb joggal: brevi 
esse volunt, obscuri fiunt, rövidségök homályosság-
gal jár . A zavart még csak növeli az a körülmény, 
hogy sok papnövendék és pap eltérő irányú tan-
könyvekből meríti erkölcstani ismereteit; amit pro-
bahilista Noldin-ja megengedettnek mond, azt aequi-
probabilista Müller-je bűnnek minősíti ; ahol az egyik 
semmi kifogásolni valót nem talál, ott a másik meg-
akad és bűnt konstatál. Szükséges tehát, hogy ezek-
kel a problémákkal szorgalmasan foglalkozzunk és 
világosságot igyekezzünk bevinni oda, ahol a köd s 
homály az igazságot eltakarja. 

Jelen értekezésünkben a probabilismus határai-
ról akarunk szólni. 

Az a tény, hogy a katholikus moralisták eltérő 
erkölcstani rendszereket követnek, sok emberben azt 
a téves látszatot keltette, mintha a keresztény er-
kölcstanban nem volna semmi bizonyosság, mintha 
abban alapostól minden inogna és annak posztulá-
tumai csak több vagy kevesebb valószínűséggel vol-
nának megállapíthatók. «Absurda sententia» — írja 
Frins — quas in theologia morali omnia agantur 
probabilitatibus ; quod utut absurdum est, a multis 

1 Victor Frins S. J., De actibus liumanis, pars Itt. De 
formanda conscientia, Friburgi Brisgoviae, B. Herder, 1911. 
p. 203. 

tarnen pro re explorata habetur».1 Az igazság pedig 
az, hogy a legtöbb erkölcsi előírás minden kétségen 
és bizonytalanságon fölül áll és hogy az emberek 
igen sok esetben alanyilag is biztosan tudják, mi a 
kötelességök, mi nem, mi megengedett, mi tilos, mi 
erény és mi bűn. A bizton megismert törvényt pedig 
meg kell tartani, a világos kötelességet szentül kell 
teljesíteni. 

Ám másrészt az is tény, hogy igen nagy azoknak 
az eseteknek a száma, amikor alapos kételyei vannak 
az embernek arra nézve, vájjon bizonyos törvény, 
kötelesség fönnáll-e, fönnforog-e, vagy sem; vájjon 
ennek vagy annak az előírásnak van-e még érvénye 
vagy sem? P.o. akárhányszor nyomós okai vannak az 
embernek azt hinni, hogy a böjtről, a vasárnapi munka-
szünetről szóló törvény őt erkölcsi lehetetlenség kö-
vetkeztében nem kötelezi ; sokszor valószínűnek lát-
szik, hogy az az étel, amivel pénteken kínálnak, nem 
hús, hogy a breviáriumot már recitáltuk, hogy az a 
folyadék, ami rendelkezésünkre áll, a keresztség 
szentségének érvényes anyaga, hogy valaki a kár-
térítés kötelességének már eleget tett, hogy ez vagy 
amaz a munka nem szolgai munka stb. Ily esetek-
ben az ember több-kevesebb joggal vélekedik, vala-
mit valószínűnek tart, véleményt alkot, de mégis 
úgy, hogy a teljes bizonyosságig nem juthat el, tehát : 
cum formidine errandi, cum formidine oppositi. Ily 
helyzetbe, mint mondom, nagyon sokszor kerülhet 
az ember. Mármost az a kérdés, hogy vájjon ezek-
ben az esetekben miképen viselkedjék az ember 
Istennek akarata szerint? Vájjon köteles-e megtar-
tani azokat a törvényeket is, melyeknek érvényessé-
géről, fönnállásáról alaposan kételkedni lehet; kell-e 
teljesíteni azokat a kötelességeket is, melyeknek az 
ember valószínűleg már eleget tett? Es továbbá: 
hogyha kiderül, hogy a kétséges törvény nem köte-
lez, vájjon miképen szerezheti meg az ember a biz-
tos lelkiismeretet (conscientia certa), amely a meg-
engedett cselekvéshez föltétlenül szükséges? 

S ez az a tér, ahol az ember az úgynevezett 
erkölcstani rendszerre (systema morale) van utalva, 
amely őt a kétségek közepette a helyes útra igazítsa. 

A magam részéről a történelem folyamán fel-
merült hat különböző rendszer közül (tutiorismus 
absolutus, tutiorismus mitigatus, probabiliorismus, 
aequiprobabilismus, probabilismus, laxismus) az 
úgynevezett mérsékelt probabilismusnak vagyok hive. 
E rendszer szerint ott, ahol az embernek a törvény-
nek kedvező vagy a szabadságnak kedvező vélemény 
között kell gyakorlatilag választania és cselekednie, 
szabad az utóbbi értelmében eljárnia, hogyha az 
komolyan probabilis, vagyis hogyha súlyos, komoly 
férfiak által is elfogadható érvek szólnak mellette. 
Vagy, mint Goepfert mond ja : «1'berall da, wo es 
sich handelt um das Verhältnis der Freiheit zum 

1 Frins, p. 1. 
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Gesetz, also um Erlaubtheit einer Handlung (quaestio 
iuris), gilt meine Freiheit solange als im Besitz, bis 
durch strikten Beweis die Existenz des Gesetzes als 
moralisch gewiss dargetan ist. Anf diesem Gebiete 
gilt also das probabilistische System».1 «Ubi de sola 
honestate actionis agitur — írja Noldin — licet sequi 
opinionem vere et certe probabilem, etsi opposita 
pro lege sit probabilior».2 Es Schindler: «Wenn bei 
spekulativem Zweifel unmittelbar und ausschliesslich 
über die Erlaubtheit oder Unerlaubtheit einer Hand-
lung die der Freiheit günstige Meinung eine wohl-
begründete Wahrscheinlichkeit für sich hat, kann 
mit Zuhilfenahme reflexer Prinzipien (indirekt) ein 
praktisch sicheres Gewissensurteil, sie sei erlaubt, 
gewonnen werden und unter dieser Voraussetzung 
darf man jener Meinung Folge leisten».3 

Eszerint, ha komolyan valószínű, hogy a 21-dik 
életévet még nem töltöttem be, akkor nem vétkezem» 
hogyha az egyszeri jóllakásról szóló böjti parancso-
latot nem tartom meg. Ha minden körülményt te-
kintetbe véve, valószínű (probabile est), hogy bizo-
nyos szerződés nem igazságtalan, akkor ezt a szer-
ződést szabad kötnöm. Ha kétséges esetben alaposan 
valószínűnek találjuk, hogy valamely törvény abro-
gálva van, akkor nem vagyunk kötelesek ezen tőr-
vényt megtartani. Ha valószínű, hogy azt, amire ma-
gunkat fogadalommal köteleztük, már teljesítettük, 
akkor semmit sem kell tovább tennünk. Probabile 
est, sponsam non esse obligatam inire matr imonium 
cum sponso fornicatore, proinde sponsa ad matri-
monium cogi non potest. Ha joggal tartom valószí-
nűnek, hogy adósságomat már törlesztettem, akkor 
minden további kötelezettségtől mentnek érezhetem 
magam. 

Összhangban vagyok a legkiválóbb moralistákkal 
és a keresztény erkölcstanitóknak határozott több-
ségével, mikor ezt a rendszert követem; szent Ágos-
ton, szent Tamás, Bartholomaeus de Medina, Vasquez, 
Henriquez, Suarez, Sanchez, Lessius, Becanus, Lay-
mann, de Lugo, Terillus, Elbel, Reuter, Gury, Balle-
rini, Lehmkuhl, Sabetti, Bouquillon, Delama, Goepfert, 
Van der Veiden, Wafielaert, Haine, Génicot, Noldin, 
Schindler mind a mérsékelt probabilismusnak a 
hivei. 

Nem célom a jelen értekezésben a probabilis-
mus helyes voltál bizonyítani. Elöljáróban inkább 
csak e rendszernek előnyeiről, hasznáról emlékezem 
meg egy két szóval. Első és legnagyobb előnye, hogy 
kiterjeszti az erkölcsi szabadságnak a körét és na-
gyon redukálja a bűn veszedelmeinek a számát. 
«Ita — mondja helyesen Frins — ambitus morális 

1 Fr. A. Goepfert, Moraltheologie. Paderborn, 1897. I. 
B. 162. S. 

3 H. Noldin S. .t., Summa theologiae morális, Qeniponte, 
1908, T. I. p. 260. 

3 Dr. Franz M. Schindler, Lehrbuch der Moraltheologie, 
Wien, 1907. I. Ii. 215. S, 

libertatis multo evadit latior, periculum vero offen-
dendi Dei atque peccandi mul tum restringitur et 
imminui tur ; quod pro hominis fragilitate et imbe-
cillitate, ut fiat, multum desideratur.» 1 Az aequipro-
babilista vagy a probabiliorista, aki kötelességének 
tartja az ellentétes vélemények okainak pontos mér-
legelését, latolgatását, összehasonlítgatását minden 
egyes cselekedet előtt, mert az ő rendszere szerint 
a szabadságnak kedvező nézetet csak abban az eset-
ben szabad követni, hogyha az az ellenkező véle-
ménnyel egyenlően probabilis vagy annál egy fokkal 
valószínűbb, mondom, az ilyen ember az aggá-
lyoknak skorpióival tölti meg kebelét. A probabilista 
könnyebben szerzi meg lelkének nyugalmát és Isten-
nek igáját, mely könnyű és édes, nem teszi túl-
nehézzé és gyűlöletessé. «Praepediuntur etiam ita 
multae animi anxietates et animi pax multo facilius 
conservatur et fovetur. Jugum porro Dei suavius 
sentitur, iucuudius et facilius portatur.» 2 

Jehlicska Ferenc dr. 

Néhány adat a nyitrai püspökség XV77. szá-
zadából (i.) 

Két évvel ezelőtt3 néhány adatot közöltem a 
nyitrai püspökség XVI. századából. Célom volt egy-
részt, hogy a nagy történeti múltú püspökök emlé-
két fölujítsam, másrészt a «több szem többet lát» 
elv szem előtt tartása mellett másokat is ösztönözni 
véltem a történeti adatgyűjtés rögös munkájára , hogy 
ezzel a jövendő monographus munkáját megkönnyít-
sük. Ez utóbbi célom részben sikerült, szívesen ol-
vastam T. L. hozzászólását és becses u jabb adata i t 4  

s ez buzdított arra, hogy tovább is folytassam a 
munkát , lelkesítve a nagy ősök iránt tartozó szere-
tetteljes tisztelettől. 

A Nyitrán található adatokat sok utánjárás után 
megszereztem és fölhasználtam. Nem történetet írtam, 
csak adatokat gyűjtöttem, talán több szorgalommal, 
mint rátermettséggel; de e csekélységgel is azt a 
tényt akarom megvilágítani, hogy Nyitra XVII. szá-
zadbeli püspökei is hazai történelmünk kiváló férfiai 
voltak. 

1. Forgách Ferenc gróf, a kiváló nyitrai püspök, 
1607. július 4-én esztergomi érsekké neveztetett ki, 
helyébe jött Szuliay István, akit Budolf király poli-
tikai érdemei miatt emelt a nyitrai püspöki székre, 
mint Katona István m o n d j a : eius dolorem lenitu-
r u s . . . n u n c ad Nitriensem ecclesiam translation, 
archiepiscopi Colocensis honore condecoravit.5 

Szuhay István született a Nagyszombat melletti 

i Frins, p. 182. 
a Frins, p. 182. 
3 Religio 1910. 276., 294., 310., 328. II. 
4 L. Religio 1911. 94. és 204. 11. 
fi História M, Hcclesiac Colocensis, studio Stephani Ka-

tona, 67. 1, 
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Szuha helységben 1551-ben. Tanulmányait részint 
Nagyszombatban, részint Bécsben végezte, de oly 
kitűnő eredménnyel, hogy Telegdy Miklós pécsi 
püspök és esztergomi helynök nemsokára a nagy-
szombati papnevelő tanárává nevezte ki, 1585. február 
10-én esztergomi kanonok lőn, bár ekkor még föl-
szentelve sem volt. Első szent miséjét Pozsonyban 
mondot ta ; 1590. július 15-én sasvári főesperes, 1592. 
október 5-én már nagyprépost és vikáriussá lépett 
elő. Ez időben rendszerint ő szokta volt mondani a 
magyar prédikációkat. 

II. Budolf 1593. szeptember 3-án váci megyés 
püspöknek nevezte ki s a király tanácsosa lőn. 
A római megerősítő bullák soká késtek s azért 
püspökké 1595. február 26-án szenteltetett, másnap 
ujabb római kitüntetést nyert az apostoli főjegyzői 
címben. Püspöki címéhez még a felhévizi apátság 
járult, 1597. szeptemberben a m. kir. kamara igaz-
gatója. 

A király kedvelt embere volt «propter singula-
rem eruditionem, et non vulgarem doctrinam, vi-
taeque et morum integritatem, ceterasque virtutes 
et eximias animi dotes».1 Fontos kiküldetésekben 
nem egyszer volt része. 1598-ban Nádasdy Ferenc 
gróf és Istvántfy Miklós társaságában Báthory Zsig-
mondot az erdélyi fejedelemségről való lemondástól 
visszatartja, Mihály vajdával Tergovistban békét köt. 
1600-ban egri püspök, 1601-ben Kutassy János esz-
tergomi érsek halála után érsekmegyei adminisztrá-
tor. 1602-ben ismét követségben jár Morvaországban. 
1605-ben a Bocskay párt száműzetését kívánja s 
hazaárulónak kikiáltja, mert mint királyának hű 
alattvalója, becsületesen végezte kamarai hivatalát. 
Azért a király meg is védte őt, midőn a bécsi béke-
kötés aktái szerint azt mondotta: «ha főtisztelendő 
egri urat felhozott ok alapján számkivetésbe küldeni 
óhajtják, az nem a józan ész követelménye; mivel 
senkit kihallgatás, és meggyőzés nélkül elitélni s 
annál kevésbbé büntetni nem lehet.»2 A Bocskayak 
mégis kimondták a száműzetést, ezért a király 1607. 
július 4-én nyitrai püspökké, majd kalocsai érsekké 
nevezte ki. Azonban nem sokáig élvezte méltóságát, 
mert 1608. június 9-én meghalt Bécsben és a jezsui-
ták temploma szentélyében temettetett el.3 

Nyitrán emléket nem is hagyhatott, hisz alig pár 
hónapig volt nyitrai püspök, inkább névleg, mint 
tényleg; de történelmi kiváló alakja mégis ékesíti a 
nyitrai főpásztorok diszes sorozatát. 

2. Utóda a nyitrai püspöki széken Lépes Bálint 
(1608 -1619.), aki szintén hazánk történetének kiváló 
emberei közé tartozik, amennyiben éles eszű politi-
kájával, bámulatos szónoki képességeivel, termékeny 

1 Katona I. m. 68. 1. 
2 Vurum J. Memoria Episcopatus Nitriensis 343. 1. 
3 E dolgozatban az életrajzi adatok egy részét Kollányi 

Ferenc : «Esztergomi kanokok» című jeles munkájából me-
rítettem, ahol az külön jelezve nincs. 

irodalmi munkásságával a hazának és egyháznak 
nagy szolgálatokat tett. Született 1570-ben Győrött 
régi nemesi családból. Tanulmányait a nagyszombati 
jezsuita kollégiumban, részint a wieni egyetemen 
végezte, mint pazmanita. Az egyházi fokozatokon 
gyors egymásutánban haladt előre, 1593. március 
2-án Fejérkövy István esztergomi kanonokká,zólyomi, 
majd nyitrai főesperessé nevezte ki. Később lemon-
dott esztergomi stallumáról, visszament szülőhelyére 
őrkanonoknak, amelyet Kutassy János püspök ado-
mányozott neki,1 ehhez járult az aradi prépostság is, 
mely minőségben Pethe Márton lengyerországi követ-
ségében részt vesz 1601-ben. 

Rudolf XII. decretuma 33. fejezete szerint a 
királyi tábla tanácsosa, 1606-ban pedig mint tinnini 
felszentelt püspök szerepel. 1608. április 19-én válasz-
tott veszprémi püspök, de 11. Mátyás koronázási 
aktáiban már mint nyitrai püspök és királyi kan-
cellár fordul elő. «Cancellarii dignitatem RR. Valen-
tinus Lépes Episcopus Nitriensis magno regiae gratiae 
testimonio obtinuit».2 II. Mátyás 1608. december 
16-án Pozsonyban keltezett okmányán ezek találtat-
nak : Datum per mantis Fidelis nostri nobis dilecti 
R. Valentini Lépess Electi Episcopi Nitriensis. locique 
ejusdem Comitis perpetui, Consiliarii et aulae nostrae 
per Hungáriám Cancellarii.3 

A kancellári méltóság Lépes Bálint püspököt 
székhelyétől távoltartotta, az egyházi ügyek vezetésé-
ben Keresztesi Máté, nyitrai kanonok, mint vicarius 
helyettesítette, de azért a püspök egyházának jogait 
mindig védelmezte s a többi között erélyesen tilta-
kozott Rédey Ferenc, Bocskay István egyik vezére, 
azon eljárása ellen, hogy 10.000 forint értékű éksze-
reket és becses okmányokat vitt el Nyitráról, mely 
alkalommal elveszett Szent István király legendájá-
nak egyik példánya is, mely a káptalan levéltárá-
ban emlékezetet meghaladó évek óta őriztetett.4 

Püspöksége idejében sok lutheránus volt Tren-
csénmegyében,5 szervezkedésük első ízben 1600-ban 
a biccsei zsinaton történt,6 de országos szervezetük 
megalkotása az 1610. március 28., 29., 30-án tartott 
zsolnai, az ottani templomban tartott zsinatra esik. 
A határozatok azonban a biccsei zsinat határozatai-
val lényegükben azonosak. E zsinaton szervezték a 
szuperintendensi kerületeket, 'körülírták a jogokat és 
véglegesen kimondották a katholikus egyháztól való 
elszakadásukat.7 E gyűlésen jelen voltak a berencsi, 

1 Ma már a főkegyúr nevezi ki a kanonokokat is, Mária 
Terézia óta. 

2 Vurum I. m. 346. 1. 
8 Vurum u. o. 
4 Vagner: Adalékok 51—53. 1. 
5 Pl. Egy 1613-iki kimutatás szerint Nyitrában, Liptóban, 

Turócban, Árvában a 178.513 főnyi lakosságból csak 48.673 
volt katholikus. Szilágyi S. A magyar nemzet tört. VI. 200. 1. 

« Határozatait 1. Religio 1911. 625. 1. 
7 L. Paska István : A zsolnai plébániatemplom egykor 

és most, 15—16. 11. 
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trencséni, szolcsáni, bittsei, besztercei, újhelyi, kasszai, 
turnai, hraduai, báni lutheránus lelkészek, azonban 
ma e plébániák legtöbbjében a lutheranizmust már 
csak hiréből ismerik. 

Forgách Ferenc gróf, mint metropolita, 1610. 
április 18-án ez ellen ünnepélyes tiltakozást jelenteti 
be, azt a kor szokása szerint a templomok kapuira 
kifüggesztette, a mi a lutheránusok táborában nagy 
elkeseredést szült. Az érsek (Pázmánnyal oldalán), 
hogy tekintélye egész súlyával léphessen föl, 1610. 
augusztus l - r e Nagyszombatba tartományi zsinatol 
hirdetett, melyen Lépes Bálint nyitrai püspök is 
megjeleni és az üdvös határozatokat aláírta. E zsi-
naton tárgyalták egyúttal az eltulajdonított nyitrai 
székesegyházi kincsek ügyét és ő felségéhez a király-
hoz követséget menesztettek, melynek egyik szóvivője 
Lépes Bálint püspök és kancellár volt. 

1618-ban a dunántúli peres ügyek elintézésére, 
mint biró kiküldetett. Tevékeny részt vett az 1618— 
19-iki országgyűlésen is.1 

1619. március 29-én okmányaink szerint mái-
kalocsai érsek, de kancellári méltósága megtartásá-
val; még ugyanebben az évben szeptember 24-én a 
győri püspöki megyének adminisztratora is, ezen 
cimek aláírásával szerepel a Bethlen Gáborral 1620. 
j anuár 16-án Pozsonyban megkötött fegyverszüneti 
okmányon. Meghalt Győrött 1623. április 26-án, hol 
a székesegyházban pihennek hamvai. Temetését Páz-
mány Péter végezte, a gyászbeszédet fölötte pedig 
Nagyfalvai Gergely győri őrkanonok mondotta. 

Történetíróink általában szelíd lelkűnek, szere-
tetreméltónak mondják.2 Politikája változó volt, azért 
a szóharc hevében kifogásolták tetteit; de bármint 
is vélekedjünk róla, azt elvitatni nem lehet, hogy 
Pázmány, valamint Forgách Ferenc gróf mellett 
egyike volt a kor legtevékenyebb főpapjainak. 

Mint író is kiváló volt, szorgalmasan dolgozott, 
több becses és hasznos munkával gazdagította iro-
dalmunkat. Irodalmi munkássága nyitrai püspöksége 
idejére esik.3 

3. Midőn Lépes Bálintot Kalocsára nevezték ki, 
helyébe Nyitrára Telegdy János került (1619—1644.). 
Született Újvárban 1571. táján nemesi szülőktől, 
unokaöccse volt Telegdy Miklós pécsi püspöknek és 
esztergomi érseki helynöknek, a XVI. század kiváló 
írójának, akinek révén Telegdy János is emelkedni 
kezdett.4 Theologiai tanulmányait Bécsben végezte, 
melyek után 1594. j anuá r 2-án Kutassy János akkori 
győri püspök a kisebb rendeket adta föl neki, feb-
ruár 9-én Vöröskővárában subdiaconussá szentelte s 
másnap Fejérkövy István nyitrai püspök zólyomi 
főesperessé nevezte ki. Nemsokára pappá szentelik, 

1 Szilágyi I. m. VI. 196. 1. 
2 Szilágyi S. I. m. VI. 185. 1. 
3 Részletesebben lásd Szinnyei József: Magyar irók élete 

és munkái, VII. 1108. 1. 
4 Katona: História M. Eccl. Coloc. II. 77. 1. 

első szentmiséjét a nagyszombati templomban tartja 
és elfoglalja az újvári plébániát, ahonnan Széplakra 
küldetett praefectusnak s ott három évet töltött. 

1605-ben már esztergomi olvasókanonok, 1608. 
június 13-án nagyprépost. 1608. j anuá r 22-én V. Pál 
pápa megerősíti a boszniai püspökségben, de mivel 
a török pusztítások miatt püspökségéből jövedelme 
nem volt, felsőbb engedéllyel megtartotta esztergomi 
2000 forintot jövedelmező prépostságát. A hires Bel-
larmin bíboros 1611. szeptember 21-én Rómában 
püspökké szentelte. 1613-ban váradi püspök és ki-
rályi tanácsos, ahol a püspökség gazdasági ügyeit jó 
karba helyezte, 1619. március havában II. Ferdinánd 
a nyitrai püspökség élére állítja. 

Nyitra egyházmegyében abban az időben a tren-
cséni főesperességben volt 45 plébánia és 15 fiók-
helység, a gradnai főesperességben 18 plébánia és 
9 filia, a székesegyházi főesperességben tulaj don-
képen 5—6 plébánia.1 

Alig volt ideje megismerkedni megyéje viszo-
nyaival, bekövetkeztek a Bethlen-féle háborúk, melyek 
alatt az ellenfél Nyitrát kegyetlenül elpusztította. 
Telegdy II. Ferdinánd hive volt s ezért természetes 
dolog vott, hogy Bethlen az 1620. augusztus 25-iki 
besztercebányai országgyűlés után, melyen királlyá 
kikiáltatott, csapatait a királyhoz hű Nyitra ellen 
vezette. Telegdy János püspöknek kevés magyar és 
német katonája voll, a várat nem védelmezhette 
eléggé s így az szeptember 9-én Bethlen kezére 
jutott, Telegdy püspök szabad elvonulásban részesült 
és Bécsbe menekült. 1621. tavasszal Bouquoi ismét 
visszafoglalta Nyitrát, de az ellenpárt ennek dacára 
sem nyugodott, 1620. július 17-től december 19-ig 
körülzárta, kiéheztette a várat és ezért a királyiak, 
már t. i. a Ferdinánd-pártiak, ismét kénytelenek vol-
tak Nyitrát föladni. A nikolsburgi békepontozatok 
szerint Nyitra Telegdy püspök birtokába került 
vissza.2 

A folytonos háborúskodás a várat és a várban 
lévő székesegyházat valóságos romhalmazzá változ-
tatta. Telegdy igyekezett az ütött sebeket gyógyítani 
s nevét különösen az által örökítette meg, hogy az 
alsó hajót teljesen helyreállította és hozzáépítette a 
jelenleg is létező felső templomot, melyek diszes 
vörös márványlépcsőzettel vannak összekötve.8 E felső 
hajó a tulajdonképeni székesegyház, a püspöki tró-
nus, a kanonoki stallumok, padok, a kettős orgona 
is itt van. 

Ezen szorgoskodás közben ujabb kitüntetés érte, 
1624-ben kalocsai érsekké neveztetett, de megtar-
totta a nyitrai püspökség adminisztratora cimet, mivel 
érseki birtokai el voltak foglalva.4 

Cserenyey István dr. 

i Vagner : Adalékok, 23. 1. 
s L. bővebben Vagner: Adalékok, 183—186. 11. 
8 Vurum I. m., 357. 1. 
4 Fraknói : Pázmány P., II. 432. 1. 
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A párisi immaculata-vita hitelessége. <u.) 

3. Már most az a harmadik kérdés: Megtörtént-e 
tényleg ez a nyilvános számonkérés, azaz a hires vita ? 

E vitát illetőleg számosan nyilatkoztak a leg-
újabb korig pro és kontra. Az első ki e vitát a mesék 
közé sorozta Alexander Natalis O. P. volt.1 Őt 
követte Ruard de Gard 0. P.,2 ki azt állítja, hogy 
Temesvári Pelbárt (+1504) volna az első, ki Stella-
r iumában beszél e vitáról.3 Renan e disputát azon 
legendák közé sorolja, melyeknek semmi reális alap-
juk nincs.4 Pluzánskit, mint említettem, már az első 
kérdés tárgyalásánál, a Reportata szerény, félénk 
szavai birták negativ álláspontra.5 Különben mind a 
ketten, Renan és Pluzánski, Waddingot (1636) tart-
ják e disputa kitalálójának. 

Tagadó állást foglalnak el még e kérdésben : 
P. Monsabree és P. Denifle O. P., ki Chart. Univ. 
Par is , t. II. n. 653. p. 118 in nota ezeket í r j a : 
«Inter fabulas omiiino reiiciendum est Scotuni Pari-
sios venisse ut Imin. Conceptionem tueretur et 
quandam disputationem eiusdem in causa fuisse.» 

Duplessis d'Argentre azt mondja, hogy a párisi 
egyetem aktái között 1384-ig semmiféle nyoma sem 
található e disputának.6 

Mindezek nehézségeit három pontba foglalhat-
juk össze: 1. Vannak, kik a Reportata szerény szavai 
miatt tagadják e vita hitelességét. (Pluzánski.) 2. Dup-
lessis d'Argentre a párisi egyetem aktáinak hallga-
tása miatt tiltakozik e vita ellen. 3. Végre az ellen-
vetők legnagyobb része azt állítja, hogy a tanukat 
illetőleg nem mehetünk túl Wadding vagy Pelbárt 
korán, azaz hogy a XIV. és XV. századból nincsenek 
tanúink. 

Vegyük már most sorba e nehézségeket. 
Az első, vagyis Pluzánski kételyét eloszlattuk 

már akkor, mikor az első és a második kérdést 
tárgyalva megállapítottuk, hogy Scotus Reportatáit 
nem írta a vita után, hanem a disputa előtt; sőt 
éppen az adott okot a disputára. 

A második nehézség tisztán csak negativ jellegű, 
amely csak akkor nyomna sokat a latban, ha Dup-

1 De scriptoribus illustribus saec. IV. c. V. a. 1. 
2 L'Ordre des Freres Prêcheurs et l'Immaculée Con-

ception. V. ö. Pauwels-Molini 275. 1. i. m. 
3 «Adversae partis tutoribus se opposuit ingeniosissimus 

Doctor, magnum fuit pondus argumentorum, quibus impete-
batur, erantque numero 200. Omnia sine interruptione, qui-
eto et tranquillo animo attente audivit, et mirabili memoria 
suo ordine resumpsit, solvendo eorumdem intricatas difii-
cultates et nodosos syllogismos, ea facilitate, qua Samson 
Dalilae ligamina in favorem Philistinorum posita, dirum-
p e b a t . . . Actus obslupefecit sapienlissimam illam Universi-
täten! Parisiensem, quae in gratificationem Scotum celeber-
rimo nomine Docloris Subtilis insignivit.» Lib. 4. part. 3. 

4 Op. citatum, t. XXV. p. 415. 
5 Op. cit. p. 19—20. 
6 Collectio Iudiciorum, 1.1, p. 1, pag. 275. V. ö. Pauwels-

Molini, pag. 275. 

lessis be tudná nekünk bizonyítani azt, hogy: elő-
ször a párisi egyetemnek e disputát illető aktái nem 
kallódhattak el és másodszor, hogy a párisi egyetem 
minden fontosabb tényt registrált. 

A dolog illustrálására álljon itt az a mindenki 
által elismert és soha kétségbe nem vont tény, hogy 
a párisi egyetem a XIV-ik század elején megünne-
pelte a Szeplőtelen fogantatás ünnepét. Erről Dup-
lessis szintén semmit sem tudott találni az egyetem 
aktái között, dacára annak, hogy e tényt két szava-
hihetőnek ismert kortárs is bizonyítja. 

Az első Aureolus Péter érsek (f 1322) ki : 
«Tractatus de Conceptione M. V. editusa Petro Aureoli 
Ord. Min.» cimű művében ezeket í r j a : «Sed clarum 
est, quod Dominus Papa, Cardinales et Romana 
Ecclesia sciverunt diu et notorie cognoverunt quod 
Ecelesia Anglicana et Universilas studii Parisiensis . . . 
celebrant festuni Conceptionis.»1 A második tanu 
Bakó János kármelita (f 1340) ki így nyilatkozik: 
«Non a multis annis disputatum est inter theologos 
in Universitatibus Parisiensi, Oxoniensi . . . et ubique 
determinatur, quod sanctum est, Conceptionem B. M. 
celebrare et in dictis universitatibus celebratur per 
statútum».2 Ezt bizonyítja még a vita koronatanuja 
Landulfus Caracciolus is (f 1351) «Tractatus de 
Conceptione Virginis» cimű művében: «Propter quod 
et ego idem Landulfus ipsorum sequens vestigia et 
qua inratus Univ. Parisiensi, ipsius statuta servare 
cupiens, huius Sacrae Conceptionis festum devote 
festivare cupio, ac omnibus festivandum esse pronun-
t io . . . etc.»3 

Már most kérdeni : nem volt-e «per statutum» 
előírt ünneplés legalább oly fontos esel az egyetem 
beléletében, mint Scotus disputája? Azt hiszem, hogy 
igen ! Nos és az egyetem aktái erről is hallgatnak. 

Hozhatnék föl egy más nem kevésbbé fontos 
analog esetet a párisi egyetem életéből, melyről 
szintén csak máshonnan és nem az egyetem aktái-
ból szerezhetünk magunknak tudomást. Ez szent 
Tamás disputája volna Peckam Jánossal de unicitate 
formae. 

Mi következik már most ezekből? Az, hogy az 
egyetem vagy nem registrált minden tényt, (ami 
valószínűtlen), vagy hogy e dolgokról szóló akták 
elvesztek. 

A harmadik nehézségnek a megoldása, amitől 
a szóbanfojgó vita történeti hitelessége függ, ma 
már a legkönnyebb. Nem is számítva azt a tradí-
ciót, mely «ab immemorabili» megőrizte e vita té-
nyét, nem is egy, de számtalan okiratot tudunk föl-
mutatni, nemcsak a XV-ik, de a XIV-ik századból 
is. Tehát maguk a kortársak, sőt Scotus tanítvá-
nyai tanúskodnak e vita történeti hitelessége mellett. 

1 Cfr. Deodat op. cit. p. 90, Pauwels-Molini op. cit. pag. 83. 
2 V. ö. Deodat p. 91. Pauwels-Molini pag. 83. 
3 Cfr. Cucharo, Elucidarius Virginis. pag. 831, in «Monu-

menta Autiqua Serapliica». Lovanii, 1666. 
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A párisi vitát bizonyító dokumentumok között 
méltán foglal el első helyet, mint azt már P. Paulini : 
«Vita B. J. Duns Scoti» újabb kiadója (191)4 Genua) 
megjegyzi, két epigramma, melyek a kölni zárda 
fabulái szerint — nemkülönben az epigrammák szö-
vege, tartalma és az azzal foglalkozó írók véleménye 
szerint — Scotus halála után készültek.1 

Az első epigramma így szól: 

Parisius, plora, moeslis inccde taccrnis, 
Hic perit in loto quod volât orbe decus. 
O Sorbona, tuas Illimités compone calhedras, 
Gultus ab ingeniis fons sacer arlis abest. 
Slraminis in Vico jilacidi certaminis ordo 
Cespitat; lieu! belli desinit esse caput. 

A másik epigrammában egyebek között e sorok 
is olvashatók : 

Concepta est Virgo sine labe parentis, 
Hic túlit, liic liaeresi proelia dira dedit. 
Inde genus meríti tantum sibi Papa ret'undens, 
Doctor Subtilis dicitur, inde dedit. 

Különösen e két utolsó sor egyezve Landulfus 
és a többi tanú azon állításával, hogy Scotus csakis 
a fényesen sikerült vita miatt kapta meg' a Doctor 
Subtilis nevet, kétséget kizárólag igazolja azt, hogy 
itt a párisi vitára tesz vonatkozást az epigrammák 
szerzője. 

A második dokumentum Landulfus Caracciolus-
tól származik, ki Scotus hallgatója volt a párisi 
egyetemen. Landulfus 1326-ban püspök, majd pedig 
amalfi érsek lett. Ebben a méltóságban érte őt a 
halál 1351-ben. Landulfus nagy irodalmi munkássá-
got fejtett ki s egyebek között egy: «Tractatus de 
Conceptione Virginis» cimü müvet is adott ki, ahol 
részletesen beszél a párisi Immaculata-vitáról. 

Landulfusnak e művét nagyobbrészt átírta és 
íg}r számunkra megőrizte Antonius Cucharo acernei 
püspök «Elucidarius Virginis» cimü művében. E mű 
először 1506-ban jelent meg Nápolyban, majd pedig 
1666-ban Lövenben «Monumenta Antiqua Seraphica» 
című gyűjteményben. 

A párisi vitáról Cucharo háromszor is beszél, 
az első részben kétszer, (pag. 629 és 720 lőveni 
kiadás), a harmadik részben (831. old.) megnevezi 
Landulfus Caracciolust is, kitől a szóbanforgó vitát 
illetőleg ezeket írta á t : «Has rationes Landulphus 
adducit in Tractatu de Conceptione Virginis. Qui 
etiam (licit, quod D. N. F. Christus Scotum Doctorem 
eximium Ordinis Minorum Parisiis destinavit, ubi 
Apostolico iussu fuit facta publica disputatio de 
huiusmodi Conceptione Virginis; qui quidem Scotus 
confutatis rationibus et argumentis adversariorum, 
ita Concepcionis Virginis innocentiam defensavit, 
quod adversarii omnes obmutescentes, defecere in 
disputando. Quapropter opinio Minorum a Parisiensi 
studio illico approbatur. Scotus vero Doctor Sub-

1 Vide Paulini op. cit. p. 13—14. 

tilis propter hoc appellatus, laetus ad propria se 
recepit.» 

Landulfust méltán tekintik ebben a kérdésben 
koronatanúnak, nemcsak azért, mivel kortársa volt 
Scotusnak, hanem azért is, mivel a XV-ik századbeli 
tanúk nagyobbrészt tőle függnek. 

Molnár Arkangyal O. S. F. 

B u d a p e s t . A szabadkőművesség hadi felvonulása az ^pvhá 
egyház ellen. — 2-ik pont. «A kath. egyház az ember üdvös-
ségére nézve az egyedül üdvözítő hitet követeli, ami az em- V í l a g ~ 
beriséget megosztja; a szabadkőművesség legfőbb élet- J\rónik. 
elvnek a szeretetet tartja, amely egyesít». (Hazudik a 
szabadkőművesség, mikor a szeretet elvét hirdeti leg-
több elvéül. Az ő legfőbb életelve a gyűlölet a tiszta 
keresztény vallás, vagyis a katholikus egyház ellen, 
amely a krisztusi isten- és emberszeretet átörökítője. 
Abban pedig, hogy a katholikus egyház azt hirdeti, 
hogy az üdvösségre vezető igazság, vagyis az igaz hit 
csak egy, és csak egy lehet, tökéletesen igaza van 
a katholikus egyháznak, inert Krisztus urunk is azt 
mondta : «Én vagyok az üt és az igazság», t. i. egy út 
s egy igazság. A hitben való állítólagos szabadkőműves 
türelem nem megbecsülése, hanem lebecsülése más 
ember Iliiének, amely lebecsülés onnan származik, mert 
az ily hitközömbös ember előtt minden hit egyenlően 
értéktelen, ami a lelki blazirtságnak legalsó foka. 

3-ik pont. «A katholikus egyház az emberi termé-
szetnek alapjában vett romlottságát tanítja ; a szabad-
kőművesség pedig azt tanítja, bogy az ember fejlődés-
képes a tökéletességre, a tiszta emberségre.» (Az egyház, 
midőn az emberi természet romlottságát tanítja, nem 
tesz egyebet, mint oly igazságot hirdet, melyet minden 
ember érez és minden nyílt eszű ember elismer. Ezzel 
kapcsolatosan az egyház azonban az embernek fejlő-
désképességét nemcsak elméletben ismeri el, hanem 
annak alapján a fejlődést, a haladást, a tökéletesedést 
minden ember kötelességének hirdeti.) 

7-ik pont. «A kath. egyház a szellem műveltségével, 
vagyis a civilizációval engeszlelhetetlenüi áll szemben ; 
elveti a haladást; a szabadkőművesség a haladást mint 
eszközt használja, hogy a szellem műveltségét (Geistes-
kultur) előmozdítsa és megkönnyítse». (A tények ép az 
ellenkezőt bizonyítják. A kath. egyház annyira nem 
ellensége a szellem művelésének, a civilizációnak, hogy 
annak valóságosan egyedül való megteremtője, aki nél-
kül az ostobán büszke páholy test vérek azt sem tudnák, 
hogy mi az a civilizáció. Az egyház 2000 éves kultúr-
munkája megdönthetetlen bizonyíték.) 

8-ik pont. «Kath. egyház és szabadkőművesség 
közölt ily ellentétes vélemények mellett az emberi ter-
mészetről és az emberi kultúráról merő ellentétnek és 
hadi állásnak kell kifejlődni. Tökéletesen igaza van az 
ellentétre nézve. Ámde akkor mit jajgat a .• . testvér, 
hogy a katholikus egyház kizárja a szabadkőműveseket 
kebeléből és kegyszereiben nem akarja őket részesíteni. 
Hiszen maga elismeri egy következő pontban, hogy a 
szabadkőműves nem lehet az egyház «követője». íme 

a 12. pont. «Hűséges szabadkőműves nem lehet az 
egyház buzgó követője... Mert ő nem hódolhat a szabad 
emberségi gondolatnak s egyúttal az ész feláldozásának». 
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(Esze föláldozását katholikus embertől nem követeli 
senki. Ezt a föláldozást irigység nélkül átengedjük a 
páholytestvéreknek az ö hókuszpókuszaikkal s babonás 
emberségi vallásukkal együtt.) 

Hogy a szabadkőművesség harca fokozódik s gyűlö-
lete a katholikus egyház ellen elmérgesedésnek indult, mu-
tatja a jelen esetben az a körülmény, hogy Weisz dr. 
.•. testvér fölhívja páholytestvércinek figyelmét arra, 
hogy végrendeletben intézkedjenek az iránt, hogy «római 
katholikus pap» halálos ágyukon meg ne közelíthesse 
őket. Miért épen csak a «római katholikus pap» ne 
közelíthessen szabadkőműves ember halálos ágyához?! 
A felekezelek lelkészei nem érzik ebben a szabadkő-
műves Ítéletben a maguk lebecsülését s annak meg-
állapítását, hogy tőlük a szabadkőműves istentelenség 
egy csöppet sem léi ? ! 

* 

B e r l i n . Hogy beszél a német szociáldemokrácia a 
választások után Krisztusról ? — Választások előtt és 
alatt, ha egy-egy katholikus lap azt hirdette a katho-
likus munkásságnak, hogy a szociáldemokratákkal kar-
öltve nem mehet, mert azok ellenségei a keresztény 
vallásnak, a szociáldemokrata újságok kigyót-békát 
kiabáltak az ilyen kijózanító figyelmeztetést hangoztató 
katholikus lapok és lapírók ellen. A szociáldemokrácia, 
mikor neki a nép szavazatára volt szüksége, kiállt a 
piacra s mellét verdesve vallástiszteletet hirdetett jobbra-
balra. Bezzeg most, a választások után, szabadoknak 
érzik magukat az elvtársak minden tekintettől ; tartóz-
kodás nélkül gyalázzák a keresztény vallást s az ő is-
teni alapítóját, az Úr Jézust. A «Vorwärts» c. vezető 
szociáldemokrata lap, az ő húsvéti számában, húsvéti 
«ünnepi» szózatban, minden történeti igazsággal ellen-
iéiben, szajkómódra utána mondva a hitellen egyetemi 
tudománynak káromlásait, az Úr Jézust «ama galileai 
rebellis»-nek nevezi, «aki néptörzsét harcra szólította» 
és «akinek semmi köze (blutwenig zu tun hat) a theo-
logiának agyonjavított, civilizált és frizírozott Krisztu-
sához; aki karddal jött és nem pálmaággal, a ki telte-
ket prédikált, nem szavakat, aki megváltó volt, de tor-
laszon és nem szószéken.» Hogy mily foka a tudatlan-
ságba kapaszkodó gonoszságnak szükséges ahhoz, hogy 
valaki a világ isteni Megváltóját «barikádhős»-nek merje 
káromolni, annak megítélését szabad legyen az olva-
sóra bízni. 

Ugyanaz a lap az ő húsvéti vezércikkében a ke-
resztény vallás húsvéti eseménykörét legendának nevezi 
s a következőket írja róla: «A liusvétlegenda megvál-
tásról szóló legenda, tehát csak legenda s mint ilyen, 
minden tetterőt megbénít, a bilincsekbe verteknek a láncot 
még nehezebbé teszi. — Ez az eltérés a ténytől okozza 
azt, ami a legendát a modern munkásosztály-előtt úgy 
tünteti tél, mint idegen nyelven szóló híradást. Mert a 
XX. század proletariátusa szinte lázában van az élet-
kedvnek, szinte izzó tetterő duzzad benne s el van telve 
azzal a tudattal, hogy kívülről jövő megváltó egy sem 
fogja ezeket a láncokat lehámlasztani, hogyha ö maga 
nem tépte le ezeket magáról. Saját mellében (a modern 
proletariátuséban) vannak az ő sorsának csillagai. Mind-
nyájunk számára, kik ma, a kapitalizmus idejében, 
nyomorgunk és terhelve vagyunk, a húsvéti harangok 
nem lehetnek egyebek, mint pengő érc vagy mint a 

társadalmi forradalom (felforgatás) vészharangjai. E mil-
liók és milliók számára ezek a harangok a jubileum 
(a feltámadás és öröm) harangjai.» 

Azt hiszem, hogy a forradalmár szociáldemokrácia 
e nyílt vallomásához sem loldalék, sem magyarázat-
képpen nem kell semmit hozzátennünk. Világos az egész-
ből az, hogy a szociáldemokrácia a legvadabb termé-
szetű aposztazia, elszakadás a keresztény vallástól. Jaj 
annak az országnak, melyben a szociáldemokrácia a 
törvényhozást hatalmába keríti ! —;/ —la. 

T á j k é p e k • X. Hajzolja : Mester. 

Az e l s ő k á p l á n i a . II. — Kissé elébe ugrottam 
az idő folyásának, mikor Pali bácsit ez élettől való 
elbúcsuzásában is bemutattam. De úgy gondoltam, 
hogy abban a néhány, általános, egész képben jobban, 
egyszeribben megismerheti az olvasó, hogy ki és mi 
volt Pali bácsi, az én első főnököm, mint sok-sok 
áradozó magyarázatok útján. 

. . .Ot t vegyük föl tehát m o s t a szálat, hogy indu-
lóban vagyok -— az első kápláni állomásra. (Mert a 
káplán csak állomásra megy. Állása még nincs. 
Vannak azonban plébánosok és egyáltalán emberek, 
akik jó, hálás «állásukat» is csak amolyan «állo-
másoknak» tekintik — a karrier gyorsvonatán.) 

Kemény téli nap volt. Abból a zúzmarás, ropo-
gós napokból való, mikor azt gondolja az ember, 
hogy a királyi Nap is — vakparádézik. 

Édes apám bundába pakolt. Anyám keszkenők 
közé rejtett. Úgy ültem azon a paraszt szekeren, 
melyen diadalmenetemet tartottam első káplánságom 
felé, mint aki egyenesen az északi sarok fölfedezé-
sét tűzte ki céljául. 

Szülőföldemről Szerednye mintegy öt órai út — 
szekeren. Munkácson megpihentem, mint egykor 
őseink a honba való érkezés közben. És lelkemben 
én is építgettem a dombot, hordozgattam a földet, 
melyre aztán légváraimat elhelyeztem. Miközben 
nógattam földimet, egy becsületes kis gazdát, az in-
dulásra. 

Öreg estére vált az idő csaknem, mikor Szerednye 
alá érkeztünk. A községre már ráborult a nagy, 
csillagos esi. A falusi mélységes nagy csend. A ház-
sorok ablakaiból gyér világosság szűrődik. Az utca 
néptelen, akár a nagy pusztaságon. 

— Kutya-ugatás sincs itt, jegyzi meg az én 
földim — nem hogy embert látnék. 

Végre, mikor a dombokhoz értünk, velünk 
szembe jő egy — alak. Fehér gubába bújt. Fázik, azért 
siet úgy. 

— Hé, bátyó, szólítja meg az én földim. -— 
Merre lakik a katholikus tisztelendő ú r ? 

Az alak meg sem áll. Hanem meghuzogatja vál-
lait. Először jobbra, azután balra. Es mond ja : 

— Nyeznám niagyarszki . . . 
A kocsisom lemondólag csap a lovai közé. Aztán 

hátrafordul nagy búsan: 
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—- No, tisztelendő uram, itt savanyodik meg ezek 
közt a tótok közt. 

Lassan, ünnepélyesen cammogunk föl aztán a 
dombra. Egyszerre két torony fehérlik felénk. Két 
egymás mellé épített templomnak tornya. Mintha 
csak ikertestvérek lennének. A latin és görög egye-
sült szertartású templom. 

* 

Pali bácsi nem volt otthon. A szomszédos ház-
ban, a kaszinóban durákozott. Egyetlen szórakozása. 
Egyetlen megengedett, kockázatos befektetése. 

Jó meleg szobájába vezetnek. Pedig olyan gyer-
meki kíváncsisággal vágyakoztam az «én» szobámba. 
Úgy szerettem volna látni azonnal. Mindjárt. Ebben 
a szempillantásban. De hallgattam. Legyőzte vágya-
mat a gondolat, hogy mégis csak a principálisnak 
kell engem oda bevezetni. Megfelelő ünnepélyesség-
gel. A jó Isten szerelmeért — az első káplánszo-
bámba! Az én szobámba! És engemet, aki tizenkét 
gyenge esztendőn keresztül mindig a «mi», a közös 
termünkben éltem. 

Körülnéztem tehát a Pali bácsi szobájában. Pu-
ritán egyszerűség. Mindenben a legnagyobb egyszerű-
ség. Akár egy polgárházban. Aztán leültem és elkez-
dettem gunnyasztani. Mint a kis diák, akit először 
visznek idegenbe, «német szóra». Tudja a jó Isten, 
engem is az az érzés fogott el, mintha «tót szóra» 
küldöttek volna. A magyar nyelv emlőjéről. A tisza-
háti beszéd izétől. Attól a hamisítatlan magyar, izes 
nyelvjárástól. Mintha az én földimnek, a szekeresem-
nek, szavai szeget ütöttek volna az eszembe. Az eszem-
ből belenyilalott volna ez az ütés a szivembe. Épen 
a szivem legközepébe. 

— Itt savanyodik meg! A tótok közt. 
Iszen, még a plébánián is alig-alig beszél valaki 

magyarul. Magyarán meg épen nem. Mit csinálok én 
itt, Uram Teremtőm? Szinte ökölbe szorul a kezem, 
úgy beszélt a lelkem. Hangtalanul, csendesen, de olyan 
energikusan : 

— Vagy én tanulok meg tótul, vagy ők fognak 
megtanulni magyarul. Harmadik «vagy» non d a t u r ! . . . 
Es a harmadik «vagy»-ból felrezzentem. Megijedtem. 
Jó, hogy épen hangokat hallok. 

A plébános úr érkezett haza. Mintha csak ebben 
a szempillantásban érkeznék. Úgy látom. Olyan hív-
séges a rá való emlékezésem. Az első benyomás ! 
(Úgy-e, az az «első», a «legeslegelső» benyomás.) 
Az a gömbölyű, jóságos arc. Olyan mosolygós, akár 
az édes anyám arca. Ugy süt felém a verőfénye, az 
őszintesége, a keresetlensége, az egyszerűsége, akár 
maga az Igazság, az Őszinteség. A közvetlen Közvet-
lenség. És az a két apró, de csillogó fekete szem. 
Akár a fehér galambnak a két fekete kis szeme. A 
galambnak, melyről mondják, hogy nincsen epéje. 

Na hát, mi ? -— mosolyogta Pali bácsi a szo-
kásos kérdésével. 

Siettem annak rendje és módja szerint be-
mutatkozni. 

— Főtisztelendő u r a m . . . (mégis csak ez a tisz-
tesség, gondoltam.) 

0 elvágta mondókámat azonnal. 
— Na hát, mi ? — És csodálatosan, majdnem 

döbbentően reám bámul. Mintha valamiben megbi-
zonyosodott volna. Mintha ebben a pillanatban egész 
gondolatfolyam, valóvá vált sejtelem szaladt volna 
végig lelkén. 

Úgy is volt, mint később, a legteljesebb bizalom 
gyönyörű napjaiban megtudtam. Fz a gondolatfolyam 
pedig ilyen logikai utat tett: egy pillanat, egy pilla-
nat alatt, egy megszólítás hal latára: 

— Sok káplánom volt. Most íme kettő egymás-
után «megföuraz». Ezeknek utasítása van. Talán onnan 
felülről, hogy én végképen megszűntem — bácsinak 
lenni. Ezeket eltiltották a bácsizástól. No, idáig j u -
tottam. 

Pedig sejtelmében egy szemernyi valóság sem 
volt. Amiről ő kevés idő után teljesen meg is győ-
ződött. Egy rövidke óra, egy szinte magától kínál-
kozó fordulat s ő és az ő új káplánja, már mint jó 
magam, oda jutottunk, ahol a «bácsi» és «az öcsém 
uram» egymásra találhattak. 

. . .Úgy történt, hogy az elődöm vén káplán volt 
már bizony. Talán a kelleténél is vénebb. És amo-
lyan önérzeti túltengéssel kopogtatott be Pali bácsi-
hoz. Szinte éreztetni akarta, hogy ő nagyvárosból 
lejtőzött le ebbe a nyomorúságos fészekbe. És Pali 
bácsihoz. A «szűklátkörű» vidéki plébánoshoz. 

Pali bácsi észrevette. A legelső bemutatáskor 
tisztában volt a «helyzet»-tel. Pali bácsi tehát behú-
zódott lelkének bensejébe. Szinte eleresztette magá-
tól, szivétől a káplán «ur»-at. Az meg örült neki. 
Folytathatta életmódját. 

Egész este egyetlen szóval sem emlékezett meg 
elődömről. Nagyon föltűnt ez nekem. Még azt sem 
említette, hogy itt van-e, vagy már elutazott az elő-
döm, a káplán úr. Végre is kedvező alkalommal 
megkérdeztem, itt van-e még elődöm, vagy talán el-
utazott? 

— Itt van még a községben, — szólalt meg csen-
desen, nagyon gondolkozva Pali bácsi. — Vagy talán 
a vidéken búcsúzik. Sok az ismerőse. Talán épen 
ezért nem volt ideje szegénykének megismerni és 
megszeretni otthonát. 

— Akkor én még nem is foglalhatom el szobá-
mat? — kérdeztem szinte megütközve. 

— Nem, nem, édes öcsém. Nálam lesz. Az én 
szobám lesz az otthona. 

— Úgy szerettem volna legalább látni az «én» 
szobámat. 

Pali bácsi mosolygott. De úgy mosolygott, mintha 
mosolyába akaratlanul is egy kis gúny, amolyan je-
lentős szatira furakodnék be. 

— No, ne kívánja azt most még látni. Azt a 
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szobát jól ki kell ám szellőztetni, súrolni, me-
szelni . . . 

— Olyan régen volt szellőztetve ? 
— A tisztelendő káplán úr alapjában igazán jó 

ember. Csak egy legszemélyesebb passziója, talán in-
kább szenvedélye zavarja. Oh, milyen kár, hogy za-
varja. Nem bir, nem tud egy óráig, talán negyedóráig 
sem itthon maradni. Amolyan peregrináció ez, öcsém. 
Vándorösztön. Van ez a madaraknál is, hogy nem 
szeretik fészküket. Nem birnak egy helyen maradni. 
Repülnek, szállanak ágról-ágra, házról-házra, vidék-
ről-vidékre. 

Néma csend követte Pali bácsi szavait. Aztán még 
egyszer szólott elődömről. 

— Jó fiú, de sohase lesz megelégedett ember. 
Nincs meg lelkének harmóniája . Lelke egyensúlya 
megbillent. Savanyú, nagyon savanyú ember. És na-
gyon vigyázni kell, mert ahol egyszer pihenőt, meg-
állást tart, ott mindenkit besavanyít, mindenkit elé-
gedetlenné tesz. Azt mondják pedig, hogy nemrég 
még művészkedett. Kitűnően zongorázott, és hogy 
az összhangzattant tanulmányozta. És mindez nem 
használt. Ahova beteszi a lábát, ott bomlás, ottössz-
hangtalanság keletkezik. Mintha csak arra született 
volna, hogy mindenütt diszharmóniát csináljon. Mi-
lyen kár! Pedig jó fiú. 

A meghatottság bilincseibe jutottam. Egyetlen 
szót nem tudtam ejteni. Üe nem is mertem. Csak 
néztem Pali bácsira, néztem és vettem észre, hogy 
szemei megtelnek könnyel. 

Az igaz testvérnek könnyeivel. 

M a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y i i n t é z e t R ó m á -
ban . Azon alkatomból, hogy Fraknói püspök a Szent-
István-Társulatnál és a M. T. Akadémiánál legújabban 
ismét nagy alapítványokat tett, a magyar lapok nagy 
örömmel és lelkesedéssel emlékeznek meg a kiváló 
tudós és főpap fejedelmi bőkezűségéről. Engem azon-
ban — nem tagadom — nagyon elszomorított e dolog, 
s bizonyos keserűség szállta meg lelkemet s elgondol-
tam, miért kellelt ennek így történnie s nem máskép-
pen, úgy ahogy azt a nagynevű alapító tervezte? 

Ismeretes dolog, hogy Fraknói már évekkel ezelőtt 
intézetet alapított Rómában a magyar történettudomány 
és a magyar művészetek előmozdítása céljából. Ezen 
intézetet bölcs előrelátással tavaly állandósítani, azaz 
örök alapítvánnyal ellátni akarta s ezért ezirányú ja-
vaslatával a püspöki karhoz fordult, de (mint tudjuk) 
e javaslatot a püspöki kar nem fogadta el. Igy történt 
azután, hogy Fraknói most azt a pénzt, melyet a római 
intézet fejlesztésére szánt, úgy értékesítette, hogy abból 
alapítványokat tett a fentebb említett tudományos tár-
sulatoknál. Egy szóval a római magyar tudományos 
intézet eszméje megbukott,1 s ezért nem tudok én ör-
vendeni ezen alapítványoknak, mert ebből azt látom, 

1 Ugy tudom, hogy a püspöki kar tovább tárgyalja a tervet. 
Szerk. 

hogy maga Fraknói is feladta azl a tervéi, hogy azon 
intézet egyházi alapon létre jöhessen. 

Nem vádolok senkit, csak konstatálni kívánom, 
hogy ismét egy hatalmas pozíciót vesztett el a magyar 
katholikus egyház ; hogy ismét egy olyan erős várat 
adott fel, amelyből nemcsak hogy sikerrel verhette 
volna vissza az ellenség támadásait, hanem abban egy 
egész sereg tanult, iljú harcost is nevelhetett volna; 
hogy csekély anyagi áldozat miatt nem létesülhetett 
egy olyan intézmény, mely hivatva lett volna örök di-
csőségét hirdetni a magyar katholikus egyháznak. 

Es amit az egyház ilyenformán elszalasztott, azt 
előreláthatólag meg fogja valósítani az állam. Berzeviczv 
Albert, a M. T. Akadémia elnöke, a napokban egy be-
adványt intézett a kultuszminiszterhez, amelyben ki-
fejti a római magyar tudományos intézet fontosságát s 
kimutatja, hogy miután Fraknói e célra ottani házát is 
átengedi, az évi 30.000 koronával megvalósítható, kéri 
tehát a minisztert, hogy ezen összeget már a jövő évi 
költségvetésbe vegye be. Nincs ellene kifogásom, hogy 
ezen intézetet az állam felállítsa. Nagyon jól teszi. Csak 
az a baj, hogy ezen intézet csak állami lesz s pár év 
múlva jóformán senki sem fogja tudni, hogy az tulaj-
donképpen Fraknóinak köszöni létezését s azok a tu-
dósok és azok a művészek, akik onnan kikerülnek, nem 
lesznek katholikus tudósok, nem lesznek egyházi mű-
vészek. Ismerjük állami intézményeinket, nálunk az ál-
lami annyit jelent, hogy nem vallásos és elsősorban 
nem katholikus ! Abba az intézetbe tehát papok nem 
igen fognak bejutni. 

Panaszkodunk, hogy nincs katholikus tudományos 
irodalom, hogy nincs vallásos művészet, és még sem 
teszünk annak érdekében semmit. Most itt volt a jó 
alkalom, hogy kiváló történetírókat, jeles festőket és 
szobrászokat neveljünk magunknak, illetőleg az egy-
háznak ; és nem ragadtuk meg a kedvező alkalmat. 
E sorokat pedig nemcsak azért írtam, hogy ezt elmond-
jam, mert panasszal sokra nem megyünk ; hanem hogy 
felkérjem a magyar katholikus társadalom vezetőit, 
hogy lépjenek sorompóba és segítsék megteremteni a 
magyar katholikus tudományos intézetet Rómában. 

Gy. T. 
* 

S t é g e r I s tván negyvennyolcas nemzetőrkapitány, 
cibakházai plébános életrajza. Irta Szentimrei Mártha. 
Mindszent, 1911. 13. 1. 

87 éves ősz férfiú és gyémántmisés pap, akit a 
füzet szerint nagyon szeretnek Cibakházán. Bizonyítéka 
ennek a jelen füzet is, melyet egy protestáns vallású 
hölgy írt a kath. papról. Elmondja életét, különösen 
1849-iki szereplését úgy, ahogy az öreg úr elbeszélte 
előtte. Érdekes és eseményekben elég gazdag egy élet. 
Érdekessége az életrajznak persze főkép abban van, 
hogy egy más vallású s hozzá egy hölgy, hogyan fogja 
föl és hogyan értékeli a kath. pap misszióját és tevékeny-
kedését. Lássunk néhány részletet. 

Az öreg plébános bácsi «az összes felekezetek fölé 
emelkedve, lelke áldását egyformán hinti mindenkire.» 
(12. 1.) 

1849-ben a Leiningen csapatában egy «hórihorgas 
cserepár» orrát harapta le, hogy szabaduljon támadójá-
tól. (7. 1.) 
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«1849-ben Bobory Károly ceglédi plébános össze-
hívta a váci egyházmegye papjait azon ürügy alatt, 
hogy Szarvas Ferenc káptalani helynök intézkedései az 
alsó papság életét veszélyeztetik. A ceglédi gyűlés Szarvas 
Ferencet letette s helyébe Boboryt választotta meg 
vikáriussá». (7. 1.) Stéger is ott volt. 

Mint kapitány 1848-ban a zsidó árendást kinevezte 
hadnagyává. «Igy volt egy 60 éves hadnagya, egy 
másik tiszte — szintén egy zsidó fiú — alig ért még 18 
évet». (6. 1.) 

«Páratlan felvilágosodottságában, mely csak a nép 
haladását óhajtja, annak agyonterheltelése nélkül, ő 
indítványozta — mint cibakházai plébános — az iskolák 
államosítását, gyémántmiséje alkalmával». (10. 1.) 

Misézéskor, de ezt persze már csak a református 
vallású hölgy látta rajta, «a szentírás fölé hajol». (1. 1.) 

Ilyeneket ír a szeretettől környezett öreg plébános 
dicséretére. 

De emellett iskolákat építtetett, alapítványokat tett 
s sok jót gyakorolt népével. S így nemcsoda, hogy, Író-
nőnk szerint «életével több hivet szerzett a katholiciz-
musnak, mint azok, akik minden áron téríteni akar-
nak» s nem csoda, hogy «e sorok irója, aki hithű refor-
mátus ugyan, áhítattal térdel az emberszeretet szent 
oltára elé, melyen Stéger István egész életében áldozott». 
(12. 1.) 

A prot. hölgy szerint ezek a dicséretreméltó vonásai 
az öreg plébános úrnak. x. 

* 

Toussaint: Mentsd m e t j l e l k e d e t ! cimü, Romaisz 
Ferenc báttaszéki kanonok-plébános jeles tollával ma-
gyarosított műve II. kiadásban jelent meg. Ara 5 kor. 

Lelkigyakorlatokra úgy vezetőknek, mint a lelki-
gyakorlatot végzőknek, főleg szentbeszédekre, első sor-
ban missiókra igen alkalmas könyv ; 50 szentbeszéd, 
melyek mindegyikéből kettő is kikerül, egy egész év-
tizedre szolgáltat prédikációs anyagot. 

De más szempontból is igen jeles könyv ez. Azért 
nagyon ajánlom paptársaimnak, terjesszék a nép között 
és intelligens emberek kezébe is juttassák. A tanítók-
nak és tanítónőknek mindennapi kenyerük legyen, ha 
akarnak vallásos lelki életet élni. Nem elég sajlótámo-
gatás ám, ha nem ép egészen szennyes regényt átolvas 
valaki. Némelyik már azt hiszi, hogy nagy áldozatot 
hozott a jó sajtó oltárára, lia egy ilyent végigolvasott. 
Ez nem elég. Épületes könyveket is kell olvasni és 
terjeszteni és ilyen a : «Mentsd meg lelkedet!» Rendkí-
vül élvezetes, épületes és hasznos. Drebitka Ferenc S. ./. 

* 

G y a k o r l a t i h i t e l emzések . I. kötet. lila Buzsáky 
Imre vörösmarti plébános. Pécs. 1911. 212 1. Ára 
3 korona. 

A legnehezebb mesterséghez, a kis elemi iskolások 
vallástani oktatásához egy jóravaló segédkönyv. Afféle 
«vezérkönyv», vagy még annál is több : a szó legszoro-
sabb értelmében kész előadások a hitelemzők számára. 

A szerző ezen I. kötetben az I—II. osztály anya-
gát dolgozta löl s osztatlan iskolát tart szem előtt, 
amilyen — szerinte — legtöbb van. «E gyakorlati 
hitelemzéseket — mondja az Előszóban — elsősorban 
kezdő hitoktatóknak s olyan tanítóknak szántam, akik 

egyházi hitoktató hiányában maguk végzik a hitelem-
zés terhes és nehéz, de édes föladatát». 

Az elvégzendő anyagot 60 órára beosztva végig 
tárgyalja, oly módon, mintha előliünk végezné tanítói 
lisztét. Olvassuk magát az előadást, a magyarázatot 
óráról-órára és pedig egy tanult s a pedagógiai elméle-
tet a gyakorlatban igen ügyesen alkalmazni ludó hit-
elemzőtől. Kezdve az első órán, ahogy a hiloktató 
először lép be az iskolába, végig az órák hosszú során, 
utasításokat ír elő a hitoktatónak, hogyan vezesse be 
előadásait, hogyan viselkedjék a gyermekekkel szem-
ben, milyen legyen pedagógusi magatartása s aztán 
végig elmondja előttünk az órai anyagot, ügyes, szemlél-
tető magyarázatok kíséretében, melyek valóban nem-
csak megértetik a kis elemistával a tárgyat, de lelkére 
is nemesítőleg képesek hatni. A tanítás mellett ugyanis 
ezekben a magyarázatokban annyi nevelői elem van, 
amennyit csak a jó vallástani oktatástól várhatunk el. 

A szerző módszere nem gépies tanitás, emléztelés ; 
hanem értelmes s a kis gyermek felfogó tehetségéhez 
mért munka. Erre a tanítási módra ugyan nem merül 
fel a szülők részéről a panasz, hogy feleslegesen terheli 
meg a gyermekeket. Ebben a tanításban van élet, van 
kedvesség, van előkelőség s van: szemléletesség, mely 
leköti a gyermek figyelmét s aztán akaratát. 

Erre a könyvre valóban szükség volt, hogy végre 
rámutathassunk, mint mintára : így kell a katekizmust 
tanítani. Mert ma már mind többen ismerik a peda-
gógiai elméleteket, talán sokan egészen tisztában is 
vannak a didaktikai követelményekkel s még sem 
tudnak mindnyájan tanítani, tanításukkal nem tudnak 
kellő eredményt felmulatni. Mert nagy különbség van 
az elméleti jártasság s a gyakoriali alkalmazása között. 
A jó tanitót pedig a kathedrán tanítványai között lehet 
megismerni. 

Buzsáky nemcsak szabályokat mond, hanem sza-
bály szerint is tanít s azért különösen a kezdő hitoktató-
nak olv könyvet nyújt kezébe, melyből óráról-órára 
készülhet előadásra. De talán nemcsak a kezdő kate-
kétáknak használhat, az öregebb is tanulhat tőle : 
modort és szemléletességel, a sikeres tanításnak ezt az 
elmaradhatatlan két kellékét. 

Úgy irányítja magyarázatait, hogy egyúttal elejét 
veszi a kíváncsiskodó és sokszor a katakétát is zavarba 
hozó gyermeki kérdezősködéseknek, meri szavából meg-
értik, egy-egy misztériumhoz milyen fogalmakal kell 
kötni. S ezeket a szemléleti képeket ügyesen és mindig 
tapintatosan megkeresi a gyermek szemléleti körében. 

Szóval ez a könyv tetszik énnekem és pedig azért, 
mert céljának megfelelőnek találom. Mindenesetre képes 
lesz lendíteni elemi hitoktatásunkon és a szokásos 
panaszokból sokat elhallgattatni, ha használatba veszik. 
Előadása rendkívül könnyen folyó és világos. 

A szerző benyomásaim szerint szereti az iskolát 
és szeret tanítani; aminélfogva igyekezett is avatotlságot 
szerezni a pedagógia elméleteiben, hogy jól taníthasson. 
Nem egyszerű mesterember, nem afféle ügyes s dreszi-
rozni tudó naturalista szól tehát e könyvből, hanem 
egy intelligens katekéta, kinek finom Ízlésére vall a 
többi közölt, az a többször előforduló figyelmeztetés is : 
óvakodjék a hitelemző ennél és ennél a tételnél (pl. a 
betlehemi istállóról szólva 89. 1.) a póriasságtól. 
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A katekéta e könyvben a katekizmusba bevezetett 
didaktikával log találkozni, s ha talán nem is ért egyet 
a szerző minden részletével, hisz sok függ az egyéni 
ségtől, az egyéni felfogástól; de oly alapot, oly vezér-
fonalat talál benne óráról-órára, amelyen biztosan elin-
dulhat, kivált lia önálló előkészületre módja vagy ideje 
nincsen. 

Jó lesz lia a szerző így dolgozza fel az egész elemi 
tananyagot. —s. 

E) Antiochiai Ignác levelei. 
(Ad Philad. 4; Ad Eplies. 5, 2; Ad Magnes. 7, 2; Ad Tral-

lian. 7, 2 : ftuataar/jptov keresztény oltár.) 

Alig egy évtized választja el eme forrásunkat a 
római Kelemen imént tárgyalt levelétől. Róma és 
Görögország volt ennek a szintere, Ignác meg Kis-
Azsia területére, az odavaló keresztények közé vezet 
bennünket. Oktató, intő levél volt amaz, Ignác le-
velei pedig búcsúzó-levelek, melyeket 107 körül, mint 
Traján által ad bestias elitélt antiochiai püspök (Le-
vele: Ad Romanos 2. és 5. fej.; íren. Adv. Haer. V. 
28, 1.), vesztőhelyére, a római amphiteatrum felé 
való utaztában, (egyet, a Polikarphoz szólót, kivéve), 
az egyes kis-ázsiai egyházközségekhez s egyet Rómába 
intézett, részint hogy megköszönje a megtisztelte-
tést, melyben az egyes hitközségek küldötteik által út-
jában részesítették; részint, hogy vértanúi szavával 
megerősítse őket az igaz hitben s az egyházhoz való 
ragaszkodásban. 

Szinte egy a tárgya valamennyinek; három eszme 
vonul át úgyszólván mind a hét levélen : óvja a hí-
veket a hamis tanoktól (docetismus), sürgeti az egyet-
értést s ami főkép jellemző nála, amit folyton ref-
rainként ismétel: a püspökhöz való ragaszkodást. 

A tani- és társasági egység hangoztatása a leve-
lek központi eszméje, vezető gondolata s hogy ezt 
olvasóinak jól elméjébe vésse, olyan tárgyakhoz 
köti, melyek mindegyikéből szembetűnő módon csak 
egy van az egyházközségben : egg eucharistia, egg 
oltár, egg püspök, egy Krisztus. 

így lesznek a lángoló lelkű szír püspök le-
velei közvetett tanúi a minket foglalkoztató kérdés-
nek. Az eucharistiát illetőleg a Krisztusnak benne való 
valóságos jelenlétéről oly kifejezetten nyilatkozik, 
hogy már világosabban nem is lehet. A szmyrnaiak-
hoz írt levele 7. fejezetében óvja a hiveket a téves 
tanításoktól, különösen pedig a doketákra (a Krisztus-
nak látszólagos testet tulajdonító akkori heretikusokra) 
figyelmezteti őket1 s ezt í r j a : «Eucharistiától és az 
imádságtól tartózkodnak, mivel nem ismerik el, hogy 
az eucharistia a mi üdvözítő Jézus Krisztusunknak 

1 «Quant à la nature du Christ, Ignace insiste avec 
énergie sur son humanité rée l le . . . . En face des hérésies 
docéles, il affirme que Christ est né, a mangé » Bruston : 
Ignace d'Antioche, ses épitres, sa vie, sa théologie. Paris, 
1907. 201. 1. 

teste, mely bűneinkért szenvedett s melyet az Atya 
jóságában halottaiból föltámasztott.»1 A kenyér színe 
alatt tehát Krisztus valóságos teste van jelen. Az ere-
detiben : E'r/apiaxíac; v.oà TRPOAEU/̂ Ç «Ttsyovxai, Sià TO JJLYJ 

ó|xoXoy£ív TY)v eíiyapioxc'av aápxa efvat toù awxrjpoç; rjpwv 
'lvj'joö Xpoaxcö TY)v Gicèp àpapxtûjv f îwv TtaftoOaav, r(v xf; 
ypïjaxôxTjx: ó TiaxTjp ijyecpev.2 

Ellenben áldozatnak sehol sem nevezi, csak az 
oltárt emlegeti többször és pedig az eucharistiával 
kapcsolatban. Hét levele közül ötben lordul elő az 
oltárra való hivatkozás és pedig: Ad Ephesios 5, 2 ; 
Ad Magnesios 7 ,2 ; Ad Trallianos 7 ,2 ; Ad Romanos 
2, 2 és Ad Philadelphenses 4. Amiből következtetnünk 
kell, hogy ahol oltár van, ott kétségtelenül áldozat-
nak is kell lennie és pedig nem ima, hanem tárgyi 
fölajánlás alakjában (oblatio rei sensibilis). Ebből 
pedig az eucharistia oblatiós áldozati jellege nyil-
vánvaló.3 A kérdés csupán csak az, mint hasonlókép 
szent Pál két levelénél már találkoztunk vele, váj-
jon a szent Ignác által emlegetett oltár (ík>atacrn)pwv) 
alatt valóságos keresztény oltárt kell-e érteni vagy sem ? 

Wieland, hogy imás elmélete érdekében elhárítsa 
útjából ezt az akadályt, úgy magyarázza a textuso-
kat, hogy Ignác szerinte mindenütt képletesen hasz-
nálja az «oltárt» s hol Krisztust, hol a hitközségei, 
hol meg a püspököt érti alatta.4 Ellenben a szi-
gorú kritikus Rauschen szerint: kél helyen (Ad Eplies. 
5, 2 és Ad Philadelf. 4) az oltár vonatkozása az 
eucharistiára valószínű.5 Ha csak így is állna a dolog, 
Wieland fölfogása már is nem egészen bizonyos, sőt 
elfogulatlanul vizsgálva a textusokat, egészen való-
színűtlenné válik. 

Egyébiránt már a szoros exegetikai vizsgálat 
előtt is abban, aki csak egyszer is átolvasta Ignác 
leveleit s ama hatalmas benyomásnak a hatása alatt 
áll, melyet ezek a levelek kell hogy minden olva-
sóra gyakoroljanak, aki tehát folyton hallja a ha-
lálba menő püspök intéseit, szorgoskodását, hogy a 

1 Magyarázata: Struckmann : Die Gegenwart Christi in 
der hl. Eucharistie, Wien, 1905. 23. 1. — Ilarnack szerint : 
Ignatius schein! sich hier streng realistisch auszudrücken ; 
de azért liogy mégis csak szimbolikusan kell érteni szavait, 
mert hogy vannak más textusai, ahol Krisztus teste alatt a 
hitet érti. I). G. I 203. 1. így mindent el lehet magyarázni a 
világon. — A radikális Hoffmann (Das Abendmahl im Ur-
christentum. 264. 1.) ellenben elismeri, liogy a textust szó-
szerint kell érteni, csak egy későbbi fejlődési fokot lát benne. 
«Ein unbefangener Leser kann diese Aussagen nur wörtlich 
auffassen, da die gewählten Ausdrücke gerade materialisti-
scher klingen, als es sonst nötig gewesen wäre ; hätte sie 
Ignatius bildlich gemeint, so durfte er sich nicht einer Rede-
weise bedienen, aus der man das Gegenteil heraushört.» 

2 Funk: Patres Ap. I. 280. 1. — Kelemen mind a hét le-
vele kritikai kiadásban itt olvasható. 

3 Úgyis mondhat juk: ahol eucharistia van, ott mise is 
van. Szentiványi : Antiochiai szent Ignác hitvallása. Religio, 
1906, 114. 1. 

4 Wieland: Mensa und Confessio. 40—43. 1. 
5 Rauschen : Euch, und Buszsakr. 66. 1, 

Az őskeresztény áldozat Jreneusig. <vn.) 
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híveket az igaz hitben s az egyházhoz való ragasz-
kodásban minél jobban megerősítse, mondom, abban 
már az első hallásra csodálkozást vált ki az olyan 
állítás, hogy Ignác itt valahol képekben beszél, ké-
pekben, melyekkel az általa annyira sürgetett egysé-
get akarja szimbolizálni. A levelek olvasása nem ezt 
a benyomást kelti az olvasóban. A halálra készülőben 
rendszerint nem a fantázia, hanem a valóságokat, a 
realitásokat látó ész dolgozik, amilyen valóságosak vol-
tak azok a híveket környékező veszedelmek, melyek 
Ignác szemei előtt lebegtek. Ignác nem beszélt ké-
pekben. 

De hát a tény kérdésében mégis csak maguk a 
textusok dönthetnek; lássuk őket egyenkint. 

Kezdjük vizsgálódásunkat «Ad Philadelphenses» 
írt levélen. Alaptétele, mint összes leveleiben: óva-
kodjatok a megoszlástól és a hamis tanoktól (2, 1), 
és: akik az Istené és Jézus Krisztusé, azok a püs-
pökkel tartanak együtt. (3, 2.) Majd összefoglalólag, 
ezt a szükéges egységet (a negyedik fejezetben) így 
vési emlékezetükbe : 

EnouoáaaTc oöv [liât eüya- Rajta]egyelek/c7iflf,hogy 
piaTÍa xprjaíte1 jxía. yàp aapç egyazon eucharistiával él-
TOÖ xuptou fyjuiiv 'Irjaoö Xpta- jetek; mert egy a mi Urunk 
TOÖ xa: É'V izovfjpiov siç é'vw- Jézus Krisztus teste és egy 
ariv TOÖ al'|iatc- aúxoö, ev {HJ- az egységbe kötő vérének 
aiacrojpiov, oie sïç èm'axoTtoç a kelyhe, egy az oltár, mi-
á'jxa iw TtpeaßuTEpccp xal Sta- ként egy püspök van pres-
xóvotg, TOÎÇ ouvSoóXotç [AOU • biteriumával és a diako-
ïva, S sáv TtpáaaTjxs, xaxà ít-eöv nusokkal, az én szolgatár-
7ipáaa/jte. saimmal, hogy amit tesz-

tek, Isten szándéka szerint 
tegyétek. 

Eltekintve az eucharisztikus reális praesentiálól és 
az egyházközség megállapodott szervezettségétől, mely 
e textusban oly élénk kifejezést nyer, fő az egység, 
a hivek egysége, melyet sürget. Ezt az egységet pedig, 
vagyis a katholikus igazság1 követését, mind oly 
dolgokkal teszi szemléletessé, amelyek neveivel a 
szektáknál is találkozunk ; de amelyek csak a kath. 
egyházban valódiak, hamisittatlanok : egy eucha-
ristia, egy oltár, egy püspök. A doketákra és gnosz-
tikusokra céloz, akiknél szintén találkozunk ezekkel 
a nevekkel, de azok nem a valódiak: non sunt Jesu 
Christi. 

A textus nem egykönnyen érthető félre. Egy az 
eucharistia,2 egy az oltár, miként egy a püspök 
(ebç efç sraaxoTïoç), mindegyik szó a maga sajátos jelen-

1 A «katholikus» elnevezés először Ignácnál, tehát a 
II. század elején fordul elő Ad Smyr. 8, 2, ott, ahol jelzi, 
hogy mely eucharistia szerinte a valódi. «Valida eucha-
ristia habeatur illa, quae sub episcopo peragitur vei sub 
eo, cui ipse concesserit. Ubi comparuerit episcopus, ibi et 
multitudo sit, quemadmodum ubi fuerit Christus, ibi calho-
lica est ecclesia». (Funk: Patr. Ap. I. 283. 1.) 

2 A szmirnai levélből is tudjuk, mit ért alatta. 

tésében s oly sorrendben következik, hogy a püspök-
nek az «oltárral» való azonosítása a «miként» által 
egyenesen ki van zárva. 

Az eucharistia eszerint oltáron készül, tehát 
áldozat, természetesen oblatiós értelemben. Mást a 
textusból kiolvasni nem lehet. Nem egyéb tehát 
mesterkedésnél s erőltetésnél, midőn Wieland azt 
mondja ezzel szemben : «Az eucharistia egységét két-
féle módon illusztrálja (Ignác). Egy oltárral (t. i. egy 
testtel és egy pohárral), miként egy presbitériummal. 
A vhjataax^pwv (oltár) alatt tehát Krisztust, illetőleg 
êvoaiç TOÖ atp.a-o; aúxoö (vérének egységét) lehet érteni, 
vagy miként másutt : püspököt, presbitériumot és a 
diakoniát, de semmiesetre sem valami anyagi oltárt». 
Textusunkat, gondolom, így nem lehet értelmezni. 

Ad Ephesios hasonlóképen a hamis tanok kerü-
léséi s a püspökkel való együttérzést sürgetvén, ezt 
írja (5, 2) : «Senki se ámítsa magát, aki nincs az 
oltáron belül (sáv |IYJ T:; it ÈVTOÇ TOÖ Ö'OAIAA-CRJPÍOU), meg-
fosztatik Isten kenyerétől. Ha ugyanis ennek vagy 
annak az imája oly nagy erejű, mennyivel inkább 
a püspöké és az egész egyházé. Aki tehát nem jön 
a gyülekezetbe, mutat ja fölfuvalkodottságát, elkülö-
nítette magát s el is itélte. Mert írva van : Isten a 
kevélyeknek ellenáll. Igyekezzünk tehát ellenkezésbe 
nem kerülni a püspökkel, hogy alárendelve marad-
junk az Istennek». 

Valamint a jelen textusban az oltárt s a róla 
jövő isteni kenyér vételét tartja az egyházi egység 
ismertető jegyének s az isteni áldások forrásának, 
úgy a levél végén is ugyanezt a gondolatot ismétli 
(20, 2) : «Engedelmeskedjetek a püspöknek és a pres-
bitériumnak osztatlan lelkülettel, egy kenyeret törvén, 
mely a halhatatlanság gyógyszere és a halál ellen-
szere, î ; eortv cpápjiaxov àô-avaaiaç. XVTCOOTOÇ TOÖ jtrj 
à-oô-avsîv,1 nehogy meghaljunk, hanem éljünk mindig 
Jézus Krisztusban». 

Az eucharistiához való járulást tartja tehát annak 
az erős kapocsnak, mely egységet biztosit a hivek 
között itt a földön s halhatatlanságot a túlvilágon. 
Ebben látja azt az erőtadó forrást is, hogy a hivek 
egyetértésben élhessenek a saját püspökükkel. 

A kapcsolat az Isten életet és erőt adó kenyere 
és az oltár között az előbbi textusban a kettőnek 
szoros együvétartozását mutatja s egyúttal mint oly 
látható dolgokat jelzi, melyekről a hivek egysége 
fölismerhető. Aki ide nem járul (mint a dokéták), 
az már elkülönítette magát, az nem Krisztusé, nem 
tartozik az igaz egyházhoz. Lehetetlen, hogy ezt az 
oltárt másra, mint keresztény oltárra magyarázzuk. 

Erre azt mondja Wieland: «Mit jelent itt a 
öuatosaníjptov ? Semmi mást, mint a püspökkel egybe-
gyűlt hitközséget. Mert hogyan lehet vagy maradhat 

1 Vonatkozás Jézus szavaira (Ján. 6, 55) : Aki eszi az én 
testemet és issza az én véremet, örök élete vagyon és ón 
föltámasztom őt az utolsó napon. 
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a laikus az oltáron belül ?» Tehát az oltár ismét csak 
metonimia volna, kép, mer t — úgymond — vala-
mely helyen belül maradhat valaki, de nem az oltá-
ron belül. 

Semmitmondó egy ellenvetés, amiért az oltár 
szószerinti értelmétől el kellene térni. Hiszen nyilván-
való, hogy Ignác az oltárral való erkölcsi kapcsolatot 
érti, az oltárhoz való közelséget, melyben aki meg-
marad, aki vissza-visszatér az oltárhoz és az eucha-
ristiához, az nem tartozik a dokéták, a hitehagyók 
közé. Wieland elmélete szerint Ignác egy fölösleges 
tautológiába esnék s egyáltalán nem értjük, miért 
használja az «oltár» szót, ha azt a püspökkel kell 
azonosítani ? 

Wieland eme szimbolikus felfogásában elsősorban 
Ad Magnesios (7, 2) előforduló textusra támaszko-
dik. Ignác itt is az egyházi egységet sürgetvén, ezt 
í r ja : «Mindnyájan mintegy az Isten egy templomába 
sorakozzatok, mintegy egy oltár köré (wç èni ëv 
ikiaiaaTTjpiov), az eg'y Jézus Krisztushoz, aki egy Atyá-
tól származott, nála mint egynél volt s hozzá tért 
vissza.» 

Határozottan eme szöveg ellen van, amit ide-
vonatkozókig m o n d : «Valamint a Zsidó levél Krisz-
tust 9-uCTLaax̂ ptov (oltárnak) nevezi, ügy Ignác is» (I. 
10. 1.); mintha t. i. az imént idézett sorokban 
Ignác Krisztust az oltárral azonosítaná. Az állítás 
mind a két része alaptalan. A Zsidó-levél oltárával 
már foglalkoztunk s híz az keresztény oltárnak maradt ; 
a jelen textusban meg nem azonosításról, hanem 
csak hasonlításról van szó. Ignác t. i. az egység 
mintáit keresi s fokozatos menetben sorolja fel: 
egy templom, egy oltár, egy Jézus, egy Atya. Vala-
mennyi valóság, létező, s a hivek előtt ismeretes 
dolog. Miért kellene az oltárt a sorból kivenni, 
miért kellene képnek magyarázni s Jézusra érteni? 
A «mintegy» ugyan hasonlítást jelent, de a hasonlat 
és a metonimia között nagy a különbség, nevezete-
sen a hasonlatba hozott tárgyak mindegyike meg-
marad a saját jelentésében s csak valamely tulajdon-
ságával világítja meg a másikat. Ha azt mondom: 
mintegy atyádhoz, úgy ragaszkodjál tanárodhoz, az 
atya is, a tanár is való, reális tárgy, sőt a hason-
lítás épen feltételezi mindakettőnek való létét, tehát 
se az atyát a tanárral, se a tanárt az atyával nem 
cserélem fel, csak a tanárhoz való ragaszkodás 
bensőségét akarom a gyermeki szeretettel illusztrálni. 
Ignác egy nevel se használ ill átvitt ér telemben: 
valóság neki a templom (természetesen az akkori 
szerény kiadásban), valóság az oltár, valóság a Jézus 
Krisztus. Azt akarja tehát mondani, hogy valamint 
a sok keresztén}' istentiszteleti hely, melyen a külön-
böző hitközségekben a hivek összegyűlnek, csak egy 
istentiszteleti hely, mert valamennyiben ugyanaz az 
istentisztelet folyik, s valamint a sok oltár tulajdon-
kép csak egy oltár: mintegy az egy templomba, 
mintegy e köré az egy oltár köré, úgy sorakozzatok 

az egy Jézus Krisztushoz. Mi értelme volna az egész 
hasonlításnak, ha a keresztényeknek Ignác idejében 
se templomuk, se oltáruk nem lelt volna? 

Mint efezusi levelében, hasonló módon beszél 
Ignác az oltárról Ad Trallianos (7, 2). «Aki az oltá-
ron belül van (ó èvxôç íkiataaxrjpiou wv), tiszta; aki az 
oltáron kívül áll, nem tiszta ; vagyis (xoöx' saxiv), aki a 
püspök, a presbiterek és diakonok nélkül végez 
valamit, nem tiszta lelkiismeretű.» A püspökkel való 
egyetértést oly lelkiismeretbe vágó dolognak mondja, 
mint az egy oltárhoz való ragaszkodást (vagyis a 
heretikusok oltárainak elkerülését). Maga is jelzi, hogy 
csak hasonlatot használ; de nem épen ez mutatja-e, 
hogy a keresztények előtt ismeretes volt az oltár is, 
a püspök is, a saját oltáruk, a saját p ü s p ö k ü k ? 1 

Különben ha Wieland úgy bizonyította volna 
is be az Ignác-féle fruaiocTríjpiov, oltár, képletes jelen-
tését, mint ahogy be nem bizonyította, imás áldozati 
elmélete elől akkor sem hárította volna el az aka-
dályt. Mert bármit akarjon is érteni az oltár alatt, 
egyet már csakugyan nem tagadhat el, azt, hogy 
Ignác a kisázsiai keresztényekhez intézett igazán 
katholikus szellemű leveleiben folyton használja az 
«oltár» szót. Hogy van az már most — kérdezzük — 
hogy ez a nagy püspök, aki oly forró lélekkel óvja 
a híveket a hamis tanoktól, épen azt a tárgyat hasz-
nálta volna képül, mely Wieland szerint az őskeresz-
ténységnek nemcsak hogy nem volt meg, de az áldo-
zatról vallóit új, szellemi felfogása miatt nem is lehe-
tett meg? Miért használta volna képül épen az ol tárt? 

Ha Wieland felfogása az őskeresztény áldozatról 
s ennek folytán Ignác ^uataux^ptov-járól igaz volna, 
akkor Ignác nagyon rossz buzdító leveleket í r t ; mert 
arra hivta volna fel folyton a keresztények figyel-
mét, amit azokkal az új s a zsidósággal meg a 
a pogánysággal szemben alkotott keresztény áldozati 
fogalom miatt minden jóravaló püspöknek épen 
el kellett volna felejtetnie, nemhogy még ilyen hamis 
dologgal folyton illusztrálta volna a legszentebbet: 
magát Jézus Krisztust. 

S ha Wieland azt mondja erre : «Seit Paulus 
seinen Brief an die Hebräer geschrieben, war den 
Christen die Benennung Christi als «Altar» geläufig»,2 

ezzel csak érthetetlenebbé tetle a helyzetet, mert 
magát Pált okolja az új keresztény áldozati foga-
lomba ütköző ilyen képhasználat forgalomba hoza-
taláért. Pál és különösen Ignác ilyetén eljárása egye-
nesen arra szolgált volna, hogy a keresztények 
gondolkodásában a Wieland-féle új, teljesen szellemi, 
minden mással ellenkező áldozati fogalom soha tisz-
tán ki ne alakuljon. Szóval zavart idézett volna elő 

1 Különös egy eljárás, hogy liruston (különben prot. 
«pasteur») említett művében szent Ignác leveleinek a tlieo-
logiáját tárgyalja, de se az eucharistiáról, se az oltárról egy 
fejtegető szót sem szól. Hallgat. Hallgat arról, amivel egy 
protestánsnak a legelső sorban számolnia kellene. 

2 Wieland : Mensa und Confessio. 42. 1. 
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épen az az Ignác, aki minden levelében olyannyira 
szivén hordja a tiszta kereszténységet. 

Foglaljuk össze a mondottakat. 
Wieland, mint már elméletének általános jellem-

zésénél láttuk, nem tudta azt bizonyos belső ellen-
mondások és lehetetlenségek nélkül konstruálni. 
Valami ilyesmi jelentkezik a jelen levelek tárgya-
lásánál is, egy bizonyos ellenmondásba keveri az 
általa vallott ú j keresztény áldozati theoriát Ignác 
eljárásával. Ez már magában véve megdönti magya-
rázatát. De sőt, olvasva Ignác leveleit, úgy érzem, 
mintha maga Ignác is tiltakoznék Wielandnak róla 
való felfogása ellen, mint ha t. i. ő az általa annyira 
hangsúlyozott pontban: egy az eucharistia, egy az 
oltár (ezt a zsidó oltárról vett képre értelmezve) a 
zsidósághoz fordult volna kölcsönért. Ad Magnes. 10, 
3 ugyanis ezt írja Ignác: Absurdum est Jesum Christum 
profari et iudaizare, vagy Ad Philadelph. 6 ,1 : Sí quis 
autem vobis Iudaismum praedicet, ne audiatis eum ; 
aki nektek zsidóságról beszél, ne hallgassatok rá. Es 
ennek dacára mégis ő maga a zsidóságból vette volna 
a legfontosabb képét? 

Lehetetlen tehát, hogy Ignác ilyen nyilatkozatai 
mellett igaz lehessen Wieland az Ignác-féle öuaiaa-urjptov-
ról vallott felfogása; különben megjegyzendő, hogy 
Ignác nem is jelzi sehol, mintha a judaismusból 
vette volna az «oltárt» s ezt állította volna a leg-
keresztényibb dolog, az eucharistia mellé. Ignác iga-
zán nem oka az ilyen felfogásnak, mert hiszen 
még azon az egy helyen is, Ad Rom. 2, 2, hol, mint 
első tekintetre látjuk, metaforául használja az «oltárt» 
(Ne tegyetek érdekemben többet, mint hogy föláldoz-
tassam az Istennek, még az olldr — a koloszszeumi 
arena,hol szenvednie kell — számomra készen áll), még 
ott is a létező keresztény oltárról veszi a hasonlatot.1 

Nincs tehát semmi okunk arra, hogy szent 
Ignác említett négy levelében a {kiataaníjptov (oltár) 
reális értelmezésétől eltérjünk. Sőt az utoljára fel-
hozott ok, Ignác mindenképen helytelen eljárása 
Wieland új áldozati fogalomról vallott nézete érde-
kében, egyenesen arra utal, hogy leveleiben minde-
nütt keresztény eucharisztikus oltárra gondoljunk, 
következéskép az eucharistiára is, mint oblatiós áldo-
zatra, szent Ignác korában. 

Ez az egyszerű, mesterkéletlen fölfogása a tények-
nek, ahogy a forrásokban jelentkeznek; a metoni-
miák keresése ellenben rendszerint az evolúciós gon-
dolat érdeke, mely előre megkonstruált tervekhez 
idomítja a források adatait — nem a tudomány ér-
dekében. Dudek. 

1 Dorsch i. müve 35. 1. A következtetés egyikről a má-
sikra nyilvánvaló. «Kennt aber Ignatius einmal einen Altar in 
der christlichen Eucharistiefeier, dann kennt er auch den 
Opferbegriff für dieselbe, der mit dem Altar in wesentlicher 
Verbindung steht : den Begriff eines wahren und eigent-
lichen Opfers, das nicht ohne Gabenoblation gedacht werden 
kann.» 

V. Battonya. Jó lesz. 
T. Budapest . Lukács miniszterelnök programmbeszé-

dében ismét ott volt a kath. autonomia. Eszrevette-e, mit 
mondott hozzá? «Egyidejűleg» a protestánsok érdekeinek a 
kielégítésével. Nem úgy írtam a munkámban is? 

B. Nagyszombat . Tetszik nekem, ifjú barátom, az ön 
érdeklődése, azért szívesen teszek eleget kívánságának. Meg-
jegyzem, hogy 65. évfolyamuk teljes, mert a 36. az utolsó szám ; 
a 66.-ikból majd utána nézek s ha még van, küldöm. Csak jól 
készüljenek az életre ; oda munkás és erényes ember való. 

H. Kaposvár. A szaleziánusoknak még nincs házuk 
Budapesten, de a Szent-László-Társulat már tervezi letelepí-
tésüket az Angyalföldön. Az illető ifjú érdekében forduljon 
Robitsek Ferenc dr. közp. papnevelő-intézeti aligazgatóhoz, 
az fölvilágosítja a turini viszonyok felől. 

Plébánosnak . A trienti zsinat óhaja az, hogy a házas-
felek a házasságkötés előtt, vagy legalább annak consum-
matio-ja előtt az Úr asztalához járuljanak. Ezt ezenkívül a 
partikuláris törvényhozás és gyakorlat is mindenfelé meg-
kívánja, már olyan alakban, hogy a jegyesek a házasságkötés 
előtt gyónjanak és áldozzanak. Rendkívüli esetekben ad 
avertendum maius malum azonban az egyházjogászok és a 
kúriai döntvények megengedik, hogy a lelkipásztor ne tagadja 
meg a házasságkötési assistentiát az olyan féltől, aki gyónni 
vagy áldozni nem akar. (H.) 

A Protestáns Egyházi és Iskolai Lapnak. Budapest. 
Ahányszor csak támadtak bennünket, mindig figyelmeztettem 
önöket, hogy elég a házi bajuk, törődjenek azokkal s jobban 
szeressék önmagukat, mint ahogy, egy értéktelen atyai 
örökség gyanánt, gyűlölnek bennünket. Most végre látom, 
hogy észreveszik a saját ellenségüket, a soraikban pusztító 
baptistákat is s helyesen kezdenek gondolkodni, midőn 
utolsó számukban Fejér István tiszáninneni püspök évi 
jelentését kommentálva, fölkiáltanak : «Csakhogy végre szé-
lesebb körökben is kezdik már belátni, hogy nem elég a 
baptisták ellen csak mennydörögni és gúnyolódni, hanem 
ehelyett jobb lenne észrevenni azt a nagy lelki szomjúságot 
is, mely annak rohamos terjedését előmozdítja. Valóban cso-
dálatos, hogy még ily köiülmények között is képes a sáros-
pataki akadémia arra, hogyr mindenféle belmissziói mozga-
lom ellen harcot vezessen !» Igen, csak buzdítsák tovább is 
lelkipásztoraikat nagyobb tevékenységre ! Azoknak a baptis-
táknak nem új hittan kell, mint a róluk írt könyvemben 
kimutattam, a keresztségre vonatkozó egy kis ragasztéktól 
eltekintve, kálvinista az ő tanuk is, csak több jámborságot 
óhajtanak. Ezért pedig fölösleges új felekezetet alkotni ; legye-
nek tehát rajta, hogy «lelki szomjúságukat» a mai eklézsiá-
jukban elégíthessék ki. 

TARTALOM : Az unió fontossága. Rusznák Miklós 
dr.-tól. — A probabilismus határai. I. Jehlicska Ferenc 
dr.-tól. — Néhány adat a nyitrai püspökség XVII. szá-
zadából. I. Cserenyey István dr.-tól. — A párisi iinma-
culala-vita hitelessége. II. Molnár Arkangyal O. S. 
F.-től. — Egyházi világkrónika. — y— /a-tól. — Tájképek. 
X. (Az első káplánia. II.) Mestertöt. — Irodalom. Magyar 
történettudományi intézet Rómában. Gy. T.-től. 
Szentirmai : Stéger életrajza, rr.-től. — Toussaint-
Romaisz: Mentsd meg lelkedet! Drebitka Ferenc S. ./.-
tői. — Buzsáky : Gyakorlati hitelemzések. —s.-től. — 
Az őskeresztény áldozat Ireneusig. VII. (Antiochiai Ignác 
levelei : s-uataoxr)ptov keresztény oltár.) Dudektől. — 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. 

ELOFIZETESI ARA 
Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

k 12- D U D E K J Á N O S dr. 
" 6* EGYETEMI T A N Í B 

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27, 

Coelibatus. 
Coelibatus! Az egyházi élet drágaköve! Ez adja 

az egyház legszebb, legtisztább ragyogását. Coelibatus ! 
Az egyház egyik életforrása. Innen erednek a leg-
szebb életfolyások, az önfeláldozó, hősi fokig magasz-
tosuló élet, melynek egyedüli ideálja Isten dicsősége. 
Törjétek ki az egyház testéből ezt a drágakövet, szá-
rítsátok ki ezen életforrást és Krisztus jegyese elveszti 
szépségét, elhalványul, elsenyved, elszárad. 

Tagadhatatlan történeti igazság, hogy az egyház-
történet legszebb lapjait a coelibatusnak köszönjük. 
Nem csoda tehát, hogy az egyetemes egyház ezen 
apostoli intézményt mindig a leghatározottabban 
védte és semmiféle fenyegetésnek vagy hizelgésnek 
nem volt hajlandó azt föláldozni. Nem áldozta föl a 
terjedő protestantizmus és a vele rokonszenvező 
katholikus fejedelmek terrorjának; de süket fülekre 
találtak a vatikáni zsinat atyái előtt azon szirén-
hangok is, melyeket a protestánsok hallattak, midőn 
egyik föltételül a coelibatus eltörlését kötötték ki. 

Mi lehet az egyház ezen kitartó ellenállásának 
indítóoka? Nem más, mint ama egyetemes gondo-
lat, hogy a coelibatus — eltekintve egyesek hibáitól, 
az egyháznak mindig hasznára volt. Innen van, hogy 
dacára az egyes személyekkel kapcsolatban néha 
sűrűn is fölhangzó hátrányoknak, a coelibatus intéz-
ményét mindig következetesen védelmezi. És ez he-
lyesen van. Az egyházat mindig az egyetemesség 
gondolatának kell áthatnia. Hisz ha az egyház a 
maga intézményeit az egyesek esetleges hibáitól vagy 
erényeitől tenné függővé, akkor jóformán semmit sem 
tudna megvalósítani. Az ember gyakran a legszebb 
intézményt, eszmét tönkreteszi. De azért ki állíthatja 
azt, hogy a csalhatatlan egyház — bár disciplináris 
téren — valami olyasfélét tehet, ami kárára és nem 
hasznára válik az egyháznak? 

A coelibatusról, vagy a papság nősüléséről szólva 
tehát legfeljebb jó és jobb intézményről lehet dispu-
tálni. Ennek a mérlegelésénél pedig facta loquuntur. 
A történet az előnyt a coelibatusban élő nyugati 
egyháznak adja. A nyugati és keleti egyháznak múltja 
és jelene egyaránt igazolja ezt. Újból hangsúlyozzuk 
azonban, hogy a coelibatust, mint intézményt, nem 

szabad összezavarni az egyesek esetleges magavise-
letével. így tekintvén a dolgot, mindenki igazat ad 
fölfogásunknak. És mégis mit lá tunk? Azt, hogy min-
dig akadnak, akik az egyház ezen legszebb intézmé-
nyét diszkreditálni akarják, hogy így tarthatatlannak 
tüntessék föl. Különböző módon teszik ezt. A nyugati 
egyházban az embernek «elrabolt jogát» akarják 
visszadni. A modernizmus szellemétől átitatott theo-
logusok egészen elvesztették finomabb látásukat és 
ahelyett, hogy az egyház egyetemes célját vennék 
figyelembe, valósággal pornográfiái nivón tárgyalják 
a kérdést. Fölturkálják a legbotrányosabb eseteket 
és ahelyett, hogy sajnálkoznának a szegény eltéve-
lyedetteken, alaposan kipécézik ezeket, krokodilus-
könnyeket hullatnak és vénasszonyi módon sóhaj-
toznak: íme, az egyház érthetetlen szigora minő ál-
dozatokat kíván! 

Komoly argumentumot alig-alig találunk ezen 
coelibalusellenes könyvekben, de annál több szere-
tetlenséget az egyházzal szemben. Az egyházat úgy 
tüntetik föl, mint amely elviselhetetlen áldozatokat 
követel a coelibatus indokolatlan fönntartásával. 
Máskép argumentálnak a keletiek. A keleti gondol-
kozás valódi rákfenéje, a nemzetiségi világnézet itt 
is fölüti fejét. Minden kísérlet ellen tiltakozik, amely 
a coelibatus útját akarja egyengetni. A keletiek sze-
rint a nemzetiségi eszmének élete szorosan össze-
függ a papok nősülésével. Messze vezetne, ha a maga 
teljességében akarnók föltárni azt a rövidlátást, mely-
lyel a coelibatus ellen harcolnak, épen ezért csak 
egy-két példával szolgálunk, amelyek azonban tel-
jesen elegendők arra, hogy tájékoztatást nyújtsanak. 

Nyugaton a rövidlátó harcmodor klasszikus pél-
dáját adja a francia Dolonne abbé.1 Ha végigolvas-
suk 313 oldalra terjedő könyvét, egyetlenegy elfogad-
ható argumentumot sem találunk benne, de annál 
több botrányos esetet. Valósággal kéjeleg ezek elő-
adásánál. Az igazság kedvéért megjegyezzük, hogy 
helyenkint megkisérli a komolyabb hangot is, ámde 
mindig gixerrel végzi. Amolyan rossz énekes, ki ele-
jén még csak bírja szusszal, de azután föltétlenül bele-

Paris. 

1 Abbé Dolonne: Le clergé contemporain et le célibat. 
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sül. Doloniienak föltétlenül bele kell sülnie érvelé-
sébe, mert mindenütt csak coelibatusellenes argumen-
tumot keres. Egyedüli mentsége, hogy könyvét alá-
vetette az egyház Ítéletének, amely azóta el is ítélte. 
Tekintsünk csak kissé ebbe a könyvbe. 

Szentírással kezdi. Krisztus — úgymond — föl-
emelte a házasságot, az atyák magasztalják. Szent 
Pál azt m o n d j a : Férfiak, szeressétek feleségeiteket, 
s azt parancsolja, hogy egy felesége legyen a püspök-
nek. «Oportet esse episcopum unius uxoris virum» 
(I. Tim. 3, 2). Más helyen azt olvassuk ná la : melius 
est nubere, quam uri. Szentírási érvelése ezzel ki is 
van merítve. Nem akarok most bővebben kiterjesz-
kedni az idevágó szentírási helyek igaz értelmére, 
mivel ezt megtettem más alkalommal.1 Azt hiszem 
azonban, hogy nincs is erre szükség. Dolonne majd 
innen, majd onnan előráncigál egy-egy szentírási 
helyet, anélkül, hogy legalább megkísérelné az értel-
mezést. Ez ellen komolyan argumentálni annyit je-
lentene, mint veréb ellen ágyúval menni. Nem ke-
vésbbé felületes történeti érvelése. Az első három 
század korából nem sokat tudunk, kezdi. Ez igaz. 
Annyit azonban a későbbi zsinatok érveléséből min-
denesetre megtudunk, hogy a hivatalos egyház min-
dig elsőbbséget biztosított a coelibatusnak. Hogy mi-
csoda gondolkozás vezeti I). abbét, élénk világot vet 
erre eme «történeti érvelése» : Ne serait-ce point 
meme a cette circonstance que nous devrions le 
célibat, comme la coutume d'allumer des cierges á 
la messe en plein jour pour rappeller les mystères 
qui on célébrait dans les catacombes?»2 

(Nem ezen körülménynek, hogy t. i. a katakom-
bák egyházában tarthatatlan volt a nős pap, kell-e 
tulajdonítani a coelibatus létrejöttét, mint nappal 
gyertyák használatát?) Vagyis I). szerint a coelibatus 
a katakombákban birja eredetét. Igazi József császári 
okoskodás. 

Furcsa fölfogásra vall az is, hogy a coelibatus 
ellen szóló történeti érvek közé sorolja a pápák és 
zsinatok sürgetését a coelibatus megtartását illetőleg. 
Pedig hát józan logika szerint ez épen a coelibatus 
mellett nyomós érv. Ezek a sürgetések mutatják, hogy 
az egyház nem törődött a Dolonne-féle rakoncátlan-
kodókkal és egyes gyenge lelkekkel, hanem mindig 
az egyetemes célt tartotta szem előtt. Ilyen a további 
«történeti» érvelése is. Ki fogja pl. komolyan venni 
azt, hogy a coelibatus ellen szól a trienti zsinat, 
amikor az erkölcsök javításáról beszél? Vagy azt, 
hogy a protestánsok és a katholikus fejedelmek a 
papi nősülés megengedését követelték ? Ha még azt 
fölemlítem, hogy a francia forradalom aposztata pap-
jainak csúnya szerepét és a protestánsoknak a vati-
káni zsinat elé terjesztett propozicióját a papok há-
zasságára vonatkozólag is szintén coelibatusellenes 

1 Religio 1911. 7. és 8. sz. 
2 Id. m. 25. 1. 

érvekül hozza föl, akkor Dolonne abbé történeti ér-
velését eléggé bemutattam. 

Dehát mindez könyvének alig negyedrészét teszi 
ki, mi van a többiben? Röviden szólva, pornografia. 
Rövidebben, de hasonló szellemben tárgyalja a coeli-
batust a «Vita» cimű modernista folyóirat egyik 
száma is. 

Máskép érvelnek a coelibatus ellen a keletiek. 
Jellemző erre a lembergi Kacskovszki-társulatnak 
egyik kiadványa.1 Galiciában ugyanis mintegy har-
minc év óta erős áramlat van a papság coelibatusá-
nak behozatala mellett. Ez ellen lép föl az említett 
kiadvány. 

Nézzük csak, hogyan okoskodik. 
Mintegy harminc év óta — kezdi — beszélnek 

kötelező nőtlenségről. Ujabban igen erős lett az agi-
táció. Azon kérdés, hogy a papság nősüljön-e vagy 
nem, nemcsak az egyház dolga, hanem a népé is. 
Csak a dogmatikus kérdések megítélése tartozik az 
egyházhoz. (Sic!) A pap házassága nem ide tartozik. 
A házasság kérdésében az egyház nem járhat el egy-
oldalúlag. Ezen tájékozatlan bevezetés után áttér a 
szentírási és történeti érvelésre. Mit hoz fel először a 
szentírásból? A szentírás — mondja — világosan 
beszél, hogy az ember családi életre van teremtve. 
Enélkül nem léteznénk. Az Újszövetség nem tud 
semmit eltiltásáról. A szentírás szerint minden em-
bernek nősnek kell lennie. Ezen érvei épen oly biz-
tos alapon állnak, mint Dolonne-nál láttuk. Törté-
neti érvei közé sorozza, hogy az ókatholikusok nem 
tartják Krisztus szellemével ellenkezőnek a papok 
nősülését; hogy az orosz egyházban a XIV. és XV. szá-
zadban minden papnak nősnek kellett lennie. Az unió 
ezt érintetlenül hagyta. Mindez azonban inkább át-
meneti érvelés, hogy azután világosan feltárja, mit 
vár a nemzetiség a papság nősülésétől. Erről ezen 
külön cím alatt : «Minő következményei volnának a 
nőtlenségnek ?» tárgyal. Ezen törekvések — így szól 
— nem alapszanak a keresztény hit fölfogásain. Maga 
Krisztus megpecsélte a házasságot Kánában. Nálunk 
a nép vérébe ment át a papok nősülése. A papok 
házassága szorosan összefügg a keleti szertartással, 
melynek változhatlanságát pápák garantálják. A coe-
libatus behozatala halálos csapást mérne a mi na-
cionalizmusunkra. Világi értelmiségünk még kis 
számú. Ha nem lesz papleány, német, lengyel leá-
nyokat fognak feleségül venni, ez pedig nemzeti 
nyelvünk rovására fog menni. Kulturtörekvéseinkben 
első sorban nős orosz papok vettek részt. Egyházi 
kötelességeiknek eleget téve, tanulságos könyveket, 
verseket irtak a nép számára. A papné is résztvett a 
kulturmunkában. A nép asszonyainak tanáccsal szol-
gált. Ezért védeni kell a papi nősülést. 

Hasonló szellemben irt ezen kérdésről a «Pravda» 

1 Epaitb n öeBŐpa<rie Hamoro pycKoro ayxoBeHcTBa. L e m b e r g 
1911. (Orosz papságunk nősülése és nőtlensége.) 



16. szám. RELIGIO 291.") 

(Igazság) cimű amerikai orosz újság. Halálos csapást 
mérne nemzetiségünkre — mondja - a papok nőt-
lensége. Ha a mi oroszunk lengyel leányt vesz, csa-
ládja is lengyel lesz. Csaknem egész intelligenciánkat 
nős papságunk adja. Csak nős papság mellett ment-
hetjük meg nemzetiségünket. 

Ki nem látná, hogy úgy a nyugatiaknál, mint a 
keletieknél a coelibatussal szemben fölhozott ellen-
vetések nem fedik az egyház gondolkozásmódját. 
Az egyházatyák, pápák, zsinatok sokkal magasabb 
szempontból Ítélték meg ezt a kérdést. A keletieket 
sem véve ki. Sőt egyes elfogulatlan szerzők is hatá-
rozottan a coelibatusnak adják az előnyt. Igen eré-
lyesen védi a coelibatust Hadzsega Bazil dr. a «Coe-
libatus» cimü egyházellenes röpiratra adott válaszá-
ban.1 Ezt annál inkább ki kell emelnünk, mivel 
bátor szerzője épen gör. kath. szempontból tárgyalja 
azt és kiemeli nagy horderejét . Magas nézőpontból 
foglalkozik kérdésünkkel Papp-Szilágyi is «Enchiri-
dion jur is Ecclesiae Orientalis Catholicae» cimű 
könyvében.Nála egyebek között ezt olvassuk: «Etenim 
vel ipsa Clericorum dignitas, ministerium, ac divina 
officia, ab ipsis continuo peragenda, id (ac. coeliba-
tum) exigere merito videbantur.» Úgy van, elsősor-
ban ezen gondolat vezeti az egyházat kérdésünkben. 
Továbbiakban is úgy tárgyalja szerző ezen kérdést, 
hogy határozottan a coelibatusnak ad előnyt. Idézi 
Eusebius ezen helyét: «His autem (t. i. episcopis et 
presbyteris) ut melioribus studiis vacent liberius, 
sejunctus a re uxoria victus adamatur, velut iis, qui 
divina et incorporea sobole propaganda occupati 
teneantur». A keleti egyház canonjai is előbbre he-
lyezik a nőtlen papságot, úgy hogy méltán írja Papp-
Szilágyi : Canones Ecclesiae Orientális perhibent, 
eandem Ecclesiam praetulisse sacerdotium a curis 
secularibus et familiaribus plene liberum.» Egye-
nesen a coelibatusnak tulajdonítja a latin szertar-
tású népek kulturáját, úgyszintén a latin szertartású 
klérus magasabb, tudományosabb képzettségét. Ennek 
elsőbbségét a protestáns Leibnitz is elismerte, néhány 
éve pedig a prot. Paulsen szépen értekezett róla 
«Ethik»-ájában. 

Ezekkel szemben hiába hivatkoznék valaki az 
előbb említett galíciai kiadvány ellenkező fölfogására. 
Az a kultúra, melyre a kiadvány hivatkozik, miszti-
fikáció. Aki csak némileg is ismeri a galíciai papság 
harcmodorát, az igazat lóg adni állításunknak. Ebből 
a kulturából mi nem kérünk. Nekünk benső, a ke-
reszténység elveitől mélységesen átitatott kultúrára 
van szükségünk. Ilyet pedig csakis anyagi, családi 
gondoktól ment papság teremthet. Facta loquuntur. 
Ha annak a galíciai kiadványnak szerzője látná vi-
szonyainkat, mindjár t tisztában volna avval, meny-
nyire helytelen alapon áll. 

Dehát a keleti egyház valamiképen nem szereti 

1 Van-e szükség a papi nőtlenségre? 

a radikális kúrát. Bárhova fordulunk, általános a 
keleti egyházban a panasz, hogy a hitélet elposhadt. 
Ezt halljuk az orosz egyházból is. De azért — mint 
Palmieri írja — csak igen kevesen vannak, akik be-
látják, hogy a papok házassága a főoka az orosz egy-
ház elmaradásának. Nálunk is vannak bajok, még pedig 
nagy bajok.1 Mi volna ezeknek egyik igen hathatós 
orvossága. Idézem megyés püspökömnek egyik mon-
dását, ki sokféle bajainkról beszélve, így szólt egy 
alkalommal : Tudom én, mi volna ezek orvossága: a 
coelibatus. Ezt a gondolatot melengetnünk kell. Jól 
tudjuk ugyanis, hogy papjaink nősülése garantálva van, 
abba tehát erőszakos kézzel nem lehet benyúlni. De 
finom, diplomatikus kézzel igenis lehetne. És mit értek 
én ezalatt? Azt, hogy csekély számú coelebs papjainkat 
ne nézzük bizalmatlansággal. Ne lássunk azokban mind-
járt kanonok vagy pláne püspökpretendenseket. Fo-
gadjuk őket szeretettel, mint olyanokat, kik életüket 
föláldozzák, önként lemondva a családi életről. Ben-
nök ideális embereket kell látnunk és nekik bölcsen 
megfelelő működési teret kell biztosítani. Nem sza-
bad annak előfordulnia, hogy az a nőtlen pap azt 
tapasztalja, hogy neki épen azért, mert nőtlen, a biz-
tosabb anyagi pozíciók elől félre kell vonulnia, lévén 
ezek nagy családú papoknak fönntartva. Szent Pál 
sem lát abban inkompatibilitást, hogy a jó törekvés 
emberek előtt megbecsülésre, méltánylásra találjon. 
Ha egyházkormányzatunk ilyen jegyben fog haladni, 
hisszük, hogy több ideális emberünk akad. Ezt szív-
ből óhajtjuk. Hadzsega Gyula dr. 

A probabilismus határai. (ii.) 
A probabilismus ellenségei kezdettől fogva annak 

az aggodalomnak adtak kifejezést, hog}7 ez a rend-
szer könnyen laxismussá fajulhat, a laxismust pedig 
VII. Sándor és XI. Ince pápa kárhoztatta. 

Ma már ezeknek az aggodalmaknak nincsen 
komoly alapjuk, mert a moralisták szabatosan körül-
írták a probabilismus határait és gondosan kizárták 
belőle mindazokat az elemeket, amelyek annak el-
korcsosulását okozhatnák. Ezért aztán nem egyszerű 
vagy abszolút, hanem mérsékelt probabilismusnak 
nevezték azt el (probabilismus moderatus). «Neque 
igitur omnis sententia quomodocumque probabilis 
a probabilismo moderato approbatur, sed multae, 
quae sunt sub certo respectu probabiles, ab eo reji-

1 Tanulságos, amit e tekintetben egy hozzám érkezett 
levélben olvasok : «A keleti egyház tátongó sebét — mondja 
a levélíró — a papi nősülés képezi. Mint a keleti egyház 
szerény tagja, csodálkozom, hogyan akadhatnak a latin szert, 
egyházban olyanok, akik a papi nősülést óhajtják. Bizonyára 
nem ismerik az ilyen klérus viszonyait és állapotát. Méltóz-
tassék elhinni, hogy nem túlzok, ha azt mondom, hogy a 
papi nősülésből ered a papság kisebb köztevékenysége, kul-
turális elmaradottsága és — a nepotizmus. Elsősorban innen 
erednek a mi bajaink. E tekintetben nincs örömünk a múlt-
ban s nincs reményünk a jövőben». Szerk. 
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ciuntur. Propter hoc praecise appellatur probabilis-
mus moderatus».1 

1. A prohabilista erkölcstanítók mindenekelőtt 
szívesen megengedik, sőt maguk hangsúlyozzák, hogy 
rendszerüket arra a térre, ahol a lelkek a tökéletes-
ség felé igyekeznek, nem terjesztik ki. Ezen a téren 
a tutiorismus lép érvénybe. «Der Tutiorismus hat — 
írja Goepfert — seine vollste Berechtigung auf dem 
Gebiete der Vollkommenheit; nur ist er hier, wie 
die höhere Vollkommenheit selber, nicht Pflicht, 
sondern Rat».2 

A probabilista csak azt állítja, hogy a szabad-
ságnak kedvező véleményt, ha az komolyan proba-
bilis, követni szabad. Ezzel azonban nem mondja, 
hogy azt követni kell és hogy jól cselekszik az, aki 
mindig él a probabilismus által biztosított szabad-
sággal. A tökéletességre törekvő lélek sokszor abban 
az esetben is böjtöl, amikor a probabilismus alapján 
joggal fölmentettnek érezhetné magát ezen köteles-
ség alól. Fogadalmát, ha annak megtörtént teljesítése 
felől nem biztos, gyakran újból teljesíti, jóllehet 
eléggé súlyos okai vannak azt hinni, hogy köteles-
ségének nagyon valószínűen már eleget tett. A proba-
bilista tudja, hogy a breviárium recitálásánál az 
egyes szavak értelmére ügyelni — secundum proba-
bilissimam sententiam moralistarum — nem köte-
les s ő mégis vagy egészen vagy részben megteszi 
azt, amikor ideje és ereje engedi, mert nem akarja 
magát megfosztani azon lelki élvezettől, fölfrissülés-
től, vigasztól és megerősödéstől, mely a meditáló 
breviáriumozásnak gyümölcse s melyben annak, aki 
a szabadságnak kedvező vélemény értelmében imád-
kozik, része nem lehet. «Nam etsi ita (scl. secun-
dum probabilismi placita) per se licet agere, non 
tamen per se licet earn sententiam indiscriminatim 
aliis suadere, neque conducit nos ipsos communiter 
et ordinarie ita operari. Etenim illa probabilia, etsi 
licita sunt, sunt tamen fere imperfectiora tutiori-
b u s . . . agere vero ipsa esset sublatio mul torum me-
ri torum et causa privationis mul tarum gratiarum, 
quae nobis provenirent, si agendo tutiora et perfec-
tiora essemus secuti».3 

2. Magától értetődik, hogy a probabilismus kere-
teiből kirekesztetik minden olyan vélemény, mely 
csak gyengén, hitványán valószínű (tenuiter proba-
bilis), sőt még az olyan vélemény is, mely magában 
véve valószínűnek látszik ugyan, mihelyt azonban a 
mellette szóló érvek egybevettetnek a törvény mel-
lett szóló véleménynek érveivel, valószínűségét egy-
szerre elveszíti. A probabilis véleménynek komolyan 
valószínűnek kell lennie nemcsak önmagában te-
kintve, hanem a másikkal való szembeállításban is. 
«Requiritur — mondja Noldin — ut sit etiam rela-
tíve (vagy comparative) probabilis i. e. ut eius 
motiva cum motivis sententiae oppositae compa-

rata probabilitatem suam retineant».1 Eszerint tehát 
ha valaki csak gyengéknek találja az érveket, melyek 
az ő felekezetének igazsága mellett szólanak, nem 
maradhat nyugodt lelkiismerettel ezen felekezet ke-
belében. Ha csak gyenge látszat szól amellett, hogy 
még nem töltöttük be egészen a 21-dik életévet, 
akkor kötelesek vagyunk böjtölni. Ha csak gyengén 
valószínű (tenuiter probabile), hogy valamely tör-
vény elvesztette érvényét, vagy hogy a bér, amit a 
munkásnak adunk, igazságos, akkor a törvényt meg 
kell tartanunk, a bért pedig föl kell emelnünk arra 
a fokra, amelyen az biztosan igazságos lesz. Ha vala-
mely vélemény magában véve valószínű, de az ellen-
kezőnek igazságát valamely egyházi határozat döntő-
leg kétségtelenné teszi, akkor az előbbi vélemény 
elveszti valószínűségét és többé bűn nélkül nem 
követhető. Ugyanígy kirekesztetik a probabilismus-
ból a valószínűen valószínű vélemény (opinio proba-
biliter probabilis), hogy ha az, közelebbről tekintve, 
«solide probabilis dici nequit», komolyan valószínű-
nek nem mondható.2 Jehlicska Ferenc dr. 

Néhány adat a nyitrai püspökség XV77. szá-
zadából. di.) 

Telegdy János megkapván Rómából az érseki 
palliumot, azt nemcsak a kalocsai megye területén 
belül, amit a jog mint érseknek biztosít, használta, 
hanem a nyitrai megyében is, mely pedig az eszter-
gomi érsekség suffraganeusa. Pázmány Péter az akkori 
prímás tiltakozott ez ellen, az ügy a római szentszék 
elé került, ahonnan úgy Pázmánynak, mint Telegdy-
nek okmányilag tudomására hozták, hogy Telegdy 
Nyitrán a palliumot csak az illetékes esztergomi 
érsek különös engedélye alapján viselheti. 

Pázmány Péter 1625 április 18-án Sellyén kelt 
levelében «ex singulari, f r a t e rnoque . . . affectu» meg-
engedi, hogy Telegdy, amig él, a nyitrai székesegy-
házban karácsony, újév, húsvét, pünkösd, Boldogsá-
gos Szűz mennybevétele és a székesegyház patrónusa 
ünnepén palliumot viselhessen. 

1625-iki soproni országgyűlés biztos gyanánt 
küldi a morva határ kiigazítására és a dunáninneni 
és dunántúli királyi táblához neveztetik ki. 1632-ben 
az oláh ügyek elintézésére küldi a pozsonyi ország-
gyűlés. 

1630-ban ismét összekülömbözött Pázmánnyal 
a nagyszombati zsinaton. Telegdy mint kalocsai ér-
sek kijelentette, hogy nem köteles a tartományi zsi-
naton megjelenni, ezen kijelentését ugyan elfogadták 
a jelenlevő főpásztorok, csakhogy hozzáadták, hogy 
Pázmány e zsinatot mint prímás hívta össze, s így 
a megjelenés a kalocsai érsekre nézve is kötelező. 
Ezen kimagyarázás után résztvett a zsinat tanács-
kozásain. 1638 június 13-án Lósy Imre prímás ide-

1 Frins, p. 230. 2 Goepfert, t. B. 164. S. 3 Frins, p. 183. i Noldin, T. I. p. 263. 2 V. ö. Frins, p. 231. 
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jében lartott zsinaton hasonló érveléssel nem jelent 
meg, mi ellen a jelenlevők tiltakoztak. 

Huszonhárom éves nyitrai püspöksége alatt nevét 
aranybetükkel véste az egyházmegye történetébe. 
A székesegyház díszes fölépítésén kívül a nyitrai 
polgárok szabadságlevelét 1632 ápril 23 án és 1637 
május 4-én II. és III. Ferdinánd által megerősítette. 
A nagyszombati egyetemes papnöveldében a nyitrai 
egyházmegye részére hat alapitványos helyet bizto-
sított és nemesi családból származó ifjak konvictu-
sára adományozta házát. 

Nyitrán a felsővárosban 1626-ban a szent ferenc-
rendiek részére új kolostort és templomot alapított.1 

Püspöksége idejében az 1625-ben katbolizált Jakussich 
család Pruszkán a szigorított Salvatorianusokat le-
telepítette. 

A nyitrai káptalannak 1628-ban adta a Barát-
utcában levő malmot minden hozzátartozandókkal, 
amit a pozsonyi konventtől megvett. 

Nevezetes esemény az egyházmegye történetében 
az 1633 évi nyitrai zsinat, sajnos, hogy aktáit ezidő-
szerint fölkutatni nem sikerült. 

Telegdy püspöksége idején az ellenreformáció 
serényen folyt s ennek egyik fénypontja, a biccsei 
kastélyba 1627 év őszén költözködő Eszterházy Mik-
lós nádor is segítségére van. Hodik superintendenst 
igyekezett a katholicizmusra visszavezetni, de őt 
nem nyerte meg, a népet a nagyszombati zárdából 
kiküldött két jezsuita térítette meg,2 a biccsei tem-
plom 1636-ban visszakerült a katholikusok kezére.3 

Az egyházmegye kormányzásában segítőtársa 
volt helynöke Bajcsy Mihály4 Telegdy irodalommal 
is foglalkozott ,munkájának cime: Rudimenta Priscae 
Hunnorum linguae brevibus quaestionibus ac Re-
sponsionibus comprehensa.5 

Hogy Telegdy a nyitrai káptalannal izetlensé-
gekbe bocsátkozott és emiatt a csanádi püspökké 
kinevezett Zongor Zsigmond, nyitrai olvasó kanonok 
és helynök jelentést is tett a prímásnál, arról a 
nyitrai ügyek egyik legalaposabb ismerője, Vaguer 
József nyitrai praelatus kanonok, Zongor életrajzában 
említést nem tesz6 és Vurum sem említi.7 

Telegdy erői hanyatlását érezvén, 1644 elején le-
mondott a nyitrai egyházmegye kormányzatáról, de 
megtartotta a kalocsai érseki cimet, utolsó szereplése 
1645 december 11-re esik, midőn a Höffleinban el-
halálozott Eszterházy Miklós nádor lelke üdvéért 
gyászmisét mondott a jezsuiták templomában. A le-
mondott püspökség helyett szerette volna elnyerni 

1 Bővebben lásd : Czeizel Gábor : A szentferencrendiek 
Nyitrán c. müvében. 

2 Fraknói : Pázmány. II. 395. 
3 Bangha B. Jellemrajzok. 38—41. 1. 
4 Vagner: Adalékok. 216. 
5 Szinnyeí: Magyar írók élete és munkái XIII. 1383. 1. 
6 Vagner: Adalékok. 189-191. 1. 
' Vurum I. m. 351—360. 

a pozsonyi, budai és sághi prépostságokat, azonban 
vágyai teljesülését megakadályozta a halál, meghalt 
1646-ban, az országgyűlés alatt,1 a napot pontosan 
nem tudjuk, bizonyos az, hogy 1647 július 17-én a 
kalocsai érsekség üresedésben volt.2 

Telegdy lemondása után a nyitrai püspökség 
élére Bosnyák István báró került 1644-ben. 

Született 1607. júl ius 28-án Füleken. Gyermek-
éveit Telegdy János püspök udvarában töltötte, tu-
dományos kiképeztetését a wieni egyetemen nyerte. 
Különös testvéri ragaszkodással viseltetett szentéletíí 
nővére Zsófia iránt, (akinek hamvai épségben ma is 
megvannak Vágtapolcán, Trencsénmegyében), akinek 
befolyása mellett érlelődött meg lelkében a vágy, 
bogy pappá lesz, bár édesatyja minden lehetőt el-
követett, hogy családjának ezen utolsó fiú sarjadékát 
szándékáról lebeszélje. A theologiát három évig Ró-
mában végezte, honnan mint hittudor tért vissza. 
Pázmány és Telegdy befolyása révén az apa bele-
egyezett fia szándékába és 1631 karácsony napján 
Pázmány pappá szentelte. Nemcsak előkelő szár-
mazása, hanem theologiai ismeretei, életszentsége, 
diplomáciái ügyessége biztosították gyors előmene-
telét. 1635-ben esztergomi kanonokká nevezte ki 
Pázmány. Ez évben atyja halála után ősei birtokára 
Surányba költözött és itt templomot épített. 1638 
januárban bozóki prépost és sasvári főesperes, 1639 
november 6-án pécsi püspök, 1640 ápril 30-án e 
méltóságban megerősíttetik, s titkos tanácsos lesz. 

1641-ben kancellárhelyettes, veszprémi püspök és 
1642-ben valóságos kancellár s mint ilyen többnyire 
Bécsben lakott. 1644 július 14-én nyitrai piispök, 
székhelyén csak két hétig volt, ahonnan Bécsbe 
menvén július végén meghalt. A nagyreményekre 
jogosító, alig 37 éves püspök nyitrai egyházmegyé-
jében azáltal örökítette meg nevét, hogy nagynevű 
elődje, Forgách Ferenc gróf püspök által kiadott káp-
talani statútumokat 1644 július 22-én megerősítette, 
alkotásaiban megakadályozta a halál, ő volt a tör-
ténelmi hiresség'ü magyarbéli Bosnyák-család utolsó 
férfi sarja.3 

Telegdy lemondása után nyitrai püspök Piisky 
János (1644- 1648) lett. 

Theologiai ismereteit a nagyszombati jezsuita 
kollégiumban merítette, azután Grácban ugyancsak 
a jezsuitáknál folytatta, melyek befejezése után 
Napragy Demeter kalocsai érsek udvarában tartóz-
kodott, de akkor még nem vette föl a nagyobb ren-
deket. Jóltevője holta után pappá szentelik és Páz-
mány Péter káplánjává lesz, ki 1622 ápril 13-án esz-
tergomi kanonokká nevezi ki.4 1628-ban Szent Bene-
deken praefectusi működésben találjuk, két év múlva 
tornai főesperes és szenttamási préposttá lesz, 1632-

1 Knanz I. m. II. 221. 
2 Katona I. m. II. 85. 
3 Bpesti M. E. Iskola 1892. kiadványa 404—414. 11. 
4 Fraknói : Pázmány P. III. 294. 



294 RELIGIO • LXXI. évf. 1912. 

ben Telegdy János nyitrai püspök a kegyurasága 
alá tartozó szkalkai javadalmas apáttá nevezi ki. 
1637 november 9-én III. Ferdinánd király a csanádi 
püspökség élére állítja, püspökké szentelte Lósy Imre 
1640 szeptember 9-én. Egészségi állapota nem lehe-
tett kedvező, mert már 1639-ben panaszkodik, hogy 
nem egészséges, de azért a törökök ellen harcol. 
1644 január 26-án Ebeczky Mihály Nógrád várából 
azt írja Lippaynak, hogy Püskyt a törökök üldözése 
alatt szerencsétlenség érte, leesett lováról, oldalbor-
dáját törte, arcát össze-vissza zúzta, sebei életveszé-
lyesek. Azonban rövidesen fölépült és mint érseki 
helynök márciusban már Komáromban működik, 
bérmál és segít a pastoracióban. 

1644-ben a nyitrai püspöki méltóságra emeltetik 
s mint a szkalkai javadalmas apátság kegyura 1644 
október 28-án (szent Simon és Juda ünnepén) a 
trencséni jezsuitáknak adományozza III. Ferdinánd 
beleegyezésével és azon kikötéssel, ha netán a jezsui-
ták eltörültetnének, az apátság birtokai jogos urukra, 
a nyitrai püspökre szálljanak vissza, csakhogy úgy 
ezen apátság, mint más egyházi javak a jezsuiták 
eltörlése után a tanulmányi alap birtokaihoz csatol-
tattak,1 Az adományozás ellen a nyitrai káptalan til-
takozott.2 

Az említett alapító levélen és egyéb okmányo-
kon Püsky mint «electus Nitriensis» szerepel és bár 
Nyitrán lakott «(datum in arce nostra Nitriensi)», 
Vurum mégis azt állítja, hogy római megerősítése 
nem volt.8 Ez azonban nagyon is valószínűtlennek 
látszik, mert milyen jogon vette volna át római meg-
erősítés nélkül az egyházmegye kormányzatát és 
nevezett volna ki püspöki helynököt Mihályi István 
személyében, aki esztergomi kanonok, pécsváradi 
apát és 1645-től nyitrai olvasó kanonok is volt.4 

Történeti emlékeink nem sokat jegyeztek fel nyitrai 
püspökségéből. 1647-ben részt vett a pozsonyi ország-
gyűlésen, határkiigazítási, vámügyi megbízatásokban 
eljárt és a nádori fellebbező bíróság tagja. 1648-ban 
Draskovics János nádor előtt a szkalkai apátság 
mellett szerzett földjeit ugyanazon apátságnak ado-
mányozta és ugyanezen évben Trencsén vármegye 
előtt tiltakozott a trencséni lutheránus lelkész azon 
jogtalan eljárása ellen, hogy a szkalai egyházat illető 
isztebniki birtok tizenhetedét bitorolta.5 1648-ban 
betegségére való hivatkozással bemondott nyitrai 
püspökségéről, de a Lippay által december 2-án 
tartott zsinaton az aláírók között, mint «electus 
Vaciensis, praepositus Posoniensis et Sághiensis» 
szerepel, amely címeihez 1649-ben hozzájárul a 
kalocsa-bácsi érseki méltóság is, 1650-ben pedig 
Győrbe tétetik át, ahol az érseki palliumot csak 
1654-ben hozza neki a zágrábi érsek. 

1 Vurum t. m. 175. 3 Vurum I. m. 362. 
s Vagner I. m. 226. 4 Vagner I. m. 228. 
5 Nyitrai nagyprépostsági levéltár 18. számú aktája. 

Mint érdekességet említi róta Lányi, hogy a ve-
rebeket, mert birtokain sok kárt csináltak, ki nem 
állhatta és pusztíttatta; minden darabért az idők 
drága pénzviszonyai szerint elég nagy összeget egy 
fillért fizetett, azért a szannyi nép, ahol birtoka volt, 
veréb-vesztőnek nevezte el.1 

Meghalt 1657 március 7-én és Vurum szerint a 
sírban lelte meg keresett nyugalmát.2 

(Folyt, köv.) Cserenyei/ István dr. 

A párisi immaculata-vita hitelessége. (in.) 
A Landulfust követő tanuk között az első Car-

canus Mihály, szienai szent Bernardin tanítványa, 
hires szónok, ki 1475-ben Milanóban, majd pedig 
1746-ban Velencében újra megjelent beszédeiben 
ezeket í r ja : «Ki (t. i. Scotus) olyan áhítattal viselte-
tett Mária Szeplőtelen fogantatása iránt, hogy Páris-
ban lévén és előadatván e kérdés az egyetemen, 
mikor nagyobbrészt mindnyájan azt állították, hogy 
a szent Szűz eredeti bűnben fogantatott, Scotus, a 
Szentlélek fegyverével (segítségével, erejével), azok 
összes ellenvetéseit elsorolva, megcáfol ta . . . Azért 
mindnyájan azt akarták, hogy ezentúl Subtilis Doc-
tornak hivassék».3 

A második XV. századbeli tanú Bernardinus de 
Bustis, ki Nogarol Leonárddal együtt egy officiumot 
szerkesztett és nyújtott be IV. Sixtus pápának a 
Szeplőtelen fogantatásról. Sixtus mind a két terve-
zetet elfogadta és megengedte, hogy Nogarol officiu-
mát a világi papok, Bustisét pedig a szerzetesek 
recitálhassák. Ez engedély 1480. október 4-én lett 
megadva.4 

Bustis officiuma második nokturnusának első 
lekciója leírja a Szeplőtelen fogantatás diadalát a 
párisi egyetemen s csaknem Landulfus szavaival 
élve, ismerteti Scotus vitájának eredményét. Legyen 
szabad ezt a lekciót egész terjedelmében, úgy a hogy 
van, ismertetnem, mert az összes dokumentumok 
között épen rituális jellege miatt ez nyom legtöbbet 
a latban. «Üdvözítőnk Anyjának Szeplőtelen fogan-
tatását gyakran számtalan jellel nyilvánította ki. 
Bizonyos időben némely szerzetesek olyan ellensé-
ges lelkületet mutattak a Szeplőtelen fogantatás iránt, 
hogy a ferencrendieket heretikusoknak tartották, 
mivel prédikációikban Isten Anyját eredeti bűn nél-
kül fogantatottnak hirdették. Erről a dologról apos-
toli (pápai) parancsra a párisi iskolában nyilvános 
vizsga tartatott, amelyre a fönnljelzett vádlók rend-
jüknek számtalan doktorával megjelentek. De a mi 
Urunk Jézus Krisztus, kedves Anyja méltóságának 
megvédésére, Scotust, a kisebb testvérek kiváló tu-

1 Lányi : Magyarföld Egyháztörténetei II. 304. 
2 Vurum I. m. 363. 
3 P. 13 edit. Veneta. 
4 Deodat Marie op. cit. pag. 98. Item Paulini op. cit. 

pag. 20. 
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dórát azonnal abba a városba küldte, ki elleneinek 
tanát és érveit meggyőzhetetlen beszéddel meg-
cáfolva, Úrnőnk fogantatásának ártatlanságát oly 
világosan bizonyította be, hogy azok a testvérek 
nagyon csodálva az ő szellemi fenségét, elhallgatva, 
a vitában megadták magukat. Azért a kisebb test-
vérek nézete a párisi iskolától azonnal megerősítte-
tett. Scotus pedig ezért Doctor Subtilisnak neveztet-
vén, mint győző tért vissza az igazi bölcsesség mély-
séges tanulmányához».1 

Azt hiszem ez az officium, mely 172 évvel Scotus 
halála után egy kommissiótól lelkiismeretesen felül-
vizsgálva, magától a pápától nyert jóváhagyást arra 
nézve, hogy az egyháziak nyilvános imájául szolgál-
hasson, elég garancia atekintetben, hogy a párisi 
vita hitelességével még a legelfogultabb skeptikuso-
kat is kibékítse. 

Azért Marianus Florentinuson kívül, ki 1480. 
körül megírva Scotus életét, szintén tanúságot tesz 
e vita hitelessége mellett,2 nem is tartom szükséges-
nek, hogy új dokumentumok részletes ismertetésével 
álljak elő, annál is inkább, mivel e disputa tagadói 
is megengedik azt, hogy a XVI-ik századtól kezdve 
se szeri, se száma azon íróknak, akik e vitával fog-
lalkoznak és annak hitelességét védik.3 

4. Ezzel a harmadik, vagyis a vita hitelességé-
nek megállapításával foglalkozó kérdésünket le is 
zárhatnók, ha némelyek és köztük a Quaracchi ferenc-
rendi kiadók is,4 nem támasztottak volna Landulfus 
Caracciolussal — azaz a koronatanúval — szemben 

1 «Intemeratam Matris suae Conceptionem Salvator 
noster innumeris frequenter propalavit indiciis. Quodam 
eniin tempore, religiosi quidam in tantam Conceptionis alter-
cationem propruperint, ut Ordinis Minorum fratres haereti-
cos affirmarent, quod Uei genitricem sine originali macula 
conceptam suis in praedicationibus protestantur. Ea de re, 
apostolico iussu, in Parisiensi studio publica disputatio 
peracta est. Ad quam dicti accusatores cum innumeris pene 
ordinis eorum doctoribus convenere. Dominus vero Noster 
Jesus Christus ad protegendam dilectae Matris dignitatem, 
Scotum, Ordinis Minorum, doctorem eximium, ad civitatem 
ittam protinus destinavit, qui adversariorum fundamentis 
argumentisque omnibus inconvincibili sermone confutatis, 
ita Conceptionis Dominae innocentiam clarissime comproba-
vit, quod onmes il 1 i fratres subtilitatem eius plurimum ad-
mirati, obmuntescentes in disputando defecere. Quapropter 
opinio Minorum a Parisiensi studio illico approbatur. 
Scotus vero Doctor Subtilis, propter hoc, appellatus, Victor 
ad altissima verae Sophiae studia remeavit». Vide Paulinii 
op. cit. pag. 21. Deodat op, cit. 98. 

3 Lásd az első kérdést, ahol hozom szavait. 
3 Ilyenek : Fodere, Narration historique etc. Lyon, 1619. 

Serrano. De Immac. Conceptione. 1635 Naples. Portel. Old. 
M. Responsiones aliquorum casuum. Louvain, 1635. Arthur 
de Moutiers. Martyrologium franciscanum, Paris, 1653. P. Ma-
nuel Ortega. Vie de Scot. 1748. P. Antoine Castel, Franci-
logium Sacrum, Saragosse, 1713. Vasquez, disp. 117., in 
3:' parte. Salazar, Rossi, Moren etc. V. ö. Pourquoi J é s u s -
Christ. Deodat Marie pag. 9. Deselée 1902. 

4 Cfr. Bibliotheca Francise. Scholastica Medii Aevi, 
Tom. Ili., Praef. pag. XVI. Quaracchi 1904. 

némi nehézséget, melyet azonban pozdorjává tört 
P. Molini ugyancsak 1904-ben Rómában kiadott 
S. Franciscani e la Immaculata Concezione cimű 
müvéhez csatolt ötödik függelékében. 

A quaracchiakat az hozta zavarba, hogy Cucharo 
«Elucidarius» cimű művében, miután idézte e vita 
érdekében Landulfus szavait («Qui etiam dicit, D. N. 
J. C h r — laetus ad propria se recepit». Lásd a har-
madik kérdést.), ahelyett, hogy rögtön most tette 
volna ki: «Haec Landulphus», azaz ezt mondja Lan-
dulfus: az Immaculata érdekében előbb még más 
két dokumentumot is felhoz, Landulfus szavai után így 
folytatva : «Etiam Sixtus IV., qui tenet in lectione 
huius diei Conceptionis (Bustis officiumára történik 
utalás), earn sine peccato conceptam.. . Hoc idem 
habetur . . . ex decreto et Concilio Basiliensi...» — 
és csak most teszi ki : «Haec Landulphus». 

Ebből világos, mondják a quaracchiak, hogy ez 
a Landulfus, akit Cucharo idéz, csak a bázeli zsinat 
után élt. 

Ha más argumentumok nem volnának annak a 
bizonyítására, hogy ilt Cucharo tényleg Landulfust, 
az amalfi püspököt és Scotus tanítványát érti, hanem 
csakis a fönntjelzett módon írt Cucharo szövege, 
akkor talán kételkedhetnénk azon, hogy micsoda 
Landulfusról is akar beszélni Cucharo. De ha tekin-
tetbe vesszük azt, hogy Cucharo ugyanazon «Eluci-
darius» cimű művében nem kevesebbszer, mint 
59-szer idézi ugyanazt a Landulfust, kinek személy-
azonosságáról maga mondja azt (p. 630 ibidem), 
hogy: Landulphus Neapolitanus: Doctor noster, azaz 
ferencrendi (p. 7, 61); Scót tanítványa (p. 848), ki 
egy művet írt e cimen : Tractatus de Conceptione 
Virginis; ha megfontoljuk továbbá azt, hogy P. Alva, 
a Monumenta A. Seraphica kiadója, ki közli Cucharo 
Elucidariusát is, azt írja a Monumenta elején, hogy: 
«Landulphus Amalphitanus Ord. Min., auctor clas-
sicus et discipulus Scoti. . . etiam integrum tractation 
pro immunitate Virginis a peccato originali scripsit 
super 3. Sent., de quo columnas intégras transcribit 
Antonius Cucharus Episcopus Azernensis in suo 
Elucidario». Ha ehhez vesszük még azt a sok írót,1 

akik azl állítják, hogy Landulfus a nápolyi ferenc-
rendi és Scotus tanítványa írta az általunk idézett: 
Tractatus de V. Conceptione cimű művet, akkor azt 
hiszem, hogy senki sem kételkedhetik abban, hogy 
Cucharius csakis Scotus tanítványát, azaz a XIV. 
században élt Landulfust idézheti. 

Különben is az a körülmény, hogy Cucharo 
Landulfust magát beszélteti első személyben, az 
«Etiam» szótól kezdve pedig harmadik személyben 
hozza a másik két dokumentumot, világosan mu-
tatja azt, hogy az utóbbi két dokumentum nem 

1 Wadding Annales t. VI. p. 137. Bartolomeus Pisanus, 
Conformit. 8, p. 2. Joannes Vital Defensorium lib. IV. a. 7. 
Bernardinus Bustis, Serin. 1. et IV. etc. 
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Landulfustól van, hanem az elbeszélő historik stól. 
magától Cucharótól. 

Vannak ismét mások, kik azért nem akarták 
elfogadni Landulfus tanúbizonyságát, mivel az csak 
másodkéz, t. i. Cucharo Antal által lett számunkra 
megőrizve. Ezek aggodalmát csak akkor oszthatnók, 
ha be tudnák bizonyítani, hogy Cucharo Antal nem 
szavahihető. Különben is Cucharon kívül, mint lát-
tuk, még számosan idézik Landulfust, így: Carca-
nus Mihály, Bustis Bernardin, Marianus Florenti-
nus stb. 

Landulfus tehát megmarad továbbra is korona-
tanúnak, kinek bizonyságtétele sok más tanúéval 
egyetemben kétséget kizáróan tanúskodik arról, hogy 
a párisi immaculata-vita nem mese, hanem törté-
neti hitelességgel bíró tény. 

Molnár Arkangyal O. S. F. 

. , . B u d a p e s t . Kegyelet megnyilatkozása az ország 
JZgyn azt i,n,oros hercegprímása iránt. 
világ- Midőn e sorokat írjuk, az esztergomi főegyház-
krónika. m e 8 y e második védőszentjének, szent Adalbert vértanú-

püspöknek ünnepét ünnepeli, aki dicső első királyunkat, 
szent Istvánt, a nemzet apostolát, a keresztség szent-
ségében részesítette s a hitéletbe bevezette s aki jelenleg 
pásztornak és nyájnak együttes védőszentje az eszter-
gomi főegyházmegyében. 

Különös örömünkre szolgál ennélfogva, hogy épp 
ezen a napon iktathatjuk be Magyarország egyházi 
krónikájába a kegyeletnek első okmányos megnyilat-
kozását Vaszary Kolos bibornok, hercegprímás és eszter-
gomi érsek úr iránt, kit e napokban, egy bécsinél kez-
dődöleg, több napilap személyében és kormányzásá-
ban, nagyérdemű segédpüspöktársait sem kiméivé, a 
kegyeletnek szokatlan fokú félrelökésével megtámadott. 
Az esztergomi főmegve papságának köréből ugyanis a 
a támadás ellen elsőnek a budapesti esperesi kerület 
papsága szólalt föl. Folyó évi ápr. 11-én tartott tavaszi 
gyűlésében tántoríthatatlan hódolatának, tiszteletének és 
engedelmességének adott egyhangúlag kifejezést s erről 
ezennel a következő kivonatot teszi közzé: 

«A budapesti alesperesi kerület lelkészkedő pap-
ságának 1912. évi április 11-én tartott rendes tavaszi 
gyűlésén fölvett jegyzőkönyvnek kivonata: 

«Jelen voltak : Ott Ádám dr. apát, esperes-plébános 
mint elnök, Sagmüller József apát, h. alesperes, Stieber 
Vince, Nemes Antal dr. prelátusok, Bakács János, 
Nóvák István, Kovács Kálmán dr., Melles Emil apát-
plébánosok, Bán Sándor, Leimeter János, Horváth 
József, Plöchl Antal, Tihanyi Károly, Csizmazia Ferenc 
plébánosok, P. Kaizer Nándor, P. Vénn Jakab, Hlavaty 
István, Bargár György dr., Hévey Gyula, Neuberger 
Roger, Lindauer Károly, Lukáts József, Liba Géza, 
Vezér Lajos, Valnicsek Béla dr., Hévey István, Flanek 
Bezső, Labuda Ferenc dr., Hunkár Géza, Huszár Elemér 
dr., Pongrácz József, Meinczl Farkas, Madaras Aurél 
és az alulírott jegyző. 

Elnök előadja, hogy meggyőződése szerint az egész 
kerületi papság őszinte érzelmeit tolmácsolja, midőn 
megbotránkozásának ad kifejezést azon méltatlan táma-

dások fölött, melyekkel egyes fővárosi napilapok a 
közelmúltban 0 eminenciáját, a hercegprímást, nem 
átallották méltatlanul meghurcolni. Indítványozza, hogy 
a kerületi papság Főpásztora iránt érzett szeretetének, 
odaadásának és engedelmességének jegyzőkönyvileg 
adjon kifejezést. A gyűlés tagjai az indítványt osztatlan 
lelkesedéssel magukévá teszik». 

Időközben az esztergomi lőszékeskáptalan, a po-
zsonyi társaskáptalan, a bazini esperesi kerület stb., 
járultak hódoló nyilatkozatukkal a bántalmazott fő-
pásztor elé. így indult meg az engesztelés és a béke 
útja, — «pacis, quae exsuperat omnem sensum». 

* 

A a c h e n . Meghívó a német katholikusok 59-ik nagy-
gyűlésére. 

A f. é. aug. 11—15-én itt Aachenben tartandó kath. 
nagygyűlésre a meghívó a lapokban már megjelent. 
Ennek a meghivónak szövege több tekintetben tanul-
ságos. Különben is a német katholikus nagygyűlések 
előkészítése, szervezése, lefolyása typikus, mintaszerű. 
Azért közöljük a meghívót egész terjedelmében, amint 
következik. 

«Harmadízben jut a mi császárvárosunknak (valaha 
az volt) a nagy szerencse és öröm, hogy Németország 
katholikus nagygyűlésének falai közt otthont adhat : 
1862-ben a 14-ik, 1879-ben a 26-ik nagygyűlés hozott 
itt a polgárságnak örömnapokat és lelki emelkedést, 
amely nagygyűlésekre az idősebb nemzedék még ma is 
nagy megelégedéssel tekint vissza. Már évek óta foko-
zódó mértékben nyilvánult az itteni katholikus polgár-
ság körében az óhaj, hogy harmadszor is köszönthessék 
Németország katholikusait körükben. A Mainzban tar-
tott 58. nagygyűlés teljesítette ezt az óhajtást, és most 
már gyors lépésekkel közeledünk a várva várt időpont-
hoz, midőn a hű katholikus érzület és lelkesedés áram-
lása teljes kifejlődésében fog a mindig hűségesen német 
és mindig hűségesen katholikus urbs regalis utcáin 
végig hullámzani. Száz meg száz buzgó kéz dolgozik 
hónapok óta azon, hogy nektek, Németország minden 
vidékéről várt katholikus testvéreknek, kik a mi drága 
lelki anyánknak, a szent katholikus egyháznak benső-
séges nyelvét értitek, barátságban és szeretetben foga-
dást készítsen. Ezer és ezer szív örömtől izgatva dobog 
várva várt katholikus testvéreink megérkezése elé. 

Eltökélt szándékunk, hogy itt ősi katholikus szel-
lemben gyűlésezzünk, tanácskozzunk és cselekedjünk.1 

Viharok tombolnak oltár és trón körül ; nyilt sorokban 
tolongnak előre ellenfeleink, hogy a pusztulás fejsze-
csapásait hozzák működésbe a tekintély, a rend, a val-
lás gyökerei ellen. Járványos kötekedés (Kritiksucht), 
szóban, írásban és képben nyilvánuló gúny és gyalázás, 
tudományos viselkedés hazug leplével takarva, azok a 
tégyverek, melyekkel a harcot ellenfeleink vívják. Most 
bizony-bizony nem fölösleges a figyelmeztetés, hogy 
tartsunk össze és fogadást tegyünk két irányban: változ-
hatatlan gyermeki szeretetre a mi szentséges atyánk 
iránt Rómában, és tántoríthatatlan hűségre a mi hagyo-
mányos uralkodó házunkhoz. Az aacheni katholikus 
nagygyűlés újból forrása legyen az erőmerítésnek, hogy 

1 Wir wollen tagen, wir wollen raten, wir wollen taten in 
alter katholischer Treue. 
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a fenyegető viharokkal szembe szálljunk és szent egy-
házunk és szeretett hazánk javára bátran és erővel tel-
jesen lépjünk küzdelembe. 

Kiváló jelentőségre és ihletettségre emelkedik az 
ezévi nagygyűlés az által, hogy ami nagy, feledhetetlen 
Wiudhorstunknak, aki itt 1879-ben első izben vett részt 
katholikus nagygyűlésben s azóta egyiken sem hiány-
zott, századik születésnapja erre az esztendőre esik. Itt 
Aachenben ragadta magával, a lángoló lelkesedés szó-
noki erejével, a nagygyűlés tagjait, midőn a nagygyűlé-
sek célját és társadalmi hatásosságát kifejtette; itt 
emelt ő hathatós szót első izben a német katholikusok-
hoz az egyetértés és összetartás érdekében. Ünnepélye-
sen fogjuk a kalholikus egyház e hű fiának s a német 
katholikus nagygyűlések e forró keblű barátjának emlé-
két megülni, és ismételni, megújítani fogjuk azt az Ígé-
retet, melyet Kopp bíboros hgpüspök tett le az elhunyt 
nagy férfiú friss sírjára, mondván: «Őrizni, ápolni fog-
juk az összetartást mint drága hagyományt, melyet 
örökségül tőled kaptunk.» 

Fel tehát hittestvérek távolból és közelből, keljetek 
mennél többen útra Aachenbe, hová időtlen idők óta 
az ő híres szentélyeihez annyi ezren és ezren zarán-
dokoltak. Aachen történeti hagyományai ezt a várost a 
birodalom legmesszibb részeihez mélyen fekvő szálak-
kal fűzik oda. Nagy Károly, a hatalmas uralkodó, itteni 
palotájában sokszor tartott szemlét hűséges hivei fölött, 
kik a nagy birodalom minden tájáról özönlöttek össze. 
Vajha Németország katholikusainak ezidei hadiszemléje 
újból ezreket és ezereket hozzon össze a nagy császár 
sírjához, ki itt az általa épített ősrégi Mária-templom-
ban alussza nyugalmát.» 

Aláírva tisztb. elnökségtől, tisztb. bizottságtól, s a 
helyi bizottság elnökségétől és 13 szakbizottság tiszti-
karától. —i] —la. 

T á j k é p e k • XI. Rajzolja : Mester. 

P a p o k — a fa lun . Mailáth József, a falut 
nemcsak dicsérő, de szerető és élvező nagynevű 
perbenyiki gróf, a «Város és falu» cimű előadásában 
a szatmári Gazdasági Egyesület kiállításán, óriási hall-
gatóság előtt ezeket mondotta : 

— Csak kirándulási hely a falu. Legföljebb egy 
pár földbirtokos munkatelepe, ahova mezei munkák 
idejére érkezik, de menekül vissza a városba, mihelyt 
betakarította a termést. Falura jutni sors átka. Kény-
szerülés, száműzetés, még akkor is, ha az intelligens 
ember vérbeli falusi volt egykor . . . Aki tehát teheti — 
a városba törtet. 

Azt hiszem, hogy ebben a jól megrajzolt, mai 
társadalmi képben, helyzetben benne van a papság 
elhelyezkedése, átlagos fölfogása is — a faluról. 

Vannak nagy és tiszteletreméltó, szinte kiszöggelő 
kivételek. Félszázadon túl való, tipikus életek, jelen-
ségek. Megható, fölemelő, elismerést parancsoló példák, 
melyek a falusi pap hivatását, munkáját , boldog-
ságát, áldásos állandóságát ideális magaslatra emelik. 
Fölötte — a városoknak és nagy pozicióknak. 

Falun szerezhető meg sokszor, legtöbbször a 

harmonikus, a tiszta örömöket nyújtó életműködés. 
A falu nem zárja ki a legmagasabb műveltséghez 
való jutást. Tudósokat, művészeket, költőket és iga-
ziakat adtak a nemzetnek a falvak — a papokban. 
Sőt volt idő, mikor az ő lelkükbe, az ő házukba, 
az ő tollúkba menekült a nemzet Géniusza. Talán 
bizony ma is ott rejtőzik, ott húzza meg magát 
szomorúan. Olvassuk csak Gyulai Pálnak, a kálvi-
nista irónak, Vörösmartyról irott korrajzát. Majd 
elibünk tárul a kép, mely kijelöli a falusi kath. 
papok befolyását, jelentőségét a nemzeti irodalomra. 
Ez a kép, ha változott is színeiben és kereteiben, 
ha a falusi papoknak tevékenysége a gazdasági 
iránynak lendületével a szociális tevékenység terén 
ölt hatalmasabb mozgalmakat: azért jut még elég 
energia a falusi papságnak lelkéből, tisztultabb, ősibb 
fölfogásából és érzéseiből a tudomány, az irodalom 
és művészet számára is. 

Minden, vagy legalább főrészben attól függ, ki 
hordja azt a habitust. A kiművelt, a jól képzett, 
nevelt papi egyéniség csodákat művelhet önképzé-
sével, önzetlen, apostoli munkásságával a falvakon 
is. Es intelligens, uri ember marad, széles világ-
látással, megjelenésének eleganciájával, egyéniségé-
nek finomságával. Hogy az ellenkezőre is van eset, 
példa, arról sok esetben nem a falu tehet. 

* 

Mégis. . . mégis igaza van Mailáth József grófnak, 
mikor a faluról való fölfogást általában és a mai 
kor embereire vonatkozólag megrajzolja. A papságra 
vonatkozó képet is megrajzolja ő. 

Mi tagadás benne, rajta, talán következménye, 
jelensége vagy hajtó ösztöne a kornak és a korban 
élő papságnak, hogy — általában és mondom : nagy 
és tiszteletreméltó kivételekkel — a falusi plébániá-
kat nem állásnak, hanem csak állomásnak tekinti. 
Még a jobbmódú falvakat is. Még azokat is, ahol mi 
baja sincs, ahol mindennel meg van elégedve. Csak 
azzal nincs, hogy ő falusi pap. Egy falusi plébános. 

. . . Húsz éve, hogy falujában, gyönyörű, a ter-
mészetnek úgyszólván csodás ölében él, működik. 
«Elégedett» plébános úr. Csendesen. Panasz nélkül. 
Népétől szerettetve, munkában, sikerekben tiszta örö-
möket élvezve. Püspöke gyakran hivatkozik reá : 

— íme, milyen boldog, milyen megelégedett lehet 
a falusi pap is! Elégedett urat talán nem is lehetne 
kimozdítani — a maga fészkéből. 

Egyszer-valamikor aztán odaérkezik a püspök a 
szép, a csodás, a bájos Boldogfalva községbe. És el 
van ragadtatva. A természet szépsége, a patakok 
csevegése, a fenyők beszélgetése, a méhek dongása, 
a kis harangok gyermekded hangzása, csacsogása, 
esedezése . . . oh a főpásztor lelke csodás ifjúsá-
got érez. 

-— Ah ! be boldog is vagy te fiam ! Igazán, 
magam is szeretném egész hátralevő életemet itt 
tölteni. 
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És múlik egy nap. A másik is. A püspök szinte 
belefárad a táj szemléletébe. 

De Elégedett úr nem hagy nekie nyugodalmat. 
Napkeltekor zaklatta, hogy élvezze a Nap ébredését. 
Delelőn a pompáját. Alkonyatra a csodás képet, 
mikor a Nap lemenőben és tüzet rak a fellegekben. 
Öreg este hivja, kérleli, hogy nézze a kacérkodó 
csillagokat, amint a fenséges égből kikandikálnak. 
Aztán ezüstös, aranyos, bűbájos ruhájukban egész 
pompájukat mutogatják. 

Végre is a püspök megsokalja a zaklatást. És 
szelíden így beszél a szokatlanul mozgékony Elége-
dett ú rnak : 

— Édes fiam... már láttam két izben ezeket a 
gyönyörűségeket. Végre is a legcsodásabb gyönyörrel 
is, a tiszta örömökkel is betellik az ember lelke . . . 

És ekkor Elégedett úrnak kettényílik a saját 
szive. Kitárul a maga igaz lelke. 

— Két izben is, kétszer is, mondotta szinte a 
szellő lágyságával. Én húsz esztendeje mindennap 
látom, nézem, élvezem, mikor lilaszinű szöveteket 
sző a Hajnal. Mikor ébred a Nap. Mikor kibontako-
zik pompájában, és mikor búcsúzik nagy uszályában. 
Hát csak meggyőződhetett püspök atyám, hogy az 
ember lelke bizony betelhetett ezzel a gyönyörű-
séggel . . . 

Mélységes, nagy csönd követte Elégedett úrnak 
szavait. A gőzmozdony füttye zavarta meg a csendet. 
És Elégedett úr magyarázó szava. . . 

— A vonat indul a városba. 
* 

A legtöbb káplán falun kezdi papi működését, 
vagy legalább kívánatos lenne, hogy ott kezdené. 
Nagyon is kívánatos igen, hogy a fiatal ember lelke 
ott a tiszta levegőn, a humusnak ölén tegye meg 
első gimnasztikai gyakorlatait. Ott, az akácvirágos 
falvakban kezdje építeni az ő benső és külső világá-
nak harmóniáját , összekötni a magával vitt esetleges 
optimizmust, megőrzött és ápolt idealizmust az élet-
nek helyes realizmusával. Ott kezdje bontogatni az 
önképzésre hajló lelkének szárnyait, melyeket eddig 
a csengettyűszóra meghatározott idő és az előadások 
egységei szorosabb mederben tartottak. Ott ismerje 
meg a nemzetet a népben. A zengő magyar nyelvet 
a hamisíttatlan népnyelv tisztaságában vagy az igazi 
apostolkodást a hazafias érzületnek és nyelvnek 
munkálásában, fejlesztésében, idegen ajkúak közt. 

A falut elhanyagoltuk nemcsak magában a falu-
ban, a népben; de elhanyagoltuk az intelligencia, a 
nép vezetőinek fölfogásában, nemzeti és vallási jelen-
tőségének fölfogásában is. 

Ez akkor, az én időmben, nem is oly régen, 
általános, szomorú tünet volt. Magában a nemzet-
ben, a kormányokban egyaránt. A faluban kevés 
történt. A falvak elnéptelenedtek. És a mozdulat-
lanság karjaiban aludtak. Ha én csak annyit tudtam 
és éreztem volna a falvakról például, mint amennyit 

111a egy papnövendék olvashat valamelyik jóravaló 
népújságból a falvakról, a falusi népről : bizony más 
lélekkel, más föltevésekkel, más hangulattal érkezem 
első kápláni állomásomra. A papnövendékek, a 
nemzet vezetésére készülő magyar ifjúság egyáltalán 
olvassa, kisérje figyelemmel a nép életét kisérő és 
őrző, munkáló néplapokat! Mert ez a betekintés 
valódi előkészület, bevezetés, nélkülözhetetlen tájkép — 
a mi magyar népünknek igazi, helyes vezetésére és 
apostolkodására. 

A falvakról, a falusi népről, életről való föl-
fogást, gondolkodást jellemzi egyébként az én szeke-
resemnek, a kisvárosi gazdaembernek jóslata is, mikor 
Szerednyére, a városnak is beillő nagy faluba értünk : 

— Itt savanvodik meg az úr. 
. . . É s elérkezett az első reggel, az én falusi 

káplánságom első reggele. A dombtetőn álló tem-
plom ajtaja megnyílt. Az első harangszó meghívott 
a kicsi, de csinos templomba Pali bácsival együtt 
mentünk az Isten házába. És én bemutat tam a jó 
Istennek első szent misémet papi működésem útjá-
nak kezdetén. Ez az első mise! Milyen mélységes, 
milyen emlékezetes mise! Talán buzgóbb csak az 
leszen, amely búcsúztatni fog az oltártól. Amely 
után mindenik mise kivételes kegyelem, gyémántos 
kegyelem ! 

Templomból visszatérve, reggelihez ülünk. Ott 
volt, várt reánk már elődöm, a távozó káplán úr 
is. A szemén cvikker. Civilruhája meglehetősen vise-
letes, elhanyagolt. Hanem a kráglija magas, szoros, 
hogy mintha nyakán valami elrejteni valója lenne. 

— Búcsúzom, szólott szuverén függetlenséggel. 
Csakhogy egyszer megszabadultam az Isten háta 
mögül. Aáászolgája. Ajánlom magamat. És távozot t . . . 

Pali bácsi fölállott. És mikor észrevette, hogy 
az ő káplánja sarkon fordul, távozik: ott maradt 
állva. Mintha lábai gyökeret vertek volna. Csak 
nagysokára jutott szóhoz: 

— Mindent megtettem, hogy jól érezze magát, 
de ő — nem találta föl o t thoná t . . . Igazán fáj ez 
nekem. 

Kocsirobogást hallottunk. Aztán indultunk a 
káplánlakásba. 

Minő lakás ! Milyen szoba ! A plébánia épülettől 
külön. Egy kis, alacsony, kétablakos szobácska. 
A gazdasági épületben. És minő kép tárult elébem, 
mikor a kis szoba ajtaja kinyílt. Az otthontalanság-
nak szomorú képe. Annak az otthontalanságnak, 
amelyről talán jobb hal lgatni . . . 

Ez az árva szobácska lett az én első kápláni 
lakásom. Ez az elhagyatott, otthontalan szobácska ! 
És ime, negyedszázadon túl, ma is, deresedő fővel, 
a nagyobb város zaja és izgalmainak közepette, 
csaknem kiszakad és röpül belőlem a boldog, a 
jóleső sóhajtás: 

— Kis káplánszoba! Benned és veled töltöttem 
életemnek legszebb tavaszi napjai t! Köszöntlek ma 
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is a távolból. Annyi idő után, vágyódom feléd, mint 
vágyódik a lélek a legtisztább, a legelső igaz bol-
dogsága után. 

Bizony igaz, bizony úgy van, Boldogságunk nagy 
részben önmagunktól függ. Hogy nem az a boldog, 
akit a világ, emberek annak, boldognak tartanak, 
az igazán boldog, aki annak érzi magát. Mily keve-
sen vannak ilyenek l Én e kevesek közé tartoztam. 

A. von Ruville : Katholischer Glaube, Geschichtswis-
senschaft und Geschichtsunterricht. Essen-Ruhr. Verlag 
von Fredebeul und Könen. 1911. 32 1. 50 Pt'g. 

A. von Ruville : Der Kulturkampf (Sein Wesen und 
seine Wirkung). U. o. 44 1. 50 Pfg. 

I. A hallei egyetem protestáns tanári karának nagy 
konvertitája, Ruville által 1911. aug. 9-én Mainzban a 
német kath. tanítók gyűlésében tartott ünnepi beszéd 
bizonyos külső körülmények folytán olyan jelentősé-
gűvé válott, hogy annak külön kiadása'áltat a hallga-
tóság általános óhaja ment most teljesedésbe. Még mind-
nyájunk előtt élénk emlékezetben lehet a porosz kul-
tuszminiszter parlamenti beszéde, amelyet az antimo-
dernista eskü előírása után mesterségesen felidézett iz-
gatottság közepette tartott és amelyben az eskü előírása 
miatt ő is kételyeket támasztott a kath. egyházi férfiak 
által a történettudományok terén folytatott munkálko-
dásának objektív értékével szemben.1 Erre a vádra hang-
zott el a felelet a fenti beszédben, még pedig a legille-
tékesebb helyről, egy jónevű történetludós ajkáról, 
amely feleletnek csattanóját Ruvillenek ez a végkövet-
keztetése adla meg : Történetkutatás és történettanítás 
egyenesen megkövetelik a kath. papok közreműködését, 
mert a részrehajlatlanság és elfogulatlanság épen náluk 
a legvalóbbszinü ; az egyháznak, a világtörténelem e 
várának ismerete épen náluk a legtökéletesebb. 

Érdekes következtetéséhez beszédének három feje-
zetén keresztül jut el, amelyekben a kath. hitet mint a 
történettudomány alapját, annak segédeszközét és mint 
a történettanítás zsinórmértékét jelöli meg. 

Tévedés volna azt hinni — mondja Ruville — hogy 
valamely kérdés tisztázása, vagy egy elmúlt kor esemé-
nyeinek rajzolása kielégítő megoldást nyer a történeti 
források szolgai lemásolása által. Munkálkodásunk 
mindaddig jogtalanul bitorolja a történetírás nevét, míg 
csak a források nyújtotta adatok ismétlésére szorítko-
zik s az adatok khaoszából nem igyekszik egy össz-
képet kialakítani, azt az adatoknak minél megfelelőbbé 
tenni, gyúrni, faragni. A történetírónak ez a tevékeny-
sége bizonyos értelemben teremtő munka : újraterem-
tése a mult eseményeinek. A hozzá megkivántató te-
remtőerő pedig az Isten által belénk adott fantázia. Ily 
teremtő feladat vár a történetíróra nemcsak az egyes 
nemzetek múltjának feltárásánál, hanem az emberiség 
általános történetének vizsgálatánál is. Ezt a munkát 
sem szabad mozaikmunkává tennie, hanem minden 
egyes esemény vizsgálatánál az egész világtörténetet kell 
szem előtt tartania. Tóth Tihamér dr. 

i Az ilyen gyanakodások alaptalanságára igyekeztünk rámu-
tatni « Az antimodernista eskü és a tudomány szabadsága» c. cikk-
sorozatunk IV. részében. L. Religio 1911. okt. '22-iki számát. 

Jesus im Urteil der Jahrhunderte . Von Gustav 
Pfannmüller. 1908. Leipzig und Berlin. Druck u. Ver-
lag von B. G. Teubner. 8° 546. 

I. Szerző feltünteti, miként írtak Krisztus Urunkról 
az egyes századokon keresztül napjainkig apologeták, 
eretnekek, egyházatyák, skolasztikusok, misztikusok, 
reformátorok, bölcselők, költők, írók ; majd a szöveg 
közt 15 Krisztust ábrázoló képnek másolatát hozza s az 
említett írók müveiből szemelvényeket közöl. 

A mű a modern protestáns rationalista irányzat 
szellemében íródott; önkénytelenül is kialakul az ember-
ben a meggyőződés : csalhatatlan tanító egyház nélkül 
a magára hagyott ész a legszélsőségesebb felfogásokat 
vallhatja Krisztusról ; nem igen találja meg az igazsá-
got. így érthető, hogy némelyek kétségbe vonják Krisz-
tus létét, mások csak jó embernek tekintik, kinek 
az volt a hibája, hogy a föltűnést kereste, mások 
ismét csak nagy zsenit, lángészt vélnek benne látni, 
de az Isten Fiát benne fel nem ismerik ; majd mások 
kizárólag mint nagy emberbarátot ismerik őt, ki termé-
szetes módon tudott gyógyítani stb. Ahány fej, annyi 
vélemény. Méltán mondhatta Lüttwitz bárónak az a 
párisi protestáns pásztor: «Egy pillanatig sem tartóz-
tatom vissza attól, hogy katholikussá legyen. Annyi 
nálunk a felekezet, hogy azt sem tudjuk, mihez tartsuk 
magunkat.» Csak a hivő katholikusoknak van egyöntetű 
véleményük Krisztusról ; a hivő protestánsoknak nincs ; 
a szabadvizsgálódás elvét vallva, mindegyiküknek joga 
van megalkotni a maga felfogását vallási kérdésben ; 
azért következetlenek ők, midőn elitélnek valakit eltérő 
vallásos meggyőződése miatt. Maguk is bevallják, hogy 
náluk nincs csalhatatlan tanítói tekintély, mely hivatva 
volna őrködni a hit egysége fölött; azért teljesen követ-
kezetesen, ésszerűen mondotta Jathó, a Krisztus isten-
ségét tagadó kölni tiszteletes bíráinak: «Ha mégis meg-
állapítják önök, hogy az egyházon kívül állok, úgy e 
döntésüket nem ismerem el, mert önök is ép úgy sub-
jektiv normák szerint ítélnek, mint én » 

Itt is kitűnik az egész rendszer következetlensége 
s ezzel szemben a kath. egyház igaza, midőn hivatásá-
nak, feladatának tudatában felemeli tiltakozó szavát, 
valahányszor veszedelmes tanokat hirdetnek akár moder-
nizmus, akár amerikanizmus, akár liberalizmus jelszava 
alatt. És az Egyház joggal követelheti, hogy szavára hall-
gassanak, mert bírja a csalhatatlan tanítói tekintély 
adományát; bírja az «Igazság Lelké!», ki vele marad a 
világ végezetéig; és aki tévedett, aki lekerült a hittételek 
útjáról, fölemelt fővel vonhatja vissza tévelyeit, mert midőn 
ezt leszi, nem a gyávaság, nem a meghunnyászkodás 
jelét árulja el, hanem a logika, a következetesség, s a 
férfias bátorság uralmáról tesz tanúságot; mert meg-
hajolni egy nagyobb tekintély előtt, és pedig a hit tiszta-
sága felett őrködő csalhatatlan tekintély előtt, ez logi-
kus, ez ésszerű eljárás ; de férfias eljárás is, mert 
önuralomról tesz bizonyságot ; tévedni emberi, de a 
tévelyt visszavonni akkor is, ha sokak előítéletének, 
gúnyjának van kitéve az ember, ez fegyelmezett lélekre 
valló eljárás. Csak az oktalan önhittség Ítéleteinek túl-
becsülése hiteti el velünk a tévmentességet az Egyház 
tanításával szemben. Mindig is úgy volt: Roma locuta, 
causa finita. 

S az Egyház felszólalását még az elfogulatlan protes-
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táns közvélemény is tiszteletben tartotta. így, midőn 
X. Pius kiadta a modernizmus elleni enciklikáját, egy 
Délafrikában megjelenő anglikán lap igy irt: «A Sylla-
bus és X. Pius enciklikája a modernizmus ellen igényt 
tarthat arra, hogy minden keresztény liitfelekezet tiszte-
lettel üdvözölje. Mindazok kik az Urat, Krisztust őszin-
tén szeretik, egy közös zászló alá sereglenek majd. 
A szűkebblűség és a pápaság intézményével szemben 
táplált ellenérzésnek helyét már egyszer fel kell váltania 
azon hő óhajnak, hogy az egyesülés megtörténjék azon 
nagy társasággal, mely az ősi, történelmi vallásnak ily 
határozottsággal védelmére kel.» Ugyancsak ez időben 
az «Evang. Kirchenzeitung»-ban e szép elismerő szavak 
voltak olvashatók: «Kétségtelenül nemcsak joga, hanem 
kötelessége és egyszersmind érdeme is a pápának, hogy 
rámutatott ezen világnézet keresztényellenes voltára.» 
így írnak külföldön a pápáról, ahol tisztább a légkör, 
ahol a higgadtabb gondolkodás képesíti protestáns 
testvéreinket, hogy a jót elismerjék s méltányolják az 
E g y h á z b a n is. Tichy Sándor. 

Az őskeresztény áldozat Jreneusig. (vm.) 
F) Jusztin (.(Dialógus cum Tryphone judaeo» c. irata. 
(A 41. és 117. fejezet : az eucharisztikus kenyér és kehei}' mint 

áldozat és imák mint áldozat.) 

Eddig hat őskeresztény forrást és pedig a leg-
régiebbeket vizsgáltuk meg, de Harnackék imás ál-
dozati elméletének támasztékával egyetlen eggyel 
sem találkoztunk. Ellenkezőleg ahol az eucharistiáról, 
akár közvetlenül, akár közvetve, t. i. az oltárral kap-
csolatban, mint áldozatról van szó, mindenütt kizá-
rólag a tárgyi fölajánlás (oblatio rei sensibilis) alak-
jában jelentkezett az. 

Igaz, hogy eddigi forrásaink — hogy ügy mond-
jam — inkább csak tételes kijelentéseket és vonat-
kozásokat tartalmaztak, a keresztény fruaía elméleti 
fejtegetésébe nem bocsátkoztak, nem is volt felada-
tuk; de a lényeget mindenik oly világosan jelölte 
meg, hogy olvasásukkor ugyan senkinek se juthat 
eszébe csak gondolni is arra, mintha a keresztények 
az első időben az áldozatról valami a zsidókétól és 
a pogányoketól eltérő új, szellemi fogalmat alkottak 
volna maguknak. Akár az utolsó vacsorai alapítás, 
akár a minchával való azonosítás, akár az oltár 
emlegetése az eucharistiával kapcsolatban egyképen 
tárgyi föláldozásra, tehát a közkeletű fogalomra utal-
nak az első keresztény időben. 

Harnack, mint már ismételten említettem, nem 
is erőltette a dolgot, imás elmélete mellett kifejezetten 
csupán Jusztinra, mint koronatanúra, hivatkozik. 
Renz és Weiland ellenben, mint láttuk, kezdve az 
utolsó vacsorai szavakon, minden forrásban részletes 
indokolással vélték azt fölfedezni. Alap nélkül. Har-
nack nézetét Jusztinról egyszerűen visszavetítették a 
múltba — egész Krisztusig. Mélyebben látók akartak 
lenni Harnacknál. 

Hallgassuk meg tehát Harnack koronatanuját , 

az Ignác után következő Jusztint, a II. századbeli 
kiváló apologetát,1 aki tényleg már nemcsak egy-
szerűen tételes kijelentéseket tesz az eucharistiáról, 
mint az előbbiek ; hanem a zsidó Tryphóval folyta-
tott párbeszédében, szembeállítva a keresztény áldo-
zatot a zsidókéval, kérdésünkre vonatkozólag köze-
lebbi fölvilágosítással is szolgál. Jusztinnál tehát mái-
érdemleges és kérdésünkbe vágó részletes textusok 
feküsznek előttünk, melyeknek egyike (Dialog, c. 117.) 
a kontextus, illetőleg Jusztin a zsidóságról s a zsidó 
intézményekről vallott egész felfogásának szemmel-
tartása nélkül csakugyan azt a látszatot alkalmas 
kelteni, mintha Jusztin a keresztény áldozat fogal-
mát kizárólag csak az «imákba és hálaadásokba» 
helyezte volna. 

Azonban nézete, mint meglátjuk majd, ott se ez, 
csak az illető textus behatóbb megfontolást igényel. 
De már ez a körülmény is mutatja, hogy forrásunk más 
természetű az előbbieknél, mivel tényleg tudományos 
kontroversiára adhatott alkalmat ; míg az előbbi for-
rások még okos kételyre sem szolgáltatnak okot. 

Wieland így mutatja be : «Justinus teljesen azon 
az alapon állván, mint a Didaché, mint a római Ke-
lemen és Ignatius, (t. i. az ő ismert magyarázata 
szerint), az eucharistia ünneplésében csupán a Krisz-
tus keresztáldozatára való emlékezést lát s a ke-
resztények önálló áldozatának csupán az eucharisz-
tikus imákat tekinti.»2 S hivatkozik a «Dialógusra», 
nevezetesen 41. és 117. fejezeteire.3 

Hogy tájékozódhassunk a tényállás felől, lássuk 
a két fejezetet közelebbről. 

1. Jusztin e nagyszabású, 142. fejezetből álló 
hitvédelmi iratában, Trypho nevű zsidóval vitatkozva, 
kifejti nézetét a zsidó vallásról, illetőleg az egész 
ó-szövetség jelentőségéről. Azon van, hogy ellenfelét 
egyrészt a zsidó vallás ideiglenes rendeltetéséről, 
másrészt Krisztus, az ó-szövetségi próféták által előre 
hirdetett Messiás isteni küldetéséről s az ó-szövetségi 
típusoknak a kereszténységben való beteljesedéséről 
meggyőzze, szóval hogy a keresztény vallásra térítse. 

Ebben az eszmemenetben a 41. fejezetben rátér 
a leprától megtisztultak számára előírt áldozatokra, 
mint — szerinte az eucharistia előképére s ezeket 
m o n d j a : «A leprától megtisztnltak számára előírt 
áldozat (rj Tijç T£[x£§àÀ£wç oé npoayopà, similae oblatio) 
előképe volt az eucharisztikus kenyérnek (VJ-OZ r]v 
toö apxou zftç Eù/apca-aas), melyet Urunk Jézus Krisztus 
az azokért, akik minden bűntől tisztulnak, fölvállalt 
szenvedésének emlékezetére rendelt s egyúttal azért 

1 Sziehemi, palesztinai születésű, pogány szülők gyer-
meke. Sokat foglalkozott a korabeli filozófiával, míg végre a 
kereszténységben találta megnyugvását. Hosszabb ideig tar-
tózkodott Rómában s iskolát is nyitott ott. «Dialógusát» 
15Ü—5 között írta. Ő az első egyházatya, aki nagyobb iro-
dalmi tevékenységet fejtett ki. 

2 Wieland: Mensa und Confessio. 52. 1. 
3 Justini Opera. Migne. P. Gr. VI. 563. és 746. 1. 
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is, hogy hálát adjunk Istennek, egyrészt, hogy a vilá-
got s minden benne létezőt az emberért teremtette ; 
másrészt, hogy bennünket a bűn igájától, melyben 
sínylődtünk, megszabadított s a fejedelemségeket és 
hatalmakat (az ördög hatalmát) alaposan felforgatta 
az által, ki az ő akaratából vetette magát alá a 
szenvedésnek. Ezért az Isten akkor, a hitsorsosaid 
által neki fölajánlott áldozatokról (uepí . . . frvcawv) 
egyike a tizenkettő közül, Malakiás által, mint már 
említettem, ezeket mondotta : «Nem kedvellek titeket, 
mondja az Úr és áldozataitokat (tiç tkiaiaç u^wv) nem 
fogadom el kezeitekből, mivel napkelettől napnyu-
gatig magasztaltatik az én nevem a nemzetek között 
(èv xoôç sö-veai, a többi népek megkülönböztetése a 
zsidó néptől) és minden helyen (nem többé csak 
Jeruzsálemben) áldoznak nevemnek tömjént és tiszta 
áldozatot (7ipoCTcp£p£-ca'. frucrca xa&apá), mivel nagy az 
én nevem a nemzetek közt, mondja az Úr. Ti pedig 
megfe r t őz i t e k azt. Tehátazokról az áldozatoki ól, melyek 
általunk, nemzetek által, bemutattaknak neki, vagyis 
az eucharisztikus kenyérről és hasonlókép az eucha-
risztikus kehelyről, már akkor jövendölt, h o z z á a d v á n 
azt is, hogy neve általunk dicsőíttetik, általatok pedig 
megfertőztetik». 

Ez a 41. fejezet eucharistiára vonatkozó része; 
a hátralevő részben a körülmetélésről, mint a ke-
resztség előképéről beszél, ami már nem tartozik 
jelen kérdésünkre. 

A szöveghez, illetőleg megértéséhez, azt hiszem, 
nem szükséges kommentár , oly egyszerű és világos 
az. Az olvasó, hacsak magát a 41. fejezetet kiszakítva 
az összszövegből, hallja is, azonnal látja az össze-
függést a mű jelzett tartalmával, hogy Jusztin az ó-
szövetségi típusokon mutogatja, hol és miben telje-
sedtek a kereszténységben. A fejezetben az eucharis-
tiára vonatkozólag az ó-szövetségből kettőt1 fűz össze : 
a leprások áldozatát és Malakiás jövendölését a jö-
vendő mincha-áldozatról s mindkettőnek beteljese-
dését az eucharistiában találja. A leprások áldo-
zata — szerinte — előképe volt az eucharisztikus 
kenyérnek, Malakiás pedig azokról az áldozatokról 
jövendölt, melyek «általunk», azaz Jusztin idejében 
a keresztények által az eucharisztikus kenyérben és 
kehelyben mutattatnak be. Ebben áll Jusztin szerint 
az Úr nevének újszövetségi dicsőítése. Az eredeti-
ben : llepf oá T(Í)V SV -.mv. TÓTTM I><P' R; |.L (Ï) V, TÖV áíh/wv 
ítpcacpspo îévwv aùxw ihiaiöjv, I O U T É S T I TOÖ ápxou xfjç 

1 A leprások áldozata és Malakiás jövendölése szokatla-
nul van egymáshoz fűzve, de az ilyen ugrások jellemzik egy-
általán Jusztin stilusát. «Justin entwickelt seine Gedanken 
nach der Eingebung des Augenblicks. Selten verweilt er bei 
einem Gegenstande, bis er denselben erschöpft, er geht viel 
mehr von seinem Thema ab und nimmt es später wieder 
auf (Malakiásra pl. a 117. fejezetben még egyszer visszatér 
majd), so dasz Zusammenhöriges auseinandergerissen, weni-
ger Verwandtes enge verbunden erscheint.» Bardenhewer : 
Patrologie. 44. 1. 

E ' J x a p i a r i a ç x a ï TOÖ raxïjpfou ôpoftûç -tfjç E' jyap' .azíoíz 

TcpoXéyet TÓTÉ. 

Az újszövetségi áldozat, mely az eucharistiában 
bemutatta tik, e szerint tehát az eucharisztikus ke-
nyérből és kehelvből áll, vagyis az új áldozat is 
oblatio rei sensibilis. 

Világosabban és érthetőbben nem is lehet ezt 
kifejezni (Wielanddal szólva : Die Gabe an Gott), mint 
Jusztin teszi, midőn mond ja : «Az általunk neki be-
mutatott áldozat, vagyis eucharisztikus kenyér és 
kehely». Hogyan lehessen már ennél világosabban 
kifejezni azt,hogy a keresztények áldozata valami külső, 
érzékelhető tárgy bemutatásában, fölajánlásában áll?1 

Ugyanaz a {kiaca ez, mint a Didachéban, azzal a 
különbséggel, hogy Jusztin nemcsak egyszerűen 
mondja, hogy az eucharistia áldozat ; hanem minden 
kétség eloszlatására még nyomatékosan meg is ma-
gyarázza (TouTÉaT'., azaz), hogy mit ért alatta: nem 
mást, mint az eucharisztikus kenyeret és kelyhet. 
A két tipus vonatkoztatása és a kenyér kétszeri ismét-
lése mellett kinek jutna eszébe az őskeresztény ál-
dozat valami új szellemi fogalmára, nevezetesen imára, 
mint áldozatra, csak gondolni is? Nagyon reális, fog-
ható dolgokról beszél Jusztin. Hogy aztán mi az az 
eucharisztikus kenyér és kehely, zsidóval állván 
szemben, nem részletezi tovább, elég volt neki az 
érzékelhető antitipusra rámutatnia, hogy a zsidó val-
lás ideiglenes voltát hangsúlyozza. Egy más művében, 
a keresztények védelmére a császárhoz intézett Apo-
lógiájában, mint alább rátérünk, ezt is megmagya-
rázza. 

Itt Harnackékra való tekintetből elég tehát ismé-
telnünk azt, hogy Jusztin Dialógusának 41. fejezeté-
b e n a k e r e s z t é n y 9-uaía-t kenyérbe és kehelybe s n e m 
imába helyezi; vagyis hogy a kenyér és a kehely 
felajánlásában látja a keresztények részéről az Isten 
nevének dicsőítését s nem az imában. 

Mit szól már most ehhez Wie land? Akárcsak 
egy hallucinálóval volna dolgunk, ki ott is látja a 
fantáziáját izgató tárgyat, ahol az nincs meg, úgy üti 
meg fülünket ide vonatkozó megjegyzése. «Hogy 
Jusztin szerint — úgymond — nem maga (an sich) 
az euch, kenyér és euch, pohár a dicsőítő áldozat, 
hanem inkább az eucharistiát létesítő s rá támasz-
kodó (auf ihr beruhende) hálaima, ép oly világosan 
mondja a 117. fejezetben» s folytatólag idézi eme 
fejezet második részét. Ezzel a megjegyzéssel kiséri 
a 41. fejezetet. Eben so klar, ép oly világosan mondja, 
már t. i. Wieland szerint, Jusztin, hogy a hálaima az új-
szövetségi áldozat. Csodálkozva kérdezzük : hol mondta 
ezt Jusztin ép oly világosan? 

Az előbb idézett 41. fejezetben ta lán? Nem, ott 
egy betűt sem mondott ilyet. De sőt «Dialógusának» 

1 Dorsch: Aphorismen und Erwägungen zur Beleuchtung 
des «voriräneischen» Opferbegriffs. Zeitsch. f. kath. Theologie. 
Innsbruck. 1910. 98. 1. 
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egész a 117. fejezetéig terjedő elég széles fejte-
getésében se nevezi sehol az imát újszövetségi áldo-
zatnak, de még olyasmit se mond, amit akármilyen 
rabulisztikával ebben az irányban csak félre is le-
hetne magyarázni. 

A valóság ugyanis az, hogy Jusztin igenis a 117. 
fejezetben s csakis itt «vallja» az imát és hálaadást 
áldozatnak, tehát olyasmit is mond, amit a 41. feje-
zetben nem említett. Tehát nem «ép oly világosan», 
hanem csakis e helyütt, ebben a második textusban, 
találkozunk forrásaink során először olyan nyilat-
kozattal, mely első tekintetre nagyon hasonlít Har-
nackék imás áldozati elméletéhez.1 

Azért fontos dolog a «Dialógus» 117. fejezetével 
közelebbről megismerkednünk, mert az őskeresztény 
áldozat fogalmáról ismertetett két ellentétes elmélet 
benne találkozik először azzal az érdemleges textus-
sal, hol tudományos alapon mérhetik össze fegyve-
reiket, miután az eddigi források még látszólagos 
támaszt se nyújtottak az imás elmélet vitatására. 

2. Megjegyzem, hogy Wieland itt se j á r el kifo-
gástalanul, a 117. fejezetre való hivatkozásában; 
idézi ugyan, de csak a második részét, a fontos első 
rész elhallgatásával. Lássuk tehát az egész fejezetet, 
hogy a valódi tényállásról meggyőződhessünk. 

Kontextusa a fejezetnek ez. Jusztin a közve-
tetleniil megelőző fejezetekben, mint már a 41. feje-
zet értelmezésénél is említettem, még folyton bizo-
nyítgatja Tryphónak, hogy az ó-szövetségi jövendö-
lések Krisztusban és a kereszténységben részben már 
beteljesedtek, részben Krisztus második eljövetelekor 
be fognak teljesedni. Nevezetesen a 116. fejezetben 
azt vitatta, hogy Krisztus az a főpap, akiről Zakariás 
próféta szólott s azzal végzi : Senkitől sem fogad el 
az Isten áldozatokat, hanem csak az ő papjaitól. 

Ebbe az eszmemenetbe kapcsolódik bele a 117. 
fejezet s teljes szövegében így hangzik: 

ITavxaç ouv, oE Stà xoö óvó- Mindazokat tehát, akik 
JÍoczoç zoúzou d-uaiaç, <5Eç napé- neki az ő (Jézus) nevében 
Swxev 4r)aoôç o Xptoxiç yt- áldozatokat mutatnak be, 
vEafrat, xouxésxtv èni zy sù- t. i. azokat az áldozatokat, 
yapiaxía xoö dépTou xai xoö melyeket Jézus Krisztus 

1 Osztozik benne Hoffmann is, ki a 117. fejezetre vonat-
kozólag szintén ezt vallja : «Das christliche Opfer ist nichts 
anderes als Lob und Dank, denn jedes Gebet, das von Wür-
digen Gott dargebracht wird, ist ihm ein wohlgefälliges 
Opfer. Im Gegensatz zu der gesetzlich katholischen Auffas-
sung der Apostellehre nimmt Justin die evangelische Stellung 
ein, dass fü r ihn das Dankopfer nicht als ein pflichtmässiges 
Tun des Menschen gegen Gott, sondern als ein Bekenntnis 
gilt, das aus dem eigenen Bedürfnis des Menschen hervor-
geht. Die Dankbarkeit und Freude treibt den Christen zu, 
Gott fü r seine Gnade und Güte zu danken ; Justin kennt in 
Wahrhei t keinen geistlichen, sondern nu r einen geistigen 
Gottesdienst wie Paulus. Mit solcher echt christlichen Auf-
fassung sieht Justin besonders im Abendmahl das Opfer der 
christlichen Gemeinde,» Das Abendmahl im Urchristentum, 
238. 1. 

nozripiou, zàç âv Ttávxi XÓTTW rendelt, vagyis a melyek 
xíjg yrjç ytvojiivaç bnb xwv az egész földkerekségen 
Xpiaxiavwv, -poXaftwv ó fteôç, az eucharisztikus kenyér-
jiapTuper siiapétTtouç únápyew ben és kehelyben a keresz-
aùzâ>. Tàç oé üf7 ujxwv xai tények által bemutattat-
5? Èxstvwv öpcőv xwv tepéwv nak, már előre kedvesek-
ytvojiivaç ânavaivezai, Xáywv nek mondotta (t. i. az Is-
«Kai zàç dvaiaç ôjxwv où ten). Az általatok, vala-
npczSé&nai èx xwv yeipüv mint a papjaitok által be-
újiwv ' Stóxt ánó ávaxoXrjç ffAÍou mutatott áldozatokat el-
EWÇ SUCTJACÖV, xó ővopá [lou SE- lenben megveti, midőn így 
Sóî aaxat, Xéyet, èv xotç ifrve- szól : «Es áldozataitokat 
aiv " ö^Et? Sé ßeßTjXoöxe aôxô.» nem fogadom el kezeitek-
Kai [xéxpi vöv cptXovEtxoôvxeç bői, mivel napkelettől nap-
Xéyexe, őxt xàç [ièv ev lepou- nyugatig magasztaltatik az 
aa/.Yjji sTxí xwv Èxeî XÓXE otxoúv- én nevem a nemzetek közt, 
xwv 'IaparjXtxwv xaXoujjivwv ti pedig megfertőzitek azt.» 
tt-uaiaç où TtpoaíM/exat ô • Ti ugyan vetélkedés oká-
xàç Se Stà xwv ev xf; Staa- ból erre eddig azt szok-
nopä xöxE SE óvxwv xno xoö tátok felelni, hogy Isten 
yévouç EXEÍVOU avfrpwTtwv EÔ- csak a Jeruzsálemben az 
yâç npoaUod-xi aüxöv zlprf/Á- akkor ott lakott izraeliták 
vat, xai xàç £üyáz auxwv 8-u- által bemutatott áldozato-
ataç xaXetv. "Oxt |xèv oöv xai kat nem fogadta el, ellen-
EÜy ai xai eoyxpiaziai óno xwv ben hogy az ugyanakkor 
àçtwv ytvójjiEvat, xéXEtat jióvat szétszórtan (a diasporá-
xai Eiiápsaxoí elat zifrEcp ban) lakó ugyanazon fajú 
fruatat, y.at aùzôç <pj[u. TaOxa népnek imáit kedveseknek 
yàç [ióva xai Xptaxtavot na- mondotta s hogy azoknak 
páXafrov noietv, xai én' avaji- az imái azok az áldoza-
viíjast SE xfjç xpocp̂ ç auxwv tok. Hogy a méltók által 
Eïjpàç zi xai ûypàç, EV f; xai (a 116. fejezet záró szavai 
xoö nâ&Guç 8 nénov&s ot' ao- szerint a méltók alatt a 
xoùç ô Tièç xoö frsoO [xé[AV7j- papok értendők) végzett 
xat. Ou xô 5vo|ia ßeS^Xw^vat imák és hálaadások egye-
xaxà Ttâaav xijv yíjv xai ßXaa- dill tökéletes és Istennek 
cprĵ Eta^at oE àpyiepeïç xoö Xaoö tetsző áldozatok, magam 
Ĝ twv xai StoáaxaXoc sípyá- is vallom. Mert a keresz-
aavxo. 'A ^uixapà xai aûxà tények is egyedül ezeket 
ÈvS6|xaxa TOptxE&évxa ö<p' ÚJÍWV tanulták végezni, még a 
naoi xotg ánó XOÖ ovôjxaxoç száraz és nedves eledelök 
xoö 'Irjaoö y£vo[iévotç Xptaxca- emlékénél is, melynél az 
voïç, o£t̂ £i atpójxEva ácp' ^wv Isten fia érettök kiállott 
ó îtebç. Sxav Ttàvxaç ávacx^OTj, szenvedéseiről is megem-
xai xoöc [JLEV ev aíwvtip xai lékeznek. Akinek a neve 
aXúxq) ßaatÄEta âcp&cxpzouç xai hogy az egész földkerek-
aifavâxouç xai àÀvnouç xaxaa- ségen meggyaláztassék és 
xyjoifl, xoùç SE SEÇ xóXaacv káromlásokkal illettessék, 
atwvtov Ttupôç napanén<py. "Oxt arról gondoskodtak népe-
SÉ Éauxoùç 7xXavâx£ xai ô[iErç tek főpapjai és tanítói, 
xai ot StSáaxaXot 5[AWV, è^rj- Csakhogy mindazt a szeny-
yoú̂ iEvot őxt Ttspi xwv anh xoö nyes réteget is, amit ránk, 
yévouç ûjjiwv èv x^ StaaTOpâ a Jézus nevét valló ke-
ovxwv eXeyEv ó Xéyoç, őxt xàç resztényekre borítottatok, 
eù/àç; aóxwv xai àkiataç xa- elhárítja tőlünk az Lsten, ha 
ïï-apaç xai EÙapéaxouç EV 7iavxt majd életre hív mindene-
XÓTOO yEvoj-tévaç ëXeyev, èray- ket s némelyeket az örök 
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VQ)T£ ex'. t̂ eúSeaie. -/.ai Èauxoùç 
-/.atà rcávta àTtaxâv uscpaa ê " 
őx: Tipwxov (iév oùSe vöv sérá 
ávaxoXwv vjXiou ewç Suajxùv 
Èaxiv ûjiojv xô yévoç, cèXX' EOXI 

xà ëiWr) èv oi; oùSénu) oàSelç 

ûn&v xoö yévouç öxTjaiv. OùSè 
év yáp ôXwç èaxi xô yévoç 
àvb'p(î)7iwv, £ÏX£ ßapßapwv, £?XE 
'EXÀrjvwv, £?x£ àîiÀwç cjravtoöv 
àvôjiaxL 7ïpoçayop£uo|i£vwv, rj 
àjiaEoUjjiojv :i] âoî'/MV xaÀou-
jiévwv, i] ÈV axïjvalç xxïjvo-
rpócpwv ofxoúvxwv, Èv oiç j.tyj Stà 
xoö ùvôpaxoç xoö axaupwS-iv-
xoj 'lr̂ aoO eùyai -/.ai EÙyapia-
xíat tû Ilaxpi -/.ai Ilotrjx̂  xwv 
őXtov yivovxat. EÎSÔOEÇ, őxt -/-at" 
ÈXEfVO XOÖ XaipOÖ, ŐX£ Ó TCpO-
9rjxi]ç MaÀaxiaç xoöxo £À£y£v 
QÙSé~o) f j otacrrcopà újuov ÈV 
-í'jYj zrj YÍi Év vűv y£yó-
vax£, Èysyâvrjto, wç xai apó 
xwv rpaçôjv àîiooEÎxvuxai. 

és elmúlhatatlan orszá-
gában romlatlanságra, hal-
hatatlanságra és fájdalom-
tól való mentességre he-
lyez el, másokat pedig az 
örök tűz kínjaira vet. Hogy 
pedig mind magatok ámít-
játok magatokat, mind ta-
nítóitok, úgy értelmezvén 
az írást, mintha népetek 
szétszórtjairól mondotta 
volna azt, hogy imáik és 
áldozataik minden helyen 
tiszták és neki kedvesek, 
ismerjétek be, hogy ha-
zudtok és minden módon 
ámítani igyekeztek maga-
tokat, kitűnik először is 
abból, hogy népetek ma 
sincs elterjedve napkelet-
től napnyugatig s vannak 
népek, amelyek között még 
eddig senki sem tartózko-
dott közületek. Ellenben 
nincs oly nép se a görö-
gök, se a barbárok között, 
vagy akármi legyen a neve, 
akár Hanaxabiusok legye-
nek azok, akár a lakóhá-
zat nem ismerő nomádok, 
akár baromtenyésztő sá-
torlakók, egy sincs olyan, 
mely a keresztrefeszített 
Jézus nevében imáival és 
hálaadásaival ne fordulna 
az Atyához és mindenek 
Teremtőjéhez. Kitűnik to-
vábbá abból, hogy abban 
az időben, mikor Malakiás 
próféta ezeket mondotta, 
nem voltatok elszórva azo-
kon a földrészeken sem, 
ahol most vagytok, amint 
ez az írásból is nyilván 
kitűnik. 

Folytatólag a 118. fejezetben inti Tryphót, ille-
tőleg a zsidókat, hogy miután igy áll a dolog, te-
gyenek le a vetélkedésről, illetőleg Malakiás félre-
magyarázásáról s tartsanak penitenciát, mielőtt az 
ítélet nagy napja megérkezik, amidőn majd jaj-
veszékelni fognak mindazok, akik a zsidók soraiból 
elvetették Krisztust. 

Ez a «Dialógus» 117. fejezete a maga teljessé-
gében, melynek közepetájára mutatva Wieland, dia-
dalmasan hirdeti: «Az egyetlen áldozat tehát, amit 
a keresztények Istennek bemutatni tanultak, az imák 

és hálaadások, melyeket emléklakomájokhoz «is» 
csatolnak. Ennek a lakomának az evése az Úr ha-
lálára való emlékezés céljából, valamint az azt léte-
sítő s rá támaszkodó imák és hálaadások, ez a ke-
resztények áldozata, nem pedig maga az eucharisz-
tikus kenyér és bo r . . . Justinus és kortársai tehát 
még semmit se tudnak Krisztus testének és vérének 
föláldozásáról, az ő áldozataik egyedül az imák és 
hálaadások az eucharistia alapján.» 

Harnack is, ki az előbbi forrásokra vonatkozó-
lag egvszerüen csak föltételezi az imás elméletet és 
a lakomának azzá az eucharistiává való fejlődését, 
amellyel Jusztinnál találkozunk, a hitközségek lassan 
fejlesztett müvének tartja, Jusztinnál már fejtegetésbe 
is bocsátkozik olyképen, hogy azt mondja, hogy 
még nála is «mint tulajdonképeni fruaía csak az 
imádságok szerepelnek». Amivel azt akarja mondani, 
hogy ha Jusztin idejében (140. körül) ez így volt, an-
nál inkább tekintették az imát áldozatnak az előbbi 
keresztények. «Dass Justin bereits als Object zu TOIEÏV 

den Leib Christi verstanden und somit an ein Opfern 
dieses Leibes gedacht habe (I. 66.), ist ein Miss-
verständnis; der Opferakt im eigentlichen Abend-
mahl besieht vielmehr auch nach Justin lediglich in 
dem £'>/ap:axiav ~ot£îv (a hálaadásban), wodurch aus 
dem xotvö; àpxoç (közönséges kenyérből) der ápTOÇ 
xyjç EÙyapLatiaç wird (eucharisztikus kenyér lesz), das 
Abendmahlsopfer is t . . . nichts als ein Gebetsopfer».1 

Mint látjuk, a hosszú fejezetnek csak a közepe 
érdekli mind Harnackot, mind Wielandot, pedig az 
egész fejezet elejétől végig arról az eucharisztikus 
áldozatról szól, melyet Jusztin szerint Jézus Krisztus 
írt elő. Miért érdekli őket csak az az egy pár sor 
magában, holott az a hosszú szövegnek csak egy és a 
többivel szorosan összefüggő része ? S hogyan mond-
hatta Wieland, hogy Jusztin a 41. fejezetben «ép oly 
világosan» beszélt az imáról, mint áldozatról, mint a 
117. fejezetben? Mi már ismerjük mind a két feje-
zetet s így számot adhatunk magunknak a tartal-
mukról.Jusztin a41.fejezetben az eucharisztikus kenye-
ret és kelyhet, tehát egy reális dolgot nevez keresz-
tény áldozatnak, itt a 117.-ben meg, ha a Harnackék-
kal csupán csak a fejezet közepét nyomogatjuk, imá-
kat és hálaadásokat, tehát tisztára szellemi dolgokat 
mond egyedül tökéletes és Istennek tetsző áldozat-
nak. Hogy egyezik ez a két nyilatkozat? Ez nyilván 
nem egyezés, hanem határozott ellenmondás ; nem 
világosság, hanem a legsötétebb homály. 

Szerencse, hogy nem Jusztin mond önmagának 
ellent, hanem Harnackék egy meg nem engedhető 
hermeneutikával akarják homályba borítani nyilat-
kozatait. Eltekintenek a fejezet első részétől, el a 
félre nem érthető 41. fejezettől, el az egész kontex-
tustól és ily módon akarják megállapítani Jusztin 
nézetét. Az ilyen eljárás leplezetlenül magán viseli 
a pártosság szinét. Dudek. 

1 Harnack : Dogmengesch. I. 201. 1. 
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Levél a szerkesztőhöz. 
Méltóságos Uram! A katholikus sajtóban «A her-

cegprímás Zichy szobrára» cím alatt olvastuk, hogy 
«ez az adomány is hatalmasan növelni fogja a pél-
dás áldozatkészséget, hogy méltó szobor hirdesse a 
jelenkor legnagyobb katholikus magyarjának ragyogó 
emlékét». (Uj Lap 1912. ápr. 25. 3. old.) 

E hír fogalmazása célzatos. Mintha pressziót 
akarna gyakorolni a katholikus közvéleményre oly 
irányban, hogy az emlékmű, melyet Zichy Nándor-
nak állítunk, szobor legyen. Pedig a gyűjtés meg-
indulásakor nem volt szoborról szó.1 Több ok szól 
amellett, hogy az emlékmű ne is legyen szobor, ha-
nem templom. 

1. Régente a szobrot egyhangú lelkesedéssel állítot-
ták a nemzetek, hogy nagy fiaikat megtiszteljék. Ma 
az eszmék harca mindenütt két táborra osztja az 
emberiséget. Ma a szoborállitás a tüntetés egy neme.2 

Minden párt szobrot állít vezérembereinek, hogy 
elveit s pénzét fitogtassa és . . . borsot törjön az ellen-
tábor orra alá. Rómában, a Campo dei Fiorin áll 
Giordano Rruno szobra. Húsz év előtt leplezték le 
nagy antiklerikális hű-hóval. Ma is megkoszorúzzák 
hébe-hóba a szabadkőművesek. De a jó gyümölcsös 
kofák, kik a Campo dei Fiorin árulják portékájukat, 
olvasójukat mondogatják előtte. Föl-fölnéznek reá 
és áhítatot merítenek a szentnek vélt csuhás, kám-
zsás alak látásából. És az Egyház tovább is fönnáll. 
A Giordano Bruno szobra époly kevéssé árt neki, 
mint a Marcus Aureliusé a Capitolium tetején. 

Már most szabad-e nekünk, magyar katholiku-
soknak, Zichy Nándor emlékét ilyen kicsinyes tünte-
tésre használnunk? Annyit elérhetünk egy szobor-
ral, hogy megbosszantjuk a zsidó-szabadkőmiives-
szocialista tábort. De hátha Tisza Kálmán, Bánffy 
Dezső, vagy (50 év múlva) Bokányi Dezső és Vázsonyi 
Vilmos szobrával felelnek? Nem viszik vele előbbre 
eszméiket, de mi sem a magunkéit a Zichy-szoborral. 

Budapest a világnak templomokban legszegé-
nyebb nagyvárosa, mint ez kitűnik Swoboda «Gross-
stadtseelsorge» c. művéből. Ezen kellene segíteni. Itt 
kellene a Zichy Nándor szellemében a helyzetet or-
vosolni. Ha egy új templommal gazdagítanók lelki-
leg elhanyagolt fővárosunkat, elhalt vezérünk szelle-
mében cselekednénk. Az előcsarnokban fölállíthatjuk 
szobrát,3 mint az örökimádási templomban Erzsébet 
királynéét, de legszebb emléke lesz maga az Isten 
háza. Ott hirdetni fogják azon hitet, melyet Zichy 
Nándor is vallott és gyakorolt, ki fogják szolgáltatni 
azon szentségeket, melyekből erejét merítette. Ilyen 
emléket kívánt volna magának Zichy Nándor nagv 

1 De igen. Szerk. 
2 No nem mindig! Nagy kegyelet kifejezője lehet a 

szobor ma is. Szerk. 
8 Tehát mindakét tervet meg lehet valósítani. Szerk. 

lelke, ha alázatossága megengedi, hogy leendő em-
lékművéről intézkedjék. 

2. Még a lelkesedés és bőkezűség is nagyobb lenne, 
lia a katholikus társadalom tudná, hogy templomra 
gyűjtünk. Tudok papokat, kik tagjai az emlékmű-
bizottságnak s másokat is, kik adományaikat asze-
rint akarják megszabni, hogy szobor-e vagy tem-
plom ? 

3. Sőt tudomásom van egy főrangú hölgyről, ki 
bőkezűségéről hires és mellesleg egyik püspökünk 
édesanyja. 2000 koronát adományozott az emlékműre, 
azon kikötéssel, hogy templom legyen. Panaszkodott, 
hogy adományát nyugtázták, de a föltételt agyonhall-
gatták. Ez talán nem egészen helyes eljárás. Ha a 
bizottság ily tetemes adományt elfogad, az becsület-
beli kötelesség, hogy a föltételről is vegyen tudomást. 

Döntés még nem történt, s épen ezért kérem Mél-
tóságodat, adjon helyet e szerény soroknak, hogy e 
kérdés oly irányban dőljön el, mely a Zichy Nándor 
magasztos eszméinek jobban megfelel és a magyar 
katholicizmusnak is hasznára válik. 

Maradok Méltóságod alázatos szolgája 
Erdélyi pap. 

O. Dej te . Valószínűleg egyik közeli számban. 
N. T i s z a f ö l d v á r . A «válasz» csak az Írónőt érdekel-

heti, a tekintetben, hogy nagyobb avatottsággal kellett volna 
megírnia az életrajzot. Az ismertető arról irt, amit a nyomtat-
ványban talált. 

M. Galyóc . Figyelmébe ajánlom Bihl ily cimű érteke-
zését : Zur Disputation des Joh. Duns Skotus über die Un-
befleckte Empfängnis. Zeitschrift für kath. Theologie. Inns-
bruck. 1906. 454. 1. A történelem nagyon kényes egy terület, ott 
nagyon meg kell rostálni az adatokat. 

Ft. G a r a m s z e n t k e r e s z t . Pázmány nyaralójából úgy 
látszik ma is Pázmány szemével nézik az eseményeket. Es 
Pázmány élénk érdeklődésével figyelik a szellemi munká-
sokat. Köszönöm Méltóságodnak, hogy messziről is meglátta 
azt, amit a közelebb állók nem tudnak észrevenni. Bölcs terve 
lehetőleg valóra válik. 

H e l y r e i g a z í t á s . Az «immaculata-vita» cikk mult szám-
ban közölt részében, a 280. oldalon, fölülről az 5. sorban, a 
«kölni zárda Tabulái» olvasandó «fabulái» helyett. 

TARTALOM : Coelibatus. Hadzsega Gyula dr.-tói. — 
A probabilismus határai. II. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — 
Néhány adat a nyitrai püspökség XVII. századából. II. 
Cserenyey István dr.-tól. — A párisi immaculata-vita 
hitelessége. III. (Vége.) Molnár Arkangyal O. S. F.-től. — 
Egyházi világkrónika. — y —la.-tói. — Tájképek. XI. 
(Papok — a falun.) Mestertől. — Irodalom. Ruville : Kath. 
Glaube. I. Tóth Tihamér dr.-tól. — Pfannmüller: Jesus 
im Urteil der Jahrhunderte. I. Tichy Sándortól — Az 
őskeresztény áldozat Ireneusig. VIII. (Jusztin «Dia-
logus»-a : az euch, kenyér és kehely mint áldozat.) — 
Levél a szerkesztőhöz. (Zichy Nándor gróf szobráról.) 
Erdélyi paptól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó: 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 
Egész évre... 
Félévre 

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 TAHÁK 

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Jl domonkosrend első letelepedése Magyar-
országban. 

Most folyt le a domonkosrend templomának 
és székházának ünnepélyes alapkőletétele Budapes-
ten. Legyen szabad erre az alapkőre a «Religio» 
közvetítésével alábbiakban egy szerény kis virág-
szálat elhelyezni.1 

Az egyház- és művelődéstörténelem azon nagy-
jelentőségű fejezetében, mely a szerzetesrendekkel, 
valamint az egész szerzetesi intézmény fejlődésével 
és kifelé való hatásával foglalkozik, fontos hely illeti 
meg a domonkosrendet. Mert a domonkosrend — 
hivatalos nevén hitszónokrend, Ordo Praedicatorum — 
volt az, mely a hitszónoklást, valamint a tudomá-
nyos működést, nevezetesen a tanítást, a kisdedek 
hitoktatásától kezdve az egyetemi tanárkodásig, intéz-
ményszerűen kapcsolta egybe a szerzetesi életrend-
del. Pár évtizedes fennállása után pedig Aristoteles 
bölcseleti rendszerének a keresztény hitfelfogásba 
való beleillesztése által megadta a katholikus világ-
nézetnek azon bölcseleti alapot, melyet komoly kuta-
tók és szaktudósok tekintélyes serege egyrészt, az egy-
házi tanítótekintély másrészt nem átallott a «philo-
sophia perennis» jelzővel illetni. 

Emellett a ferencrenddel együtt a szerzetesség 
addigi ingatlan fekvő vagyonhoz való kötöttségét 
elhagyva, fokozott mozgékonyságot nyert; szakszerűen 
és nagy eredménnyel hirdette az evangéliumot a 
pogányok között; végre nem csekély szerepe volt a 
kortörténelmi nézőpontok ismerete nélkül meg nem 
érthető inkvizíciónál.2 

A hitszónokrend 1221 pünkösdjén szent Domon-
kos elnöklete alatt tartott második nagygyűlésén, 
nagykáptalanján, nyolc rendtartományra lőn tagolva. 
Ezen rendtartományok sorrendben a következők : 

1 E rövid fejtegetés összefoglalása «Die ungarische Do-
minikanerordensprovinz von ihrer Gründung 1221 bis zur 
Tatarenverwüstung 1241—1242» című s a freiburgi egyetemen 
benyújtott doktori értekezésem első fejezetének. 

2 A domonkosrendnek eddig tudtommal legjobb össze-
foglaló történelmi és általános ismertetése : Mandonnet O. P. : 
Preachers (Order Of). The Catholic Encyclopedia, Vol. XII. 
p. 354-370. New-York, 1911, 

Spanyolország, Dél-Franciaország, Franciaország többi 
része, Lombardia, Róma (ideszámítva egész Közép-
és Dél-ltáliát), Magyarország (beleértve egyelőre egész 
Kelet-Európát is), Németország, Anglia.1 

E rendtartományokra való osztást a különösen 
Spanyol- és Franciaországban, nemkülönben Itáliá-
ban már meglevő rendházak aránylag nagy száma,2 

valamint azok elszórt fekvése tette szükségessé, más-
részt pedig a rendnek további tervszerű terjeszkedése. 

Kettő e nyolc rendtartományból, t. i. a magyar 
és az angol ekkor még egyáltalában nem bírt zár-
dákkal,8 benépesítésök azonban ép az 1221. évi rendi 
nagygyűlésen lőn elhatározva.4 

A Magyarországba való küldetéssel magyarországi 
boldog5 Pál (Magister Paulus Hungarus) és még 
négy rendtárs, közöttük a lengyel származású Szá-
dok, a későbbi boldog sandomiri vértanú, lőnek 
megbízva.6 

1 Annalium O. P. Continuatio. Liber III. kiadva : «Ana-
lecta O. P.» I. Roma, 1893-ban (rövidít jük: Annál. Contin., 
Analect.). 49. 1. — Acta Capitulorum Generalium O. P., ed. 
Reichert O. P., I., Romae, 1898. (röv. : Acta). 2. 1. — Annál. 
Contin. Analect, I. 48. visszautasítja Bernardus Guidonis O. 
P.-nek azon Annales O. P., I. Romae, 1756. (röv.: Annal. O.P.) 
637. 1. felhozott nézetét, mely szerint e rendtartományokra 
való osztás már az első 1220-ban ugyancsak Bolognaban le-
folyt nagykáptalanon történt volna meg. 

2 Acta, I. 2. 1. és Annal. O. P., I. 637. 1. szerint a rend-
nek ekkor már 60 kolostora volt ; Quetif-Echard O. P. : Scrip-
tores O. P., I. Paris, 1719. (röv.: Qu.-Eh.) 21. 1. Nota T. azok 
számát csak 40-re becsüli ; Annal. Contin. Analect., I. 48. 1. 
30 körül állapítja meg. 

3 Annal. O. P., I. 637. 1. ; Ferrari O P. : De rebus Hun-
garicae provinciáé Sacri O. P., Viennae, 1637. (röv. : Ferrari), 
24. és 504. II.; Mortier O. P. : Histoire des Maitrés Généraux 
de l 'Ordre des Frères Prêcheurs, I. Paris, 1903. (röv. : Mor-
tier), 130. 1. 

4 V. ö. péld. : Fratris Gerardi de Fracheto O. P. Vitae 
Fratrum O. P. necnon cronica Ordinis ab anno 1203 usque 
ad 1254. ed. : Reichert O. P. Lovanii, 1896. (röv. : Vitae), 
194—195. 1. 

5 V. ö. péld. : Ferrari 31. és 504. 11. — Année Domini-
caine, où Vie des Saints, des Bienheureux, des Martyrs et 
des autres personnes illustres de l 'Ordre des Frères Prê-
cheurs, Lyon, 1883—1896. (röv. : Année Dominicaine), Fév-
rier, 609. 1. 

0 Annal. Contin. Analect., I. 324. 1. ; v. ö. «Commen-
tariolum de provinciáé Ilungariae originibus anno 1259 a 
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Egyesek, így például Severinus Cracoviensis, a 
magyar domonkosrendi tartomány megalapítását szent 
Jácintnak, a rend Lengyelországban és északkeleti 
Európában való nagy terjesztőjének tulajdonítják, 
abból indulva ki, hogy nevezett szent — «primus in 
septentrione fundator nuncupetur et fuerit» — régi 
krónikák szerint. E következtetés alaptalanságát kimu-
tatja Ferrari.1 

Paulus Hungarus, mielőtt a rendbe lépett volna, 
jogtanár volt az akkor világhírű bolognai főiskolán.2 

Bizonyára a főiskolai működésének idejére esik azon 
két jogi munkája, melynek hire ránk marad t : 

1. «Notabilia primae et secundae compilations.» 
Johannes Andrea, a dekretálisoknak egy 1348-ban 
elhunyt kompilátora «Speculum Juris Domini Duranti» 
c. munkájában így emlékszik meg róla : « . . . P a u l u m 
Hungarum qui notabilia primae et secundae compi-
l a t ions ordinate collegerat.» 2. A «Tertia Compilatio» 
magyarázatát is Paulus Hungarusnak tulajdonítja 
egy Antonius Augustinus nevű XVI. századbeli kano-
nista. Bernardus de Parma, helyesebben Bottoni, a 
bolognai egyetem tanára és később, 1024 körül, 
kancellárja, egy glossza-gyüjteményében szintén meg-
említi őt a bolognai egyetem volt tanárai közt.3 

Fejérpataky4 kora legkiválóbb magyar jogtudósának 
tekinti. 

Paulus Hungarus is azok seregéhez tartozott, 
kik — egyetemi hallgatók és tanárok egyaránt — a 
Bolognában5 és az akkori tudományos világ többi 
gócpontjain6 első virágzásának teljes vonzóerejében 

Petro sive Sviperto Bodrogiensi . . . perscriptum», melyet 
Beichert «Vitae»-jében adott ki (röv. : Vitae Append.), 305.1. ; 
Ferrari 24—25. 1. és Appendix 65—66. 1.; Qu.-Ech., I. 21. 1. 
b. Nota T. ; Annal. O. P., I. 644—645. 1. ; Miehele Pio Bolog-
nese O. P. : Delle vite de gli Huomini illustri di S. Domenico, 
I. Bologna, 1607. (röv. : Miehele Pio), 330. hasáb. — Bold. 
Szádokról v. ő. : Ferrari 68. 1. és Appendix, 71. 1. ; Michele 
Pio, I. 333. hasáb ; Année Dominicaine, Juin 44. s köv. 11. ; 
Vitae Append., 305. Nota d. 

1 29-31. 1. 
2 Vitae Append., 305. 1. ; Ferrari 25. 1. és Appendix 

65—66. 1. ; Qu.-Ech., I. 21. 1. b. Nota T. ; Annal. O. P., I. 
644. 1. Nota ; Michele Pio, I. 330. hasáb : V. ö. : Mauri Sarti 
et Mauri Fattorini de Claris Archigymnasii Bononiensis 
Professoribus a saeculo XI. usque ad saeculum XIV. ed. 
Albicinius et Malagola, 2 Tom., Bononiae, 1888—1896. (röv. : 
Sarti-Albicinius), I. 385. 1. Nr. VII. ; Fejérpataky L. : Jog- és 
természettudomány az Árpádok alatt, (Figyelő, III. 1877. 
184—198. 1.), (röv.: Fejérpataky), 190—191. Sarti 1769-iki 
kiadása után. 

3 Santi-Albicinius, I. 385. 1. Nr. VII. ; Fejérpataky, 190— 
191. 1. 

* i. h. 
5 V. ö. péld. : Santi-Albicinius, i. h. 
6 így például egy 1231-ben a páduai főiskolán «artes 

liberales»-t tanuló magyar főesperes, kit a domonkosrendi 
Jordanus de Saxonia «juvenis magni ingenii optime institutus 
in arttbus» nevez, szintén belépett e rendbe. (Békefi Bemig: 
Árpádkori közoktatásügyünk és a veszprémi egyetem létkér-
dése, Budapest, 1896. V. ö.: Denifle O. P. : Die Univ. des 
Mittelalters, I. 282-283. 1.) 

működő tudós hitszónokrend tagjai közé léptek. 
Hogy belépése mely évben történt, biztosan nem 
tudjuk. 1219-ben azonban szent Domonkos Paulus 
Hungarust több rendtársával együtt már megbízza 
egy Bolognában tervezett domonkosrendi nőzárda 
megalakításának előmunkálataival.1 

És már 1218 körül ott találjuk «Fr. Paulus de 
Hungaria, Doctor»-t a «Fratres primitivi conventus 
(O. P. Bononiensis)» között.2 1221. j anuár 13-án 
pedig egy adás-vevési okiratban, mint az akkor 
szent Miklósról elnevezett bolognai domonkoszárda 
perjele szerepel.3 

A domonkosrend magyar tartományának felállí-
tása és Paulus Hungarus, valamint társai kiküldetése 
szorosan összefüggött szent Domonkos azon tervével, 
hogy a Magyarországnak főként délkeleti részén és 
azon túl lakó pogány kunok közé eljusson a keresz-
tény igehirdetés.4 Sőt szent Domonkosnak 1233-ban 
történt szenttéavatása alkalmával elhangzott több 
tanúvallomás szerint is az volt a terve, hogy mihelyt 
rendjét végleg megszilárdítja, a kunok közé megy 
hithirdetőnek.5 E tervben, mint tudjuk, a szentet 1221 
augusztus 6.6 bekövetkezett halála akadályozta meg. 

Az első város, melyet Paulus Hungarus és tár-
sai Magyarországon érintettek, Győr7 volt, hol e hit-
szónokló szerzetesek egész új és szokatlan látványa 
nagy érdeklődést keltett.8 Itt három tanuló ifjat vet-
tek fel rendjükbe,9 ma jd pedig, anélkül hogy Győrött 
mindjár t zárdát alapíthattak volna,10 Veszprémen át 
Székesfehérvárra jutottak.11 

Érdekes kérdés, hol keresendő a rend első 
kolostora hazánkban? Ferrari12 és utána mások ezt 
Győrben keresik és alapítási évét 1221-re, vagy 
nemsokára ezután helyezik. Ugyancsak 1221-re, 
vagy 1222-re helyezik a veszprémi zárda alapítását 
is.13 A «Vitae Fratrum» függeléke gyanánt kiadott 
1259-ből való magyar domonkosrendi őstörténetből14 

1 Cormier O. P. : La Bienheureuse Diane D'Andalo et 
les Bienheureuses Cécile et Aimée, Bome, 1892. 150. és 
43—45. 11. 

2 Monumenta Conventus Bononiensis (O. P.), Analecta, 
I. 72. 1. 

3 Balme-Collomb O. P. : Cartulaire où Histoire Diplo-
matique de Saint Dominique, III. Paris, 1901. 188—192. 1. ; v. 
ö. : Annal. O. P., Appendix, 374—375. hasáb; Annal. O. P., I. 
467. 1. 

4 Annal. O. P., I. 644-645.1.; v. ö. péld.: Mortier, I. 218.1. 
5 Annal. O. P., Append. 132. hasáb Nr. 3. ; Ferrari, 39. 1. 
o Mortier, I. 132. 1. 
7 Analecta, I. 325. 1. Nota 1. ezt végérvényesen tisztázza. 
s Vitae Append., 305. 1. 
» Vitae Append., 305. 1. 

i» Annal. Conlin., Analect., I. 325. 1. ; Annal. O. P., I. 645.1. 
11 Vitae Append., 305. 1. ; Annal. Contin. Analect. I. 

325-326. 1.; v. ö.: Ferrari, 38. 1. és utána Annal. O. P., 
I. 645. 1. 

12 38., 521. 1, v. ö. : 27. 1. 
13 Ferrari 534. 1. Plodius után ; v. ö. : Ferrari 38. és 27. 1. : 

Ferrari után pld. : Annal. O. P., I. 645. 1. 
14 V. ö. 8. jegyzetünkkel. 
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azonban, mely Ferrarinak is forrásul szolgált,1 erre 
nem lehet következtetni, mert sem Győrnél, sem 
Veszprémnél zárdaalapításról, de még huzamosabb 
otttartózkodásról sem történik említés. Ezzel szem-
ben Székesfehérvárnál e krónika a vándorlások elsoro-
lását befejezi és a rend nagy felszaporodását, vala-
mint tulajdonképeni hithirdetők kiküldetését említi 
fel.2 Másrészt e koronázási város első helyen szere-
pel a magyar zárdák sorában egy 1303-ból fenn-
maradt zárdalajstromon.3 Már pedig az ily lajstro-
mok zárdái keletkezési időrendjükben szoktak állani. 
Az «Analecta»4 eme kettős érvelését elfogadva, az 
első magyar domonkosrendi zárdát Székesfehérvárott 
kell keresnünk. 

Hogy milyen gyorsan terjedt el és szilárdult 
meg e rend hazánkban, arra többek közt az is tanú-
bizonyság, hogy a domonkosrendnek Lipót osztrák 
herceg által ajándékozott bécsi zárdát, melyből 
nemsokára Kremsbe és más osztrák városokba is 
elkerült a rend, annak első szervezésekor, azaz 1226 
elején a magyar rendtartományból való tagokkal 
népesítették be.5 Pfeiffer Miklós. 

71 probabilismus határai. (in.) 
3. Mikor a probabilismus határairól szólunk, 

nyomatékosan hangsúlyozzuk a most mondandókat , 
mert ezek gyakorlatilag legfontosabbak. 

A probabilismus, amint összes hivei vallják, csak 
azokra az esetekre vonatkozik, ahol csupán a tör-
vénynek és az ember szabadságának viszonyáról, 
vagyis valamely cselekedetnek merő megengedettsé-
géről vagy meg nem engedet tségéről van szó. Ez ese-
tekben az ember szabadnak érezheti magát mind-
addig, amíg a kötelezettség fennforgása érvényes 
bizonyítékkal nyilvánvalóvá nem lesz. Igy p. o., mi-
kor kétséges, hogy bizonyos étel hús-e vagy sem s 
ennélfogva szabad-e azt pénteki napon elfogyasztani 
vagy sem, akkor semmi egyébről szó nincsen, csak 
arról, megengedett-e ezen eledelnek élvezete, vagy 
nem. Ám előfordulnak olyan esetek, amelyekben 
ezenkívül más kérdés is fölmerül, az t. i., vájjon az 
a cselekedet, amelynek megengedhetősége iránt érdek-
lődünk, alkalmas-e bizonyos kívánatos vagy előírt 
hatás létrehozására, vagy sem. P. o. fölmerül a kér-
dés, vájjon szabad-e bérmálni a betegek olajával, 
vagy sem. Egyesek azt tartották, hogy igen. Tegyük 
föl, hogy ez a vélemény komolyan probabilis. Kö-
vetni még sem szabad, mert itt a merő megenged-
hetőségen kívül az a kérdés is fölmerül, vájjon a 

1 V. ö. péld. : Ferrari, 32. 1. 
2 V. ö. péld. : Vitae Append., 305. 1. 
3 Qu.-Ech., I. IX. 1. 
4 Annal. Contin. Analect., I. 326. 1. 
5 Ferrari, 25—27. 1. és «Speciniina r eges to rum. . . Con-

ventus Viennensis . . . Fratrum Praedicatorum ...», Vindo-
bonae, 1898. 1—2. 1. 

betegek olajával való bérmálás érvényes-e, vagy sem 
más szóval : létrehozza-e ezen szentségnek gyümöl-
cseit, vagy nem hozza létre. Ebben az esetben nem 
a probabilismus, hanem a tutiorismus lép érvénybe. 

A t. olvasó láthatja, hogy itt különbséget kell 
tenni valamely cselekedetnek megengedhetősége és 
érvényessége között. Ha csak a megengedhetőségről 
van szó, bátran követhetjük a probabilismus útba-
igazításait. Ám hogy ha a megengedhetőség kérdé-
séhez az érvényesség kérdése is csatlakozik, akkor 
a tutiorismus előírásai szerint kell eljárnunk. «Der 
Tutiorismus gilt, wo es sich handelt um die Gültig-
keit eines Aktes (quaestio facti».1 «Ratio est — írja 
Müller — quia lex sive prudentiae sive caritatis 
sive justitiae, quae absolute obligat ad finem deter-
minatum assequendum, eodem rigore obligat ad 
talia media adhibenda, quae procul dubio apta sunt 
ad finem assequendum. Cumque usus medii seu 
opinionis probabilis non excludat periculum frus-
trandi finem: ideo lex illa obligat, ut talia media, 
quae sunt omnino tuta et certa, adhibeantur seu ut 
tutius eligatur».2 «In omnibus ergo dubiis — mondja 
Noldin — in quibus agitur de fine necessario obti-
nendo, pars tutior eligenda est, ut finis necessarius 
certo obtineatur».3 

Tegyük föl, hogy valaki arra a véleményre 
támaszkodva, miszerint a betegek olaja a bérmálás-
nak valószínűen érvényes anyaga, tényleg ezen olaj-
jal bérmál. Cselekszik-e ésszerűen? Nem. Mert 
hogy lia a valóságban ez az anyag még sem érvé-
nyes (materia invalida), akkor a bérmálás semmis ; 
a probabilis véleménynek a követése ezen a tényen 
mit sem változtathat. Az a kérdés, vájjon valamely 
eszköz alkalmas-e a kívánt célnak elérésére, első 
sorban az ontologiai, nem pedig a deontologiai 
rendbe tartozik és ebben a rendben, az esse-nek a 
birodalmában, a probabilis vélemény s a lelkiisme-
retnek ily értelmű kijelentése az eszköznek hiányos-
ságát ki nem pótolhatja. Az erkölcsi rendben, ahol 
valamely cselekedetnek merő helyességéről vagy hely-
telenségéről van szó, a probabilis nézet menthet a 
bűntől ; ám egy lényeges ontologiai hiányt nem pó-
tolhat. Azért a bérmáló püspöknek a probabilis nézet 
mellett is chrisma után kellene néznie, a biztosat 
kellene választania a tutiorismus értelmében. 

Jehlicska Ferenc dr. 

Szociális istenáldás a — gyónás. <i.> 
«Minden nagy dolog a világon az emberi ter-

mészet épségéből fakad, amelyhez az erkölcsi erők 
épsége is hozzátartozik.»4 Sőt annyira hozzátartozik, 

1 Goepfert, u. o. 
2 F. Müller et Schmückenschlaeger, Theologia morális, 

Vindobonae, 1905., L. I. p. 313. 
3 Noldin, T. I. p. 261. 
4 Alexander B. : A művészet. 31 1. 
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hogy tulaj donkép az erkölcsi erőknek a természeti 
erőkre való befolyása állapítja meg a dolgok fokát, 
súlyát. Innét magyarázom : mi képezi a gyenge gyer-
meket a nagy mártírhalálra, avagy az egy talentum-
mal megáldott embert mi segíti sok esetben mély-
séges tudásra? Nagyrészt az erkölcsi erők. 

Konlrasztikus jelenség. És mégis mit l á tunk? 
Manapság az erkölcsi energia sok lélek házában 
«előkelő idegen» avagy legtöbbször elhanyagolt mos-
tohagyerek. A modern ember a dolgok nyitját egy-
oldalúan a természeti erőkben keresi és talán nem 
is annyira rosszakaratból, mint inkább felületességéből 
kifolyólag odatörekszik, miszerint a nagy dolgokhoz 
a kulcsot pusztán természeti erőkből kovácsolja. És 
habár azok megteremtésében az erkölcsi erők döntő-
leg folytak is be, ő azt egyszerűen nem veszi tudo-
másul. Innét ama kontrasztikus jelenség is, hogy ez 
az ember míg a külső világban remek kultúrát 
teremtett, addig lelkiéletében kulturátlanság izlés-
telenkedik : esetlen, piszkos «jászolt» kinál fel, 
otromba «keresztfákat» ácsol a mindenerők Urának; 
a hazáért csatatéren vért, a kulturáért bányákban 
és vasolvasztók kohói mellett életet szótlanul áldoz, 
de az erkölcsi tökéletesedés céljából éjfélkor kelő, 
zsolozsmázó szerzetest barbárnak mond ja ; a lelki-
séget semmibe sem veszi, azért sajnál tőle minden 
áldozatot. Csoda-e, ha ily körülmények között ügyet 
sem vet az erkölcsi erők ama gazdag forrására, 
mely pedig a legnagyobb szociális jótétemény. 

Az egyház monopóliuma. Loubet 1903-ban kény-
telen bevallani, hogy az ideál eddig az egyház mono-
póliuma volt. Nem is csoda, hisz az egyházban van-
nak letéve ama erők, mikre az embernek szüksége 
van, hogy az élet válságain győzedelmesen felül-
emelkedjék; hogy önmagában gazdag egyéniséget s 
szilárd jellemet fejlesszen, mely áldására van a vál-
ságban szenvedő embertársainak.1 

Egy áldásos törvény. Az egyház, mely a törté-
nelem folyamán a népek anyja lett, úgy tölti be 
hivatását, hogy az embert, ki Istentől jött, Istenhez 
vezeti vissza. Hogy eme világtörténetet alakító és 
örök érdekű munkában kötelező érvényű törvény-
hozó hatalommal kell rendelkeznie, a dolog termé-
szetéből folyik. Eme Istentől nyert hatalmánál fogva 
III. Ince pápa alatt, 1215-ben, a IV. lateráni zsinaton 
a következő törvényt kodifikálta : «Omnis utriusque 
sexus fidelis, postquam ad annos discretionis per-
venerit, omnia sua solus peccata saltern semel in 
anno fideliter c o n f i t e a t u r . . . . suscipiens reverenter 
adminus in paschate eucharistiam.»2 

Tekintettel egyrészt arra, hogy a húsvéti köte-

1 Kerer X. F. : «Adjatok nagy gondolatokat.» 34 1. 
2 Conc. Lat. IV. can. 21 ; Cone. Trid. sess. 13. can. 9. 

Cum ecclesia communionem in paschate praecepit, eodem 
tempore etiam confessionem tamquam necessariam praepa-
rationem praec pere videretur. (Suarez, De poenitent. disp. 35.) 

lezettség terminusa1 vége felé jár, másrészt ama 
hamis nézőpontra, melyről manapság sokan a gyó-
nás isteni intézményét szemlélik, időszerű s nem is 
érdektelen, hogy vele szociális szempontból foglal-
kozzunk.2 

A szociális jólét föltétele — az egged regenerációja. 
A nagy társadalom egyedekből tevődik össze. Tehát 
világos, miszerint a társadalom értékét, avagy hit-
ványságát, szociális boldogulását, avagy nyomorú-
ságát az összességet alkotó egyedek állapítják meg. 
Ebből látható, miszerint egy cseppet sem közömbös 
dolog, hogy a társadalmi hivatás szempontjából 
minő erkölcsi értékkel járul valaki a közérdekhez. 
Mert végre is ama eszme, mit Maudeville3 oly klasszi-
kusan dobott a közvéleménybe, mely szerint a bűn 
a kulturának és a szociális boldogulásnak szükséges 
föltétele, egyszerűen humbug, mely eszme végtelen 
könnyelműségével és fölületességével csak ártott ama 
közvéleménynek, melynek komolyságában már amúgy 
is sokan kételkednek. Maudeville-ék úgy tesznek a 
bűnnel, mint a hízelgő fényképész, a tűrhető voná-
sokat kiszépíti, a rútakat pedig eltünteti. 

Tehát nem a bűn a kulturának és a társadalmi 
jólétnek föltétele, talpköve, hanem az, amit Berzsenyi 
is mondott.4 Már pedig az erkölcsi érzéket úgy semmi 
nem neveli, mint a nagy hittel és meggyőződéssel 
végzett gyónás, mert az önismeretre oktat és erényre 
kalauzol.5 «Ha ifjúságomban csak egyszer is gyón-
hattam volna, — vallja meggyőződéssel a hires kon-
vertita, lord Spenzer — ma nem kellene elvesztett 
tisztaságom fölött bánkódnom.» 

Az ember nagysága ugyanis az önmagábavaló 
elmélyedésben rejlik. Innét magyarázom : miért írta 
az óvilág is legnagyobb szentélye homlokára e jelen-
tős figyelmeztetést: Ismerd meg önmagad! Mert az 
alapos önismerettől egy egészen új, boldogabb világ 

1 Tempus paschate ex universati lege ecclesiae com-
plectitur solum «quindeeim dies» a dom. palm, usque ad 
dom. in albis inclusive. (Eugenius IV. const. «Fide digna» 
8. Jul. 1440.) Episcopi tamen illud prorogare possunt. (Noldin, 
De praeceptis, n. 684.) 

2 Hasznos volna, ha most a húsvéti idő végén a hitszó-
nokok még egyszer ebben a megvilágításban állítanák oda 
a gyónást híveinknek. A mai ember érdeklődik a szociális 
értékek iránt s talán sikerülne egyikét-másikát, kiket az in-
differentizmus árama évekkel elterelt a gyóntatószéktől, talán 
mégis sikerülne belátásra birnia. «Das fordert aber keine 
soziale Predigt, sondern die Predigt der christlichen Heils-
wahrheit ; sie soll die soziale Bedeutung der christlichen 
Lehre und Lebensordnung aufzeigen.» (Dr. P. W. von Keppler : 
«Homiletische Gedanken und Ratschläge» S. 3.) 

3 Ascher B. von Maudeville's Bienenfabel. Leipzig. 1818. 
4 Jehlicska F. dr. : «Igaz-e, hogy a kulturának szükséges 

föltétele a bűn ?» 
6 «Es ist ohne den Richterstuhl der Beicht nicht mög-

lich Tugend, Gerechtigkeit, Moral auf irgend welche dauer-
haften Fundamente zu begründen, weil dieser Richterstuhl 
der erschütterndste, den es gibt, sich des menschlichen Ge-
wissens bemächtigt und es wirksamer, als jeder andere, 
leitet. (Briefe des Attikus [deutsch von Ph. Müller] 53.) 
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hajnalhasadását várta. De viszont, kik nyitott szem-
mel néznek a lelki élet titkaiba s szeretettel dolgoz-
nak a «több ember» tökéletesítésén, azok érzik, 
hogy sehol annyi igazságtalanság, részrehajlás és fél-
szcgség, mint ép az önismeret körül. Avagy nem 
nevetséges félénkség akárhányszor, mit óvatosságnak 
mondanak? Nem-e piszkos zsugoriság, mit takaré-
kosságnak szeretnének föltüntetni? Nem-e rejtett 
gőg, mit jogos önérzetnek neveznek? Nem-e vétkes 
bosszú sok esetben, mit az igazságosság szent nevé-
ben elkövetnek? Akárhányszor utálatos irigység 
emészti azokat, kik igazságszeretetre s részrehajlat-
lanságra hivatkoznak. Szóval gyökeres regenerációra 
van szüksége minden egyes embernek, hogy új 
emberré küzdje föl magát s áldása lehessen a tár-
sadalomnak; mert hát ma is csak úgy van, mint 
volt régen, tiz igaz megmentette volna Szodomát és 
Gomorrhát, és egy igaz Jeruzsálemre üdvöt hozha-
tott volna.1 

A gyónás önmagunkba térít s lelkiismeretvizs-
gálatra tanít, mi az első és föltétlenül szükséges 
lépés az életjobbulás felé. «Da hat denn auch der 
Höchste einen Richter gefunden, da ist kein Frevler 
gegen die ewige Ordnung und Gottes Gesetz, gleichviel 
ob im Purpur oder im dürftigen Gewände des Tage-
löhners, für den das Priestertum nicht eine erschüt-
ternde Sprache hä t t e . . . Da wird alles ungesetzliche 
Streben verfolgt bis in seine geheimsten Gänge, da 
muss alle Selbstsucht unterworfen werden den ewi-
gen Gesetzen der Gerechtigkeit und Liebe.»2 És ami 
áldást a gyónás az egyedre hoz, kiárad az az egész 
társadalomra. 

Innét magyarázható, hogy már az ősi pogány 
népeknél megtaláljuk a bűnvallomást: gyóntak, mert 
jót tett nekik. Bacchus, Venus, Adonis misztériumai-
ban elő volt írva a bűnbevallás, s a papok vállukon 
kulcsot viseltek, mely a titoktartást jelképezte. Marcus 
Aureliusról tudjuk, hogy mielőtt beavatott Ceres 
titkaiba, meg kellett gyónnia. A dalai Lhama is, 
mielőtt a gyülekezeten megjelen, meggyónik annak, 
akire lelkiismeretének igazgatását bizta. A zsidóknál 
úgyszólván általános volt a gyónás szükségességének 
hite. Sőt ma is nagy a hajlandóság náluk arra, hogy 
bűneiket bevallják halálos ágyukon azon különbség-
gel, miszerint a tudatlanabbak általános, a vallásban 
jár tasabbak pedig részletes gyónást végeznek.3 Érzik 
mindannyian, miszerint hatalmas paedagógiai erő 
van a jó gyónásban, mely a nemtelen szenvedélyek 
parasztlázadásain emberségünk kára nélkül átsegít 
és előbb-utóbb erényre nevel, mely alapja földi és 
örök boldogulásunknak. 

P. Pohlinger Bckény. 

1 Kerer i. műv. 62. 1. 
2 Hettinger : «Das Priestertum der kathol. Kirche.» 163. 
3 Proliászka : «A keresztény bűnbánat és bűnbocsánat.» 

187. 1, 

apok Otthona. 
Már több izben és több oldalról hallottuk föl-

vetni az úgynevezett Papok Otthona, még pedig egy 
«Országos Papok Otthona» eszméjét, mely hivatva 
volna az életüket tisztes munkában eltöltött vagy a 
terhes munkában idő előtt megrokkant papoknak 
munkaképtelenségük esetén állásukhoz és érdemük-
höz mért teljes ellátást, (értendő a ruházaton kívül 
minden, ú. m. lakás, étel, világítás, fűtés, mosás, illő 
kiszolgálás, ha kell, külön ápolás, orvos, gyógyszer 
stb.) biztosítani. 

Ez kétségtelenül életbevágó, fontos, fölötte kívá-
natos, méltó és igazságos dolog. Parancsolja ezt a 
szeretet és igazságosság törvénye s igazolja és meg-
erősíti tekintélyének teljes súlyával hierarchiánk 
isteni Alapítója maga, midőn mondja, hogy a mun-
kás méltó az ő bérére, tehát megfelelő bérére. 
(Luk. 10.) 

S manap tényleg az egész vonalon s minden 
társadalmi fokon, még a legegyszerűbb munkásról 
is gondoskodva van, hogy rokkantsága esetén vagy 
öregsége napjaiban betöltött állásához mérten tisz-
tességesen fönntarthassa magát. Fájdalom, csak az 
Úr szőllejének munkásairól nincs ez irányban mind-
ezideig kellően gondoskodva. 

Ámde a Papok Otthona tág fogalom. S azért 
annak tervezete és kivitele sok és bölcs megfonto-
lást igényel. Ezt az eszmét igazán kellően át- és 
megérteni kell. 

Az «Alkotmány» f. évi 60. számában cikk jelent 
meg, mely immáron egy «Budapest közvetlen közelé-
ben» — talán annak határán belül — létesítendő 
Országos Papok Otthonáról szól, «amelynek fölépí-
tésére, gondozására, ellátására, ha az építkezés és 
berendezés költségeit sikerülne előteremteni, egy 
női szerzet vállalkozik» s amely terv már olyan stá-
diumban volna, hogy «a hozzá való telek már meg 
is van.» 

Már most ál lapodjunk meg a tervbe vett Orszá-
gos Papok Otthona fogalmánál, elmélkedjünk fölötte 
alaposan, tárgyilagosan s mindenekelőtt vegyük fon-
tolóra annak csak kétrendbeli főtényezőjét : lehető-
ségének és célszerűségének kérdéseit. 

Az elsőt illetőleg, tekintve, hogy léteznek külön-
féle és nagyszabású szeretetbeli, szociális intézmé-
nyek, per absolutum nem lehetetlen a tervezett 
Országos Papok Otthonának a létesítése. Csak meg 
legyen hozzá a szükséges pénz, még pedig sok pénz ! 

Ha «országos» lenne vagy lennie kell ennek a 
papi otthonnak, akkor nyilvánvaló, hogy jogában 
lesz ezt igénybe vennie minden ez országbeli rkath. 
végleg vagy időelőtti rokkantsága miatt ideiglenesen 
nyugdíjazott papnak. Az ország 24 egyházmegyéjéből 
átlag csak 10—-15 ilyen papot véve (pedig többen 
vannak, pl. az esztergomi főegyházmegyében magá-
ban átlag legalább 50-en szoktak lenni) minimálisan 
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3—400 lakosztálynak alkotása és berendezése jönne 
számba csak a papok számára. Az egyes lakosztá-
lyokra pedig, az azokat igénybe vevők igényéhez, 
szükségességéhez, rangjához képest 1, 2, sőt 3 szobát 
számítva (mert hiszen az Országos Papok Otthonát 
csak nem lehet holmi csupa egy szobácskás szegény-
házi vagy magánápoldai intézménynek tartani ; mert 
ez ellenkeznék, hogy többet ne mondjak, a céljával ;) 
ehhez járulnának a legalább is 50 személyt kitevő 
fönntartó és kiszolgáló személyzet lakosztályai s 
egyéb szükséges helyiségek, ü. m. kápolna, ebédlő, 
fürdők, kamarák stb. s tb , nem is túlbecsült számítás-
sal körülbelül 1000 zárt helyiségre volna szükség. 
Pedig arra is kell számítani egyrészt, hogy az átla-
gosan felvett igénybevevők számánál többen is jelent-
kezhetnek, amivel a lakosztályok mennyisége is 
nagyobbnak veendő; jóllehet másrészt az is meg-
eshetik, hogy a számítottnál kevesebben fogják a 
nevezett papi otthont igénybe venni s akkor fölös-
leges befektetések fognának eszközöltetni. De inkább 
ez essék meg, semhogy hiányosság merül jöu föl 
vagy az igénybevevőkre a numerus clausus mondas-
sék ki, mert akkor az intézmény célját tévesztené, 
ellentmondana saját nevének és sokak sérelmére 
szolgálna. 

Ehelyütt még az is figyelembe veendő és föl-
említendő, hogy magas, mondjuk két emeleten fe-
lüli (talán ez is már túlságosan magas volna) még 
liftekkel ellátott építmény is nem vagy legalább 
kellően nem felelne meg rendeltetésének; mert a 
rokkant és elaggott pap urak, pláne ha ifjú koruk-
tól hozzá nem szoktak, magasan fekvő helyiségek-
ben nem szívesen vagy egyáltalában nem lakhatnak. 

Mindezeket egybevetve és csak magáról az 
Országos Papok Otthona építményéről szólva, itt egy 
grandiózus intézménnyel állunk szemben, melyhez, 
nevezetesen «Budapest közvetlen közelében», rend-
kívüli mecénások mellett százezreknél is nagyobb 
összegek szükségeltetnének. 

Tekintsük most az érem másik oldalát, amelyen 
az Országos Papok Otthonának célszerűségi kérdése 
tárul elénk. 

Ezt a kérdést fontosabbnak tartom az előbbeninél. 
Föltéve, hogy nevezett papi otthon létesítéséhez 

előteremne a szükséges nagy pénz, számos célszerű-
ségi indok emel óvást ellene. Csak a főbbeket mér-
legelve, annak belátására kell jutnunk, hogy: 

Nem volna célszerű, ha az Országos Papok Ott-
honában bizonyos osztályos rendszer dívna. Érteni : 
ha a tehetősebbek, magasabb rangúak — természe-
tesen megfelelő dijak ellenében — valami előnyben, 
teszem azt 2—3 szobás, kényelmesebben berendezett 
lakosztályban figyelmesebb kiszolgálásban stb. része-
sülnének. Pedig ez jogos és szükségszerű kívánság 
is lehet s mégis ellenkeznék a céltudatossággal, lia 
ezen körülmény a kevésbbé tehetősek közül akár csak 
egyet is fájdalmasan érintené s nyugalmát zavarná. 

Nem volna célszerű a kötött, a szigorúan szabott 
r end ; ú. m. az órához kötött fölkelés, lefekvés, ima, 
étkezés, séta stb. ideje. A beteges vagy öreg emberre 
(lia az előzőleg a kolostori élet módja szerint meg 
nem szokta) a kommandó terhes, sőt hátrányosan 
hat. Jóllehet más részről a szabott rend nagyon is 
kívánatosnak látszik. 

De még a sablonos és egyszerűen készült ételek, 
pl. hetenkint csekély kivétellel mindig ugyanazok 
nyújtása sem mondható célszerűnek; mert itt ennek 
is a kor, egészségi állapot, hajlandóság, igény és 
szükségességhez kell alkalmazkodnia. 

Nem felelne meg teljes mértékben a közösségi 
rendszer sem. Mert sokan vannak, nevezetesen a 
nyugalmas és kellemes otthonra vágyódó papok 
között, akik nem szeretik és nem birják elviselni 
az állandó társaságot, a sokakkal való és zsongó 
étkezést, de még a sok embernek rendszeres és foly-
tonos látását sem. 

Ugyancsak nem lehetne céltudatos az egynemű 
kiszolgálás és ápolás sem, amelynek kinek-kinek 
igénye szerintinek kellene lennie. Számosan már 
azon oknál fogva nem vennék igénybe az Országos 
Papok Otthonát, nehogy nélkülözniök kelljen a régi, 
éveken át megszokott személyük nyújtotta kiszolgálást 
és odaadó ápolást épen abban a korban és azon 
körülmények közepette, midőn arra leginkább szo-
rulnak. Sőt szivesebben megtűrik a régi, megszokott, 
tán kevésbbé tökéletes szolgálati és ápolási nemet, 
mint a nagyobb tökéletességgel berendezett Papok 
Otthonáét. Tény, hogy ez a körülmény is nem egyet 
tartana vissza az Országos Papok Otthonába való 
bevonulástól. S csak az állíthatná ennek ellenkező-
jét, aki e téren a gyakorlati életei nem eléggé ismeri. 

Mindezekre ellenvethetné valaki, hogy hiszen a 
szükségességhez képest egyesekkel lehet kivételt 
tenni. Legyenek egyesek a szabott rend, közös étke-
zés stb. alól fölmentve s részesüljenek különleges 
bánásmódban. Ámde hátha épen ezek a kivételre 
utaltak volnának túlnyomó számban? Ami pedig, 
lévén rokkant és agg papokról szó, nagyon is való-
színű. Akkor beállana — intézeti szempontból te-
kintve a dolgot — az úgynevezett rendszertelenség, 
zűrzavar. Amely azonban intézeten kívül, egyesek 
szerint és a szükségességhez képest mérlegelve: épen 
maga a céltudatosság és rend! Mert szem elől nem 
tévesztendő, hogy itt nem gyógyintézeti avagy kór-
házféle intézményről van szó, hanem olyan közös 
papi otthonról, mely hivatva volna a nyugdíjazott 
rokkant vagy elaggott papoknak megfelelő ápolással 
egybekötött nyugalmas és kellemes magánotthonát 
pótolni, illetve olyant nyújtani s amelyben a jó Isten 
kegyelméből talán évekig óhaj tanák vagy fogják 
életüket eltölteni. 

Továbbá határozottan a céltudatosság rovására 
irandó, hogy az ilyen papi otthon által a nyugdíjas 
papok a diasporából elvonatnának, ahol pedig ön-
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maguknak is, másoknak is hasznára lehetnek s tény-
leg hasznára is vannak. Ismeretes ugyanis, hogy a 
nyugdíjas papok is, szeretvén hivatásukat, erejükhöz 
képest örömest foglalatoskodnak az Úr szőllejében 
s hol szent misék végzésével, hol egyéb egyházi 
ténykedéseikkel, nevezetesen a mai paphiányban, 
egyrészt a sokhelyütt amúgyis túlterhelt lelkészkedő 
papságnak tetemes segítségére vannak, de másrészt 
ezen ténykedéseik fejében nem ritkán elég tekinté-
lyes mellékkeresethez is jutnak, melyre egyesek 
nagyon is rászorulnak s igy önmagunk sorsán is 
javítanak. Mindezeknek lehetősége az Országos Papok 
Otthona lakóinál vagy teljesen, vagy nagyrészben ki 
volna zárva. Ami úgy egyéni szempontból, valamint 
a közjó érdekében nem csekély mértékben hát rá-
nyos lenne. 

Úgyszintén nem mondható célszerűnek a terve-
zett Országos Papi Otthon helye sem. Már maga az 
a körülmény, hogy Budapest közvetlen közelében 
volna, sokakat elidegenítene, akik Budapest miliőjébe 
épenséggel nem akarnának bejutni, sem nem tudnák 
azt megszokni. Nevezetesen az öregebb urak leg-
többje, akik ifjúságuk óta vagy a Felvidékhez, vagy 
az Alföldhöz szoktak, nem fognak a különben bár 
igen kedvező légkörű és még bájosabb tájképpel 
megáldott Budapest után vágyódni. Ez tapasztalati 
bizonyosság, melyet az a tény igazol, hogy az ország-
ban élő nyugdíjas papok közül aránylag a legkeve-
sebben, még a vagyonosak sem választják Budapes-
tet vagy annak közvetlen környékét állandó tartóz-
kodási helyüknek. 

Azután természetbeli gyöngeség: hogy az ember 
saját pénzén idegen helyen és másoktól többet szo-
kott kívánni s gyakran elégedetlen; holott önmagá-
val szemben és magánotthonában kevesebbel is be-
éri s amellett megelégedett s így a nyugalom és jó -
érzés birtokában van. És ez a fő ; mert ez itt a cél. 

A jelzettekből tehát nyilvánvaló, hogy egy Or-
szágos Papok Otthonának a «quidquid agis» sar-
kalatos elve szerint való kivihetősége fölötte proble-
matikus. 

Ezek után záradékul és következtetésképen bá-
torkodom a tervezett Országos Papok Otthona helyett 
egy «Országos Papi Nyugdíjalap» és egy «Országos 
Papi Betegsegélyzőalap» létesítésének eszméjét föl-
vetni1 és az illetékes körök nagybecsű figyelmébe 
ajánlani, mely alapokból úgy az idő előtt megrokkant, 
valamint a véglegesen nyugdijazandó papok szolgá-
lati éveikhez mérten s a mai időviszonyoknak meg-
felelő nyugdijat, azonfelül betegségük tartamára külön-
leges megfelelő gyógykezeltetési és ápolási pótlékot 
is nyernének. S akkor kiki abba a kedvező helyzetbe 
jutna, hogy magának ott-ahol és úgy-ahogyan akarja 
és szükségessége megkívánja, megfelelő otthont léte-
síthetne. Ez így, szerény véleményem szerint, arány-

1 Egyházmegyékként már megvan. Szerk. 

lag a legkevesebb akadállyal kivihető, legcélszerűbb 
és legjobb Papi Otthon lenne; melyet sokkal érde-
mesebb támogatni s úgy hiszem, sokkal inkább 
támogatnák is a nagy és kis mecénások egyaránt. 
S nem foroghat fenn alapos kétség aziránt sem, 
hogy az eszmében fölvetett fenséges intézményekhez 
kötelességből és szeretetből szívesen és állandóan 
hozzájárulna egyházi jövedelmének bizonyos kisza-
bott százalékával az ország minden papja. Mert 
mindegyikünk mélyen át van hatva azon tudattól, 
hogy az Úr munkásai, akik egyúttal az emberiség 
legodaadóbb szolgái, megérdemlik ezt a gondos-
kodást. Ochaba János dr. 

Páris. A vallás a «Titanic» szerencsétlenségében és "Egyházi 
Franciaország életében.— Az az ország, az a város, hol a 
legvadabb istentelenség a leglángolóbb vallásossággal , ° 
találkozik, az kétségkívül Franciaország és Páris. Ezt Krómba. 
jelenleg egy világraszóló tény bizonyítja. Április hó 
25-én Párisban, a város közepén fekvő Madeleine-temp-
lomban, nagy gyászistenitisztelet volt, kettős célra : 
azoknak a katonáknak és tengerészeknek emlékére, kik 
Franciaország szolgálatában húnytak el, azután a «Tita-
nic» hajótörésekor tengerbefultak lelki üdvére. 

A hírneves Magdolna-templom ez alkalomból kívül-
belül megfelelő gyászpompába volt öltöztetve. A szent-
misét maga a párisi főegyházmegye főpásztora, Amette 
bíboros-érsek pontifikálta, aki az alkalmat szó nélkül 
nem hagyta, hanem főpásztori allocutiot tartott az el-
hunyt francia katonákról. A tulajdonképeni gyászbeszé-
det abbé Sertillange mondotta, különös tekintettel a 
«Titanic» szerencsétlenségére és annak áldozataira. 

S csodák-csodája ! Ezen a vallási, hazafias és em-
berbaráti ünnepélyen az istentelenség mellé elszegődött 
francia állami hatalom képviselője, Fallières elnök is, 
képviseltette magát. Boullangé alezredes, az elnöki hiva-
talos udvartartás katonai tagja, jelent meg a templom-
ban a köztársaság elnökétől kiküldve. Érzi az isten-
telenség útjára tévedt állami hatalom, hogy a nemzetek 
Isten nélkül el nem lehetnek. 

Mi bírta rá vájjon az istentelen állam főnökét arra, 
hogy vallási aktusban, istentiszteletben, magának kép-
viseltetése útján résztvegyen, az nem nyilvánvaló dolog, 
azt a körülményekből kell kihámozni. Amette biboros 
igazi fensőbbséges apostoli bölcsességgel úgy rendezte 
a francia hadsereg és haditengerészet elhunytjaiért a 
gyászistenitiszteletet, hogy azt összekötötte a «Titanic» 
áldozatainak lelki ügyével, melyről tudvalevő dolog 
volt, hogy New-Yorkban, de különösen Londonban a 
szent Pál kathedralisban az állami hatalom képviselői-
nek jelenlétében a nemzetközinek vehető nagy szeren-
csétlenség áldozataiért nagy istentiszteleti ünnepélyek 
voltak. 

Minthogy híre ment annak, hogy a hasonló céllal 
Párisban tartandó gyászistenitiszteleten az Egyesült-
Államok és Angolország nagyköveteik által képviselve 
lesznek, Fallières elnök blamage-nak tartotta magára 
nézve, ha Franciaország hiányzani talált volna azon az 
ünnepélyen, amelyen a Franciaországgal barátságos két 
nagyhatalom képviseltette magát, annál is inkább, mert 
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a madeleini gyászszertartás első sorban francia nemzeti 
gyászünnepély volt a szárazföldi hadsereg és a tengeré-
szet elhúnyt tagjainak emlékére. 

így fonta be az apostoli bölcseség és buzgóság az 
istentelen állam hitközönyös fejét gyöngéd diplomáciai 
tekintetek finom szálaival egy vallási aktusnál való 
jelenlétre, amelyet a francia állam feje eddig egyre 
csökönyösebbé váló következetességgel igyekezett ki-
kerülni. 

A francia köztársaság elnökén kívül, tekintettel a 
gyászünnep másik tárgyára, tehát két más nagyhatalom is 
képviselve volt a nevezetes párisi istentiszteleten. Angol-
országot párisi nagykövete, sir Francis Berthie, az 
északamerikai Egyesült-Államokat az új párisi nagy-
követ, Mister Miron Herrik képviselte. Ez utóbbinak 
oldalán fia, M. Palmeri Herrik és titkárja M. Blisse, je-
lentek meg. Bámulatos ez az újjászületett francia ka-
tholikus papság ! Apostoli szellemének szárnyait íme, 
liogy tudja az istentelenség úttalan útjain kalandozó 
állami hatalom, s ezzel kapcsolatosan az idegen és 
más vallású népek lelki épülésére lebegtetni és csat-
togtatni ! 

Sertillange abbé gyászbeszédéből s a lapokban, 
például a londoni «The Tablet»-ben hozzáfűzött adalé-
kokból megtudtuk, megismertük a «Titanic» pusztulá-
sának ama körülményeit, melyek az emberi életnek 
vallási oldalára tartoznak. Az megállapított tény, hogy 
a «Titanic»-on mindenről fényesen, sőt pazarul volt 
gondoskodva ; csak az istentisztelet, a vallás gyakor-
lására nem gondolt hivatalosan senki, sem mikor a 
«White Star» (fehér csillag) nevű társaság a hajót vízre-
bocsátotta, sem utóbb soha. A «Titanic» tehát, az igazi 
és egészen modern emberek módjára, igazi «titáni» igye-
kezettel, vagyis Isten nélkül vélt és akart boldogulni. 
Ámde, ime nem sikerült neki. Büszkén, duzzadó életé-
nek korai elején lappangva úszó jéghegy, igazi termé-
szeti vis maior, játszva törte össze az emberi elme Isten 
nélküli számításának e nagy, kolosszus alkotását. 

A «Titanic»-on, most már kitudódott, hivatalo-
san semmiféle vallás nem volt képviselve, semmiféle 
vallás papja hivatalosan nem volt alkalmazva. A vélet-
len, vagyis jobban mondva, Isten végtelen irgalmassá-
gának intézkedéséből kifolyólag történt az, hogy az 
elpusztult hajón három katholikus pap volt átutazóban 
Amerikába. Egyike ezeknek rev. Thomas Byles, a «West-
minster priest», vagyis a vvestminsterinek nevezett pap ; 
missiós kongregáció tagja volt Ongarból. A másik 
katholikus pap, aki szintén Amerikába utazott a «Tita-
nic»-on, egy litván pap volt, aki kivándorolt honfitár-
sai kedveért már otthon megtanulta az angol nyelvet 
s az ú j világba azért törekedett átjutni, hogy ott a lit-
ván katholikusok körében végezzen pasztorációt. A har-
madik katholikus papról, aki a «Titanic»-on utazott s 
vele, úgy mint a két előbbi, elpusztult, nem lehetett 
e sorok keltéig megtudni részletes adatokat. 

Ez a három katholikus pap a halál torkában min-
den kitelhetőt megtett a lelkek megszentelésére s mind 
a hárman feláldozták magukat a megmentettek életeért 
s a tengerbe fúltak lelki üdvösségeért. New-Yorkból egy 
levél a megmenekültek köréből hirdeti névszerint Father 
Byles hősi papi halálának dicsőségét, mondván: «Survi-
vors enthusiastic over Father Byles'final zeal». 

A három katholikus pap, ismerve az emberi lélek 
természetét, amelynél fogva az «naturaliter Christiana», 
vagyis természetének ellenállhatatlan ösztönénél fogva 
hajlik a keresztény vallásra s ha máskor nem, halálos 
veszedelem idején, hangosan vallja a keresztény vallás 
három első s alapvető hitigazságát, — hogy van Isten 
s hogy O igazságos bíró, de egyúttal irgalmas atya is, —-
a három katholikus pap mindent megtett arra, hogy a 
végveszedelembe került emberek lelke a vakmerő embe-
rektől, a vallásujítóktól támasztott különbségek össze-
omlásával, egy szívvel s lélekkel Istenhez forduljon, 
Istennel egyesüljön. 

Eleinte, amint szemtanuk beszélik az «Univers» 
jelentése szerint, mérhetetlen, iszonyú félelem kezdett 
erőt venni az embereken. A bête humaine, az embe-
rekben az állat kezdte magához ragadni az uralmat. 
Azt beszélik szemtanuk, hogy a hajó legénysége, a 
matrózok, a halálfélem első rohamának hatása alatt 
nem gondoltak egyébre, mint a maguk megmentésére s 
kanibálok, éhes farkasok módjára kezdtek rohanni a 
mentőcsolnakok felé, magukkal ragadva a hasonló féle-
lemtől magukból kikelt többi férfiakat. A sikoltó gyer-
mekek s a velőtrázón jajgató nők láttára azonban egy-
szerre csak egy stentori hang elkiáltotta magát : «The 
children and women first !» Előbb a gyermekeket és 
nőket kell megmenteni! És a pogány önzéssé fajulni 
indult helyzet egy pillanat alatt megváltozott. Vagyis az 
emberekben előtérbe toppant a keresztény lélek és szív 
s ennek vezetése alatt lángra lobbant a hit és ennek 
nyomában az ész. A halál torkába került embertömeg-
ben ezalatt valaki tovább ment s elkezdte hangosan 
imádkozni az Úr Jézus imáját, a «Mi Atyánk»-ot. 
A többi a veszedelemben egy emberként utána kiáltotta 
a kiáltva imádkozónak a keresztény vallás minden 
ember ajkára ráillő, és minden ember szivébe beillő imád-
ságát. Erre a hajón levő zenekar is, mely csak mulat-
ságra volt eddig szánva, belezúdult a közimádságba és 
elfújta, oly hangon, aminőn bizonyára még sose fújta, 
az angol ajkúak Istenhez kívánkozó lelkének egy a 
halál órájára szóló himnuszát, amely, sajnos, e pilla-
natban eredeti szövegében még nem áll rendelkezé-
sünkre, de francia fordításban már közölhetjük, amint 
következik : 

Plut haut, plus haut ! — c'est le cri de ma foi — 
S'il faut courber la tête sous le glaive, 
Je veux encor que mon âme s'élève 
«Plus près de Toi, mon Dieu, plus près de Toi !» 

Lorsque la nuit se fait autour de moi, 
Quand j 'erre seul dans le désert immense, 
Que de mon âme encor ce cri s'élance : 
«Plus près de Toi, mon Dieu, plus près de Toi !» 

Prends, ô mon coeur, les ailes de la foi, 
Vole au-dessus des monts et des vallées, 
Chante au travers des plaines étoilées : 
«Plus près de Toi, mon Dieu, plus près de Toi !» 

Quand Tu viendra, ô mon céleste Roi, 
Me récueillir dans Ta pure lumière, 
Que j e redise à mon heure dernière : 
«Plus près de Toi, mon Dieu, plus près de Toi !» 

íme, így tett a halálba vonszolt emberi természet 
a «Titanic»-on tanúbizonyságot kettőről: elsőben, hogy 
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van Isten, másodsorban, hogy meghalni emberhez mél-
tóan csak akkor tudunk, ha keresztény módon élünk ! 

—ij -la. 

T á j k é p e k . XII. Rajzolja: Mester. 

A k á p l á n o t t h o n a . — No 'iszen! Még mi 
nem! — kiáltanak felém a messzeségekből az én 
uramöcséim. Az én tiatal barátaim, az új nemzedék, 
akiket igazán édes rajongással szeretek. 

— Paradoxon! Képtelenség! Ellentétes fogalmak! 
A káplán és — otthon! Oh, a káplánnak nincs 
otthona. Futó vendég ő. Vagy — legföljebb ottfelejtett 
«penzió»-s. 

. . . Egy igen kedves, jólelkű káplán végre is 
elkeseredvén, nagy elhatározások közt kopogtatott 
be főnökéhez, akit különben szeretett és föltaréjozva 
kérdezte meg: 

— Hát k . . . a a káplán, f ő ú r ? 
— K . . . a bizony ; K . . . a, édes fiam. Én is az 

voltam káplán koromban, — válaszolt a főúr. Es mert 
mindaketten érezték, hogy nem birnak kacagó ide-
geikkel: egymás nyakába borulva nevették ki ma-
gukat. 

. . . Tönkre van téve az otthonom ! 
— Vendégfogadónak tekinti a káplánom a háza-

mat, ahova egypár napra érkezett. Parancsoltatni 
és kiszolgáltatni magát ! 

—• Köd ült az én otthonomra, amint lábát be-
tette. Elégedetlen lelkével elégedetlenséget, keserű-
ségeivel keserűséget hozott a tűzhelyemre. 

így hangzik a panasz — a másik tájékon. A plé-
bánosok ajkain. 

Hát így festene a kép valójában? 
No, no — csak különböztessünk. Csak nézzünk 

jól körül és szélesebb tájakon. 
Bizonyos, hogy hovatovább — szélesebb és szé-

lesebb mezőkön — hidegebb, sőt fagyosabb képekkel 
is találkozunk. Hiába ! A kornak szelleme, lehellete 
megérinti, megszállja a mi levitáinkat is. Megérin-
tette már otthon, megszállotta már az iskolákban. 
A környezet hatása, befolyása tagadhatatlan. A pap-
nevelőknek hatása, irányítása, ha úgy tetszik, terv-
szerű gyúrása már nem elég erős; talán nem is 
elég gyakorlati irányú arra, hogy a mai ifjúság lel-
kében megindítsa és befejezze mintegy azt a lelki-
folyamat-alakulást. Megszerezze legalább is azt a 
dispoziciót, készséget, érzéket, képességet, ami ma 
jobban, kiválóbban szükséges, sőt nélkülözhetetlen 
föltétele a harmonikus, az öntudatos papi életnek. 
A legteljesebb odaadás, a munkának magasabb föl-
fogása, a lobogó lelkesedés parázsa, a kötelesség, 
az eszményért végzendő munka gyötrő élvezetének 
becsülése és sok-sok más minden kissé más elhelye-
zésben található föl az új nemzedék egyéniségében. 
A jogot jobban szeretik és hangoztatják e pályán 
is, mint a kötelességet. Az alkalmazkodási érzék így 

gyengült. Az egyéniség tudata, sőt túltengése nem 
könnyen illeszkedik be az élet különféle és tarkábbnál-
tarkább helyzeteibe. 

* 

Más oldalról meg igaz, hogy az új nemzedék 
sem lel mindenütt, minden működési helyen ked-
vező talajra és levegőre, nem talál szerető atyai 
szívre, okos, bölcs vezető kezekre. Hja, a tudományt, 
a műveltséget, a méltóságokat meg lehet szerezni, a 
tapintatra születni kell. 

Jaj a fiatalembernek, ha a bizalom szálait, 
melyek nélkül rettenetes hullámok közt egyedül-
álló leszen, tapintatlan kezek már az indulásnál el-
vágják, aztán tovább-tovább szaggatják. A legtöbb 
fiatal papnak szerencsétlensége ott kezdődött, ahol 
a bizalomnak orsóján a szálat elvágták, ahol nem 
engedték, még remélleni sem engedték, hogy vala-
mikor az élet orsóját, szálait újra fölvegye a le-
rogyott, a félrelépett ifjú. Sőt szánakoztak rajta, 
mikor térdeire kapaszkodva kezdett — új szálakat 
fonni. Sőt talán épen ezen héroszi munkájában és 
lelki vívódásainak közepette ütötték agyon. Pedig 
az a lélek szokott az élet további folyamán kimagas-
lani, amely az önvivódás kohójában a tűzpróbát 
nemesen, hősiesen kiállotta. 

Az is köztapasztalat, hogy vannak sivár hely-
zetek, mikor az i f jabb nemzedéknek egyáltalán nem 
értékelik (hogy már mindig ezt a korszerű kifejezést 
kelljen használnom), sőt egyáltalán észre sem veszik 
sokszor csodás, meglepő, szinte kiáltó munkájának, 
önfeláldozásának, odaadásának gazdag és nemes 
tartalmát. Hogy mintegy úgy látszik, mintha annak 
a dolgozó embernek egész, sőt túlfeszített energiáját, 
testének izmait, minden pillanatnyi idejét zsákmá-
nyolnák ki. És legtöbbször - sokszor azoknál a 
«főuraknál» tapasztalható ez a jelenség, akik mindent 
dolgoznak a világon, csak a maguk tulaj donkép 
való dolgukat nem végzik. Vagy egyáltalán — semmit 
sem tudnak végezni. Az ilyen tipusok ma igen gya-
koriak. Olyanok, kik már nem is képesek belátásuk 
világosságából, lelkük melegségéből egyetlen nap-
sugárt, egyetlen szikrát juttatni a dolgozó fiatal-
embernek. Mintha csak abban a merkantil fölfogás-
ban bizakodnának, hogy így kell annak lenni . . . 
a fölszabadulásig és a többi. 

Ha a Dunaparton járok-kelek, olvastam valahol 
és látom azokat a szaladgáló, futkosó propellereket, 
vagy azokat, melyek a nagy, megterhelt hajókat 
vontatják, mindig eszembe szöknek azok a szalad-
gáló, reggeltől napestig terheket hordozó káplánok, 
akik húzzák-vonják a búzával megtelt naszádokat . . . 

Valóban úgy van! Sok tájakon úgy van ,— szinte 
szokatlan lenne, ha másképen fordulna, — hogy a 
«főúr» gazdaságának, a társadalmi és politikai, megyei, 
városi életnek előkelő munkása vagy képviselője, 
de a maga szőlőjében ünnepszámba megy, ha kapá-
ját kezébe veszi, vagy egy-egy beszéddel meglepi az 
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már volt ám — könyvtáram. A kispap kelengyéje 
ez a kis könyvtár. Gyűjtögeti. Akár a leányka a maga 
kelengyéjét. Rakosgatja. Nézegeti, forgatja. A kelen-
gyében csak gyönyörködni szoktak. De nem hasz-
nálják. 

Aztán szekrénykét is eszkábált az én jó apám. 
De milyen praktikus bútordarab volt ez a szekrény! 
Édesanyám meg afféle házi szőnyegeket szőtt a 
testvéreimmel. Még a szalonokban sem vallott volna 
szégyent. 

Száz szónak is egy a vége, az én kis otthonom 
egyszer csak úri kosztümben kacérkodik. 

Pali bácsi be-be nézett. És képtelen volt el-
takarni lelkének tiszta örömét. Boldogságát. Büszke-
ségét. Gyermeki örömmel segített — rendezgetett 
velem. 

Az «én» tót-népem meg távolról-közelről kacsint-
gatott az «én» szalonomba. Pali bácsi pár nap múlva 
már jelentette, hogy úgy hív a nép : 

— Pán «úr» káplán. 
— Pán «mágyar» káplán. 
És büszkén ültem a régi, kopott, de új köntöst 

kapott ősi, leltáros kanapéra. És elkezdettem önma-
gamnak kérdéseket adni : 

— Vájjon hát igazán olyan szép ez az élet? 
A papi élet i s? Hát igazán van-e a lemondásban 
tiszta ö r ö m ? Egész, teljes boldogság? Hát csakugyan 
szép a mi világunk ? Csak éppen az emberek ronta-
nak folyásán ? Hát ilyen kis helyen is elfér a bol-
dogság? És ime fölépülhet az o t thon? 

. . . A nap lemenőben. Kinyitom otthonom kis 
szobájának ablakát. Az égen korán elhal a téli esti 
pír. A kopasz fák árnyékai kétkedve meredeznek 
felém, mintha azt suttognák : «Jön egy más iskola. 
Az élet iskolája. Ez senkit sem kiméi ám meg 
viszontagságaitól.» A távoli dombtetőn már haldoklik 
az utolsó napsugár. Sóhajos ködök szállnak föl. Egy 
pillanatra úgy tűnik föl, mintha valami áthatlan 
árnytömeggé sűrűsödnének. De egyszerre vissza-
nyerem tiszta látásomat. A nagy égbolton kikönyö-
kölnek a csillagok. Sugárzó, fénylő szemükkel felém 
mosolyognak azok a biztató csillagok. 

ő hiveit. És hiába beszélnek nekem, hogy a köz-
szereplések, a bankokban való, napról-napra való 
részvétel tekintélyt hoz, szerez. Lehet, hogy ott, 
abban a légkörben hoz. De lent és még fönt is 
ennek a tekintélynek tartalma bizony — nem igaz. 
És nem is őszinte. A hivek tudják, mert látva-látják, 
ki húzza a terheket, ki a pap voltaképen az Úr 
szőlőjében, ki az igaz tekintély . . . Ennek tudata 
olykor-sokszor bele is markol a lelkiismeret tövi-
seivel a tudatba. És nem egyszer a féltékenységet 
váltja ki. Ami pedig a dolgozó fiatalembernek zelu-
sát támadja meg és otthonát teszi lehetetlenné. 

. . . De igazságtalan és bántó módra egyoldalú, 
elfogult volnék, ha rögtön az örvendetes, a fölemelő 
oldalára nem fordítanám a képet. Ez a kép táplálja 
intellektuális érzéseinket és reményeinket. Ez a kép 
uralkodásra, hegemóniára rajzolódik le sok, talán 
legtöbb helyen, tájon. 

. . . Bérmálás után ebédhez ülnek. A vendég több 
a kelleténél. Sokakra nem számítottak. Mit kelljen 
hát tenni ? Valaki, ismert tipus, odalöki a tanácsot : 

— Macska-asztalt a káplánoknak ! 
— Oh nem! Ezerszer nem, szólott rögtön a 

házigazda! Az én káplánjaim rogyásig dolgoznak. Ők 
hozzák nekem a lelki örömöket. És ők munkál ják 
a mindennapi kenyerünket. 

És a káplánoknak kellett erőnek erejével meg-
nyugtatni a plébános házigazdát, hogy ők bizony 
itthon vannak. És o t thon . . . ez így megyen. 

Az otthonnak tudata, erős érzése, édessége és 
sokszor gyötrő, de boldogító hangulata oly csodás, 
olyan sokszor kicsiségeknek látszó elemekből épül 
föl, amelyről sok-sok embernek sejtelme sincs. 

* 

De hogy el is csavarogtam a gondolatok, a táj-
képeknek útvesztőjén! Mikor az én szerednyei kis 
káplánszobám ajtaja már nyitva. És olyan őszinte-
édesen, olyan meghitten csalogat engemet. 

Hát te leszesz az én első, legelső ot thonom? Te 
kis igénytelenség! 

Ki, mi vagy te, hogy annyi bizalmat tudsz kel-
teni? Annyi melegséggel tudsz fogadni? Csak nem 
akarod megcsalni — a reménykedő, tapasztalatlan 
i f j ú t ? 

Mi, ki vagy t e? 
Öt-hat lépés a hosszúságod ! Négy lépés a szé-

lességed! Ablakaidat azoktól a bogárhátú kis házak-
tól vetted kölcsön. Falaid fehérek. De milyen pusz-
ták! Üres vagy! És mégis annyi reménységgel ke-
csegtetsz ? 

És kezdek rendezkedni 
Többször említettem már, hogy az én boldogult 

jó apám ezermester volt. Fúrt, faragott. Oltárt, bet-
lehemet épített. Hát hogyne készítgetett volna az én 
kis otthonom számára is bútorokat. Volt ideje. Szü-
leimnél vártam hetekig — Szerednyére. 

Hát készített is. Elsőben csinos könyvtartót. Mert 

A. von Ruville : Katholischer Glaube, Geschichtswis-
senschaft und Geschichtsunterricht. Essen-Ruhr. Verlag 
von Fredebeul und Könen. 1911. 32 1. 50 Pfg. 

A. von Riwille : Der Kulturkampf (Sein Wesen und 
seine Wirkung). U. o. 44 1. 50 Pfg. 

II. Ennek az elengedhetetlen követelménynek azon-
ban csak az tud megfelelni, aki minden esemény vizsgá-
latánál igénybe veszi egy benne kialakult világnézet 
segítségét, amely világnézet számot tud adni a világ-
fejlődés eredetéről és céljáról, az események legbensőbb 
mozgató erőiről és rejtett összefüggéséről. E ponton lép 
aztán a kutató elé a ker. kinyilatkoztatás azzal a fönsé-
gével, amely képessé és méltóvá teszi rá, hogy az egész 
történetkutatási tevékenység alapjául válasszuk. 



16. szám. RELIGIO 315.") 

És itt következik a szerzőnek érdekes okoskodása. 
Minden kutatót munkájában a maga nézete vezérel. 
Ámde — mondja Ruville — az emberiség fejlődéséről, 
céljáról stb. vallott akár örökölt, akár önmagunk által 
formált világnézetünk csak a tudományos föltevésnek 
kijáró tekintélyt élvezheti, amelytől tehát a kutatónak 
férfias bátorsággal azonnal meg kell vállnia, mihelyt 
azt kutatása eredményeivel összeegyeztethetetlennek 
találja. Már most akinek nincs rendíthetetlen hite világ-
nézetének föltétlen igazában, annál ez a kétkedő lelkü-
let a hibáknak és ferdítéseknek bővizű forrásává válik 
mert az illetőt a kérdéseknek oly megoldására készteti, 
amely mellett a kérdéses történeti esemény a legkisebb 
súrlódással illeszthető az általa vallott világnézetbe. 
Épen azért abban a kath. tudósban, aki hitét rendíthe-
tetlen szilárdsággal vallja és arra kész esküt is tenni, 
abban van meg igazán a szigorúan tárgyilagos, minden 
melléktekintettől mentes kutatás föltétele, mert őt hité-
nek igazságába vetett bizalma fogja megmenteni min-
den kutatóra leselgő kísértéstől, hogy t. i. a tényekből 
bármit is kihagyjon, azokon enyhítsen, azokat szépít-
gesse. 

A kath. hit nagy segítője, előnye is a történetiró-
nak. A hit mindig fontos szerepet játszott az emberiség 
történetében.1 A történetíró munkája tehát tökéletes 
nem lehet, ha értetlenül, tájékozatlan idegenséggel áll 
oly hatalmas történelmi faktor előtt, mint amilyen az 
egyház és annak intézményei. Innen a történeti köny-
vek téves Ítéletei a kath. egyházról. Aztán meg a törté-
netet emberek csinálják; az ember pedig már termé-
szetéből kifolyólag vallásos lény, az volt a történelem 
tömérdek kimagasló személye is, akiket tehát csak az 
Ítélhet meg helyesen, aki szintén vallásos. Azonkívül a 
a kath. egyház hatalmas összekötő kapocs az egyes 
történelmi korok között: minden korszakon átvonuló, 
az emberiséggel szinte szervesen összenőtt, ma is élet-
től lüktető intézmény, amelyben a történeti események 
legnagyobb része majd közelebbi, majd távolabbi 
vonatkozásban áll. Ámde mindez a körülmény megint 
csak megköveteli az egyház pontos ismeretét. 

Végül a kath. hit szolgáljon a történettanítás zsi-
nórmértékéül is. Ha ez a tanítás tökéletes tankönyvek-
ből történnék, nem kellene ezt a pontot annyira hang-
súlyoznunk ; de annál nagyobb szükség ennek hangoz-
tatására, mert a történelmi kézikönyvek telítvék az 
egyházra fogott vádakkal. Aki tagja ennek az egyház-
nak, már apriori tudni fogja, mennyi lehetséges egy-
általában ezekből a vádakból és viszont mit kell már 
a limine elutasítani. Igy már magától eloszlik sok 
ellenvetés. Sőt a kath. történettanár nem fog tobzódni 
az egyháztörténet tényleges árnyoldalainak feltárásában 
sem, mert jól tudja, hogy ez az eljárása csak akkor 
lehetne tárgyilagos, ha a gyarló emberi vonások mellett 
kimerítő ismereteket tudna közölni tanítványaival az 
egyház fényes tetteiről is. Ez pedig lehetetlenség. 

2. Az eredeti gondolatok hasonló bősége jellemzi 
a szerzőnek másik tanulmányát is, amelyet a porosz 

1 Goethe szerint a világtörténelem egyetlen témája a hit és 
hitetlenség harca : «Das eigentliche, einzige und tiefste Thema der 
Welt- und Menschengeschichte, dem alle übrigen untergeordnet sind, 
bleibt der Konflikt des Unglaubens und Glaubens». Goethe: Israel 
in der Wüste. Hempels Ausgabe. IV. 313. 

kultúrharc egyes kérdéseinek megvilágítására szentelt. 
Már magának a tanulmánynak csekélyebb terjedelme is 
sejteti, hogy nem akarja ez a kultúrharcnak történe-
tét adni. Hiszen csak napjainkban jelent meg erről két 
hatalmas mű is.1 Ruville tanulmánya olyan eseményekre 
akar rámutatni, amelyekről első pillanatra nem is gon-
dolnák, hogy a Kulturkampfot előmozdító vagy egye-
nesen előidéző jelleggel birtak. 

A porosz kultúrharc kedvező talaját Ruville szerint 
a német katholikusok megliasonlása készítette elő. 
A németországi katholicizmuson a 18. század óta nagy 
pusztítást vitt végbe a racionalizmusnak és az állam-
egyház theóriájának rágódó férge. A pápai csalatkozha-
tatlanság kihirdetése kegyelemdöfés volt ugyan ezen 
irányzatoknak és azért jajdultak is fel annyira ennek 
nyomában ; de az ó-katholikusokon kívül a többiek 
nyíltan szint vallani nem mertek, és ez volt a legnagyobb 
kár. Mert ezek az egyházban bentmaradt békétlenkedő 
elemek most már az államhatalmat kezdték ingerelni a 
római kúria ellen. A katholikusoknak ez a benső meg-
liasonlása volt egyik oka a kultúrharc kitörésének. 

Hanem sokban hozzájárult ehhez Rismarck téves 
felfogása is a pápaságról. A vaskancellár csak hatal-
mas uralkodót látott a pápában, kinek befolyását szíve-
sen értékesítette volna saját terveinek előmozdítására. 
Háromszor is próbálkozott a pápa tekintélyét igénybe 
venni politikai célok elérésére. Az elutasító pápai válasz 
persze nem maradt nyom nélkül a kancellár lelkében, 
és bármily világosan igazolt tény is az ma, hogy az 
általa a pápától kért lépések csak a szentszék tekin-
télyének nagymérvű csökkenésével történhettek volna 
meg, Rismarck ezt akkor figyelmen kívül hagyta és a 
kultúrharcban megragadta az első kínálkozó eszközt 
bosszúja kitöltésére. 

Míg azonban ő az egyháznak csak politikai meg-
semmisítésére törekedett, atheizmus által vezérelt szövet-
ségesei itt már nem állottak meg, hanem a kultúrharc-
ban szívesen üdvözölték a katholicizmus mint vallás 
ellen indított hadjáratot. Minthogy pedig ilyen cím alatt 
sem a császárt, sem a konzervatív párt hithű protes-
tánsait a harcnak nem lehetett volna megnyerniök, Ris-
marck, — kinek önteltségét s elbizakodottságát politikai 
sikerei egyre növelték, — gondoskodott róla, hogy a 
kath. egyházat úgy állítsa azok elé, mint a német biro-
dalom és a protestáns egyház ellenségét. 

Értékes és elolvasásra méltó tanulmányának utolsó 
fejezetében arra mutat rá Ruville, mint járult hozzá a 
kultúrharc az összbirodalom megszilárdításához azáltal, 
hogy előidézte a német birodalmi egység előmozdítását 
zászlaján hordó pártnak, a centrumnak hatalmas kifej-
lését és megszilárdulását. Tóth Tihamér dr. 

* 

A g a r a m s z e n t b e n e d e k i s z e n t V é r e r e k l y e 
t ö r t é n e t e . Rars vármegye fogadalmi ünnepe kétszáza-
dos évfordulójának emlékére. Irta Dr. Renedek. Eszter-
gom, 1912. 25 lap. 

Gyönyörű szép gótikus templom a Garam partján 
a szentbenedeki, az esztergomi káptalan birtoka, valaha 
bencés birtok s nevezetessége a szent Vér ereklye, Mátyás 
király ajándéka. II. Rákóci Ferenc hadjárata alatt 1710-

' 1 Georges Goyau : Bismarck et l'église, le Culturkampf 1870—78. 
J. B. Kissling : Der Kulturkampf. Mindkettő 1911-ben jelent meg. 
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ben dühöngött nagy pestis alatt Bars megye rendei 
fogadalmat tettek búcsujáratra, mely azóta évente a 
mai napig meg is tartatik Szent-Benedek egyik domb-
ján épült kápolnájához. Ennek a búcsujárásnak kétszáza-
dos évfordulója alkalmával, ha jól sejtem, a helybeli 
plébános, Haiczl Kálmán dr., a szent ereklye történetét 
írta meg a jelen füzetben, azzal a történeti tárgyilagos-
sággal, ahogy az ilyen kérdésről írni kell. 

Az ereklyék tisztelete ugyanis egészen természetes 
és ésszerű dolog, hisz a nagy férfiak emléktárgyait 
mindenki szívesen tartja tiszteletben s örvend, ha ilye-
nek birtokába juthat. Csak az a kérdés rendesen, ereklye-e 
az a tárgy, mely annak tartatik, vagyis az ereklye 
történeti hitelessége. 

A benedeki ereklye «egy szemmelláthatólag ősrégi 
gyolcs- vagy szövet-foszlány darab», Knauz szerint «alig 
látható feketés pontokkal, a szent Vér nyomaival», 
szerzőnk szerint ellenben «ezek a feketés pontok nagyító 
üveggel sem láthatók, mert a szövet maga csak foszlány». 

A szent Vér ereklye eredetét nem ismerjük, a hagyo-
mány szerint Mátyás király II. Pál pápától kapta s 
miután apja az apátságot a husszitáktól visszafoglalta, 
a fiú ereklyékkel kedveskedett a konventnek. 

Akármi legyen is azonban az ereklye eredete, a 
hozzáfűződő emlékeknél fogva is tiszteletreméltó darab, 
a hagyományos érzésektől megszentelve. S a plébános 
úr jól tette, midőn történetét megírta s vele vidéke 
viszontagságos történeti múltját is hivei emlékébe vissza-
idézte. x. 

* 

J e s u s i m U r t e i l d e r J a h r h u n d e r t e . Von Gustav 
Pfannmüller. 1908. Leipzig und Berlin. Druck u. Ver-
lag von B. G. Teubner. 8° 546. 

II. Tekintsük közelebbről egyik másik iró felfogását 
Krisztusról s a kereszténységről. Albert Kalthoff tagadja, 
hogy Krisztus tényleg létezett : érthetetlen álláspont, 
hisz még a profán írók is írnak róla és pedig olyanok, 
kik kortársai voltak, mint Josephus Flavius, Tacitus, 
Svetonius, Makrobius stb. Többek közt W. Bousset 
1904-ben Halléban tartott előadásában fényesen meg-
cáfolta Kalthoff érveléseit. 

Dávid Strausz Jézust mythosi hősnek tünteti fel, 
tehát történelmileg beigazolt Krisztusról nem akar ő 
tudni. Csakhogy a mythosi hős kialakulására évszáza-
dok kellenek, Krisztusról pedig nemsokára halála után 
írnak az evangélisták, egyszerűen, semmit sem kiszí-
nezve; nem hőskölteményt írnak, hanem eseményeket, 
látottakat, hallottakat írnak, s hozzá még oly korban, 
midőn még sokan éltek azok közül, kik Krisztust szemé-
lyesen ismerték, kik szem- és fültanúi voltak a leírt 
eseményeknek. Ezek közül sokan voltak, kik Krisztus 
tanait el nem fogadták s így bizonyára meggyőző érvet 
kovácsolhattak volna Krisztus s a kereszténység ellen, 
ha ő csakugyan mythosi alak ; de még az eretnekek 
(Celsus, Porphyrius stb.) sem merték az Egyházat erről 
az oldalról támadni, annyira beigazoltnak ismerték ők 
is Krisztus életét, tetteit. 

Renan tagadja Krisztus istenségét ; azt írja vala-
hol: «Ha csoda a valóságban létezik, úgy az én köny-
vem tévedések szövevénye.» Igen, a csodák léte is bizo-
nyítja, hogy Renan könyve merő koholmányokat tartal-
maz. Hiába iparkodnak a csodák bizonyító ereje elől 

kitérni üres ellenvetésekkel, hogy t. i. nem ismerjük 
a természet összes erőit, tehát nem vagyunk képesek 
felismerni a csodát, s azt megkülönböztetni a termé-
szetes történéstől. Nem szükséges e célból tudnunk, 
hogy mire képesek a természet erői, elég, ha tudjuk 
mire nem képesek ; már pedig tudjuk, hogy pl. a termé-
szet erői nem képesek parancsszóra a megholtnak az 
életét visszaadni; hisz kihasználnák napjainkban is 
ezen állítólagos természeti erőket. Már pedig Krisztus 
Urunk parancsszóra életre szólította pl. a már négy nap 
óta holt Lázárt. Tegyen meg valaki ilyet s hiszünk 
szavának ! 

Renan és társai az Úr csodáival szemben azon 
ellenérveléssel állottak elő, hogy azok a csodák nem 
tudósok előtt történtek, épen azért elfogadhatatlanok. 
Mintha bizony egyszerű ember nem tudná azt meg-
állapítani, hogy pl. a már feloszlásnak induló négy-
napos halott tényleg fölkelt s kijött sírjából és pedig 
az Úr egyszerű felszólítására. Erről mindenki tanus-
kodhatik, akinek ép látása van, tehát az evangeliumi 
szem- és fül tanuk hitelesek, habár nem is voltak termé-
szettudósok. Tichy Sándor. 

Az őskeresztény áldozat Jreneusig. (ix.> 
F) Jusztin «Dialógus cum Trgplione judaeo» cimü 

irata. 
(A 41. és 117. fejezet: az eucharisztikus kenyér és kehely 

mint áldozat és imák mint áldozat.) 
Folytatás. 

3. Nem is csak egy, hanem többféle ellenmon-
dásra bukkanunk Jusztin idézett nyilatkozataiban, 
ha őt Harnackék fölfogása szerint az imás áldozat 
tanujának minősítjük. 

Először is, mint említettem, a leghatározottabban 
ellentmond ennek a fölfogásnak a 41. fejezet. Ott 
ugyanis — mint láttuk — kétszer is ismétli Jusztin, 
hogy a keresztények által az Istennek bemutatott 
áldozat az eucharisztikus kenyérben és kehelyben 
áll, mint ahogy azt egyrészt a leprások lisztáldozata, 
másrészt Malakiás (kenyérből és borból álló) min-
cliája előre jelezte. Imát nemcsak hogy nem foglal 
a keresztény áldozat fogalma alá, hanem, az elő-
képekről mutogatván az újszövetségi áldozat reális 
voltára, egy szót sem ejt róla. Szóba sem hozza. 
Már pedig az egyik helyen az eucharisztikus kenye-
ret és bort, a másikon meg (t. i. a 117. fejezetben) 
az imát mondani egyedül tökéletes újszövetségi 
áldozatnak; egyszer anyagi dolgot, másszor meg egy 
szellemi aktust minősíteni annak, a legkirívóbb ellen-
mondás volna. 

De sőt nem is szükséges, hogy Jusztin két feje-
zete között fönnálló eme kirívó ellenmondásra mu-
tassunk rá, elég, lia a 117. fejezetet magát vesszük 
behatóan szemügyre. Van abban valami, amit Wieland 
egyszerűen elhallgatott, Harnack meg fölemlíteni 
elfelejtett, de amit a világért se szabad figyelmen kívül 
hagyni s ez a fejezet első része, amelyben épen arról 
tanít ki Jusztin, hogy micsoda áldozatot írt elő maga 
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Jézus Krisztus. (Jól jegyezzük meg, hogy Jusztin az 
újszövetségi áldozat szerzőjének Jézus Krisztust mondj a, 
úgy a 41, mint a 117. fejezetben; Harnack iskolája 
meg ugyanezt az áldozatot egész nyugodtan a köz-
ségek fejlesztményének hirdeti.) És pedig nem is 
egyszerűen úgy mondja, hogy Jézus Krisztus maga 
írt elő valami áldozatot, hanem nyomban meg is 
magyarázza annak az általa rendelt áldozatnak a 
mivoltát. Azok az áldozatok tetszenek az Istennek — 
úgymond — amelyeket Krisztus írt elő (a többes 
számmal a Malakiás által emlegetett föld kerekségére 
van tekintettel), vagyis, amelyek a földkerekségen 
az eucharisztikus kenyérben és kehelyben a keresz-
tények által mutattatnak be neki. Ezt mondja Jusztin 
a 117. fejezet első részében. Tehát ugyanazt a konkrét 
tárgyat, ugyanazt a kenyeret és bort nevezi újszövet-
ségi áldozatnak és pedig Krisztus által rendelt új-
szövetségi áldozatnak, mint a 41. fejezetben. Egészen 
következetes magához. 

Eszerint a fejezet első részében nem imát, hanem 
az oblatio rei sensibilis értelmében egy nagyon is 
fogható anyagi tárgyat nevez áldozatnak. Ha már 
most a fejezet folytatólagos második részében, amelyre 
Harnackék mutogatnak, mégis az imát nevezné 
egyedül tökéletes áldozatnak s ha az újszövetségi áldo-
zatot értené alatta, akkor nemcsak hogy nyilt ellen-
mondásba keverednék; hanem azonfölül, miután a 
fejezet első részében Krisztus rendelkezéséről beszél, 
a második részben meg csupán a saját nézetét tol-
mácsolja, nyilván magával Jézus Krisztussal helyez-
kednék ellentétbe. 

Ilyen ferde helyzetbe állítja Jusztint Wielandék 
magyarázata. 

Ha azonban figyelmesen elolvassuk a fejezetet, 
még egyéb érthetetlenségekre is bukkanunk benne. 
Wieland, illetőleg Harnack fölfogásán indulva, abso-
lute nem értjük meg azt a goromba ellentétet sem, 
amelybe Jusztin Tryphóval szemben helyezkedik. 
Egyenesen szemére lobbantja, hogy ő és hitsorsosai 
ámítják magukat, sőt hogy hazudnak, midőn Mala-
kiás jövendölését a diasporában élő zsidók imáira 
vonatkoztatják s azokat tekintik ama bizonyos általa 
hirdetett új áldozatnak. «Agnoscite vos mentiri et 
operám dare ut in omnibus vosmetipsos decipiatis». 
Hogy van ez? Hát az egyik ima nem olyan, mint a 
másik? Avagy talán csak önző Jusztin s ezért tagadja 
meg a zsidók imáitól azt az értéket, amit a keresz-
tények imáinak tulajdoni t? Nem hinném, hogy önzés 
beszélne belőle, mert hiszen előbb egész általános-
ságban mondotta : Hogy a méltók által végzett imák 
és hálaadások egyedül tökéletes és Istennek tetsző 
áldozatok, magam is vallom. Ha tehát imát nevez 
áldozatnak Trypho és Jusztin is ugyanazt vallja, 
hogyan nevezheti ellenfelét ámítónak s egyáltalán 
hogyan támadhatott közöttük nézeteltérés? 

Még nagyobb zavarba hoz azonban Jusztin indo-
kolása, midőn állítását Trypho ámításáról igazolja. 

Egyetlen egy érve, amiért nem szabad szerinte 
Malakiás jövendölését vonatkoztatni a diasporában 
élő zsidók imáira, mintha t. i. azok volnának a meg-
jósolt új áldozatok, csupán csak az, hogy a zsidók 
se Malakiás korában nem voltak, se Jusztin idejé-
ben nincsenek elterjedve az egész földön. Aki tehát 
előbb egész általánosságban kijelentette, hogy a 
méltók imáját illeti meg a tökéletes áldozat neve, 
az most egy esetleges, egy nagyon is lényegtelen 
külső körülménytől, a zsidó nép elterjedtségétől 
tenné függővé az ima értékét? Ki tételezheti ezt föl 
Jusztinról? Pedig Harnackék fölfogása szerint így 
okoskodnék Jusztin, a «philosophus». 

Szóval Harnackék fölfogásán indulva, magunk 
előtt látunk küzdeni két ellenfelet és sehogysem 
tudjuk megérteni, hogyan lettek ellenfelekké? Nem 
értjük, hogy az egyik közülök hogyan tulajdoníthat 
magának igazságot s hogyan nevezheti ámítónak, 
de sőt hazugnak a másikat, holott, mint ezt a Har-
nackék fölfogása föltételezi, mindaketten egyformán 
imákba és hálaadásokba helyezik az igaz áldozat 
lényegét ? 

Ezenkívül nem hallgathatjuk el azt az ellen-
mondást sem, amelybe épen ennek a fejezetnek 
a kapcsán Wieland maga keveredik a saját elméle-
tével. Wieland legsajátabb gondolata, mint ismerjük, 
az, hogy a kereszténység, ellentétben a zsidóság és 
a pogányság közt dívó áldozati fogalommal, maga 
alkotott magának egy egészen új, szellemi fogalmat 
az áldozatról, midőn azt, minden áldozati tárgy ki-
zárásával, csupán csak imákba és hálaadásokba 
helyezte. Nos, a 117. fejezetből, Wielandék szerint 
értelmezve azt, a keresztényeknek egészen más el-
járásáról nyerünk tudomást. A keresztények eszerint 
nem maguk alkották volna meg maguknak azt az 
új szellemi fogalmat, hanem egyszerűen csak ki-
sajátították volna a diasporás zsidók imás áldozati 
fogalmát. 

íme ennyi ellenmondás és érthetetlenség tárul 
elénk ebből a fejezetből, lia nem csupán csak egy-két 
sorát olvassuk, hanem ha az egész fejezetet fontol-
gatva mérlegeljük; és ha benne ily módon az ős-
keresztény «imás áldozat» döntő bizonyítékát keres-
sük. Mi lehet ennek a különös eredménynek az oka? 
Mi más, mint Wielandék helytelen szövegmagya-
rázata ; a fejezetbe beleolvastak valamit, ami annak 
tartalmával homlokegyenest ellenkezik. 

Ha Dorsch ezekre figyelmeztette volna Wielandot, 
lehetetlen, hogy még harmadik fölszólalásában is 
csökönyösen tovább ragaszkodott volna előbbi véle-
ményéhez.1 A jobbára nyulékony filologiai ellen-
magyarázat meg nem nyugtatta. Pedig előttem egészen 
nyilvánvaló s mindjár t be is bizonyítom, hogy Jusztin 
nem esik ilyen ellenmondásokba, se Tryphóval don-
quixotei harcot nem folytat; hanem következetesen 

1 Wieland : Der vorirenäische OpferbegrifF. München, 1909. 
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csak azt ismétli, amit a 117. fejezetig egyrészt az 
eucharisztikus kenyérről és kehelyről, másrészt az 
ószövetségi áldozatok értékéről annyiszor hangoz-
tatott. 

Lássuk tehát az annyi balmagyarázatra alkalmat 
szolgáltató 117. fejezet értelmét. 

4. Egész könnyedén két részre osztható. Az első-
ben Jusztin elmondja Tryphónak, kik kedvesek az 
Isten előtt, micsoda áldozatot bemuta tók? Azok — 
úgymond — akik Jézus nevében, a Jézus által elő-
írt áldozatokat mutat ják be neki, vagyis, mint 
nyomban megmagyarázza, azokat az áldozatokat, 
amelyeket a keresztények az egész földkerekségen 
az eucharisztikus keni/érben és kehelyben bemutatnak. 
Amint ezeket már előre kedvére valóknak hirdette, 
úgy «az általatok, zsidók által és papjaitok által be-
mutatott áldozatokat megveti», mint ezt szintén 
előremondotta Malakiás által. 

Ez az első rész, mint látjuk, csupán csak tárgyi 
ismétlése a 41. fejezetnek. Malakiás minchájának vo-
natkoztatása ez a Jézus által előirt eucharisztikus 
kenyérre és kehelyre, mint újszövetségi áldozatra, 
akárcsak a Didaché 14. fejezetében és kiemelése a 
zsidó rituális áldozatok ugyancsak Malakiás által 
előremondott elvetésének. Valamint tehát a 41. feje-
zetben, úgy ehelyütt is az eucharisztikus kenyér és 
kehely bemutatása, fölajánlása, maga a Jézus által 
előírt áldozat. I lyenformán azt hiszem, hogy ennek 
az itteni áldozatnak oblatio rei sensibilis et substan-
tialis jellegéhez kétség sem fér. 

A második részben pedig Malakiás jövendölésé-
nek értelmezésére vonatkozó s a keresztény fölfo-
gással ellenkező zsidó nézet megvitatásával foglal-
kozik. Amit itt mond, elejétől végig, a zsidó áldoza-
tok értékelésére vonatkozik. Megtudjuk, hogy Jusztin 
korában a már különben is a jeruzsálemi templom-
tól, mint a zsidó rituális áldozatok bemutatásának 
törvényes helyétől, jó ideje megfosztott zsidóság ho-
gyan igyekezett a keresztények értelmezésével szem-
ben a profetia súlyát magától elhárítani, illetőleg 
hogyan igyekezett azt a maga javára magyarázni. 
Rituális áldozataik a templommal együtt még 70-ben 
Kr. il. Titus ostroma s a templom földulása után 
megszűnvén, zsinagógai összejöveteleik alkalmával 
már csak imádkozhattak s ebből arra a gondolatra 
jutottak, hogy ezek az imádságok az előbbi rituális 
áldozatokat pótló, Isten előtt kedves, új áldozataik. 

A zsidók tehát Malakiás világosan sújtó szavai 
ellenére a szétszórtságban is föltalálták magukat, akár 
csak Lessing Bölcs Náthánja s az áldozatokból, ha 
más formában is, nem engedtek. 

Mit felel erre az újdonsült fölfogásra Jusztin? 
Önámitásnak bélyegzi. Mielőtt azonban elmon-

daná erre vonatkozó érdemleges kritikáját, közbe-
vetőleg egy eszmét fejteget az ima és az ószövetségi ri-
tuális áldozatok értékéről. Alkalmat nyújt neki erre 
a diasporában élő zsidók imént jelzett s Malakiásra 

vonatkozó fölfogásában rejlő ama gondolat, mintha 
Isten előtt csakugyan többet érne az ima, mint az 
esztelen állatok vérének hullása, mellyel tele voltak 
a mózesi s most már Isten által egyenesen elvetett 
áldozatok. Legalább, nézetem szerint, ezt a gondola-
tot tételezi föl a diasporás zsidók belenyugvása sor-
sukba s az egykori rituális áldozatokat pótló imák-
nak áldozatként való értékelése. 

Jusztin, mondom, mielőtt a diasporás zsidók 
Malakiásra vonatkozó s önámítás számba menő magya-
rázatának érdemleges visszautasításába bocsátkoz-
nék, megragadja ezt a zsidó imás gondolatot s nyom-
ban kifejti Tryphónak, hogy az imának és a szívből 
jövő hálaadásnak, tehát a bensőséges áhítatnak a 
rituális áldozatokkal szemben való ezt az értékelé-
sét ő is helyesli, ő is igaznak vallja. 

Jusztin szemei előtt tehát a fejezet eme köz-
benső részében egyrészt a Jeruzsálemben bemutatni 
szokott s immár megszűnt zsidó rituális áldozatok, 
másrészt a diasporás zsidók imái, mint — a zsidók 
fölfogása szerint — szintén áldozatok lebegnek, ezt 
a kettői méri ő össze egymással s az utóbbiaknak 
ad előnyt az előbbiek fölött. Midőn pedig ezt teszi, 
akaratlanul egy főbenjáró félreértésre szolgáltat alkal-
mat, nem Tryphónak, hanem Harnackéknak, akik 
erre a közbevetett és általuk alaposan félreértett el-
mélkedésére egy egész rendszert építenek az őskeresz-
tény áldozat új, szellemi fogalmáról. 

Úgy fogják föl a dolgot, mintha Jusztin ebben 
a közbevetett elmélkedésében az őskeresztény áldo-
zat mivoltáról nyilatkoznék, holott egyszerűen csak 
a diasporás zsidók újabb áldozati fölfogását mérle-
geli s a maga részéről is elébe helyezi a régi ri tuá-
lis zsidó áldozatoknak. Tehát tisztára a kétféle zsidó 
fölfogás kórében mozog, erről ítélkezik; kiemeli a 
diasporás ima értékét a nyers, véres áldozatokkal 
szemben s a diasporás zsidók részéről az ő imáik 
értékéről vallott fölfogást helyesli, de visszautasítja 
a részökről hozzácsatolt azt a további magyarázatot, 
mintha Malakiás is ezekre az ő — különben maguk-
ban a véres áldozatoknál többet érő — imáikra ér-
tette volna jövendölését. Miként a Didaché az eucha-
ristiára, illetőleg az eucharisztikus kenyérre és borra 
(10, 5) mutatva, m o n d j a : ez az, amiről az Úr Mala-
kiásnál szólott ; ugyanúgy Jusztin is fejezete első ré-
szében az eucharisztikus kenyérben és kehelyben, 
mint Jézus Krisztus által előirt újszövetségi áldo-
zatban, látja Malakiás jövendölésének a beteljesedé-
sét. Ezért utasítja vissza a diasporás zsidók hozzá-
fűzött magyarázatát, illetőleg a jövendölésnek ma-
gukra, imáikra való vonatkoztatását; de különben 
nem tagadja, hanem maga is megerősíti az ima ér-
tékesebb, sőt egyedül értékes voltát a rituális véres 
áldozatokkal szemben. 

Ezt a különbségtételt nem értették meg, illető-
leg félreértették I larnackék Jusztin nyilatkozatában. 
Egy gondolatcsusztatást követtek el, mely a szöveg-
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tői távol áll. Zsidóknak beszél itt Jusztin a zsidók-
ról s nem beszél a keresztény áldozatról s maguk-
ról a zsidó áldozatokról is úgy itél, mint ahogy a 
117. fejezet előtt sokszor nyilatkozott már az ószövet-
ségi áldozatok értékéről, valahányszor csak ez a do-
log a tolla alá került. S ime ezt a másik körülményt, 
Jusztin előbbi nyilatkozatait is, figyelmen kívül hagy-
ták Harnackék, tehát megfeledkeztek a hermeneu-
tika főelvéről, hogy a szerzőnek bármely nyilatkoza-
tát a beszéd összszövege keretében, a többi gondola-
taival kapcsolatban, kell értelmezni. 

Pedig hányszor foglalkozott már előbb Jusztin 
a «Dialogus»-ban az ószövetségi rituális áldozatok-
kal s hányszor becsülte le őket! Hányszor emelte ki 
azt az áhítatos bensőséget, melyet itt újból emleget. 
Nem új dolog az tehát, amit itt a zsidó imákról 
«vall», sokszor mondta ő azt már műve folyamán.1 

Igy, hogy csak néhány részletre hivatkozzunk, a 
22. fejezetben értekezik a zsidó rituális áldozatok cél-
járól. Miután előbb már kifejtette a circumcisio és az 
étel-törvény szükségtelen voltát, mint amelyek csak 
azért voltak rendelve, mivel a zsidók könnyen meg-
feledkeztek az Istenről, a 22. fejezetben magukról 
az áldozatokról is hasonlót mond : «Isten — úgy-
mond — népetek bűnei és a bálványok tisztelete 
miatt rendelte el azokat, nem pedig azért, mintha rájok 
szorulna». Sőt még tovább megy s azt vitatja, hogy 
magát a jeruzsálemi templomot se azért rendelte, 
mintha rászorulna; hanem hogy a bálványoktól el-
fordítsa a zsidók figyelmét. 

A 30. fejezetben összefoglalólag így itél az egész 
ószövetségről : Az összes zsidó intézmények — mint 
merő külsőség — észelleneseknek és Istenhez mél-
tatlanoknak látszanak azok szemében, akik nem tud-
ják, mikép ezeknek a törvényeknek az volt a célja, 
hogy a folyton rossz útra tévedező s lelki betegség-
ben szenvedő népben a megtérés és a bűnbánat szel-
lemét tartsák ébren. 

Ugyanezt ismétli a 40. fejezetben. Szerinte az 
ószövetségi berendezésnek ideiglenes célja volt s meg 
kellett szűnnie Jézus Krisztussal.2 Olyan külső köte-
lék volt az, melynek egy ideig a belsőt kellett pótol-
nia. De most már, így okoskodik a 28. fejezetben, 
az az idő elmúlt. «Legyen valaki scylha vagy perzsa — 
úgymond — csak ismerje az Istent és Krisztust s 
kövesse az örök törvényt, körülmetélve a dicső és 
hasznos körülmetéléssel (keresztség), az az Isten 
barátja, az ilyennek ajándékai és adományai kedve-
sek az Isten előtt.» 

Csak következetesen j á r el tehát Jusztin, midőn 
a csupán a nép gyarlóságai miatt (ob duritiam cor-
dis populi vestri instituta fuerunt — mondja a 43. 
fejezetben) rendelt ószövetségi nyers-áldozatokkal 

1 L. különben Sprinzl : Theologie des hl. Justinus. Theol. 
prakt. Quartal-Schrift 1884—6. évfolyamaiban. (Linz.) 

2 Feder : Justins des Märtyrers Lehre von Jesus Chri-
stus. Freiburg. 1906. 64. 1. 

szemben a 117. fejezetben is a szétszórtságban élő 
zsidók szive belsejéből jövő imáknak és hálaadások-
nak tulajdonít igazi értéket, sőt az állati vér hullá-
sával szemben ezeket nevezi — a zsidóság szempont-
jából — «egyedül tökéletes és Istennek tetsző áldo-
zatoknak». 

Mintha mondaná Tryphónak: ebben a föllogás-
tokban, a bensőségnek ebben a hangoztatásában 
valósul meg az ószövetségi áldozatokat rendelő Isten 
szándéka, ki az egész törvényt nem azért írta elő, 
mintha azok az áldozatok kellettek volna neki; 
hanem hogy általok a nép figyelmét az igazi célra 
terelje, hogy «a lelki betegségben szenvedő népben 
a megtérés és a bűnbánat szellemét tartsa ébren». 

Tekintettel a zsidóságra : mondhatott volna-e 
tehát Jusztin a 117. fejezetben mást, mint amit mon-
dott : «Hogy a méltók által végzett imák és hálaadá-
sok egyedül tökéletes és Istennek tetsző áldozatok, 
magam is vallom ?» Csak következetes magához, mi-
dőn hangoztatja : magam is csatlakozom imáitok 
emez értékeléséhez, mint már számtalanszor hangoz-
tattam. Ezzel Jusztin, mint Helm helyesen meg-
jegyzi, a zsidó részen «erklärt die materiellen Opfer 
fü r zwecklos.»1 

Ebből a kontextusból, művének egész eszme-
menetét tartva szem előtt, értjük meg Jusztin 117. 
fejezetét. 

Az az «egyedül tökéletes és Istennek tetsző áldo-
zat» szembeállítása a diasporás zsidók imáinak a 
zsidók legális, ideiglenes rendeltetésű áldozataival, nem 
pedig az újszövetségi áldozattal, az eucharisztikus ke-
nyérrel és borral. Azok a legális áldozatok a törvény-
ben csak eszközök voltak ; Istennek a célja velők az 
volt, amit a diasporás zsidók most végeznek : az imák 
és hálaadások fölkeltése, a belső ember emelkedése 
az Istenhez, azért ezek az imák a zsidó részen való-
ban az «egyedül tökéletes és Istennek tetsző áldozatok». 

A keresztényeknél se találunk semmit abból a 
sok régi külsőségből, ilt is csupa belsőség, csupa 
ima és hálaadás minden, a véres áldozatok fölaján-
lását nem ismerik. «A keresztények is egyedül eze-
ket tanulták végezni, még a száraz és nedves ele-
delük (a kenyérből és borból álló eucharistia) emlé-
kezeténél is, melynél megemlékeznek az Isten Fia 
érettök kiállott szenvedéseiről is.»2 

Nem azt mondja tehát, hogy a keresztények 
áldozata hasonlókép, mint a diasporás zsidóké, imák-
ból és hálaadásokból áll, hiszen, hogy miben áll az, 
a fejezet első részében megmondta; hanem azt 

1 Hehn : Die Einsetzung des hl. Abendmahles. 1900.189.1. 
2 Érdekes Franzelin patrisztikus megfigyelése : «Adver-

tendum, aliquando nomine precum vel orationis venire totam 
sacram liturgiám, adeoque ipsam sacrificationem, ut apud 
Ignat. Ad Smyrn. n. 7., Justin. Dialog, n. 117., Tertullian. De 
oral. c. 14. Ita etiam nomen ipsum eù âpro-uia et su^aptaxstv 
aliquando significat consccrationem et sacrificationem.» De 
Euch. 347. 1. 
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mondja, hogy a keresztények is egyedül ezekkel 
kisérik «száraz és nedves eledelük emlékezetét», 
vagyis az eucharistia bemutatását.1 

Mivel pedig Jusztin fölfogása szerint így állt a 
dolog az ószövetséggel, mint keresztény is tudja 
méltányolni azt az értéket, amit a korabeli zsidók 
imáiknak tulajdonítanak a régi véres állati áldoza-
tokkal szemben. 

Nyilatkozván a zsidó imák értékéről, visszatér 
a fődologra, Malakiás jövendölésének zsidók szerint 
való értelmezésére. 

Amint igazuk van az előbbi tekintetben, úgy nincs 
igazuk abban, hogy imáikban, bármily értékesek is 
legyenek az ó-szövetség szempontjából, keresik a 
Malakiás próféta jövendölésének a beteljesedésél. 
Ebben már ámítják magukat és tanítóik is ámítják 
őket. A Malakiás által jövendölt áldozatok azok, 
melyeket Jézus Krisztus írt elő, vagyis amelyek az 
egész földkerekségen az eucharisztikus kenyérben 
és kehelyben a keresztények állal bemutattatnak. 

Jusztin szerint a föld kereksége cáfol rájok leg-
szembetűnőbben ; hiszen se Malakiás korában nem 
voltak, se most nincsenek elterjedve az egész földön. 
Nem a mincha fejtegetésébe bocsátkozik tehát, hanem 
egy oly kézzelfogható körülményre figyelmezteti 
Tryphót, mely legjobban teszi nyilvánvalóvá az egész 
zsidó okoskodás hamis voltát. 

Ez a 117. fejezetnek természetes s a kontextus 
által igazolt magyarázata, melyet szem előtt tartva, lát-
juk, hogy Jusztin a 41. és a 117. fejezetben nemcsak 
hogy nem mond önmagának ellent, de nagyon is 
következetesen beszél. Amiből megértjük egyúttal azt a 
nagy ellentétet is, melybe Jusztinnak Tryphóval szem-
be kellett kerülnie. A fejezet értelme ez: A Malakiás 
által előre hirdetett s a Krisztus által előírt keresz-
tény áldozat kenyérből és borból, vagy amint az 
alább idézendő I. Apológiájában (66.) oly szépen 
kifejti, Krisztus testének és vérének felajánlásából áll, 
járuléka pedig az imák és hálaadások, amit a keresz-
tények egyedül tanultak végezni az ó-szövetség külső-
séges rítusai helyett. Malakiás jövendölésének min-
den más magyarázata ki van zárva, a zsidóké meg 
merő önámítás.2 

1 Schanz : Die Lehre von den hl. Sacramenten. 449. 1. : 
«Hiermit ist das Gebetsopfer in unmittelbare Verbindung 
mit der Gedächtnissopfer an das Leiden Christi, d. h. mit 
der Eucharistie gesetzt. Justin zeigt nur, was wir schon aus 
der Apostellehre (Didaché) erfahren, dass Gebet und Dank-
sagung mit dem Opfer verbunden sind, das reine, unbe-
fleckte Herz das Opfer für den Empfänger selbst heilbrin-
gend macht.» 

2 Dorsch: Aphorismen 102. 1.: «Auf jeden Fall bleiben 
so die Worte und Opferausdrücke in den Schriften Justins 
in ihrer Bedeutung vollkommen bestehen, und doch wird 
jeder Widerspruch zwischen denselben vermieden: ein 
und derselbe feierliche Kultakt ist eben Oblationsopfer und 
zugleich Danksagung und Gebet. Nur tritt, während bei den 
Heiden die Opfer hauptsächlich als Gaben hervortreten, bei 
den Christen mehr der Gebetscharakter ihrer Opfer heraus ; 

Annyi ez, mint hogy Jusztin szerint a keresztény 
áldozat: oblatio rei sensibilis, melyet ima és hála-
adás kísér. «Hogy Jusztin az eucharistiát áldozati 
adománynak tekintette, előttem majdnem teljesen 
bizonyos,» — mondja Rauschen.1 Azt hiszem, ezzel a 
Harnackék által Jusztin körül az őskeresztény áldo-
zat fogalmáról fölidézett nagy pör egyszer s minden-
korra befejezettnek tekinthető. Dudek. 

und während die Heiden glaubten, durch ihre Gaben gött-
lichen Bedürfnissen abhelfen zu können und in diesem 
Sinne von Oblationsopfer sprachen, verwirft Justin diese 
Auffassung und betont den Heiden (und Juden) gegenüber 
fort und fort, dass im Sinne der Christen gerade die innere 
Gebetsgesinnung es sei, die unsere Opfer «vollkommen und 
Gott wohlgefällig» macht.» 

1 Rauschen : Euch, und Buszsakr. 67. 1. 

A hit tudományi kar pályatételei az 1912—1913. 
tanévre. 

1. A keleti nyelvekből. Párhuzam Dániel könyve arámi 
részeinek és sendsirlii föliratos emlékek, valamint az 
elephantinei papyrusok nyelve között. 

2. A bölcseletből. A fogalom és ítélet keletkezése, külö-
nös tekintettel az érzékelvi (sensistikus) fölfogásra. 

3. Az egyháztörténetből. Pázmány Péter egyéniségének 
és működésének törléneti megítélése, közzétett leve-
lei alapján. 

4. Az alapvető hittanból. Az egyházi szervezet az első 
században az újszövetség, a Didaché és a Kelemen-
levél alapján. 

Határidő: 1913. március 31. Jutalma egyenkint 
140 korona. 

T. E s z t e r g o m . Szívesen, tartsa meg emlékül. 
St. I n n s b r u c k . Hivja fél, kérem, Dorsch tanár úr 

figyelmét a jelen számra ; itt oldom meg a Jusztinra vonat-
kozó sokat vitatott problémát. 

L B u d a p e s t . Én is hallottam annak a bizonyos úrnak 
a szertelen stréberkedéséröl. Mindenki botránykozik rajta, 
de ő egészen con amore tovább űzi kisded játékait. Nincs, 
aki már egyszer az orrára koppintana s figyelmeztetné, hogy 
a reverendának más feladatai vannak, mint alamuszian földig 
hajlongva, szemeket forgatva s kezeket csókolva a földi 
mennyország felé kapaszkodni. 

TARTALOM : A domonkosrend első letelepedése 
Magyarországban. Pfeiffer Miklóstól. — A probabi l i smus 
határai. III. Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Szociális isten-
áldás — a gyónás. I. P. Pohlinger Bekénytöl. — Papok 
Otthona. Ochaba János dr.-tól. — Egyházi világkrónika. 
—y —la.-lói. — Tájképek. XII. (A káplán otthona.) 
Mestertől. — Irodalom. Ruville : Kath. Glaube. II. (Vége.) 
Tóth Tihamér dr.-tól. — Benedek: A garamszentbene-
deki szentVér ereklye története, x.-től.— Pfannmüller: 
Jesus im Urteil der Jahrhunderte. II. Tichy Sándor-
tól. — Az őskeresztény áldozat Ireneusig. IX. (Jusztin 
«Dialogus»-a : az euch, kenyér és kehely mint áldozat. 
[Folytatás.]) Dudektöl. — A hittudományi kar pálya-
tételei az 1912—13. tanévre. — Telefon. 
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TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 
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F E L E L O S S Z E R K E S Z T Ő 

D U D E K J Á N O S dr. 
EGTETKMI 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 katholikus egyház és a modern irodalom 
Baumgartner Sándor S. J. után. (!•) 

Művelődés, haladás, nemzeti irodalom — ezek a 
jelszavak hangzottak ki legerősebben az utóbbi évek 
irodalmi vitáiból. Az egyik irány emberei szakadat-
lanul azt hangoztatták a katholikusok előtt, hogy ők 
is a többi «világnézet» követőivel karöltve vegyék ki 
a maguk részét a jelenkor kulturális munkálataiból 
s mindenekelőtt a nemzeti irodalmat pártolják, gaz-
dagítsák, fejlesszék. Ugy látszik, egyáltalában nem 
tudtak arról a nyilatkozatról, amelyet a nagy Görres 
küldött egy stuttgarti kiadónak, aki 1823-ban szintén 
ilyen «vállvetett kulturmunkára« szólította föl. Görres 
így válaszolt : 

«Az egyházi dolgokat illetőleg az a meggyőző-
désem, hogy lcgkevésbbé sincsenek az államnak és 
érdekeinek alárendelve, sőt inkább az államnak köte-
lessége, hogy az egyházon belül, az egyház magasztos 
céljainak készséges eszköze legyen. Hasonlóképen 
semmi tekintetben sem csatlakozhatom azokhoz, akik-
nek az egyik vallás épen olyan jó, mint a másik. 
Annak sem vagyok hive, hogy a vallás csak a szív 
valamelyik félreeső zugában húzódjék meg.. .» 

Bámutattak Eichendorllra is, mint a katholiku-
soknak irodalmi tekintetben követendő minta-
képére, de midőn ezt tették, egyszerűen átsiklottak 
azon nyilatkozatai fölött, amelyek szilárd álláspont-
ját, rendithetetlen katholikus érzületét s ezeknek a 
modern kulturpogánysággal való teljes ellenkezését 
bizonyítják. 

Mert az irodalom korántsem az egyes nemzetek 
vagy népfajok kizárólagos tulajdona; a különböző 
nyelvekhez hasonlóan messze túlmegy a politikai 
államszerkezet határain ; az egyes emberrel, a család-
dal, az egyházzal, az egész emberiséggel épolv élet-
teljes, bensőséges viszonyban áll, mint akár a nem-
zettel. 

Valamennyi figyelembe vehető vallás között azon-
ban a katholikus egyház a legjelentékenyebb, úgy 
benső értéke és tartalma, mint koránál és elterjedett-
ségénél fogva. Mert a katholicizmus nem valami tisz-
tára elvont tanrendszer, mint pl. a kantianizmus, vagy 
a különböző formákban megnyilvánuló pantheizmus 

vagy a legújabb és legkapósabb tanítás: a monizmus 
megtestesült az egyház külső, társadalmi szervezeté-
ben, amely már két évezred óta uralkodik az európai 
kultúra fölött s irányítja azt s amely az ószövetség-
gel való eleven, szoros összefüggése következtében 
visszanyúlik az emberiség legrégibb hagyományaiig. 
A legmegbízhatóbb statisztikai adatok szerint a 
katholikus egyháznak a XX. század kezdetén 2(54— 
270 millió tagja volt: vagyis (ami a belső egységet 
illeti) a földkerekség legelterjedettebb, legnagyobb 
vallása (vagy «világnézete», ha úgy tetszik). A pápa-
ságban összpontosuló tömör egységével szemben áll 
az a száz és száz különböző szektára forgácsolódott 
166 millió protestáns, akiknél tehát csak negative 
lehet egységről beszélni; a többi keresztény feleke-
zetek közül csak a 109 millióra tehető görögkeletiek 
képeznek nagyobb egységes egészet, de ezek is a 
protestantizmushoz hasonlóan a lassú felbomlás és 
széthullás állandó tüneteit mutatják. 

A XVI. századbeli hitszakadás által a katholikus 
egyház nemcsak kiterjedésében, hanem befolyásában 
is jelentékeny veszteséget szenvedett. Európa nem 
egységes keresztény népcsalád többé. A keresztény-
ség alapelveitől mindinkább eltávolodó keresztény 
népeknek a következő három században lezajlott 
testvérharca alámosta és elsodorta a német keresz-
tény császárságot is, amely hosszú időkön keresztül 
védőbástyája volt a keresztény művelődésnek. Az erő-
szak a XIX. század folyamán megfosztotta a pápa-
ságot világi birtokaitól, amelyek mindeddig független 
helyzetei biztosítottak neki. Lázadás és szekularizáció 
által a pápa és a főpapok elvesztették azokat az 
anyagi eszközöket, melyeknek segítségével hajdan 
bőkezű maecenásai leheltek a tudományoknak és 
művészeteknek. A történelem sokat tud beszélni 
erről. Az egyház által alapított és fönntartott főisko-
lákon keresztül lettek közkinccsé tudomány, iroda-
lom, művészet; ezeken keresztül jutollak világi 
kezekbe is. A világi tudományszakok nem irányíttat-
ják magukat többé az egyháztól, elszakadtak a theolo-
giától és a keresztény filozófiától; követték őket az 
irodalom és a művészet is. A magasabb szellemi élet 
irányítása sok országban olyan emberek kezébe 
került, akik kimondottan a protestantizmusnak hódol-
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tak s a katholikus egyházat rendszeresen támadták, 
másutt pedig olyan emberek jutottak vezető szerep-
hez, akik bármily néven nevezendő kereszténységgel 
szemben ellenséges vagy teljesen közömbös állás-
pontra helyezkedtek. 

így fejlődtek odáig a dolgok, hogy a magasabb 
szellemi élet lükre, az irodalom is elpártolt az egy-
háztól, sőt a kereszténységtől is. A tudományos, szép-
irodalmi munkák, folyóiratok százai vonják kétségbe 
a keresztény kinyilatkoztatást s igazságait, uton-út-
félen támadják, lekicsinyelik őket, ezer és ezer más 
munka pedig egyáltalában figyelemre sem méltatja 
őket. Ahol még méltatják annyira, hogy szóvá tegyék^ 
úgy beszélnek róla, amint valami ósdi, elavult intéz-
ményről szokás; lejárt, elmúlt korszakok értéktelen 
maradványának tüntetik föl, amely bilincseket rak 
az emberi szellemre s akadálya, kerékkötője minden 
kulturának, haladásnak. S ha esetleg annyi hasznát 
vehetjük is, hogy az alsóbb néposztályokat féken 
tartja s némiképen hozzájárul a műveletlen, elmaradt 
népek civilizálásához — ám jó, de a modern, művelt 
kul turember mint túlhaladott álláspontot hárítja el 
magától. Sőt sokan azt hiszik, hogy még bizonyos 
jóindulatot s elnézést tannsitanak vele szemben, ha 
egyszerűen csak ignorálják, nem vesznek tudomást 
róla. 

De a tudományos irodalomnál sokkal nagyobb 
mértékben tagadta meg az egyházat és a keresztény-
séget az az irodalom, amely regények, színdarabok, 
versek és egyéb szórakoztató művek alakjában gya-
korolja befolyását az emberekre. Körülbelül száz 
esztendeje tart a dolog, hogy egyes képzett, tudós 
emberek, akik inkább az ú. n. «művelt körökkel», 
mint a néppel érintkeznek, erősen aggódnak, hogy 
az egyház és hü fiai nem is hosszú idő múlva egészen 
kiszorulnak a magasabb kulturéletből. Ennek az 
aggodalomnak két eredménye volt: egyrészt fájdalmas 
siránkozás keletkezett a nyomában a katholikusok-
nak irodalmi és tudományos téren való állítólagos 
elmaradottsága miatt, másrészt pedig sokan ideges 
buzgalommal fogtak hozzá, hogy a látszólag elvesz-
tett területet visszaszerezzék s hogy az egyháztól 
elszakadt kisebb-nagyobb táborokkal épen a tudo-
mány és irodalom, tehát a magasabb szellemi művelt-
ség terén egyrészt békét kössenek, másrészt pedig 
elénk vetélkedést kezdjenek velők. 

Az a nagy vallási küzdelem, amelyet a német 
katkolikusok harminc évvel ezelőtt legszentebb 
jogaikért, egyházi életük alapjaiért folytattak és 
amelyet ellenségeik a művelődés, a kultura fogalmá-
nak hamis értelmezése következtében kultúrharcnak 
neveztek, még akkor is bizonyos óvatosságot, elő-
vigyázatot tett szükségessé, mikor már a legrosszabb 
kivételes törvények el voltak hárítva s a felekezetek 
közt valamennyire békésebb viszony jött létre. Annak 
a kulturharcos törvényhozásnak és hangulatnak egyes 
maradványai még mindig kisértenek. Sokan épen 

ezért azt tartották legelsőrendű feladatuknak, hogy 
azokat az utakat keressék, amelyek lehetővé teszik 
a barátságos csatlakozást ahhoz a kulturához és 
irodalomhoz, melyet épen az egyház iránt tanúsított 
heves ellenséges érzület és gyűlölködés jellemez. Míg 
mások, különösen fiatalabb emberek, azon a nézeten 
voltak, hogy elérkezett az idő, mikor a hatalmas, 
alapvető kérdések körül folyó küzdelemnek a békés, 
tudományos és irodalmi munkálkodásba kell át-
olvadnia. 

A jogosult tudományos és irodalmi s a néha 
nem egészen kifogástalan és erélytelen vallási reform-
törekvések befolyása alatt főképen ebből az ellentét-
ből fejlődtek ki azok az irodalmi nézeteltérések, 
amelyek az utolsó tizenkét esztendő előtt élénken 
foglalkoztatták a sajtót s amelyek épen a legutóbbi 
egy-két évben szokatlanul kiélesedtek. 

Hogy ezeket az ellentéteket tökéletesen tisztáz-
zuk, nem szükséges, hogy akár az egyik, akár a 
másik irányhoz csatlakozzunk. Az öregeknek (akik 
közül többen a kultúrharcot is átélték) okos önálló-
ságra (nem félrevonulásra), további védekezésre, bölcs 
és előrelátó óvatosságra (nem mindenütt veszedelem-
szimatolásra) intő szavai nemsokára el fognak némulni 
a fiatalok harsány diadalkiáltása mellett, ha az egy-
ház ellenségei megadják neki a teljes szabadságot, 
igazságot és egyenlőséget, ha a katholikusoknak a 
gyakorlatban is megadják azt a teljes bizalmat, 
amilyenre szükségük van, hogy «a maguk módja 
szerint» boldogulhassanak s politikailag szabadon 
fejlődhessenek. Vasvári Ödön. 

A probabilismus határai. <iv.> 

Eszerint a probabilistának is a tutiorismus 
szerint kell igazodnia a következő esetekben: 

a) olyan kérdésekben, ahol az üdvösségnek elen-
gedhetetlen feltételeiről van szó, «circa ea, quae 
sunt necessaria necessitate medii ad consequendum 
ult imum finem vitae, i. e. aeternam animi salutem.»1 

így p. o. valószínű (probabile), hogy a Szent Három-
ságban vagy a Fiú Isten megtestesülésében való 
kifejezett hit (fides explicita) az örök üdvösségre 
nem szükséges. Az a kérdés tehát : szabad-e erre a 
probabilis véleményre támaszkodni és a mondott 
hitágazatokban való hitnek fölkeltését elhanyagolni? 
Világos dolog, hogy nem. Itt t. i. egy kitűzött célnak 
kötelező eléréséről van szó. Az örök üdvösségre köte-
les vagyok törekedni; ám ha akarom a célt, akar-
nom kell az eszközöket is. Nekem tehát kötelessé-
gem fölkelteni a mondott dogmákban való hitet ; 
mert tegyük föl, hogy ez a hit a probabilis nézet 
ellenére mégis csak conditio sine qua non-ja az örök 
üdvösségnek, akkor én, a probabilis nézetre támasz-
kodva, nem érném el örök célomat. Szent Tamás 

1 Frins, p. 231. 
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pedig mondja : «Quicumque se committit discrimini 
in his, quae sunt ad salutem, peccat.» 

Amikor csak a deontologia körébe tartozó kér-
dés forog szóban, hasonló veszedelemnek nem tesz-
szük ki magunkat. Ha p. o. valószínű, hogy ez az 
eledel nem hús, akkor a probabilismus szellemében 
szabad azt elfogyasztanom. Ha ugyanis a valóságban 
mégis csak hús lenne ez az étel, s én elfogyasztottam 
azt, semmiféle tragikus következménytől tartanom 
nem kell. Az előbbi esetben, mint nyilvánvaló, a 
merő megengedhetőségen kívül még egy ontologiai 
szempont is szerepel, az t. i., vájjon az örök üdvös-
ség, mint biztosan kitűzött cél, mely eszközökkel 
érhető el. 

Hogy még világosabb legyen a dolog, álljon itt 
a következő példa. Valamely lutheránus ember meg 
van győződve arról, hogy a katholikus hit biztosabb 
eszköze és útja az üdvösségnek, mint a lutheránus. 
Többször mondogatja ő is, hogy a lutheranizmusban 
jó élni, a katholicizmusban jó meghalni. A saját 
felekezetét pedig valószínűen (probabiliter) igaznak 
tartja. Mármost szabad-e ennek az embernek a 
lutheránus felekezet kebelében maradn ia? A mérsé-
kelt probabilismus szempontjából úgy látszik, hogy 
szabad, hiszen e rendszer szerint megengedett do-
log a probabilis vélemény szerint igazodni. A való-
ságban pedig itt is a tutiorismus absolutus értelmé-
ben kell cselekedni; a szóban forgó embernek még 
jobban kell megbizonyosodnia a katholicizmus igaz-
ságáról s a lutheránus felekezetet ott kell hagynia. 
Itt, t. i. az örök üdvösség forog kockán s ahol erről 
van szó, ott mindig a legbiztosabb eszközöket kell 
választani. 

A vallások közül azt kell választani, «welche 
mir die Sicherheit der Seligkeit bietet.»1 «Ex prae-
cepto caritatis enim aeterna salus necessario obti-
neri, aeterna damnatio necessario vitari debet, ubi 
ergo agitur de condicione, a qua aeterna salus de-
pendet, illa conditio ita adhiberi debet, ut salus 
aeterna non adducatur in periculum.»2 

bl A tutiorismus absolutus, a szentségek kiszol-
gáltatásánál és vételénél is i rányadó elv, mely a 
probabilismus helyébe lép. Tegyük föl, hogy a ke-
resztelő lelkésznek hic et nunc csak oly folyadék 
áll rendelkezésére, amelyet rózsákból sajtoltak ki. 
Vízért t. i. a másik határba kellene küldeni. Már-
most ez a lelkész valószínűnek tartja, hogy a kéznél 
levő nedv a keresztség szentségének érvényes anyaga. 
Szabad-e ezzel a folyadékkal keresztelnie ? Nem sza-
bad. Itt t. i. nemcsak a licitum és illicitum-ról van 
szó, hanem a főkérdés az, vájjon az ezzel a folya-
dékkal eszközlendő lemosás «ablatio baptismalis» 
lesz-e s következésképen vájjon a gyermek ezen 
keresztelés folytán megkapná-e a megszentelő ma-
lasztot. 

i Goepfert, u. o. 2 Noldin, T. I. p. 262. 

Hogyha a valóságban ez a folyadék nem érvé-
nyes anyaga a szentségnek, akkor bármennyire 
probabilisnak is lássék a lelkész véleménye, a ke-
resztség érvénytelen lesz, a gyermek megfosztatik a 
megszentelő malaszttól és nem részesül az érvényes 
keresztséggel já ró többi kegyelmekben sem. 

Hogyha azt mondaná az Egyház, hogy az igazi 
víz csak a megengedhetőséghez (ad licite conferen-
dum baptism um) szükséges, nem pedig az érvényes-
séghez, akkor szabad volna a probabilis nézetet kö-
vetni és a rózsanedvvel keresztelni, mert ez esetben 
csak a licitum volna kérdéses, nem pedig az érvé-
nyesség. 

Vagy hogy más példával is megvilágítsuk ugyan-
ezt a dolgot: rendes körülmények között külön erre 
a célra szentelt vízzel kell keresztelni. Ez azonban 
nem érinti az érvényességet, mert tudvalevőleg szük-
ség esetén meg nem szentelt vízzel is lehet keresz-
telni. Ha tehát bizonyos esetben komolyan való-
színű, hogy ez a víz meg van szentelve, akkor szabad 
vele keresztelni. Mert ha később bebizonyosodnék, 
hogy a víz mégsem aqua benedicta, a megkeresztelt 
gyermek semmi kárt nem szenvedett. 

Eszerint a szentség kiszolgáltatójának mindig 
alkalmaznia kell materia certát, hogyha ilyen kap-
ható. Ha nem, akkor probabilissimát, probabiliort, 
probabilist stb. Jehlicska Ferenc dr. 

Tiéderváry István és a szigetközi ellenrefor-
máció. 

A Wittenbergből kiindult reformáció a viszonyok 
kedvező hatása alatt hazánkban hamarosan elterjedt. 
Bár terjedése nem volt I. Ferdinánd és tanácsosai 
tetszésére, a kedvezőtlen politikai helyzet és az 
állandó háborús világ meggátolta őket abban, hogy 
hathatósan fölléphessenek az új tanok ellen, melyek-
nek nemcsak hivei, de terjesztői is lettek az elvilá-
gíasodott papság s az egyházi javak után sóvárgó 
főurak. Nem csoda, hogy győzelmesen haladt előre 
a protestantizmus, terjedt az egész országban, majd 
erősödhetett is, mivel Ferdinánd utóda, Miksa, sok-
kal türelmesebb volt az új tanokkal szemben. «Az 
1566. évi hadjárat alkalmával behívott birodalmi 
segélyhadakban szolgált protestánsok szabadon tart-
hattak evangelikus istentiszteletet s ahol hosszabb 
ideig tábort ütöttek, p. o. Győrben s vidékén, szaba-
don hintegették az «evangéliumi» magvakat.»1 Ekkor 
juthatott be a lutheranizmus a szomszédos Sziget-
közbe.2 

A lapályos sziget, mely Győr, Mosony és Pozsony-
megyék területéhez tartozik, a Nagy-Duna és a mosonyi 

1 Zsilinszky Mihály : A magyarhoni protestáns egyház 
története. 134. 1. 

2 Huszár Gál térítő útjaiban Komárom, Győr és Nagy-
szombat között megfordulhatott a szigeten, de ő reformá-
tus volt. 
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Kis-Duna között északnyugat-délkeleti irányban húzó-
dik mintegy 50 km.-nyi kiterjedésben, míg szélessége 
5—12 km. között váltakozik. Itt terült el a Héder 
nemzetségből származó Héderváry-család ősi birtoka. 
Kont István és Lőrinc nádor mellett a családnak 
Ference is volt, aki mint nándorfehérvári kapi-
tány saját birtokain kívül még feleségének, Csáky 
Borbálának, 80.000 frt értékű ékszereit is elzálogosí-
totta, hogy a fontos végvárat jó karban tartsa, mivel 
a királyi kincstára védelemre édes-keveset adott. Már 
1519-ben is a király ki akarta kezéből venni a nán-
dorfehérvári bánságot és Báthori István nádortól fel 
is vett e célra 500 frtot,1 de ez nem volt elegendő a 
báni fizetés kiegyenlítésére s tovább is bán maradt, 
így érte őt az 1521-iki török támadás, amikor hiába 
sürgetve régi fizetését s a várra új költséget, Nándor-
fehérvárat elhagyta, mit a török a védők bátor küz-
delme dacára elfoglalt. E tettéért a hűtlenség bűné-
ben elmarasztalták, megnótázták, javait elvették s a 
király más érdemes híveinek adományozta.2 A szi-
getközi részbirtokait, Öttevényt vámjával, Bárót, Ás-
ványt, a két Medvét, Dunaszeget, Szigetet stb. 1526. 
július 19-én a thraciai származású Bakych Pál 
kapta,3 aki 1522-ben öt testvérével Péterrel, Kele-
mennel, Manuellel, Demeterrel és Mihállyal a török 
elől Magyarországba menekült. Vitézségükért magyar 
nemességet s a somogymegyei Lak várat s ettől elő-
neviiket nyerték.4 

Csakhamar magyar családokkal kerültek rokon-
ságba. Bakych Pál leányát, Angelikát, Czobor lmre (II.) 
alnádor vette feleségül, kiktől származott Márton (II.) 
s ennek Nádasdy Orsolyával kötött házasságából 
Imre (III.) főtárnokmester. Bakych Péter leánya, Anna, 
Révay Mihály felesége lett ; e házasság gyümölcse 
Lőrinc (II.), győri kapitány, akinek felesége, Kendy 
Anna, Éva nevű leányt szült, kit meg Czobor Imre (III.) 
főtárnokmester vett feleségül.5 Ily módon Czobor 
Imre és Révay Éva, a két Bakych-unoka házassága 
révén a Bakych birtokból két rész egy kézbe került. 
Birtokosok voltak még ugyanitt Balassáné, Révay 
Ferencné és Héderváry István. 

A Czobor és a Révay-család a lutheránus vallás 

1 II. Lajos 1519. dec. 17. Buda. — Br. Badvánszky Béla f 
és Závodszky Levente : A Héderváry-család oklevéltára I. k. 
568. 1. 

2 Wenzel Gusztáv : A Héderváry Ferenc jószágai fölötti 
per és Ítélet 1523-ban (Magyar Tört. Tár VI. k. 1—80. 1.) és 
Héderváry Oklevéltár I. 572—604. 1. 

3 II. Lajos király adománylevele 1526. júl. 19. (Tudomá-
mányos Gyűjtemény 1824. XII. 17.) 

4 Nagy Iván : Magyarország családai. I. 97. 
6 V. ö. Nagy Iván : Magyarország családai. I. 98. II. 206., 

207. IX. 696. 
í Angelika (_ . . . . . . (CzoborImrcII. {Angelika | , (Czobor Imre II. 
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hive volt, a Héderváryak pedig katholikusok. A val-
láskülönbség, de sokkal inkább a birtokai elvétele 
miatt érzett keserűség rossz szomszédságot, százados 
haragot és ellenségeskedést szült. A kölcsönös hábo-
rúság még a Bakychoktól maradt örökben, akik 
1538-ban Hédervárra törtek, várát lerombolták, kö-
veit a szomszédos Báróra vitték s belőlük erősségül 
tornyot emeltek. Akkor a Héderváryak voltak a gyön-
gébbek; most azonban 1634-ben felülkerekedett ifj. 
Héderváry István főétekfogómester, aki felesége gróf 
Eszterházy Erzsébet révén rokonságban volt a nádor-
ral, Eszterházy Miklóssal.1 

A harmincéves háború csapásai sújtották ekkor 
Európát. A katholikusok Európaszerte harcoltak a 
protestánsokkal. Az ellenreformáció ádáz és véres 
küzdelmében jelentékeny szerep jutott hazánknak is. 
A protestánsok a törvényben gyökeredző vallássza-
badságukat védtek a katholikusok ellen, akik régi, 
elvesztett hatalmukat törekedtek visszaszerezni. A val-
lás szabad gyakorlatában való háborgatás, templo-
mok elvétele hazánkban is elég gyakori volt. Ezt a 
módot választotta Héderváry István is és rátört a 
lutheránus Czobor Imre «szegény» szigetközi jobbá-
gyaira. Bántalmazásukért panasszal fordulnak földes-
urukhoz. 

«Nagyságos kegyelmes Urunk ! Mi Nagyságod 
jobbágyi egész vidékestül, mint kegyelmes Urunkot 
kellett most alázatos levelünk által megtalálnunk, 
hogy Héderváry István Ngd híre nélkül minket, Ngd 
jobbágyit, hi tünkben háborgat, holott Ngdtul semmi 
hántásunk nincsen. U urasága templomunkat el 
akarja foglalni, praedicatorunkat ki akarja űzni. 
Bementünk vala hozzája, hogy ű urasága azt ne 
cselekedje, míg praedicatorunknak esztendeje ki nem 
telik. Ü urasága még meg is szidogata bennünket 
és azt mondá, hogy nem engedi, hanem praedica-
torunkat kiűdzi és az templomot megosztja ; az 
Balasáné ríszit, Révay Ferencné ríszit s maga ríszit 
egyben míri, mert ű neki engedtik az asszonyok, az 
Ngd ríszit peniglen, azt mondja, kiosztja és akár-
hova menjen Ngd vile. A praedicator házával is úgy 
akar cselekedni. Azért kír jük és könyörgünk Ngdnak, 
mint kegyelmes Urunknak az egy hatalmas Istenért 
is egész vidékestül, hogy Ngd gondunkat viseljen e 
dologbul, mert ha Ngd nem fog mellettünk, bizo-
nyára megpusztul Ngd jobbágya, mert talán csak 
addig is elfoglalja templomunkot, praedicatorunkot 
kiűdzi, míg Ngdtul választunk jő.»2 

Aggodalmuk valóra vált; Héderváry István fe-
nyegetését be is váltotta. Ismét alázatos levelükkel 
kell kegyelmes urukat megtalálniok, «mivelhogy Hé-
derváry uram ő nga immár öt templomot vett el, 
melyben ennek előtte praedicatorok voltanak, úgy-
mint hédervárit, remeteit, lipótit, ásványit, szent-

1 Hédervári levtár. Fasc. 45. Nro. 8. — Nagy Iván : 
Magyarország családai. IV. 82. 93. 

2 Hédervári levéltár. Fasc. 10. Nr. 26/1. — Év nélkül. 
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pálit. És kegyelmes urunk ezt is nem tudjuk, mi 
okbul az öttevényi templomnak is cinterimjában 
papjával és szolgáival bement és ott kérezett, hogy 
bebocsássák az templomban. És mentették az ötte-
vényiek azzal magokat, hogy az egyház fia nem volt 
otthon, az kúcsot elvitte vele — az mint úgy volt. 
Ily méltó mentséggel mentették magokat. Ezen meg-
haragudott ö nga és az egyik közülök igen megrug-
dalta az ajtót, úgy mint az templom ajtaját és annak 
utánna az úr önnön maga parancsolta, hogy hozza-
nak laj torját és onnét fölyiil is behágjanak. Es annak 
utánna azt is parancsolta, hogy dorongokat hozza-
nak és úgy is betörjék az aj tót ; és úgy is ugyan be 
akart menni ő nga. Találkozott egy az szolgái kö-
zül, az mely intette arra, hogy ne cselekedje, mert 
ugyan megcselekedte volna. Meginte nem volt az 
utálatos szitok, kivel nem szidta az Ngd jobbágyit. 

Ngdnak, mint kegyelmes urunknak könyörgünk 
alázatosan mind fejenkint, hogy Ngd legyen oltal-
munk Isten után, mert hogyha Ngd segítségünk s 
oltalmunk nem leszen, egyáltalán fogva minden jó -
szágunkat elhagyjuk és az hódultságra megyünk az 
pogány alá. Szabad Ngd mind marhánkkal , mind 
magunkkal, de ezt tagadásban nem akarjuk venni. 
Ezt ugyan meg akarjuk Ngdnak jelenteni, ezután se 
vessen ránk Ngd.» 

«Ngdnak ezt is akarjuk értésére adni, hogy az 
jelen való 1634. esztendőben 13 Julii ment be Egy-
házas-Medvére Héderváry uram s megparancsolta, 
hogy az templomot és az praedicatorházat megéke-
sítsék, mert egyáltalán fogva oda is papot viszen. 
Tökéletesen elhigyje Ngd, ez nincs különben. Viseljen 
Ngd gondot r eánk ; az hatalmas Istennek kínszen-
vedésére kíszerítjük Ngdat.»1 

Jogos kérelmük Czobor Imrénél meghallgatásra 
talált. Keservesen fájlalta hitsorsosainak szenvedését 
s nem akarhatta, hogy jobbágyai vallásuk szabad 
gyakorolhatása végett a török területre költözzenek, 
mert vannak köztük «olyan j ámbor vín emberek, 
kik inkább kíszek lesznek a jószágbul kimenni, hogy 
nem mint praedicator nélkül lennínek». Jobbágyai-
val közös sérelmét előbb szóbelileg, majd 1634. júl. 
16-ikán levélben Eszterházy Miklós gr. nádor elé 
viszi.2 

«Nilván vagyon Ngdnál, enihány ízben szólottam 
Ngdnak Hédervárj uram törvéntelen eselekedetiről. 
Ember emlékezetitől fogva, az mely öt szentegyházat 
elvett hatalmasul, mindenkor luteranus praedicatorok 
birtak. Most immár a hatodikat is elveszi, ezután 
7. és 8. is el fogja venni ; így végre egy sem marad 
etc. Nem gyalázat-e Nagyságos Uram, Hédervárj 
uramtól ezt szenvedem, ítílje Ngd. Bizony igen is, 
érzem; hitelt adjon annak Ngd. Nincsen-e ez az 
ország vigezése. ellen, legyen a Ngd ítélete rajta. 

1 U. o. Fasc. 10. Nr. 26/2. 
2 Rárórót 1634. július 16-ikán kelt levele. U. o. Fasc. 8. 

Nro. 23/2. jelzet alatt. 

Nem derogál-e az Ngd autoritásának; elmélkedjék 
arrul is Ngd, az articulusnak Ngd lévén oltalma.» 

«Ajánlá Lakonpakon Ngd azzal magát, hogy 
viceiudex curiae1 u ramnak megparancsolja Ngd, 
hogy mindezeket megjár ja és Ngdat informálván, 
Ngd eligazítja. Bemélem, sok dolgai közt Ngd talán 
megfeledkezett róla. Kérem Ngdat, méltóztassék meg-
parancsolni Ngd ű kegyelmének és informatiót vévén 
Ű kegyelmétől Ngd, hozza az előbbeni állapotjában 
az szentegyházak állapotját Ngd. 

«Elhigyje Ngd, esküsznek jobbágyim, hogy mind 
a hódultságra mennek. Mint szenvedhessem el jó-
szágomnak nilván való pusztulását ily törvéntelen, 
szokatlan, rendetlen állapot miatt, legyen a Ngd 
bölcs ítélete rajta. Sírva jönnek a nagy vín emberek 
hozzám, úgy esedeznek, hogy oltalmazzam vallások-
ban Hédervári uram ellen őket. Tagadhatatlan dolog, 
ily törvényes, igazságos dologban, akiről articulus 
íratott, hogy meg ne oltalmazhassam Hédervári uram 
ellen, gyalázatnak tartom, fájdalmas szívvel is szen-
vedem. Kérem Ngdat, orvosolja meg Ngd e dolgot 
és vigye oly rendben, ne következzék nagy össze-
veszés köztönk.» 

Eszterházy uramnak pedig első dolga volt, hogy 
Czobor Imre panaszát rokonának, Héderváry István-
nak, értésére adja. Már július 28-ikán Kismartonról 
ír neki. 

«Im mit írjon minekünk Czobor Imre uram, az 
ki maga is itt volt ma nálunk, azon levelét in specie 
oda küldöttük Kegyelmednek; megérti. Interim ugyan 
élhet kgd is az maga szabadságával.» Majd a saját-
kezűleg irott post scriptumban hozzá teszi : «Mind-
azonáltal informáljon kgd bennünköt».2 

Eljárt-e az ügyben a nádor, nem tudjuk, az 
eredményt azonban ismerjük. Midőn 1661-ben a 
dunántúli ág. hitv. ev. egyházakat összeírták,3 az 
említett helyeket Öttevény kivételével köztük hiába 
keressük. Azt hiszem, hogy ez alapon joggal nevez-
hetjük Héderváry Istvánt a Szigetköz ellenreformá-
torának. Zdvodszky Levente dr. 

Szociális istenáldás a — gyónás. <ii.) 
A családra nézve is nagy áldás — a gyónás. 

A «magánakvaló ember» nem Isten szándéka szerinti 
ember, mert hisz 0 már kezdettől fogva úgy rendezte 
be képmását, hogy ne is legyen jó reá nézve egye-
dül lenni, — társas életre hivta; ennek pedig leg-
természetesebb formája a családi élet. Sokkal tarto-

1 Alországbiró. 
2 U. o. Fasc. 8. Nro. 23/1. — Igy kerültek a levelek a 

Héderváry-levéltárba. Czobor Imre jobbágyai kél levelét mel-
lékletül küldte gr. Eszterházy Miklóshoz, ő pedig mindhármat 
Héderváry Istvánhoz. 

3 Thúry Etele : Dunántúli ág. hitv. ev. egyházak össze-
írása 1661-ből. (Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár 
IV. évf. 96. 1.) 
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zik az ember eme hivatásának. És amennyiben csakis 
erénye által válhatik embertársainak hasznára, tehát 
az ember már társas hivatásánál fogva tartozik jónak 
lenni. 

Az egyén erényét, avagy hitványságát magával 
viszi a családba s megveti azzal alapját a családi 
boldogságnak, illetőleg előkészíti romlását. 

A családi életnek is megvannak a maga bajai, 
melyek türelmet és nagy önlegyőzést követelnek. 
Erre pedig mi sem nevel oly sikeresen, mint a nagy 
hittel végzett gyónás, az ezzel kapcsolatos lelkiszám-
vetés és az életjobbulásra való komoly elhatározás. 
Önfeláldozó szeretetet vájj 011 honnét meríthetne inkább 
a házastárs, mint ép ama szentségből, melyben 
Krisztus haláláigmenő szeretete révén nyer meg-
bocsájtást? Hitvesi hűségre vájjon kik inthetnek több 
joggal és haszonnal, mint azok, kik az isteni Jegyes-
nek esküdtek törhetetlen hűséget; «hisz ők, kiknek 
kezeit csókolták bűnben megőszült férfiak oly benső-
séggel, mintha első szerelmük csókja lelt volna, kik 
a legjobban belenéztek az ártatlanság kellemébe s 
az elesett bűnbánók keservébe. . . ők értik meg a 
legjobban mily áldás az emberiségnek a gyónás»,1 

mely hitvesi hűségre nevel. 

És vájjon a szülők nem tapasztalják-e, miszerint 
gyermekeik a legjobbak ép a szent gyónás n a p j á n ? 
cselédeikben nem látnak-e épen e napon fokozott 
készséget és kötelességtudást feltéve természetesen, 
miszerint a gyónást a szentség szellemében végezték, 
mert haszna csak így lehet. 

A társadalom adjon hálát Istennek — a gyónás-
ért. — A szociális bajok feltornyosultak, miként a 
fellegek járása. A tulajdonjog szentségét meghamisí-
totta Proudhon tanítása, mely szerint: «A tulajdon 
az lopás!» A becsületet megtépázta az általános 
szeretetlenség. A tekintély tiszteletének helyébe oda-
terpeszkedetl az ostoba gőg. A kötelességteljesítést 
felváltotta a lelkiismeretlen spekuláció. Bajnak már 
ez is tengersok! De ehhez járul még ama végzetes 
tévedés, hogy sokan, kik a bajon segíteni akarnak : 
az egész szociális problémát az éhes ember problé-
májának nézik és hiszik, miszerint egy tisztességes 
kenyérszaporítással meg lehet azt oldani. 

A baj gyökerei azonban mélyen a lelkekbe nyúl-
nak. Igaz, gyomrok is korognak a szívtelenség 
következtében ; dehát a lelkek még üresebbek, nélkü-
lözik, ami életelemük : az erényt, a tisztességet, igaz-
ságosságot, szeretetet, alázatosságot és önfeláldozást. 
Ezek pedig olyan rekvizitumok, melyek nélkül rende-
zett társadalom fenn nem állhat, és melyeket a sok 
kenyér sem pótolhat, mert eme erények nélkül a 
sok kenyér mellett is — a szívtelenség miatt sokan 
fognak éhezni. 

A «hamis krisztusok» hiú próbálgatásai mellett 
a mi csodálkozásunk Krisztus isteni bölcsessége fölött 

1 Prohászka eml. műv. 192. 1. 

mibennünk imádássá válik. Mert ime ő tudta, mi 
kell az embernek ; azért mondotta is : «Nem csupán 
kenyérrel él az ember.» Sorra nyitotta számunkra 
a kegyelem kincses bányáit, hogy erényekkel gazda-
godjunk az örökélet számára. És nincs intézmény, 
mely annyi eréllyel sürgetné és a lelkekbe nevelné 
a szociális erényeket, mint a gyónás. Nem csupán 
mint irgalmas szivű anya, de mint a megtestesült 
«Justifia» úgy áll az egyház a gyónásban a bűnös 
elé és mondja neki: nem elég a bűnt csak meg-
vallani, még a bánat is kevés; ha rágalom, meg-
szólás, lopás, csalás, uzsoráskodás által emberbará-
todnak kárt tettél, úgy a lehetőség szerint tartozol 
a kárt ismét jóvá tenni ! Megszámlálhatatlanok az 
esetek, midőn a gyónás titkon szerez érvényt az 
igazságosságnak a kártérítés sürgetése által. A harag-
tartóhoz a lelkiatya egyenesen e kérdéssel fordul : 
Vájjon lelkében kész-e megbocsájtani ? És csakis 
igéret ellenében nyer feloldozást. Ki tudná megmon-
dani : a boldog béke és a szent szeretet érdekében 
mit munkál a gyónás? Az elöljáróknak lelkére köti, 
miszerint alárendeltjeikkel emberségesen bán janak ; 
az alattvalóktól viszont megköveteli az engedelmes-
séget és a kötelességtudást, mely erények piedesz-
táljai a társadalmi boldogulásnak. 

Az igazság kényszerít. Valóban nem csodál-
kozhatunk, ha még az egyház nyilt ellenségei is 
elismerik a gyónás szociális jelentőségét. Ismeretes 
Julián császár gyűlölete és págánizáló törekvései a 
kereszténységgel szemben. A pogány történetíró, 
Ammianus Marcellinus, mégis feljegyzi róla, hogy mint 
pogány Pontifex Maximus elrendelte, miszerint alatt-
valói ép úgy gyónjanak, mint a keresztények.1 — 
«A gyónás, — vallja még Voltaire2 is, — hatalmas 
féke a rossznak. A rút gyűlölettel szemben nagylelkű 
megbocsájtásra hangol.» — A gyónás, — mondja 
Rousseau,3 — a kártérítés révén nagy szolgálatokat 
tett az igazságosságnak. 

A protestánsoknál pedig folyton általánosabb 
lesz ama kivánság, miszerint a gyónás állíttassék 
vissza régi gyakorlatába. A nagyhírű Leibnitz ezeket 
í r ja : Nem tagadható, hogy a gyónás végtelen bölcses-
ségre vall. Hisz még Khina és Japán lakóit is csodá-
latba ejti. A gyónási kötelezettség sok esetben 
elrettent a bűntől, az elbukottaknak pedig vigaszt 
nyúj t ; az a nézetem: miszerint a hivatásos lelkiatya 
Isten kezében hatalmas eszköz a lelkek üdvére.4 — 
Pestalozzi, a kiváló pedagógus, így nyilatkozik : 
A gyónás nagy erő a népek nevelésében. A refor-
máció széttépte a kapcsot, mely a hívőt pásztorához 
fűzte, de vége is a lelkiállapot alapos ismeretének, 
mely pedig az eredményes pásztoráció feltétele.5 

1 Egger: Die Beschimpfung (les Beichtinstitutes. 15. S. 
2 Dictionn. philos, s. v. Catéchisme. 
3 Emile III. 
4 System der Theologie. 
& Sämtliche Werke VIII. k. 5. 1. 
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A sigillum káros-e? — Az egyetlen nehézség, 
mellyel itt érdemben foglalkozni lehet, talán az, mit 
nemrég társaságban egy különben nagyon intelli-
gens úri ember hozott fel. Vallási dolgokról lévén 
szó, a beszéd az «érdekes thémára», a gyónásra 
terelődött. «Elismerem, — mondotta, — miszerint a 
gyónásból sok haszon háramlik az emberiségre. De 
a gyónási titoktartással nem tudok megbarátkozni. 
Mert nemde mindannyiunk erkölcsi kötelessége az 
igazságot diadalra segíteni, tehát — nézetem szerint — 
a lelkiatyának is kötelessége volna a gyónásból szer-
zett tudomása révén az egyeseket, avagy az összes-
séget a fenyegető veszélytől megóvni, illetőleg a földi 
igazságszolgáltatásnak kezérejárni.» 

De ez is csak látszólagos nehézség. Mert igaz 
ugyan, hogy erkölcsi kötelessége a lelkiatyának az 
igazságot diadalra segíteni és ezt senkisem teszi 
nagyobb őszinteséggel, mint ő; de megjegyzendő: 
nem teheti ezt mindenáron, nevezetesen nem bűn-
nek árán is, mert ő az legelsőben, ki erkölcstelen-
nek tartja az elvet, mely megengedi a rosszat azért, 
hogy abból jó származzék. Már pedig a gyónónak 
istenadta természetes joga van szive titkára és az 
abbavaló beavatás oly bizalom, melyet csakis a vég-
letekig terjedő titoktartással lehet jutalmazni. Undo-
rító ellentét, — mely a bűn bélyegét viseli magán, — 
lép fel: a vigaszt kereső bűnös bizalma és a bizal-
mat rútul lábbaltaposó könnyelműség között; a 
bűnösnek könnyesszemű vallomása és a fecsegőnek 
indiszkréciója közt; a szégyent leküzdő őszinteség 
és a szív nagy nemes harcait méltányolni nemtudó 
színlelés között. 

Továbbá a gyónási titok isteni jogon is alapszik, 
mert az egyház életéből világosan kimutatható a 
positiv isteni akarat, mely a bűnösnek megadja a 
jogot, hogy bűne titokban tartassék. Ha pedig a 
bűnösnek joga van titkához, a gyóntatónak szent 
kötelessége titkát megőrizni feltétlenül.1 

De eltekintve mindettől s tisztán csak a sigil-
lum hasznát értékelve: ugyan mi kárpótolná akár 
az emberiséget, akár az egyházat a sigillum felál-
dozásáért? Vele odaadnók mindama jót, mit a gyó-
nás a lélekben s szociális téren termel; s végre is 
odáig jutnánk, hogy maga a cél is elkallódnék, 
melyért az egyház a nagy áldozatot meghozta volna : 
nem lenne többé mit elárulni, mivel ilyen indisz-
kréció mellett senkisem bizná titkát a lelkiatyára, 
senkisem jönne gyónni. 

Tehát a katholikus egyház gyakorlatában levő 
titkos gyónás az, melyről állítjuk, miszerint a leg-
nagyobb áldás az emberiségre nézve. Mert hát tisz-
tán igazság szerint mérlegelve a dolgot : melyik ama 
intézmény a föld hátán, mely a szociális kötelessé-
gek hű teljesítéséhez annyival járult , mint a gyónás? 
A «nagy bűn» ellen, mely undorító rákfeneként a 

társadalom legvelejét emészti, vájjon hol küzdenek 
legtöbbet és legeredményesebben ? A házasélet tiszta-
ságát mi ápolja, a tulajdonjog szentségét mi védel-
mezi; a szülői kötelességeket és a gyermeki szere-
tetet mi szorgalmazza úgy gonddal, mint a gyónás? 
A szegény vigasztalást, a gazdag pedig könyörületet 
merít e szentségben. 

Itt még a történelem hiányos, mely feljegyzi 
ugyan az idők eseményeit s regisztrálja az ered-
ményeket, de még csak nem is sejti, miszerint a magot, 
mely nagy tettekbe fejlik, a lelkiatya keze veti el a 
gyónás titokzatos csendjében.1 

Aki tehát a gyónást bántja, az a társadalom 
legszentebb érdekei ellen vét és megérdemli, hogy 
az emberiség mint gonosz merénylőt a legszigorúbb 
Ítélettel sújtsa. 

«0 hätte ich tausend Münde und in jedem 
Munde tausend Zungen, ich wollte sie alle gebrauchen 
um auszurufen: Unsere Kirche muss die Privat-
beichte wieder haben!»2 — Ha a protestánsok is 
visszasírják a gyónást, úgy a katholikusok becsüljék 
meg nagy kincsüket igaz értéke szerint. 

P. Polúinger Bekéiig. 

B u d a p e s t . Főpásztori válasz a budapesti esperesi "Egyházi 
kerület papságának. — O exninenciája, a bíboros herceg- . . . 
prímás, f. hó 9-iki kelettel a következő levelet intézte # ® 
Ott Ádám dr. apátplébánoshoz, a budapesti alesperesi krónikaí. 
kerület espereséhez: 

Főtisztelendő Apát, Alesperes, Plébános Ur ! Az a 
szívből fakadt megemlékezés, mellyel a budapesti ales-
peresi kerület papsága egyes lapokban megjelent és 
személyemet érintő cikkek alkalmából f. évi április hó 
11-én engem felkeresett, bensőmben mélyen meghatott 
és forró köszönetemnek őszinte nyilvánítására indít. 

Nehéz gondjaim között jóleső vigasszal tölt el a 
szeretetnek és hűségnek az a megnyilatkozása, melyet 
meleghangú üdvözletük irányomban tanúsít. 

Biztosítom mindnyájukat, hogy főpásztori szivem 
szeretetével Istennek legdúsabb áldását kérem életükre 
és buzgó papi működésükre. 

Őszinte jóindulattal vagyok 
Balatonfüred, 1912. május 9. 

Kolos bibornok, érsek. 

B u d a p e s t . Apponyi Albert gróf eucharisztikus 
beszéde. — F. hó 18-án alakult meg a f. é. szept. 
12—15-ig Bécsben tartandó XXIII. eucharisztikus világ-
kongresszus magyarországi előkészítő bizottsága. Az 
alakuló gyűlésen Izabella főhercegnő, «ő csász. és apos-
toli királyi felsége kegyes intézkedéséből», amint ő maga 
mondotta, fővédnöke «azon hölgybizottságnak, mely 
hivatva van közreműködni» a nevezett világkongresszus 
magyarországi előkészítésében, továbbá előzőleg és meg-
nyitásul Esterházy Miklós herceg, végül bezárólag 
Apponyi Albert gróf, oly beszédeket mondottak az, 

1 Prohászka: A ker. bűnbánat és bűnbocsánat 167. 1. 

1 Ilettínger: Das Priestertum der kath, Kirche. 163. ft'., 
2 Krogh-Thonning. Norweg. 
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Oltáriszentségről, annak tiszteletéről s e tisztelet hatásos-
ságáról, hogy világi hivek ajkain ily dogmatikai, myszti-
kus és aszketikus beszédek felhangzása nem jelenthet 
egyebet, mint a lélekölő jozefinizmus hatása alatt sokáig 
szunnyadt katholikus hitélet egyetemes fölpezsdülésé-
nek nagyarányú örvendetes megindulását világi hiveink 
körében. 

Sajátságos helyet foglal el hazánk történetében 
Apponyi Albert gróf máris. Minden ügyet, amelyhez 
hozzászól, az eszményi magasztosság szintájára emel fel 
magával. Most is, a mi, vagyis a magyarországi katholiku-
sok részvételét a bécsi eucharisztikus világkongresszus-
ban, a Magyarország helyzetének, a közte és Ausztria 
közt fennálló államjogi s testvéri viszonynak oly felsé-
ges világtörténelmi előtérbe állításával magyarázta meg 
nekünk és a világ összes katholikusainak, hogy igazán 
el lehet mondani, katholikus nép a föld kerekségéről a 
bécsi eucharisztikus világkongresszusban ily minden 
irányban fenségesen kidomborított ethikai öntudattal és 
programmal több aligha jelenik meg, mint a magyar. 

De halljuk Apponyi idevonatkozó nyilatkozatát tel-
jes szövegében ! Ilyen leckét az osztrák katholikusok 
«Isten országának szelleméről» még nem kaptak ! 

«Hozzánk is, így szólt beszéde végén, eljutott az a 
meghívás, melyei Ausztria egyházfejedelmei és kalho-
likusai az összes nemzetekhez intéztek s amelynek a 
legtávolabb élők is tömegesen készülnek megtelelni. 
Országunkat is néhány esztendő óta fokozott erővel 
ostromolja a vallási rombolás szelleme, mely karöltve 
jár a nemzeti ideál elhomályosításával : nemzeti veszé-
lyeink közt alig van súlyosabb ennél az ostromnál. 
Midőn tehát hitünket valljuk és annak védelmére erőt 
gyüjtünk ott, ahol az erőnek forrása van, az imádandó 
Oltáriszentségnél, egyszersmind hazafias, a szó-szoros 
értelmében honmentő cselekedetet végzünk. Ne mulasszuk 
el ezt az alkalmat, amely kínálkozik arra, hogy a 
magyarországi katholicizmus erejét kimutassuk és 
fokozzuk. 

Bécsben, másik államának székesfővárosában, meg 
fogjuk találni az Oltáriszentség zsámolyánál ősz kirá-
lyunkat, aki minket ott a többi nemzetek képviselőivel 
egyetemben vendégekid fogad, de egyszersmind a 
magyar zarándokok feje, azokkal együtt érez, együtt 
imádkozik, együtt vallja hitét. Fenséges látványa legfőbb 
hatalom lebomlása az isteni hatalom elölt ! E leborulás 
teszi azt naggyá, tiszteletre méltóvá, bizalmat keltővé, 
holott a föllázadás az isteni felség, az isteni törvény, 
a jog, az igazság ellen lerontja tekintélyét, aláássa 
erejét. S ha ekképaz Isten előtti egyenlőség magaslataiba 
fölemelkedve, együtt imádkozik a koronás király és hü 
magyar ncpe a hitben való megerősödésért, és ha együtt 
végzik azt a hitvalló imát ő felsége mindkét államának 
polgárai, úgy az Oltáriszentség kiapadhatatlan erőforrá-
saiból nem csupán a keresztény világnézlet fog diadal-
mas erőt meríteni súlyos küzdelmében, hanem kiáradhat 
azokból a megértés, a béke és szeretet szelleme is. mely 
Isten országának sajátja». 

Emlékezzünk csak vissza, mit mondott f. hó 7-én az 
országházban ugyancsak Apponyi Albert gróf «az oszlrák 
közvélemény minden rétegében, — amint mondá — és az 
osztrák kormányzati faktorok részéről is» megnyilatko-
zott «felfogások»-nak a világsajtóban, névszerint péld. 

Amerikában egyszerre, ugyanazon a napon, harminckét 
lapban Magyarország ellen folyó «hadjárat»-áról, amelyre 
e helyütt még vissza kell térnünk. Világkongresszust 
tartani Bécsben az Oltáriszentség tiszteletére s ugyan-
onnan a megérteni nem akarás, a békétlenség és szere-
tetlenség «hadjáratát» viselni a sajtóban s egyebütt világ-
szerte Magyarország ellen, — ez nem «keresztény világ-
nézet», ez nem «Isten országának sajátja». Ezt a dolgot 
a keresztény szeretet apostola, szent János, keményebben 
fejezte ki: «Omnis, qui odit fratrem suum, homicida 
est.» És «qui non diligit, manet in morte». 

Ismételjük, mert nem győzzük elégszer ismételni 
Apponyinak az egész világ jóérzésű emberei lelkének 
megszállására alkalmas szavait ! 

«Ha ekkép (Bécsben) az Isten előtti egyenlőség 
magaslataiba fölemelkedve, együtt imádkozik a koro-
nás király és hű magyar népe a hitben való megerősö-
désért, és ha együtt végzik azt a hitvalló imát ö felsége 
mindkét államának polgárai, úgy az Oltáriszentség 
kiapadhatatlan erőforrásaiból nem csupán a keresztény 
világnézlet fog diadalmas erőt meríteni súlyos küzdel-
mében , h a n e m kiáradhat azokból a megértés, a béke és 
szeretet szelleme is, mely Isten országának sajátja». 

Dicsősége marad Apponyinak mindörökké, hogy a 
bécsi eucharisztikus világkongresszus e kényes pont-
jára oly hathatósan rámutatott, hogy annak hatása alól 
sem a kongresszust előkészítő magyar bizottságot, sem a 
kongresszusban jelen leendő magyarokat többé senki és 
semmiféle körülmény ki nem zökkentheti, s kötelessé-
güknek most már csak úgy fognak eleget tehetni, ha 
a bécsi eucharisztikus kongresszuson az osztrák katho-
likusokat a «megértés, a béke és szeretet — Isten 
országa—szellemére» szóval, ha kell, és megjelenésök-
ben, természetesen példával kioktatni el nem mulaszt-
ják, kimutatva az egész világ előtt azt, hogy szent István 
magyar birodalma, nem — amint tervbe van véve — 
osztrák provincia vagy gyarmat, hanem, élő valóság 
szerint, fenséges és az Oltáriszentség imádásában a száz-
osztrák császársággal legalább is egyenértékű s egyen-
rangú, sőt talán Isten előtt valamivel több, mert «apos-
toli» királyság. 

* 

H u d a p e s t . Gyászjelentés királyunk bécsi udvartar-
tása lelkipásztori főnökének haláláról. 

Mayer Lőrinc dr., diocleai fölszentelt püspök, bécsi 
csász. kir. udvari és várplébános haláláról a következő 
magyar szövegű gyászjelentés jelent meg és érkezett 
hozzánk : 

«A cs. és kir. udvari kápolna papsága va l amin t a 
Szent Ágostonról nevezett cs. és kir. felsőbb papképzö-
intézet szomorú szívvel tudatja, hogy nagyméltóságú 
és főtisztelendő dr. Mayer Lőrinc úr diocleai fölsz. 
püspök, cs. és kir. udvari- és várplébános, az osztrák 
császári Ferenc József-rend nagykeresztese, az udvari 
jubileumi ezüstérem és az udvari jubileumi keresztnek 
tulajdonosa, a Szent Józsefről nevezett toskanai nagy-
hercegi rend vitéze, a II. oszt. török császári Medsidié-
rend tulajdonosa, a wiirttembergi királyi korona-rend 
vitéze a csillaggal, a romániai Csillag királyi rend fő-
tisztje, a szász Ernő hercegi házi-rend I. oszt. vitéze, 
a belga királyi Lipót-rend és a pápai Szentsír-rend 
vitéze, a kettős nagy Salvator érem tulajdonosa, cs. és 
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kir. valóságos belső titkos tanácsos, a Szent Ágoston-
ról nevezett cs. és kir. felsőbb papképzőintézet kor-
mányzója, O Szentsége bázi főpapja, Szent Egyedről 
nevezett sümeghi apát, bécsi hercegérseki szentszéki ta-
nácsos, a bittudományok doktora, a bécsi theologiai 
doktori kar tagja, Markgrafneusiedl, Grosshofen és Ischl 
díszpolgára stb. stb. 1912. május hó 13-án, hétfőn déli 
12 órakor, hosszú, fájdalmas betegség és a haldoklók 
szentségeinek ájtatos fölvétele után, életének 84. évé-
ben, az Úrban elhunyt. A megboldogult földi maradvá-
nyai f. hó 17-én, pénteken délután 3 órakor fognak a 
cs. és kir. udvari kápolnában ünnepélyesen beszentel-
tetni és azután a hietzingi temetőben nyugalomra he-
lyeztetni. Az ünnepélyes engesztelő szent mise-áldozat 
f. hó 18-án, szombaton délelőtt 11 órakor log a cs. és 
kir. udvari kápolnában az Úrnak bemutattatni. Wien, 
1912. május hó 13-án.» 

A bécsi csász. és kir. udvari plébánosok haláláról 
eddig magyar gyászjelentés aligha jelent meg. Ez a 
mostani ennélfogva mint novum et unicum jelenik meg 
krónikánkban. Ezért, de egyúttal azért is illőnek talál-
juk közölni e megemlékezést ő felsége bécsi udvari fő-
papjáról, mert a boldogult — ő felsége és az ő családja 
lelki életének intézésében elsőrangú szerepet játszott s 
a szent Ágostonról nevezett bécsi fensőbb papnevelő 
intézetnek, ahol Magyarországból is számos itjú áldozó-
pap végzi doktorátusi tanulmányait, harminc évnél to-
vább volt főigazgatója. 

Ö felségéhez és közvetetten családjához Mayer Lő-
rinc püspöknek páratlan volt a lelki viszonya. O volt 
ő felségének 1868 óta, amikor Columbus kanonok bi-
zonyos okoknál fogva lemondott, a gyóntatója. Ugyané 
tisztet töltötte be utóbb Erzsébet császárnénál és király-
nénál is. O felsége idősb gyermekeinek, Gizellának és 
Rudolfnak is ő volt a lelkiatyja. Rudolf trónörököst 
keleti útja alkalmából a Szentföldön ő vezérelte. Rudolf, 
majd aztán Erzsébet roncsolt holttestét, megrendítő 
fájdalmak közt, ő fogadta az udvari templomban első-
nek. Szóval, a fölséges uralkodó szűkebb családi életé-
ben a legintimebb részletek Mayer püspöknek jutottak 
ki osztályrészül. Szerette a tudományt és a művészetet. 
A jótékonyság gyakorlásában is elüljárt. Nyugodjék 
békével ! —u —la. 

* 3 

A magyarok római zarándoklatairól . 
Ez évben már eddig is két nagyobbszabású magyar 

zarándoklat volt Rómában s ezenkívül úgy hírlik, orszá-
gos Népszövetségünk is impozáns számmal készül majd 
ősszel Szentséges Atyánk elé járulni. Honfitársainknak 
épen eme római zarándoklatai elmulaszthatatlan alkal-
mul kínálkoznak arra, hogy Szerkesztő Úr kegyes enge-
delmével az alábbiakban egyetmást papírra vethessek. 

Föl-fölhangzik néha a panasz, hogy a külföld igno-
rálja jelességeinket, nem méltányolja törekvéseinket. 
Joggal bosszankodunk, ha látjuk, mint nyúlnak át egy-egy 
külföldi térképen — természetesen tisztán «helyszűke 
miatt» — az AUSTRIA szó öreg betűi Magyarország 
területére is. Hányszor s hányan bosszankodtunk már 
azon is, hogy még az olasz Civiltà Cattolica sem tud 
máskép, mint csak erős osztrák akcentussal írni, vala-
hányszor magyar állapotokai ismertet. Sőt mintha csak 
azt is elfelednék néha, hogy a magyarnak van élő 

magyar nyelve is, melyet a magyarok értenek s egy-
másközt beszélnek, akárcsak az angolok az angolt, az 
olaszok az olaszt, vagy a sátoros cigányok a cigány 
nyelvet. Mert a Corriere d'Italia római napilap f. évi 
május 7. számában, ahol beszámol a magyar zarándo-
kok pápai kihallgatásáról, azt írja, hogy a pécsi püspök 
úr tolmácsolta a magyaroknak a Szentatya szavait «in 
tedesco», azaz német nyelven. 

Ezzel kapcsolatban érdekesnek tartom megemlítni 
azt is, hogy mikor Őszentsége Zichy püspök úr beszé-
dére a magyarokhoz intézett gyönyörű válaszában Ma-
gyarországról mint Regnum Marianumról és szent István 
király országáról emlékezett meg, az Osservatore Ro-
mano, mely a Szentatya válaszát közölte, szent István 
királyunk nevét «il protomartire Santo Stefano» epithe-
tonos alakban adta Őszentsége ajkaira. E furcsa «sajtó-
hibát» is inkább komikusnak semmint tragikusnak 
tarthatnók, lia nem tudnók, hogy az Osservatore a Va-
tikán hivatalos lapja s így az egész világsajtónak első 
hiteles forrása, melyből az egyházi világkrónika adatait 
merítik. Sokan gyanútlanul és kritikátlanul veszik tu-
domásul az Osservatorénak e hibás közlését, mások 
pedig esetleg azon fognak csodálkozni, hogy a római 
pápa miképen tudta ily sajnálatos módon összetévesz-
teni szent István magyar királyt szent István első vér-
tanúval. Arra persze nem gondolnak, hogy valamely 
jóhiszemű naivitással falzifikáló olasz riporter tollhibái-
ért csak mégsem szokás magát a római pápát felelőssé 
tenni. 

Azonban korántsem akarnám ezért akár az Osser-
vatore, akár a Corriere lapot a legkisebb rosszakarat 
vagy elfogultság vádjával is illetni. Tulajdonképen egyik 
sem rossz madár, ha néha egyik-másik rosszul is énekel. 

Mennyi jóakarat van irántunk épen az olasz újsá-
gokban ! Mihelyt hire járja, hogy Rómába magyarok 
érkeztek, a Corriere is kiküldi tudósítóját, aki aztán 
lelkiismeretes ügybuzgalommal futkos idestova infor-
mációkért. A megintervjuolt magyaroktól azonban leg-
több esetben alig kap okosabb választ, mint azt, hogy : 
«Non capisco italiano». A közös audenciára sem juthat 
be, mert jegye nincs hozzá. Ilyenkor a szegény kikül-
dött tudósító, hogy üres papírral mégse térjen vissza, 
végig bámul egyszer az «érthetetlen» magyarokon, aztán 
hazasiet a szerkesztőségbe s cikket ír, hosszút, részle-
teset, arról amit épen látott : «a mágnások díszmagyar-
járól» (i ricchissimi costumi dei magnati), «szőrmével 
szegélyezett bársony dolmányukról» (le casacche di 
velluto orlate di pelliccia), «csillogó gombjaikról» (i 
bottoni gemmati) és «drágakövekkel ékített markolatú 
görbe kardjukról» (le ricurve scimatarre tempestate di 
gemme nell' impugn attira). Ir pedig minderről az olasz 
stilisztika előkelő szépségeivel. S mi ezért is hálásak 
lehetünk iránta. De ami cikkében már nem bársony-
dolmányról avagy csillogó magyar gombokról szól, az 
telve van agyonhallgatott érdemlegességekkel, hiányos 
adatokkal, téves információkkal. 

Ha azonban zarándoklataink vezetői esetről-esetre 
gondoskodnának arról, hogy legalább az Osservatore 
és Corriere idejekorán pontos adatokat, rövid, de kor-
rekt értesítést kapjanak a magyar zarándoklatról (kik 
vezetik? milyen alkalomból jönnek? a fontosabb fak-
torok közül kik vesznek részt benne ? stb.) ; ha az 
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audiencia napjára a Corriere tudósítójának is (az Os-
servatore gondoskodik önmagáról) biztosítanának egy 
belépti jegyei; ha a pápai kihallgatáson gyorsírót alkal-
maznának, — meglepő eredményre jutnánk. Ha eddig 
a külföld csak ignorálni tudott bennünket s ha az olasz 
sajtó, melynek annyiszor van alkalma részletesen fog-
lalkozni velünk, hamis képet festett eddig rólunk, ily 
intézkedés ügyünkön bizonyára előnyösen változtatna. 
«Mért élhetetlen, aki élni vágy?» — mondja Vörösmarty. 
S igaza van. Ha akarjuk, hogy helyesen ismerjenek 
bennünket, rajtunk múlik, tegyünk róla. Zarándokla-
taink vezetőinek pedig még csak semmi nagyobb fá-
radságába avagy költségébe sem kerülne, ha a fennt-
említett pontokat figyelmére méltatnák. De ínég ha va-
lami kis kiadást épen vonna is maga után, ne feledjük, 
hogy a «Religio» Tájképeinek Mestere szerint «a mai vi-
lágban ingyen csak a virág nyílik, csak a fecske csi-
csereg», de olasz gyorsíró ingyen nem stenografál. 

Ilyformán könnyebben lehetségessé válhatnék az is, 
hogy a magyarok pápai audienciáiról pontosabb, tör-
ténethű feljegyzések készüljenek. E sorok írója legalább 
az utolsó öt évben jelen volt úgyszólván minden kisebb-
nagyobb kihallgatáson, melyet Őszentsége magyar za-
rándokoknak adott; jól tudja tehát, mennyi szép epi-
zódról nem szerezhettek az érdekeltek tudomást pusztán 
az újságok hiányos beszámolása miatt. Ilyen kedves 
epizód volt például legutóbb is X. Pius és Giesswein dr. 
közölt, mikor ez utóbbi az esperantistákra a Szentatya 
áldását kérte. Ezen fölül hányszor akart Őszentsége 
egy-egy szót, egy-egy gondolatot különösebb módon 
hangsúlyozni nekünk, de sajnos az ilyesmiről is úgy a 
Szentatya beszédének tolmácsolói, mint az újságok köz-
lései legtöbbször hallgattak. Ha a pápánál a magyarok-
kal néha idegenek is vannak jelen, ezek nem győznek 
bámulni azon, mikép beszélhet a pápa a magya-
rokról ennyi szépet, oly lelkesedéssel, mint azt tenni 
szokta. Nem gondolták volna talán soha, hogy a magyar 
nemzetet is valaki — és nem is akárki — «una gente 
forte, generosa, magnanima»-nak nevezhesse. Olaszok-
nak is feltűnt, hogy mennyire szeret a Szentatya a 
magyarok előtl személyes magyar emlékeivel előállani. 
«Úgy-e, cari miéi ungheresi (kedves magyarjaim), hogy 
már Velencében szerettük mi egymást?» — mondotta egy 
húsvéti audiencián (l!)09-ben). Még most is fülünkben 
csengenek ama szép szavak is, melyek 1910-ben a magyar 
korona-ünnepély alkalmával hangzottak el Őszentsége 
ajkairól, ugyancsak velencei magyar emlékek hatása 
alatt: «Mi é dolce ricordare, — oly édes nekem, mondá, 
ez alkalommal megemlékeznem elsősorban Szent Gellért-
ről, Csanád első vértanúpüspökéről...» X. Pius, akinek 
atyai szeretete átöleli az egész világot, a franciáknak 
azt szokta mondani : «Szeretlek titeket, mert szenvedtek, 
mert üldöznek benneteket»; a németeknek: «Szeretlek 
titeket s bámulom férfias munkátokat» ; a lengyeleknek : 
«Szeretlek titeket, mert árvák vagytok» ; az olaszoknak : 
«Szeretlek titeket, vérbeli édes testvéreimet» ; nekünk 
magyaroknak azt mondja: « Praediligo vos.» 1910-ben 
Magyarországot ahhoz hasonlította, aki az evangelium 
elbeszélése szerint a tíz csodásan meggyógyult közül 
egyedül tért vissza s mutatkozott hálásnak. A francia 
nép joggal büszke arra, hogv ő az egyház idősebb leánya 
(«la fille aînée de l'Église») ; de Őszentsége szerint, aki 

újabban különös nyomatékkal szokta Magyarországot 
Franciaországgal szembeállítani, mi meg a «filia praedi-
lecta» vagyunk. Már pedig ki ne tudná, hogy a leányok-
nál manapság nem épen az öregség képezi első sorban 
a dicséret, szépség és szeretet kritériumát ? 

De sietek már az utolsó pont felé. Pedig, ha oly 
messze nem vezetne, a magyarok római zarándoklatai-
val kapcsolatban sok egyebet is szóvá lehelne ilt tenni. 
Igaz, talán többet érne, ha más, hivalottabb egyén tette 
volna meg e helyen megjegyzéseit ama kérdésekre vonat-
kozólag, melyekre föntebb futólag kitértem ; de ha nem 
vennénk tollat kezünkbe, valahányszor érezzük, hogy 
mondani valónk megírására esetleg nálunknál hivatot-
tabbak is létezhetnek, úgy hiszem, ily elvvel minden 
okos és hasznos munkát eleve lehetetlenné tennénk. 

Floznik György dr. 

Az emberi t ermésze t e lső é le te leme. Irta : Jrodú 
Schweitzer József, kalocsai nagyprépost. Kalocsa, 1912. j o m 
87 1. Ara 1 korona. 

Mélyen járó természetbölcseleti tanulmány, az 
anyagelviek ellen irányítva. Mind kiindulási pontjaikat, 
mind pedig következtetéseiket boncoló kés alá veszi s 
kimutatja gondolkodásuk téves voltát. Az anyag nem 
létezik magában, az anyagból magából se életet, se cél-
szerűséget levezetni nem lehet. Különösen az embe-
ren részletezi ezt s kimutatja, hogy mindaz, amit az em-
beren észlelünk, egy szellemi s az anyagtól lényegesen 
különböző elv nélkül meg nem érthető. 

Dicsérjük mindazokat, akik ilyen tanulmányokkal 
foglalkoznak s ez által állandóan figyelmeztetik az anyag 
vizsgálódásába elmerült tudósokat, hogy mekkora egy-
oldalúságba esnek a tudomány mai elaprózódása, az 
ú. n. szakszerűség túlhajtása folytán. Ez ma ugyanis a 
főbaj, a részletekbe való túlságos merülés, a vizsgáló-
dások szétszóródása, a nagyobb területek egy egységes 
szempont alá való foglalásának elhanyagolása. Ebből 
ered legtöbb tévedés. Olyan ma sok tudós, kivált a 
természettudomány sokféle ágában, mint a sajtba fúró-
dott kukac, nem tudja, nem látja, hogy a sajton kívül 
más is van. Innen tisztára az anyagra és az anyagi 
okokra igyekszik visszavezetni mindent, ami erre vissza 
nem vezethető. 

Igaz, hogy viszont sok természetbölcselőnek is 
szüksége van szélesebb látókörre, nevezetesen a termé-
szettudományi kísérletek által megállapított tények ala-
pos ismeretére. Mert aztán szillogismusai magukban 
igazak lehetnek, csakhogy nem támaszkodnak elég szi-
lárd bázisra, nem árulnak el elég jártasságot a természet 
ismeretében, könnyen igazságtalanok, vagy nem is értik 
meg a természettudósok állításait. 

Mindkét oldalon kerülendő tehát az egyoldalúság. 
A füzet kissé nehéz olvasmány, mint ez már vele-

jár a természetbölcseleti fejtegetéssel s nem ártott volna 
egy kissé szélesebb természettudományi körültekintés, 
különösen a hazai szellemi áramlatok szempontjából.1 

De a szerző így is hasznos munkát végzett s boncolga-
tása komoly érlelésen alapszik. x. 

i Pl. Méhely Lajos zoologusunk egy kis megcibálása amiatt, 
miért kapaszkodik folyton Mózes teremtéstörténetébe, melyhez 
nem ért. 
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A lo re t tó i l i tánia . Elmélkedések e litániának egyes 
könyörgései fölött példákkal és tanulságokkal. (Zollner 
ev. Jánostól.) Magyarul írta és kiadja Kapui] Károly 
vámoscsaládi plébános. 1912. Szombathely. 439 1. 

Egyik legkedvesebb ájtatosságunknak, a lorettói 
litániának, fejtegetése. Zollner munkája, melyet Kapuy 
magyarra dolgozott át s ezáltal irodalmunkat oly mun-
kával gazdagította, mely alkalmas arra, hogy a Mária-
tiszteletben letéteményezett egyházi tan gazdag kincsei-
vel megismerkedhessünk. 

Minden egyes könyörgésen érezzük a dogmatikai 
alapot, melyből az kinőtt, amint egyáltalán a kath. 
kultusz a dogmatikai tanok gyakorlati kifejezése. A kettő 
között a Iegszervesebb összefüggés áll fönn. Azonkívül 
ami e munkát kiválóan hasznos olvasmánnyá avatja, 
az a példák, a történetkék tömege, melyekben a Mária-
tisztelők egész serege vonul föl elöltünk a legkülönbö-
zőbb időkből és országokból s a belőlük leszürődő 
ama tanulság, hogy Mária az ő tisztelőit soha sem 
hagyja el. 

Megértés, fölbuzdulás és Mária iránt való bizalmunk 
erősödése lehet e munka olvasásának a gyümölcse. 

Nagyon hasznos egy hitbuzgalmi, irodalmi termék 
tehát ez a könyv, egyútlal jól stilizálva, könnyen fogal-
mazva. Bizonyára sok kath. hívőnek a kívánságát tel-
jesítette e műve kiadásával a szerző, melyre ezennel föl-
hívjuk a «Religio» olvasóinak figyelmét. —s. 

* 

J e s u s im Urtei l d e r J a h r h u n d e r t e . Von Gustav 
Pfannmüller. 1908. Leipzig und Rerlin. Druck u. Ver-
lag von R. G. Teubner. 8° 546. 

III. Tyndall ellenvetése: A természettudomány fölté-
telezi az állandó s megmásíthatatlan természettörvénye-
ket ; ezen az alapon nyugszik a természettudományos 
kutatás lehetősége ; ha a csodát lehetségesnek tartjuk, 
vagyis a természetfelettinek beavatkozását a természet-
törvények menetébe, folyamatába, úgy ezen kutatás 
lehetősége megszűnt. Válaszunk egyszerű. A természet-
tudomány sok mindent feltételezett már valamely ked-
ves elmélet kedvéért s ezen feltételezett igazságokat sok-
szor megcáfolták a tények ; a tények mindig nagyobb 
bizonyító erővel bírnak, mint az elméleti föltevések. 
Mennyivel ésszerűbb volna inkább ily tételt állítani fel: a 
természettörvények változatlanul működnek az egyes 
jelenségekben mindaddig, míg a természet Ura fensőbb 
okból ezen működéstől eltérő történést nem eszközöl. 

A «geschlossene Naturkausalität» alapján akarják 
a csodákat kiküszöbölni ; minden okozat szerintük csak 
a véges természetben bírja okát, teliát természetfeletti 
ok nem létezik. Persze ez csak állítás, melyet semmi-
vel sem tudnak bizonyítani ; méltán mondja Paulsen : 
«dass die Geschlossenheit der Naturkausalität nicht eine 
bewiesene Tatsache ist, sondern eine Forderung oder 
eine Voraussetzung, womit der Verstand an die Auf-
gabe der Erklärung der Naturerscheinungen herantritt». 
Szóval merőben feltevés az s nem tény, hogy az 
egyes történésekben csupán természetes okok működ-
nek közre s hogy természetfeletti felfogás sohasem 
érvényesülhet ! Persze modernebbnek tűnik fel s elő-
kelőbbnek, ha szuverén fölénnyel valaki egyszerűen 
oda veti: csak a természettörvényekben hiszek, csodák-
ban nem! Es miért? Kérdjük. Talán azért, mert nem 

érted? Sokat nem értünk mi gyarló, korlátolt felfogá-
sunkal. Gyönyörűen mondolla Tisza István gr., Kálvin-
nak e hivő s kétségtelenül nagy tehetségű követője, 
egyik beszédében: «Van-e érthetetlenebb dolog az emberi 
elme előtt, van-e nagyobb abszurdum a mi emberi fel-
fogásunk szerint, a végtelen nagy és végtelen kicsi 
fogalmánál. Van-e az összes dogmák terén fölfoghatatla-
nabb, abszurdabbnak látszó dolog, mint ez a matemati-
kai igazság, melyet hinnünk kell, mert rájutunk mate-
matikai okoskodások logikájának vas kényszere alatl 
és hinnünk kell, mert beválik az életben, egyes gyakor-
lati képletekben.. . Ha ennél a száraz logikai tudo-
mánynál is hinnünk kell, mert rákényszerít a logika, 
törvényekben, amelyeket fel nem foghatunk, meg nem 
érthetünk — akkor nem nevetséges dolog-e a lét leg-
magasabb problémáinál odaállani ezzel a szerény, 
nyomorult elménkkel. . . és azt mondani, hogy én nem 
hiszem azt, amit én meg nem értek, mintha azt mon-
daná a tükör, hogy csak azok a napsugarak léteznek, 
amelyek az ő maroknyi felületére esnek.» 

Mások Jézus csodáit hipnózissal vagy autósugges-
tióval akarják magyarázni. — Mily felületes ellenvetés! 
Hát a viharzó tengert lehet hipnotizálni? vagy távol-
levő beteget? vagy halottat? 

Egyébként a hitetlenek manapság is ezrével láthat-
nak csodákat, pl. Lourdesban, s hányan térnek meg? 
Nem hiába igaz Krisztus Urunk szava : «Senki sem jöhet 
én hozzám, hacsak az Atya nem vonzza őt.» S kit vonz? 
Aki akadályokat nem gördít a hit kegyelme elé. A lelki-
ismeret letaposása, a léha életmód, a megismert igazság 
elleni tusakodás stb. mindezek meggátolják a hit dia-
dalát az egyénekben. 

Lourdesban csonttörés, tüdővész, idült bénaság s 
más betegségek tűntek el csodás módon, orvosi látlele-
tek bizonyítják e gyógyulást stb. Tehát modern tudósok 
győződhetnek meg arról, hogy természetes uton ezen 
jelenségeket megmagyarázni nem lehet. Még hipnózis-
sal sem; maga Rernstein is elismeri «dass die Sugge-
stion nicht herstellen kann, was einmal zerstört i s t . . . 
dass sie die Mikroben nicht tötet, die Tuberkeln nicht 
verkalken macht, . . . dass die Psychoterapie weder eine 
Entzündung lösen, noch die Entwicklung eines Tumors 
oder einer Sklerose aufhalten kann». Ehhez hasonlóan 
nyilatkozik többek közt Imbert dr. is, a clermonti 
orvosi fakultás egyik tanára: «Hirtelen nem gyógyul 
meg a legkisebb vágási seb sem. Idegfelizgatás és szug-
geszció által magyarázni meg a hirtelen gyógyulásokat, 
olyan fogás, amelyet csak a gondolkodásra képtelen 
szabadgondolkodók találtak k i . . . Azon orvos, aki a 
lourdesi csodás gyógyulásokat tagadja, vagy pedig puszta 
idegizgalmakból és bárminemű szuggesztív erőkből akarja 
magyarázni, vagy közönséges hazudozó, vagy teljesen 
tudatlan.» 

Forell dr., ki a hipnózis terén szakember, azt 
mondja, hogy a hipnózis csak kicsiny bajoknál, pl. 
fejfájás, étvágytalanság stb. s kisebb jelentőségű ideg-
bajoknál segít. Strumpel dr. szerint a hipnózis vagy 
szuggesztió csak oly bajokat gyógyít, melyeket képzel-
gés és szuggesztió okozott. 

Tolstoj különcnek mutatja magát vallási kérdésben, 
mint általában élete is az volt. Azt írja egyik munká-
jában, hogy reá rézve közömbös az a kérdés, vájjon 
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Krisztus Isten volt-e, vagy ember csupán. Ez a kérdés 
pedig nagyon fontos ; mert ettől függ, vájjon kötelez-e 
tanítása vagy sem, vájjon parancs-e nekem az ő óhaja, 
vagy csak tanács, melyet büntetlenül mellőzhetek. 
Komolyan kereste az igazságot Tolstoj, kár, hogy meg 
nem találta. Egyébként a kereszténységről nagy elis-
meréssel nyilatkozik. 

Th. Carlyle felismeri, hogy a kereszténységben nem 
emberi, hanem isteni tanok vannak letéve, azért hittel 
kell közelednünk ezekhez s nem szabad a kutató ész vizs-
gálódásaira bíznunk azokat. Helyesebb az álláspont, mely 
vallja, hogy a kereszténység isteni tanai mind a hitnek, 
mind a józan észnek képezik tárgyát, amennyiben tudni-
illik ésszerüleg is elfogadhatom még a hittitkokat is, mivel 
azok elfogadására meggyőző érveim vannak ; tehát 
mikor hiszek misztériumokban pl. a szentháromság 
tanában, — nem kell megtagadnom józan eszemet, 
ellenkezőleg, hiszek, mert eszem is meggyőz e tanok 
elfogadhatóságáról. Krisztus csodái, élete, teltei, meg-
győznek, hogy ő igazmondó, tehát metafizikai bizton-
ságra teszek szert arra nézve, hogy elfogadjam tanait ; 
s épen akkor járok el következetlenül, ésszerűtlenül, ha 
ezen meggyőző érvek ellenére is kételkedem, vagy hitet-
len vagyok. — Ez a rationabile obsequium fidei. — Th. 
Carlyle egyébként hivő anglikán, soraiból a keresztény-
ség szeretetének melege árad. 

Goethe vallási felfogása kuszált. Krisztus neki 
talányszerű, bár sok helyütt elragadtatással ír róla s a 
kereszténységről. Jacobinak 1813-ban így ír egyik leve-
lében : «mint költő s művész több istenségben hiszek, 
mint a természet szorgos kutatója pantheista vagyok, s 
ha egyéniségemnek, mint erkölcsi lénynek, Istenre van 
szüksége, ezen igényem kielégítéséről is gondoskodtam.» 
Elszomorító, ha tapasztalni vagyunk kénytelenek, hogy 
a legfontosabb, a legéletbevágóbb kérdésekben ily cinikus 
és egymással ellentmondó fölfogással bírtak sokszor az 
emberiség legnagyobb tehetségei is. Persze vallási kér-
désekben ne is Spinozától tanuljon az ember! 

Schiller világnézetét Kant bölcseletéből meríti. Szent-
írásban, kinyilatkoztatásban nem hisz. 

Heine a kereszténységet sivárnak találja, mert — 
szerinte — elfojtja az életörömöket; látszik, hogy nem 
élt annak szellemében, mert okvetlen rájött volna arra, 
hogy a helyesen fölfogott keresztény lelkület derűs 
kedélyvilágot, nemes örömöket nyújt s hogy ezt a 
gyermekiesen ártatlan lelki világot semmi meg ne za-
varja, tiltja a léha, szennyes gyönyöröket, melyek bús-
komorságra, világfájdalmas kedélyre hangolják a ki-
ábrándult kéjenceket. 

Kant tanai sokakban megingatták a hitet; Kant 
szerint Istenről, a halhatatlanságról, a szabadakaratról 
alkotott nézeteink csupán csak föltevések ; szerinte a 
vallás a kedélynek koholmánya. 

Mily kár, hogy oly sokan szívják magukba Kant 
eszméit, sokszor csupán csak azért, hogy képzelteknek 
tűnjenek föl ; azt hiszik magukról, hogy ezzel már a 
kor színvonalán állanak. Úgy bánnak sokan a keresz-
ténységgel, mint a tékozló fiú az örökséggel ; ha el-
tékozolták, visszajönnek, kopogtatnak ismét az atyai 
háznál, bebocsáttatást kérve. így tett Schopenhauer is, 
Voltaire is, meg a többi. Az előbbi is büszkén hangoz-
tatta egészséges korában : «Der Philosoph bedarf keines 

Christus», de mikor halálos beleg volt, epekedett utána 
s beismerte, hogy saját bölcselete Isten nélkül elég-
telennek bizonyul a szenvedés napjaiban. Szerencsét-
lenek, kik még rá nem jöttek, hogy Istenre mindenkor 
szükségünk van. A hitetlen Voltaire is papot hivatott 
betegségében; de nem engedték be hozzá «jó barátai». 
Akárcsak azok a gondos (?) rokonok, kik az Egyház 
szolgáját csak akkor engedik be a haldoklóhoz, mikor 
már eszméletét veszítette, nehogy fölizgassa. Pedig az 
orvosok is azt mondják, hogy a beteg testi állapota 
épen akkor javul, ha lelkileg teljesen rendbe jött. 
A lelki béke megnyugvást biztosít számára, ez ismét 
a szív működését segíti a normális keretek közé. 

Sok megértéssel ír Ibsen Istenről, valóban keresz-
tény eszmék hevítik lelkét s irányítják költői tehetségét ; 
ugyanezt mondhatjuk Björnsonról is. 

Erősen letér a keresztény álláspontról a stíriai 
költő Rosegger; leírja «Mein Himmelreich» című müvé-
ben, hogy mily képet alkot ő magának Krisztusról. 
Hát ez torzkép, amilyen Krisztus sohasem volt ; pedig 
ugyancsak nem talál arra sehol támpontot, hogy Krisztust 
közönséges embernek tartsa emberi hajlamokkal s hi-
bákkal . Tichy Sándor. 

Az őskeresztény áldozat Jreneusig. <x.> 
G) Jusztin Első Apologidja. 

(A 65., 66. és 67. fejezet : a keresztény 9-uaía, vagyis az euch, 
kenyér és bor Krisztus teste és vére.) 

A «Dialógus» szerint — mint az imént láttuk — 
a Malakiás által előrehirdetett, majd a Krisztus által 
előirt s a keresztények által a földkerekségen be-
mulatott Istennek tetsző áldozatok (9-oaíat) a kenyér 
és a kehely fölajánlásában állanak. Külső, látható 
adományok, melyeket imák és hálaadások kisérnek. 
Ez Jusztinra vonatkozó megállapításunk Harnackék-
kal szemben, akik szerint «ami^az eucharistiában föl-
áldoztatik, azok egyedül az imák és hálaadások», 
vagyis az, amit Jusztin szerint a diasporás zsidók 
tartotlak áldozatnak. 

Tételünk, mely csupán csak az őskeresztény ál-
dozat fogalmi megállapítására vonatkozik, Jusztinból 
ezzel meg van oldva. Úgy érzem azonban, mintha 
megállapításunk teljességéhez még hiányzanék va-
lami; tudni akarjuk, vájjon Jusztin tisztára csak az 
anyagi elemeket magukat, t. i. a kenyeret és kelyhet 
tartotta-e a keresztények áldozatának, miután fön-
nebb tárgyalt két textusában, rámutatva a kereszté-
nyek íkiaca-jára, pusztán csak ennyit említett ? Avagy 
neki is az az eucharisztikus kenyér és bor több a 
merő földi elemeknél, mint a Didachénak avagy 
Ignácnak? Szinte kíváncsiságunk haj t arra, hogy ezt 
is megtudakoljuk töle. 

És Jusztin, egy másik munkájában ugyan, de 
erre is megfelel és pedig részletesebben, mint az 
első három század egyházi Íróinak bármelyike.1 

1 «Von unschätzbarem Werte sind die Mitteilungen 
Justins über die Kultusgebräuche der Christen. (Apol. I. 61 
sq.). Er durchbricht hier die Schranken der Arkandisziplin 
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Az Antoninus Pius császárhoz és a római sze-
nátushoz a keresztény vallás védelme érdekében 
(150 körül) intézett első Apológiájának három feje-
zete (65, 66, 67.) tartalmazza ezt a közelebbi s azt 
hiszem minden keresztény embert rendkívül érdeklő 
fölvilágosítást. Azért, habár a fogalmi meghatározás 
céljára, hogy Harnackékkal szemben ne az imába, 
hanem a tárgyi fölajánlásba helyezzük az őskeresz-
tény áldozat lényegét, teljesen elégséges is a «Dia-
lógus» előbb tárgyalt két fejezete: magának az áldo-
zat mivoltának közelebbi megismerésére jó lesz még 
ezt a három fejezetet is idéznünk, hiszen mai szó-
val élve, valóságos misemagyarázat az. Bizonyára 
azért irta meg oly részletesen, különösen lelki lako-
mai jellegét emelve ki, hogy a pogányok részéről a 
keresztények ellen istenitiszteletük miatt szórt igen 
meggyalázó vádak (hogy összejöveteleik alkalmával 
fajtalankodnak, hogy liszttel behintett gyermekhúst 
esznek stb.) hamisságát feltüntesse.1 

Ez a nagyon tanulságos és a protestánsok részé-
ről tömérdek magyarázattal kisért három fejezet a 
következő : 

65. Miután azt, aki hitéről és tanaink elfogadá-
sáról tanúságot tett, megkereszteltük, elvezetjük azok 
közé, kiket testvéreknek nevezünk, oda, ahol össze 
vannak gyűlve, hogy mind magunkért, mind azért, 
aki a hit világosságában részesült, mind pedig vala-
mennyi távollevőért áhítatos lélekkel, közösen imád-
kozzunk, hogy miután már az igazság megismerésére 
eljutottunk, ama kegyelemre is méltassunk, hogy 
erényes életűeknek s a parancsolatok megtartóinak 
találtassunk és ez által az örök életet kiérdemeljük. 
Az ima végeztével csókkal üdvözöljük egymást. Ez-
után a testvérek elöljárójának kenyeret nyújtanak 
át és pohár vizet és bort (eratta 7xpoa<pépsxai -ctp Tzpoea-
xûm xwv àSsXçwv apxoç, xai 7ïoxfjpiov uôaxoç xai xpà|Aaxoç), 
amit az átvévén, a mindenek Atyjának dicséretét és 
dicsőségét zengi a Fiú és a Szentlélek nevében és 
ezekért a tőle vett jókért hosszasan eucharistiát 
végez (uoiEfxat). Miután imáit és az eucharistiát el-
végezte, az egész nép kiáltja, Amen. Amen pedig 

und handelt einläszlich nichl blosz von der Taufe, sondern 
auch von der Feier der heiligen Eucharistie. Kein anderer 
Apologet ist ihm in der Bloszlegung des gröszten christlichen 
Geheimnisses gefolgt.» Bardenhewer : Patrologie 45. 1. — 
Batifjol részletesen indokolván nézetét, tagadja a «disciplina 
arcani» létezését az ősegyházban. Études d'Histoire et de 
Théologie positive. Paris. 1904. 3—41. 1. 

1 Minucius Felix 180 körül írt «Octavius»-ában olvasunk 
róluk. (Patr. Lat. III. 272. 1.) «Infans farre contectus, ut deci-
piant incautos, apponitur ei, qui sacris imbua tu r . . . huius 
proli nefas ! sitienter fanguinem lambunf, huius certatim 
membra dispertiunt, hac foederantur hostia.» A valóságos 
jelenlét, a reális praesentia hite mellett ennél a torzképnél 
alig lehet képzelni foghatóbb bizonyítékot ! Sokan ezt a Mi-
nucius Felixet tartják a legrégibb latin egyházi Írónak s igy 
Tertullián elé helyezik. (Bardenhewer Patrologie 57. 1. — 
Leimbach : Beiträge zur Abcndmahlslehre Tertullians. Gotha. 
1874. 3. 1.) 

héber nyelven annyit je lent : úgy legyen. Az előljáró 
imáinak végeztével és a jelenlevők fölkiáltása után, 
azok, akik köztünk diakónusoknak neveztetnek, a 
konzekrált kenyeret, bort és vizet (ánb xoö eùyapia-
XTjil-évxoç âpxou xai oi'vou xai 85axoç) a jelenlevők közt 
egyenkint fölosztják és a távollevőkhöz elviszik. 

66. S ezt a táplálékot (rj xpocprj aíftr;) magunk közt 
eucharistiának hívjuk, amelyben senki más nem 
lehet részes, mint aki igazaknak vallja tanainkat, 
aki a bűnök bocsánatát és a lelki megújulást esz-
közlő keresztséggel meg van keresztelve és Krisztus 
parancsai szerint él. Mert nem mint valami közön-
séges kenyeret (xoivov à'pxov) s nem mint valami kö-
zönséges italt vesszük ezeket magunkhoz; hanem 
amiként az Ige által megtestesült Üdvözitőnknek, 
Jézus Krisztusnak, teste és vére volt a mi megváltá-
sunk miatt, úgy arról az eledelről is, miután rajta 
az ő igéit tartalmazó imádság által hálaadás végez-
tetett (xïjv Sí £'J'/fjç Xóyou xoö nap' aíixoö eùyaptaxTfjit-eîaav 
xpo^rjv) s amelyből átváltozás folytán (xaxà (texaßoXijv) 
vérünk és lestünk táplálkozik, úgy vagyunk ki-
tanítva, hogy az ama megtestesült Jézusnak teste és vére 
(xai aápxa xaî aíjia.)1 Az apostolok ugyanis kommen-
táraikban, melyeket evangéliumoknak nevezünk, ránk 
hagyományozták, hogy Jézustól ilyen parancsot kap-
tak: t. i. hogy ő, vévén a kenyeret, miután hálát 
adott, mondotta : Ezt tegyétek az én emlékezetemre. 
Ez az én testem. S hasonlókép vévén a poharat s 
hálát adván, mondot ta : Ez az én vérem s azt csupán 
nekik nyújtotta oda. Hogy pedig ugyanez a Mythras 
misztériumaiban is hasonlókép történik, utánozni 
tanították a gonosz démonok. Mert mint tudjátok, 
vagy másoktól megtudhatjátok, az elé is, akit ama 
misztériumok hivei közé fölavatnak, néhány szó kísé-
retében szintén kenyeret és pohár vizet tesznek.2 

67. Attól az időtől fogva folyton emlékeztetjük 
erre egymást és akik vagyonosak vagyunk, vala-
mennyi szűkölködőn segítünk s állandó egyetértés-
ben élünk. Hasonlókép minden adományunkban 
magasztaljuk a mindenek Teremtőjét az ő Fia Jézus 
Krisztus és a Szentlélek által. És a Napról elnevezett 
napon (xai XY( xoö vpiou ÄsyqiEV7j r^ípa, vasárnap) mind-
nyájan, lakjanak bár egyesek városokban, vagy falva-

1 Ez annyira világos egy kijelentés, hogy maga Harnack 
is bevallja, hogy itt bizony valóságos testről van szó ; hanem 
azzal üti el a dolgot, hogy Jusztin ebben a nézetében a hel-
lenismus befolyása alá került. «Lässt sich nicht verkennen, 
dass Justin (Apol. I. 66.) die wunderbare, vom Logos gewirkte 
Identität des verdankten Brodes mit dem vom Logos ange-
nommenen Leib vorausgesetzt hat ; es dürfte hierin ein Ein-
fluss der in den griechischen Mysterien vorgestellten Wun-
der auf die Auffassung vom Abendmahl zu erkennen sein» 
DG. I. 203. 1. — Szóval ezeknek a tudósoknak már az Ur Isten 
se tudna oly világosan beszélni, hogy félre ne értsék. 

2 A Perzsiából átszármazott Mithras-kultusz nagyon el 
volt terjedve Bómában is. Balijjol : Études 12—13. 1. Jusztin 
eme megjegyzése nyilván mutatja azok tévedését, akik szent-
ségeinket a pogány misztériumokból származtatják. 
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kon, egy helyen jövünk össze, amidőn is, már 
amennyire az idő megengedi, az apostolok kommen-
táraiból (az evangéliumból) vagy a próféták iratai-
ból van fölolvasás. Erre, amint a fölolvasó abban-
hagyta, az előljáró (ó Ttpt/soxwç) belekezd a buzdító 
beszédbe. Ezután mindnyájan fölkelünk és imádko-
zunk és, mint már említettem, az ima végeztével elő-
hoznak kenyeret, bort és vizet (apxoç Ttpocpépexat x a í 
ofvoç y.ai öScop), az előljáró egész erejéből (özrj Sùvaptç 

aÙTw) imát és hálaadást (eùyccç ô|ioiojç xal eifyapKraaç 
àvaxé{j,7i£:) mond, a nép pedig hozzákiáltja Amen, 
amire a megáldott elemek (ánb TÖV eùyapiGrrjd-évxiov) 
szétosztása s a jelenlevők mindegyikének áldozása 
következik, a távollevőknek a diákonok viszik el. Akik 
földi javakkal vannak megáldva, belátásuk szerint 
adakoznak és amit összegyűjtenek, az előljáró keze-
lésében marad ; ő segít aztán az árvákon és özve-
gyeken, a betegség vagy más ok miatt segítségre szo-
rulókon, a fogságban levőkön és az átutazó idege-
neken, szóval valamennyi segélyre szorulónak ő viseli 
gondját. A Nap napján (vasárnap) jövünk össze 
mindnyá jan ; részint mivel ez amaz első nap, melyen 
az Isten, megfordítván a sötétséget és az anyagot, 
teremtette a világot, részint mivel üdvözítőnk Jézus 
Krisztus ezen a napon támadott föl halottaiból. Satur-
nus napja előtt való napon keresztrefeszítették őt s 
ugyanannak a napnak másodnapján, vagyis a Nap 
napján apostolainak és tanítványainak megjelenvén, 
mindazt tanította, amit nektek is figyelmetekbe aján-
lottunk. — így szól a három fejezet.1 

Hogy mit értett a császár a keresztények isten-
tiszteleti összejövetelének eme klasszikus leírásából, 
bajos elgondolni ; bizonyosan azt gondolta, amit szent 
Pál szerint a pogányok, hogy az «balgatagság», vagy 
valami ártatlan ra jongás; de azt mindenesetre ki-
vehette, hogy a rájok szórt gonosz vádak alaptala-
nok, sőt hogy magukban véve ezek a keresztények 
nagyon is jó emberek lehetnek, akik szeretik egy-
mást, összetartanak s valódi szociális érzékkel igye-
keznek egymás bajain segíteni. 

Nekünk ellenben ez a leírás megbecsülhetetlen 
értékű, mert teljes világításba helyezi a «Oialogus»-
ból merített ismeretünket az eucharisztikus kenyér-
ről és kehelyről, mint Krisztus által rendelt újszövet-
ségi áldozatról. Itt találjuk az oltani általános tétel 
összetevő részleteit.2 

Ugyanaz az eucharisztikus kenyér és kehely 
kerül ismét elő, illetőleg itt már a kehely tartalma : 
a bor és víz. Látjuk a menetet is, min mennek ezek 
a földi elemek keresztül, míg végre az a táplálék 

1 Migne : Patr. Gr. VI. 427—31. 1. — Archeológiai szem-
pontból tárgyalja: Wilpert : Fractio panis. Freiburg. 1895.42. 1. 
(Die eucharistische Feier zur Zeit des hl. Justinus Martyr.) 

2 Batiffbl szerint (Etudes 18. 1.) : «Les apologies de saint 
Justin ne dissimulent rien, soit de la doctrine, soit de culte 
de l'Église, l'eucharistie notamment est dévoilée dans son 
rite matériel et dans sa signification dogmatique.» 

kerül ki az egészből, mely: reap' Ï)[UV si tyapiaxía xaXeí-

xac, melyet mi eucharistiának hívunk. Miután t. i. 
az előljáró Jézus utolsó vacsorai szavait tartalmazó 
imát elmondta fölöttük, többé nem közönséges ke-
nyér s nem közönséges ital az, hanem a megteste-
sült Jézus íesie és vére. Az történik Jusztin szerint a 
vasárnapi istentisztelet alkalmával, amit Jézus az 
utolsó vacsorakor tett és apostolainak tenni paran-
csolt. És pedig attól az időtől fogva folyton ismét-
lődik ez a keresztények között, amint az apostolok 
az evangéliumokban rájok hagyományozták. 

Amit tehát a Didaché egyszerűen, minden to-
vábbi részletezés nélkül csak &uaía-nak, áldozatnak 
nevezett ; ami Ignác levelei szerint az oltáron készül ; 
amit maga Jusztin a «Dialógusban» egyszerűen csak 
kenyérnek és kehelynek mondot t : az a kenyér-
ből és borból álló eucharistia az «Apologia» rész-
letezése szerint Krisztus valóságos teste és vére, 
mint újszövetségi áldozat. Ebből ért jük meg teljesen, 
miért bánt el Jusztin előbb oly keményen Tryphóval, 
midőn az a Malakiás mincháját a diasporás zsidók 
imáira és hálaadásaira magyarázta. Most már látjuk, 
mennyire önámítás volna ezt a kettőt azonosítani 
akarni, miután oly távol állanak egymástól, mint ég 
a földtől. 

A Didaché kontúrját, vasárnapi istenitiszteletét, 
így egészíti ki Jusztin teljes képpé : áldozat bemuta-
tása az a hivek áldozásával kapcsolatban, sacrificium 
et sacramentum, még pedig oly kép keretében, melynek 
alapvonásaiban teljesen ráismerünk a mai vasárnapi 
istenitiszteletünkre. Központja az most is a keresz-
tény kultusznak, mint az őskereszténységben volt. 

Bármely keresztény laikus olvassa is el ezt az 
apologiás szöveget, tisztára megérti belőle, hogy 
ez bizony elejétől-végig a mai katholikus fölfogás 
tanuja s hogy a kath. egyház ma is ugyanazt tanítja 
az eucharistiáról, ami ebben az Apologiában írva 
van. Világosan beszél Jusztin nagyon, nem hiába 
akarta a pogány rómaiakkal, tehát a keresztény 
gondolkodásban teljesen járat lan emberekkel, meg-
ismertetni a kereszténység nagy titkát. A theologus 
azonban még többet talál benne, mint a laikus; 
látja a fontos tani részleteket s nevezetesen azt, 
hogy sem a lutheri companatio, sem a kálvini jel-
képies magyarázat az eucharistiáról meg nem egyez-
tethető Jusztin előadásával. 

Már a benne való résztvevés körülményei mutat-
ják, hogy itt valami nagy dolognak kell történnie. 

Mint a Didaché a keresztséget és a tisztalelkű-
séget (gyónást) irta elő föltételül a résztvevőknek, 
Jusztin is három föltételt szab : az igazhitűséget, a 
keresztséget és igazi keresztény életet. Más nem lehet 
részese az itt leírt eucharistiának. Nemini alii licet. 
Lehet-e tehát az a kenyér és bor egyszerűen csak 
jelképe Krisztusnak, lia a résztvevőben ily szigorú 
föltételek követeltetnek? A képhez való közeledéshez 
ilyen föltételek nem szükségesek. Nem utal-e tehát 
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már ez a körülmény is arra, hogy itt valami szent 
dolognak, valami különös valóságnak kell lennie? 
IIa az eucharistia ugyanis egyszerűen csak képe 
volna az Úrnak, nem értjük, miért szah Jusztin a 
résztvevők elé ilyen magas föltételeket. De kell 
szabnia, mert hiszen világosan mondja, hogy a kon-
zekrált kenyér és bor nem közönséges kenyér és 
ital többé, hanem Jézus teste és vére. Mit foglal ez 
magában mást, mint az átlényegülést (transsub-
stantiatio), ami ismét kizárja Luther companatióját, 
mintha az Úr jelenlevő teste és vére mellett a kenyér 
és bor állaga is megmaradna. Az az állítás ugyanis, 
a kenyérre mutatva, hogy: ez Krisztus teste és vére, 
csak akkor való, ha a kenyér és bor nem az többé, 
ami a konzekráció előtt volt, hanem ha, miután át-
változáson ment keresztül, azzá változott, aminek 
mondatik. Különben így kellene beszélni : ez a kenyér 
tartalmazza az Úr testét. Nem hiába állítja tehát 
Jusztin párhuzamba az eucharistiát az isteni minden-
hatóság egy másik csodájával, az Ige megtestesülé-
sével ! Itt különös dolognak kell történnie, hogy való-
suljon az állítás: ez az én testem. 

Jusztin ugyan még kifejezetten nem használja a 
transsubstantiatio szót, de, az utolsó vacsorára hivat-
kozván, lerakja hozzá az alapot, föltételezi, ami 
aztán a későbbi theologiának oly mélyreható fejte-
getésekre adott alkalmat. Azt ellenben világosan 
mondja, hogy mikor történik ez a csodás átváltozása 
az elemeknek. Akkor, amikor t. i. az előljáró az Úr 
szavait (hoc est corpus meum, toutáaxt TÓ aw|j.a poO) 
tartalmazó imát elmondotta a kenyér fölött, ami 
ismét korrigálja a görögkeletiek ama fölfogását, 
mintha az átlényegülés az epiklésis által történnék. 
Jusztin itt nem hagy fönn semmi kétséget, rajta is 
van, hogy világos legyen, annyira, hogy az ős patrisz-
tikus irodalomban ő az első, ki Jézus utolsó vacsorai 
szavait is idézi, hogy tisztára lássuk, mit tartalmaz 
az előljáró konzekráló imája. 

Sokat foglalkoztatja a tudósokat az a részlet a 
66. fejezet közepe táján, hogy: az a táplálék (kenyér 
és bor), melyből vérünk és testeink átváltozás folytán 
(xaxà [isxaßoMjv) táplálkoznak, a megtestesült Jézus 
teste és vére. Mit kell itt az átváltozás alatt érteni ? 
Helytelen volna Steitzzal egyszerűen az emésztési 
folyamatra gondolni, mely által a bevett táplálék 
bennünk vérré és hússá válik. Ilyet nem irhatolt 
Jusztin a császárnak, egy nagy keresztény hittitkot 
magyarázva, melyet a megtestesüléssel állít pár-
huzamba. KCTXÀ ^E-CAßOX^V nem lehet más, mint azt 
Loofs, Weizsäcker s más protestánsok is elismerik, 
mint vonatkozás Ján. 6, 55-re (Aki eszi az én teste-
met és issza az én véremet, örök élete vagyon és én 
föltámasztom őt az utolsó napon.). Értelme tehát ez 
lehet : testünk az eucharisztikus táplálék által képessé 
tétetik arra, hogy egykor fölvegye a halhatatlanságot.1 

1 Struckmann : Die Gegenwart Christi in der hl. Euch. 
57. lap. 

Az eucharistiára vonatkozó sok theologiai kér-
désnek, illetőleg fejtegetésnek a magva van téhát 
elhintve Jusztin eme fejezeteiben,1 amelyek azon-
ban jelen dolgozatunk keretén kívül esnek. Nem is 
foglalkozunk velük, hiszen csupán a «Dialogus»-ban 
leírt s kenyérből és borból álló újszövetségi áldozatra 
akartunk vetni innen fényt. 

Egyet azonban mégis csak föl kell említenünk, 
mivel nagyon közelről érinti a «Dialógus» eucharisz-
tikus poharát, mint ahogy ott Jusztin nevezi. A kérdést 
Harnack vetette föl.2 Jusztin egyes textusaiból, külö-
nösen az ószövetségre vonatkozókból (pl. Dialog, 
c. 70.) azt vélte kiolvasni, hogy eucharisztikus ele-
meknek a bort és a vizet tartja, aminek folytán azt 
állította, hogy a most idézett három fejezetben, a 
a keresztény istenitisztelet leírásánál előforduló : 
kenyér, bor és víz tekintetében is a bor csak egy 
későbbi betoldás, tehát, hogy ott is csak kenyérnek 
és víznek kellene állania, aminélfogva szerinte az 
ősegyházban az eucharisztikus elemeket bor és víz 
képezte. Fejtegetése azonban, mint alaptalan, semmi 
oldalról sem talált visszhangra.8 Akadtak ugyan régente 
az ú. n. aquariusok a gnosztikus szekták között,4 

akik csakugyan csupán kenyeret és vizet használtak 
az eucharistiánál, sőt mint Cyprián a 63. levelében 
említi, egyes afrikai orthodox egyházakban is akadtak 
ennek az eljárásnak követői, Jusztinra azonban ilyes-
mit ráfogni nincs semmi okunk. Amit ő említ, az a 
víz és bor keveréke, amint az egyház a mai napig 
használja, lévén az eucharistia Jusztin szerint is az 
utolsó vacsora ismétlése, az utolsó vacsora pedig a 
zsidó Pascha-ünnephez kapcsolódott, melynél a zsidók 
vizezett bort használtak. 

Hogy a vizet nyomatékosan emeli ki, mondván : 
kenyér, bor, víz, Funk ennek okát Jusztin apolo-
getikus céljában talál ja; élét akarta ezzel venni ama 
gonosz híreknek, melyek az eucharistia ünneplése 
körül (dorbézolás) a pogányok közt közszájon forog-
tak, szóval a keresztény ünnepség ártatlan voltát 
akarta ezzel kiemelni. 

* 

Ebben áll ime Jusztin szerepe az őskeresztény 
áldozat fogalmának a megállapításánál. Csakugyan — 
mint Wieland mondotta — a Didaché ; a római 
Kelemen és Ignatius alapján áll; de nem Wieland 

1 Valóban el lehet mondani Jusztinról, hogy «den Grund 
legte zu den theologischen Studien der folgenden Jahrhun-
derte». Feder i. műve 2. 1. — Es «ihm gebührt das Verdienst, 
als erster das philosophische Element in die Darlegung des 
Dogmas hineingetragen zu haben». U. ott 7. 1. 

2 Harnack: Brot und Wasser die eucharistischen Ele-
mente bei Justin. (Texte und Untersuch. 1891. VII. 115—144.1.) 

3 Funk : Kirchengesch. Abhandl. und Untersuch. 1897. 
I. 278. 1. (Die Abendmahlselemente bei Justin.) 

4 Emliti Alex. Kelemen Strom. I. c. 19 (Migne Patr. Gr. 
VIII. 814. 1.) : « haereses . . . quae in oblatione pane et 
aqua aliter utunlur, quam ecclesiae canonibus praecipitur. 
Sunt enim qui sola aqua utuntur in Eucharistia». 
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és Harnack értelmezése, hanem az oblatio rei sen-
sibilis értelmében. Végigkutattuk idevonatkozó tex-
tusait, de arra a bizonyos új áldozati fogalomra, 
melyet a keresztények a zsidókkal és pogányokkal 
szemben állítólag alkottak maguknak, nála, holott 
koronatanúként szerepel, nem akadtunk. Sőt épen 
Jusztin az, aki szószerint idézi vissza emlékezetünkbe 
az utolsó vacsora képét, Krisztus rendelkezéséi és 
félreérthetetlen nyíltsággal mondja, hogy a konzek-
rált euch, kenyér és bor — az újszövetség Krisztus 
rendelte áldozata — nem közönséges kenyér és bor, 
hanem Krisztus teste és vére. Imák és hálaadások 
is kisérik szerinte ezt az áldozatot, hiszen a keresz-
ténység bensőséges vallás, mint ezt a Didaché s maga 
Jusztin is az eucharistiához járulókban oly hang-
súlyozottan kifejezésre ju t ta t ják; de az imák csak 
kisérik az áldozatot s nem maguk az áldozat. Har-
nackék gondolata a diasporás zsidóké volt, melyet 
Jusztin is a nép keményszivűsége miatt rendelt nyers 
ószövetségi áldozatokkal szemben helyeselt, egyedül 
értékesnek mondott — a zsidókra nézve ; de a keresz-
tény áldozatot minden fölé emelte s Jézus teste és 
vére föláldozásába helyezte. 

Harnack s természetesen követői — Wielandék — 
részén is tehát tulajdonképen csak megismételve talál-
juk azt a hatalmas félreértést Jusztin «Dialógusára» vo-
natkozólag, mint aminőbe Harnack az ősegyházi bűn-
bocsánat kérdésében Tertullián montanista szellemű 
«De pudicitia» műve tekintetében esett. Ebben is 
Harnack azt, ami tulajdonkép a montanisták új tana 
volt, a katholikusokra fogta s ebből származott az a 
súlyos tévedés, melynek egy ideig kath. tudósok 
is hódoltak, hogy az egyház az első két században 
három halálos bűnt meg nem bocsátott. A «De pudi-
citia» félreértéséből t. i. rendszert csinált és vissza-
vetítette az első két századra is, míg újabban nem 
sikerült a félreértésre épített kártyavárat kiküszö-
bölni az egyháztörténelemből.1 Az őskeresztény áldo-
zat fogalmára nézve szakasztott ilyen a jelen ese-
tünk. Harnack a diasporás zsidók a «Dialógus» 117. 
fejezetében előforduló nézetét az áldozatról Jusztiné-
nak, következőleg katholikus nézetnek minősítette s 
visszavetítette az ősegyház első idejébe is.2 Wielandék 
pedig egyszerűen Harnack nézetét sajátították ki s 
támadt a nagy konfúzió. 

A modernisták meg olyformán fújták föl ezt a 
dolgot, hogy ime a legújabb őskeresztény kutatások 
egészen más fényben mutatják be a szentségek s 

1 Dudek: Bűnbocsánat az ősegyházban. 1910. 33. 1. 
2 A jelen tanulmány elején, a bevezetésben, mutattam 

rá erre, midőn Harnack nézetét ismertettem, hogy szerinte 
a hitközségek hogyan fejlesztették ki az egyszerű lakomából 
az áldozatot. Ott az okok közt szerepelt másodiknak : «galten 
edle Gebete als Opfer, also mussten insonderheit die feier-
lichen Gebete beim Abendmahl als solche betrachtet worden». 
DG. I. 201. 1. Ez a diasporás zsidók nézetének visszavetitése 
a kath. múltba. így hoz létre Harnack új kutatási ered-
ményeket ! 

nevezetesen a mise eredetét, mint ahogy azt még 
a trienti atyák vallották. Persze, hogy más fényben 
mutatják, csakhogy az hamis fény s meghamisítá-
sában legnagyobb része van a sima kezű Harnack -
nak, ki annyi embert tévesztett meg 

Jusztin, a koronatanú, a mi részünkön áll s 
amennyivel részletezőbb az előbbieknél, annyival 
kétségtelenebbé teszi az őskeresztény áldozat fogal-
má t : az oblatio rei sensibilis képében. Dudek• 

Cz. F e h é r v á r . A következő számban. 
N. Nyitra. Az utazás elmaradt? 
Sz . Budapest . Igen, a jelen oknyomozó fejtegetésem a 

szentmise történeti igazolása. Kisérje csak figyelemmel, némi 
részben így ismerkedik meg a dicsőséges ősegyházzal is. 

S z e r e n c s é t l e n n é k . K—a. Hogyan kelljen egy meg-
vakult ifjút foglalkoztatni s az ő egész életét berendezni? 
mindenesetre fontos egy kérdés, melynek megoldása sok 
körülménytől függ. Legcélszerűbb lesz, ha kérdésével a Vakok 
intézetének igazgatójához (István-ut) fordul, annak vannak 
erre vonatkozó tapasztalatai s útmutatással is ő szolgálhat. 

I». C. B u d a p e s t . Két külön dolog az, amire nézve fel-
világosítást kér s nem is függnek össze egymással. Az in-
dexre-tétel mozgatóját nem ismerjük, talán nem is innen 
indult az ki. Ebből csak egy tanulság meríthető: minden író 
vigyázzon a tollára, hogy meg ne Ítéltessék ; mert az illeté-
kes forum, mint látjuk, nem ismer tekintetet. Ami a másik 
dolgot, a «Religio» «kikelését» a B. H. cikkei ellen illeti, az 
mindig megtörténik, valahányszor sejtett, nem tiszta motí-
vumokból úgy akar valaki segíteni a bajokon, hogy azokon 
ugyan nem segit, mert nem az a módja s egyúttal tapossa a 
tekintély elvét is, mely pedig nálunk magyaroknál amúgy 
is már veszett kincs számba megyen. Summa summarum, 
ha valaki kilógó lólábakkal akar censori tógát viselni, arra 
mindig ráütünk, meri piszkos seprűvel nem lehet tisztára 
seperni vagy sepertelni a szobát. Látja kérem, hogy a nagy 
hűhónak nein is lett semmi eredménye, pedig mondott az 
író megfontolandó dolgokat is. De hát maga vette mindjárt 
az élét is az odabiggyesztett — lólábbal ; melyet csak a vak 
nem látott. Az a bizonyos rosszul leplezett s nemcsak a 
B. H., de más lapok hasábjain is megnyilatkozott kapaszko-
dás vonta maga után a «Beligio» kikelését. 

A hátralékosok l egyenek sz ívesek az e tőt izetés i 
díjat beküldeni . 

TARTALOM : A kath. egyház és a modern iroda-
lom. I. Vasvári Ödönlől. — A probabilismus határai. IV. 
Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Héderváry István és a sziget-
közi ellenreformáció. Závodszkg Levente dr.-tól. — Szociá-
lis istenáldás — a gyónás. II. (Vége.) P. Pohlinger Bekény-
töl. — Egyházi világkrónika. (Apponyi gr. az eucha-
ristiáról.) — A magyarok római zarándoklatairól. Floz-
nik György dr.-tól. — Irodalom. Schweitzer : Az emberi 
természet első életeleme, x.-től. — Zollner-Kapuy : 
A lorettói litánia. —s-től. — Pfannmüller: Jesus im 
Urteil der Jahrhunderte. III. Tichy Sándor-tói — Az 
őskeresztény áldozat Ireneusig. X. (Jusztin Első Apo-
lógiája [65., 66. és 67. fej.] : az euch, kenyér és bor Krisz-
tus teste és vére.) — Telefon. 
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

A katholikus egyház és a modern irodalom 
(no 

Ahelyett, hogy hangos muzsikaszóval, lengő zász-
lókkal, békedalokat zengedezve, hódolattal vonul-
nánk az elé a kultura elé, amely eddig csak ütött, 
kicsinyelt bennünket s nem egyszer mint páriákkal 
bánt velünk, sokkal okosabban tesszük, ha nemes 
önérzettel, serény munkával gyarapítjuk a saját 
erőinket s lehetőséghez mérten igyekszünk eloszlatni 
azokat az előítéleteket, amelyekre az egész kultúr-
harcot építették, s amelyek az egészet újra fölidéz-
hetik. Semmi sem alkalmasabb erre, mint beható 
megtárgyalása annak a helyzetnek, amelyet a katho-
likus egyház az egész világirodalomban elfoglal. 
Látni fogjuk, hogy sohasem voll kerékkötője a ha-
ladásnak, sohasem nyomta el az alkotó, kutató szel-
lemet, sohasem kárhoztatta szolgaságra az észt, sőt 
ellenkezőleg, mindig szerető és gondos édesanyja 
volt az európai kultúrának, irodalomnak, hogy tá-
mogatva, erősítve, megvilágosítva, fejlesztve, meg-
termékenyítve kisérte őket két évezreden ál nap-
jainkig. 

Ha az irodalom az utolsó négy század alatt 
nagyszabású, fönséges műveket tudott felmutatni, 
ebből a munkából az egyház is nem csekély mér-
tékben kivette a részét, s ha korunk irodalma nem 
akar a legsivárabb materializmus és a hamis idea-
lizmus következtében tökéletesen szétzülleni, előbb-
utóbb ismét vissza kell térnie az egyházhoz. 

Ez az a tárgy, amelynek behatóbb tárgyalását 
igen szükségesnek tartjuk, mert nagyon reménytelen 
és vigasztalan kilátások nyilnának előttünk, ha egye-
sek tanácsát követve, az irodalmi életet teljesen el-
választanák a vallás igazságaitól, amelyek az embe-
riség legfontosabb életkérdéseit foglalják magukban, 
amelyektől az egész szellemi élet célja és lényege, 
befolyása és értéke függ. Ha nem vesszük figye-
lembe őket s eltekintünk tőlük, nem az igazi ma-
radandó béke, hanem a szellemi élet teljes ellapo-
sodásának, elposványosodásának útját készítjük elő. 

1. 

Hogy az irodalom területén mikor szakadt meg 
a babonaság, kuruzslás éjszakája s mikor kezdődött 

az igazi szellemi élet kora, maguk a céhbeliek sem 
tudják egyértelműleg eldönteni. Egyesek a renesz-
szánsztól számítják ezt a boldog korszakot, mások 
a reformációtól; vannak, akik Spinozára hárítják a 
dicsőséget, míg mások Yollaire-t vagy Goethét tisz-
telik meg vele. Sokan csak igen rövid időre men-
nek vissza s Darwintól, Stuart Milltől vagy Spencer-
től származtatják, sőt akárhányan Nietzsche, Ibsen 
vagy Zola személyét tartják az emberi szellem föl-
kelő napjának. Bennünket az egész kérdés meglehe-
tősen hidegen hagy. Az egyház az egész kérdéses idő 
alatt nem szűnt meg létezni és működni s minden 
ellenséges áramlat dacára irányító befolyást gyako-
rolt az irodalomra s gyakorol mai nap is. Hasonlít-
hatnók a Naphoz, amely akkor is vidáman tovább 
ragyog, ha a sötét pincelakásokban nem is ismerik, 
telehinti az egész földet sugaraival s még ott is ezer 
és ezer élőlényt éltet és aranyoz be, ahol sugarai elé 
felhők tornyosulnak. 

A «sötét középkor»-ról manapság csak azok be-
szélnek, akik előtt ennek a kornak története, iro-
dalma és művészete teljesen ismeretlen, vagy akik-
nek érdekükben áll a világos és kézzelfogható bizo-
nyítékok dacára is letagadni és lekicsinyelni az 
igazságot. A középkor az irodalom számára koránt-
sem volt éjszaka.1 Sőt ellenkezőleg, nappal volt, verő-

1 Nagyon érdekes, amit egyik kiváló írónk, a nagy-
tekintélyű és sokat olvasott Kenedi Géza mond erre vonat-
kozólag. 

«Hallom : 
— Cinizmus. A modern kor szellemétől való elmara-

dottság. Osztályfölfogás. Ósdi fogalmak. Középkor. 
Ne is méltóztassék folytatni. Ezeket már ismerem. Rég 

le vannak bennem mérve. 
Annyira ismerem ezeket a modern szólásokat, hogy 

amikor csak tehetem, csakugyan a középkorba menekülök 
tőlük. Dante és Petrarca hever mindig az asztalomon és az 
assisi Fioretták. 

Valami érthetetlen, mélységes szenvedély hatalmasodott 
el rajtam egy idő óta, ami a XIII. és XIV. század dicsőséges 
emlékei közé kényszerit. Amikor megújhodott a világ és az 
emberek számitásnélkül, opportunités nélkül csináltak csoda-
szép és nagy dolgokat. Vagy öltek igazi szenvedély szerint, 
de nem csináltak ölési mümozdulatokat képmutásból. Az 
emberi nagyság úgy termett akkor, mint a mezőn a virág és 
az erdőben a tölgyfa. Szurtos művészek, kemény condottie-



338 RELIGIO • LXXI. évf. 1912. 

fényes, harmatos tavaszi nap, amilyenben a későbbi 
Európa azóta sem gyönyörködhetett. Volt szürkü-
lete, alkonya, tornyosultak fölötte felhők, megtépáz-
ták viharok is, de aranyos napfényben, termékenyítő 
melegben, fiatalos bá jban is volt része bőven. Gon-
doljunk csak a Nibelung-énekre, Wolfram von 
Eschenbach Parzival-jára, a francia lovagkori költé-
szetre, az ősi skót és angol balladákra, Dante isteni 
színjátékára! Es ez a korszak lett volna éjszaka? 
Amikor a fantáziának ilyen alkotásaival, a költői 
gondolatok ilyen bőségével és ragyogásával találko-
zunk! Mily gyermekdeden egyszerű s mily férfiasan 
fenkölt alkotások állítanak meg barangolásunkban, 
milyen bámulatot kell éreznünk, mikor az egész 
szellemi élet káprázatos gazdagságát és egységessé-
gét lá t juk! Mert a középkori világot nem hasonlít-
hat juk egy kialakulófélben levő ködfolthoz, amely-
nek minden nap más központja van — ma Luther, 
holnap Spinoza, most Voltaire, majd Goethe. A né-
pek és egyes egyéniségek minden egymástól elütő 
jellege, minden fejlődés és haladás dacára is gyö-
nyörűen elrendezett csillagrendszer volt. Egyetlen 
egy Nap világította be és tartotta egyensúlyban az 
ezer és ezerféle erőt s ez a szellemi Nap — az egy-
ház volt. 

Az irodalomra vonatkozólag az egyház négy ha-
talmas föladatot oldott meg a középkor folyamán. 

1. Először is áthozta a Krisztus előtti időkből 
az ószövetség szent könyveit az új keresztény világba 
s az újszövetség szent könyveihez csatolva, a szent-
írássá egyesitette őket. A Vulgata által a világnak 
ezt a legtiszteletreméltóbb irodalmi emlékét az egész 
római birodalom számára közkinccsé tette, a más-
nyelvű részleges vagy teljes fordítások révén, a pré-
dikálás és oktatás segítségével pedig hozzáférhetővé 
tette a germán és szláv népek számára is s az isteni 
igazságoknak, a bölcseségnek és költészetnek ezen 
kimeríthetetlen forrását mind a mai napig sértetle-
nül fönntartotta és megőrizte. 

Hogy a szentírás milyen óriási befolyást gya-
korolt az irodalomra, erre vonatkozólag valamennyi 
nép történetéből bőséges bizonyítékot lehetne össze-
hordani. Nemcsak egy Dante, Calderon és Racine 
tanulmányozták a szentírást és tanultak belőle, ha-
nem egy Milton, egy Goethe is. A szentírás zsoltá-
raiból és dicsőítő énekeiből (cantica) a legmagasz-
tosabb vallási lira fejlődött ki, az evangéliumokból 
alakul ki a keresztény éposz, a szentírás talajából 
sarjadnak a misztériumjátékok, az egész keresztény 
drámaköltészet. Liturgiái alkalmaztatásuk következ-
tében a zsoltárok, a próféták fönséges látomásai, 
az Énekek éneke, Salamon és Jézus Sirák fiának 
ritmikus szentenciái, a választott nép megható sorsa, 

rik vagy condraruhájú barátok fáradoztak olyan alkotáso-
kon, amelyekből származott a mi életünk minden könnyű-
sége, kényelme, gyönyörűsége cs — eleganciája.» (Szociologiai 
nyomozások. 1910. II. 113.) 

Krisztus tanai és példabeszédei, a szenvedés és föl-
támadás története, a Jelenésnek könyvének (Apoca-
lypsis) szédítő koncepciója mindezideig legelsőrendü, 
felülmúlhatatlan, állandó éltető forrása maradt a 
költészetnek. Minden ádventi időszakban megújuló 
örömmel kisérjük figyelemmel Izaiás jövendölései-
nek szavait; minden nagyhéten végtelen fájdalmas-
sággal zsibonganak körülöttünk Jeremiás siralmai. 
A Benedictus és a Magnificat mindennap visszhang-
zik a földön, Északamerika és Ausztrália templo-
maiban épen úgy, mint valamikor a katakombákban 
vagy a germán erdők csendes kolostoraiban. Olyan 
költészet ez, mely soha el nem hervad, soha meg 
nem öregszik. Erejét, magasztosságát, fönségét soha 
más költészet utói nem érte. Az Isten lelkének fu-
valmát érezzük benne. 

2. A középkor folyamán az egyház által meg-
oldott második nagy irodalmi feladat az elsőből 
ered, ehhez csatlakozik. Ez a föladat a vallásos, kü-
lönösen a himnuszköltészet megalapítása volt, me-
lyet részben a szentírás, részben az egyházi hagyo-
mány sugalmazott s amely az egyház hitét a leg-
szebb módon öntötte költői formába s a liturgiát 
új, fönséges énekekkel gazdagította. A szentatyák 
korának és a középkornak legnagyobb lángelméi, 
szentek és pápák vették ki a részüket ebből a mun-
kából. Ezeknek az énekeknek gyűjteménye a föld 
legmagasztosabb énekeskönyve. Énekei : a Te Deum, 
a Lauda Sion, a Dies irae, a Stabat mater, a Veni 
Sancte Spiritus még ma is valamennyi nép ajkán 
fölhangzik. A gyűjtemény évszázadról-évszázadra a 
legszebb himnuszokkal gyarapodott. A legjobb pro-
testáns énekeskönyvek is csak úgy aránylanak hozzá, 
mint valami kis csatorna ahhoz a hatalmas tóhoz, 
amely táplálja. Ez a nyugaton latin, keleten görög 
nyelvű lira különben nem kizárólag a vallásos életre 
szorítkozott, gazdagították olyan alkotások is, ame-
lyek világi tárgyakat dolgoztak föl. Latin és görög 
nyelvű elégiák, didaktikus és epikai munkák, vala-
mint drámái művek is járulnak hozzájuk. 

Vasvári Ödön. 

A probabilismus határai. (v.) 

Ha valószínű, sőt nagyon valószínű volna, hogy 
Jánosnak a felesége meghalt, vájjon akkor szabad-e 
neki új házasságot kötnie? Nem. Előbb teljes bizo-
nyosságot kell szerezni. «Nec sufficit probabilitas de 
obitu conjugis licet maxima: sacramentum enim 
extra casum necessitatis periculo nullitatis exponere 
non licet.»1 

A tutiorismus követését ezekben az esetekben 
kötelezővé teszi az a tisztelet, mellyel a szentségek-
kel bánnunk kell, továbbá a felebaráti szeretet, mely 
nem engedheti, hogy embertársunk kétes érvényű 

i Noldin, T. III. p. 603. 
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szentségkiszolgáltatás folytán súlyosan károsodjék. 
«Ratio autem, eur probabilem tantummodo senten-
tiam in sacramentorum administratione extra casum 
necessitatis non liceat sequi, duplex est: una est 
omnino certa et universaliter agnita, quia n imirum 
C a r i t a s proximi et institutio Christi de non impe-
diendo fructu sacramenti, quatenus praecise fideles 
eius fructu defrandantur , vêtant, ne eo umquam 
modo administremus sacramenta, quo fieri potest, 
ut fideles eximio eorum fructu c a r e a n t . . . Altera 
ratio est reverentia sacramentis eorumque auctori 
débita. Nam exigit reverentia Christo, sacramen-
torum institutori et primario ministro, et sacramen-
tis ipsis débita, ne in re adeo sacra quidquam per 
fictionem agamus.»1 

Mindez természetesen a szentségeknek nemcsak 
kiszolgáltatójáról, hanem fölvevőjéről is szól. Ha 
valaki a szentségekhez járul, szintén az abszolút 
tutiorismus elvei szerint kell készülnie. Ha tehát 
valaki nem bizonyos afelől, megvan-e keresztelve, 
hanem csak probabiliter hiszi, nem járulhat a bér-
málás szentségéhez addig, amíg a keresztség felől 
meg nem bizonyosodik. Érvényesen t. i. csak az ve-
heti föl a bérmálás szentségét, aki már meg van 
keresztelve. 

Ám a tutiorismus alól is kivételt kell tenni egy-
néhány esetben. Először a végső szükség esetében. 
Hogyha a gyermek haldoklik és biztosan érvényes 
anyag hamar jában nem szerezhető, akkor nemcsak 
szabad, hanem kell is a meglevő nem biztos, proba-
bilis, gyengén probabilis, kétséges anyagot alkal-
mazni, mert mint Goepfert mondja, az ily kétes 
anyag még mindig biztosabb (tutior), mint semmi-
féle anyag. A szentségek t. i. az emberekért vannak 
és mikor az ember végső veszedelemben forog, ak-
kor a szentségekben minden lehető módon részesí-
teni kell őt. így aztán a világra jött gyermeket ab-
ban az esetben is meg kell keresztelni, hogyha való-
színűbb, hogy nem él. Ily esetekben azonban fölté-
telesen (conditionate : si vivis si capax es, si mate-
ria valida est) szolgáltatandók ki a szentségek «ad 
iniuriam sacramentorum praecavendam.» «Excipien-
dus tamen (sel. a tutiorismo) — írja Frins — casus 
extremae necessitatis; non quasi extrema nécessitas 
ipsum id, quod fortasse est invalidum, certo vali-
dum reddat, sed quia in extrema necessitate etiam 
mere probabilia et fortasse invalida tentanda et 
adhibenda sunt, si fortasse valeant.»2 

Kivételt kell tenni a tutiorismus alól ott is, ahol 
az érvényességhez szükséges kellékek hiányát az 
Egyház kipótolja (ubi supplet Ecclesia). így isme-
retes, hogy az Egyház ott, ahol a gyóntatáshoz szük-
séges fölhatalmazás (iurisdictio) csak valószínűleg van 
meg, ezt a hiányt bizonyos esetekben kipótolja. 

Végre kivételt képeznek olyan szentségek, ame-

lyeknél a probabilisnál nagyobb bizonyosságot bajo-
san lehet megszerezni; ahol ez t. i. csak kínos fag-
gatással volna elérhető vagy azzal a veszedelemmel, 
hogy a szentségnek felvevője skrupulusoknak lesz 
kitéve. Szól ez elsősorban a gyónásról, ahol a gyón-
tató atyának sokszor meg kell elégednie a tágabb 
értelemben vett erkölcsi bizonyossággal arra nézve, 
méltó-e a gyónó a föloldozásra, vagy sem. «Licet in 
aliis sacramentis — írja Noldin — materia per se 
debeat esse certa, in sacramento tamen poenitentiae 
propter peculiarem eius naturam sufficit, ut ea sit 
probabilis, ne ipsum reddatur odiosum eiusq e ad-
min i s t r a t e impossibilis, cum plena certitudo de dis-
positione poenilentis haberi non possit.»1 

cj A probalismus helyt ad a tutiorismusnak 
végezetül ott, ahol másnak biztos jogáról van szó, 
amelyet megsérteni nem szabad. Igy p. o. a beteg-
nek föltétlen joga van arra, hogy orvosa az ő életé-
vel ne játsszék, ebben könnyelműségével kárt ne 
tegyen. Veszély idején tehát az orvosnak nem sza-
bad oly gyógyszert vagy kezelési módot alkalmaznia, 
amely csak valószínűen (probabiliter) vezet célhoz, 
hanem azt, amelytől a kívánt eredmény biztosan 
várható. Ha ilyen gyógyszer nincsen, vagy meg nem 
szerezhető, akkor a meglévők közül nem az egv-
szerűen probabilist, hanem a probabiliort, vagy még 
ennél is remélhetőleg célravezetőbbet kell használni, 
ha lehet. Az orvos szerződéssel, illetőleg quasi-szer-
ződéssel kötelezte magát ilyen eljárásra, azért köte-
les is ehhez ragaszkodni. Csak végső esetben, amikor 
erkölcsi bizonyossággal várható, hogy orvosi beavat-
kozás nélkül a halál beáll, szabad a kétséges hatású 
orvosszerhez folyamodni, sőt kell is, mert az orvos-
nak minden lehetőt kell elkövetnie, hogy betegét az 
életnek megmentse. 

Igy kell eljárnia az ügyvédnek is, hogy kliensé-
nek ügyét, amely nem nyilvánvalóan igazságtalan, 
győzelemre segítse. A jószágigazgatók és mindazok, 
akik másnak vagyonát őrzik, kezelik, gondozzák, 
szintén a tutiorismus szellemében kell, hogy eljárja-
nak, azt választván mindig, ami legjobban biztosítja 
őket az irányban, hogy megbízójukat meg" ne káro-
sítsák. 

A bíró is ugyanebbe a kategóriába tartozik, ami-
kor polgári perekben Ítélkezik. A bizonyosságra kell 
törekednie s lia ez nem lehetséges, akkor a proba-
biliorismus szellemében nem az egyszerűen való-
színű, hanem a valószínűbb nézet értelmében kell 
döntenie. Ez pedig azért van úgy, mert a társadalom 
azzal a kikötéssel bizta reá a birói tisztet, hogy a 
polgároknak és a köznek a károsodását a lehető 
legbiztosabb módon tartsa távol. «Nam sí secus 
facit, publicae querelae de acceptione personarum, 
de corruptione iudicum etc. attolerentur. His autem 
pax et tranquillitas publica multum perturbantur . 

i Frins, p. 232. s Frins, p. 272. 1 Noldin, T. III. p. 466. 
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Debuit igitur respublica iudici officium sub bac 
conditione commit tere.»1 

Megemlítem még a gyóntatóatyát is, aki a gyó-
nási titok ügyében ugyanezen elbírálás alá esik-
Jóllehet t. i. bizonyos esetekben valószínű, sőt nagyon 
valószínű, hogy valamely hívőnek nyilatkozata nem 
volt gyónási nyilatkozat, vagy hogy a lelkésznek 
bizonyos kijelentése nem sértené a gyónási titkot, a 
gyóntatóalyának mégsem szabad a szóbanforgó nyilat-
kozatot megtennie, hanem a tutiorismus útmutatása 
szerint le kell mondania a nyilatkozás szabadságá-
ról s a biztosabbat, t. i. a hallgatási kötelességet kell 
választania. «In hac materia sigilli sacramentalis — 
irja Noldin — non licet uti opinione probabili, 
quia hic non agitur de solo licito vei illicito, sed de 
damno spirituali fidelium necessario cavendo, qui 
a sacramento poenitentiae retraherentur.»2 

4. Tisztázni kell itt még egy határkérdést, mely 
a probabilisták és az aequiprobabilisták között vita 
tárgyát képezi. Az aequiprobabilista Müller-Schmu-
ckenschlaeger-féle morális, melyet sok magyar theo-
logus is használ tankönyvül, a maga iskolájához 
hiven még az aequiprobabilismust sem alkalmazza 
ott, ahol a törvénynek, illetve kötelességnek meg-
szűntéről van szó (in dubiis de cessatione legis). 
Tegyük föl, hogy valaki fogadalmat tett, amiről egy-
általán nem kételkedik. Alapos okai vannak azt is 
hinni, hogy ezt a fogadalmat teljesítette is, de némi 
kételyei ezirányban mégis vannak. Érezheti-e magát 
ezen nagyon valószínű vélemény alapján fölmentett-
nek minden további teljesítés a lól? Müller azt 
mondja, hogy nem. A fogadalomban ígért cseleke-
detet újból (t. i. esetleg) kell teljesítenie. És ha 
valaki nagyon valószínűnek tartja, hogy bizonyos 
halálos bűnét már meggyónta, Müller arra kötelezi, 
hogy mindamellett ezt a bűnt gyónja meg. A papot, 
akinek alapos okai vannak azt hinni, hogy a breviá-
riumot már recitálta, nem menti föl, hanem új, 
biztos recitálásra kötelezi. Aki a föladott penitentiát 
probabiliter vagy probabilissime elvégezte, nem érez-
heti magát fölmentettnek annak biztosabb, esetleg 
új elvégzése alól, hanem az absolut tutiorismus 
értelmében a penitenciát a kétely fölmerülése után 
biztosan el kell végeznie. Aki adósságát igen nagv 
valószínűség szerint már törlesztette, fizessen, hogy 
biztos legyen afelől, hogy tényleg nem tartozik. 
S vájjon hogy okadatolja ezt meg? «Regula haec 
ex eo probatur, quod lex certa, quae antecedenter 
est in possessione, per probabilitatem libertatis super-
venientem ex possessione deturbari nequit. Profecto 
certitudinem unius partis, nempe legis in proposito 
casu, probabilitas partis oppositae, id est libertatis, 
aequare et elidere non valet. Hinc cum lex sit in 
possessione, s tandum est pro lege, seu lex adimpleri 

debet».1 Rövidebben pedig így érvel: «lex cerla per 
probabilem satisfactionem non impletur».2 

Ezzel szemben mi Suarezzal, de Lugoval, Bona-
cinával, Lacroix-val, Noldinnal stb. egyetértve a 
probabilismust «in casu cessationis legis», vagyis 
azokra az esetekre is alkalmazzuk, amikor a törvény 
további fönnállása problematikussá válik. Mi tehát 
azt valljuk, hogy aki a votumot probabiliter már 
teljesítette, nem köteles azt mintegy újból teljesíteni. 
Aki halálos bűnét komoly valószínűséggel már meg-
gyónta, nem kell azt többé meggyónnia : non tenetur 
stricta obligatione. Akinek alapos okai vannak azt 
hinni, hogy adósságát már törlesztette, fizetésre lelki-
ismeretben szorosan nem kötelezhető. Aki nyomós 
okok alapján azt gondolja, hogy a napi officiumot 
elvégezte, további recitálás alól fölmentve érezheti 
magát. És pedig miér t? Azért, mert ha igazán 
komoly probabilitas-ról van szó, akkor az illető 
kötelességének, a törvénynek probabiliter már eleget 
tett; az olyan kötelesség, az olyan törvény pedig, 
amelyet valószínűen már teljesítettek, nem mond-
ható többé biztos törvénynek, obligatio certa-nak, 
lex certa-nak, már pedig általánosan elismert elv, 
mely az aequiprobabilismusnak is alapja: lex dubia 
non obligat, incerta obligatio est nulla. Noldin így 
felel az aequiprobabilisták érvelésére : «Obligationi 
certae non satisfit per impletionem dubiam, distin-
guendum est: per impletionem negative dubiam, 
concedo ; per impletionem probabilem vero non 
satisfit certe, satisfit autem probabil i ter; atqui obli-
gatio, eui probabiliter iam est satisfactum, cessât 
esse certa, et incerta obligatio est nulla».3 

Itt újból hangsúlyozzuk, hogy a tökéletességre 
törekvő ember, hogy nagyobb érdemeket szerezzen, 
ezekben az esetekben jószántából sokszor fogja kö-
vetni a tutiorismus elvét, de erre lelkiismeretben nem 
kötelezhető. 

Végezetül megemlítjük, hogy a probabilistának 
nem szabad cselekednie kizárólag azon az alapon, 
hogy a fönnforgó valószínűségre támaszkodik. «Nullám 
sententiam neque probabilem neque etiam proba-
biliorem sequi licet, quatenus ei directe assentimur». 
A merő valószínűség mellett t. i. a lelkiismeret kétes 
marad, már pedig ily lelkiismerettel nem szabad 
cselekednünk, mert a bűn veszedelmének tennők 
ki magunkat. «Oinne enim, quod non est ex fide 
(i. e. ex certa persuatione liceitatis), peccatum est». 
Rom. 14, 23. 

Az ilyen embernek, mielőtt cselekednék, a lelki-
ismereti kételytől szabadulnia kell és arra kell 
törekednie, hogy biztos lelkiismeretet szerezzen : 
conscientiam practice certam sibi formare debet. 
Teheti ezt egyenesen, keresvén t. i. az igazságot 
megfelelő könyvekben vagy szakembereknél; teheti 

1 Frins, p. 237. 
2 Noldin, T. III. p. 491. 

1 Müller, p. 317. 3 Noldin, T. I. p. 279. 
2 Müller, p. 318. 
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nem egyenes úton is, folyamodva az úgynevezett 
reflex elvekhez (principia reflexa), melyeket a morá-
lis ismertet. Egy ily princípium ez is : a kétes törvény 
nem kötelez. 

Aki sem direkt, sem indirekt módon a lelki-
ismereti bizonyosságot meg nem szerezheti, a cselek-
véstől egyelőre tartózkodjék; hogyha pedig nem 
habozhatna, hanem hic et nunc valami módon 
döntenie, cselekednie kellene, akkor a tutiorismus 
értelmében kellene eljárnia, vagyis a kétesnek látszó 
kötelességet teljesítenie kellene s attól, ami látszólag 
nem tilos, tartózkodnia kellene, hogy biztosan ne 
vétkezzék. «Nisi enim — mondja Noldin — in hoc 
casii pars tutior eligeretur, fieret actio cum conscien-
tia practice dubia, quod semper peccatum est; qui 
vero amplectitur partem tutiorem, certo legem ob-
servât, etsi forte non teneretur».1 

Jehlicska Ferenc dr. 

A psychiatria jelentősége a theologusra és a 
paedagogusra.' n.> 

Ha végiglapozzuk az ú jabb erkölcstani tanköny-
veket, feltűnik, hogy a moralisták a szabadakarat 
régi akadályai mellé egy újabbat is sorolnak: a 
lelkibetegségeket. 

Hogy a lelkibetegségek előhaladott és még inkább 
kifejlődött állapotukban a szabadakaratot teljesen 
megszüntetik, ez a józanul gondolkodó emberek előtt 
sohasem volt titok. De nem ismerték a régiek a 
lelkibajok különféle árnyalatait, az átmenetet a nor-
mális lelkiállapotból a betegeshez s akárhány sze-
rencsétlent inkább ördögtől megszállottnak, gonosz-
nak, mint betegnek minősítettek. 

A modern psychiatria kimutatta, hogy vannak 
egyének, még hozzá, különösen a bűnösök között, nem 
is megvetendő számban, akiknek az akaratát egyes, 
a felületes szemlélőnek soha, vagy alig feltűnő 
kóralakok annyira elgyengítették, hogy a bűnt kerülni 
jó formán képtelenek s így a bűnre bizonyos mérték-
ben determinálva vannak és ezáltal hervadhatatlan 
érdemeket szerzett magának a beszámíthatóság, 
az igazságos büntetés kiszabása körül. Ép azért, vív-
mányait nemcsak a bíró használja föl, hanem a 
theologusnak is föl kell használni. 

P. Noldin egyetemi előadásainak utolső semes-

1 Noldin, T. 1. p. 248. 
2 Alimena: I limiti, ed i modificatori deli imputabilitá. 

3 k. Torino, 1894., 1896., 1898. — Bessmer : Störungen im 
Seelenleben? Freiburg, 1907. — Ugyanaz: Willenslosigkeit 
und Willensschwäche. (Stimmen ausM.-L., 1912. II. és III. f.) — 
Familier: Pastoralpsychiatrie. Freiburg, 1898. •— Gutberiet : 
Die Willensfreiheit und ihre Gegner ? Fulda, 1907. — Huber : 
Die Hemnisse der Willensfreiheit. Münster, 1904. — Br. 
Krafft-Ebing : A törvényszéki elmekórtan tankönyve. Ford. : 
Babarci Schwartzer Ottó. Budapest, 1885. — Ranschburg : 
A gyermeki elme ép és rendellenes működése ? Budapest, 
1908. — Schlöss : Propedeutik der Psychiatrie. Wien, 1908. 

terében külön és nyomatékosan felhívta hallgatóinak 
a figyelmét a lelkibetegségekre, mint az akaratsza-
badság egy ma, sajnos, gyakori impedimentumára : 
«Die moderne Psychiatrie hatte uns erlehrnt — mon-
dotta — dass ein grosser Teil der Sünder krank 
und deshalb zu bedauern und nicht zu verurteilen 
ist», s könyvének legújabb kiadásában az impedi-
menta habitualiák közé besorolja a lelkibetegségeket 
is (de aegrotationibus animi).1 

A kezdet érdeme azonban nem P. Noldiné. Már 
Ricker Anselm, a bécsi egyetem egykori lelkipász-
torkodás tanára, felhívta a figyelmet a lelkibeteg-
ségekre az ő psychiatria pastoralisával, még oly 
időben, amikor a modern psychiatria csecsemőkorát 
élte. Bizonyára az ő szelleme vezette a jelenlegi 
bécsi pastoralis tanárt, Swoboda Henriket is, amikor 
méltányolva e tárgy fontosságát, Bécs egyik kiváló 
psychiaterét, Schlöss Henrik dr.-t, az alsóausztriai 
elmegyógyintézetek igazgatóját fölkérte, hogy a lelki-
betegségekről a theologusoknak előadásokat tartson 
s azokat az őrültekházában szemléletileg is mu-
lassa be.2 

Önkénytelenül fölvetődik a kérdés: mire jó 
mindez? Szüksége van valóban a theologusnak a 
psychiatriára ? A felsorolt tekintélyek szavai és el-
járása magukban véve elegendők az igenlő felelet 
helyességének a kimutatására. Mert bizonyára nem 
üres passióból hangsúlyozzák a psychiatria fontos-
ságát, sem tudományfitogtatásból, sem nem azért, 
hogy a theologiai fakultás hallgatóinak amúgy is 
sokoldalú tanulmányait még jobban megnehezítsék; 
hanem azért, mert arra kivétel nélkül minden lelki-
pásztornak szüksége van, foglalkozzék akár lelki-
pásztorkod ássál, akár az ifjúság nevelésével vagy 
oktatásával. 

A lelkipásztorkodás egyik fő, mondhatnám leg-
főbb ága a bűnbánat szentségének a kiszolgáltatása. 
A gyónlatószékben véleményt kell a gyóntatónak a 
bűnösről alkotni, mielőtt a szükséges utasításokkal 
ellátva őt elbocsájtaná. Hogy ezt megtehesse, fon-
tolóra kell vennie mindazon körülményeket, amelyek 
a bűnöst a bűn elkövetésekor befolyásolták. Tagad-
hatatlan tény ugyanis, hogy az ember akaratszabad-
sága mellett bizonyos belső és külső tényezők be-
folyása alatt áll, amelyek az akaratéi határozást többé-
kevésbbé befolyásolják. Ezt a tényt már Assisi szent 
Ferenc elismerte, akiről beszélik, hogy valahányszor 
egy nagy bűnöst talált, mindannyiszor keservesen 
megsiratta s így szólt : «Ha én hasonló körülmények 
közé kerültem volna, énbelőlem is époly bűnös lett 
volna, mint ebből a szerencsétlenből !» Bégi igazság : 
On ne fait pas soi-même! 

A külső tényezők közé, amelyek az emberi cse-

1 De principiis Iheologiae morális. Innsbruck, 1910. 
74—77. 11. 

2 Előadásait könyvalakban is kiadta. L. i. m.-ál. 



342 RELIGIO • LXXI. évf. 1912. 

lekedeteket befolyásolják, sorolják a földrajzi, gazda-
sági, faji környezetet, a belsők közé főkép a termé-
szetet (naturell), ami alatt az egyes ember természetes 
képességeinek az összességét értik ; különösen azokat, 
amelyek az emberi szervezettel összefüggésben van-
nak. Ezek a nem, az életkor, de főkép a betegségek. 
Az elsorolt tényezők befolyását az akaratra ma senki 
sem tagadja. Gutberlet is hangsúlyozza, hogy az 
ember jóformán mindig e tényezők befolyása alatt 
cselekszik : «Nur zum geringen Teil können wir frei 
unsere Lebensschicksale bestimmen. Und ich bin 
subjektiv sehr geneigt, die Unfreiheit der Gewohnheits-
sünder viel weiter auszudehnen, als es durchweg 
von unseren Moraltheologen geschieht. Ich begrüsse 
mit Freuden die humanen Bestrebungen der Lom-
broso'schen Schule, insofern sie grössere Vorsicht 
und Milde in der Beurteilung und Bestrafung «ge-
borener Verbrecher» anempfehlen.1 

Feltűnő jelenség az összefüggés a testi és a 
lelki tevékenységek között is. Hogy a test jó vagy 
rossz állapota visszahat a lelkitevékenységekre is, 
arra a mindennapi élet is számtalan példát szolgál-
tat (pl. főfájás) s már a régiek előtt sem volt titok. 
(Mens sana in corpore sano.) 

A XX. század az idegbetegek százada. Az alkohol 
mértékietlen élvezete, a lázas munka és meggazda-
godási vágy, az élvezetek rendellenes hajhászása 
tönkreteszik az öregek, az ifjak idegrendszerét. Nagyon 
gyakran előfordul, hogy kisebb vagy nagyobb fokú 
ideggyengeségben szenvedők, vagy már öröklötten 
terheltek járulnak a gyóntatószékhez. Milyen állás-
pontra helyezkedjék velük szemben a gyóntató? 
Milyen mértékben vegye akaratukat korlátozottnak? 
E kérdéseket magának a gyóntatónak kell eldönteni, 
mielőtt az Ítéletet k imondaná s nem áll a szolgála-
tára hivatásos psychiater, akinek a véleményét, mint 
a világi ügyekben Ítélőbíró, kikérhetné. A gyóntató-
nak tehát egy személyben bírónak és psychiaternek 
is kell lennie, legalább olyan mértékben, hogy a 
normális és az abnormális ember közt különbséget 
tudjon tenni. 

Ne tegye senki azt az ellenvetést, hogy amint a 
világi bírónak szüksége van ilyen esetekben hiva-
tásos psychiaterre, épúgy a pro foro inferno ítélő 
bíró sem boldogul nélküle ! Más a helyzete a két 
bírónak. A világi biró előtt a bűnös begombolódzik, 
a gyóntatója előtt kiönti szivét, lelkét. A gyóntató 
belelát a bűnös lelkébe és amint a test felületén 
minden épszemű ember észreveszi a fekélyt, épúgy 
az élesszemű, a psychiatria elemeiben jártas gyón-
tatónak feltűnik a lelki abnórmitás. Akárhányszor 
előfordul, hogy a kór a bűnös legszűkebb környe-
zetének sem tűnik még föl, leföljebb különcnek tart-
ják őt, a büntetőtörvénykönyvvel még nem kerül 

1 Die Willensfreiheit und ihre Gegner. Fulda, 1893. 
270. 1. 

összeütközésbe, habár a jóerkölcs ellen már vét is, 
olyan bűnöket követ el, amelyektől azelőtt óvakodott, 
mert a kór már ott lappang szervezetében és aka-
ratát elgyöngítette, a rosszra való hajlandóságot, a 
szenvedélyt növelte. És a beteg mindezt tudja. Érzi, 
hogy valahol fáj, hogy valami fáj ; világos előtte, 
hogy a régi énjéből kivetkőzött és ha környezete 
előtt titkolja is baját, mert nem akarja, hogy beteg-
nek képzeljék, abban a pillanatban, amikor meg-
törve a gyóntatószékhez járul, ha nem is direkt, 
akkor indirekt bevallja baját, és ha nem vallja be, 
különösen, ha régebbi ismerőssel van a gyóntatónak 
dolga, kell, hogy magától feltűnjék. 

Hogyan vezesse a gyóntató az ilyen bűnöst? 
Hogyan mérlegelje cselekedeteit, nevezetesen azokat, 
amelyek elkövetésére bizonyos mértékben determi-
nálva van, amelyekre nem a bűnös, hanem a beteges 
akarata ha j to t ta? A bűnöst egyénileg kell kezelnie, 
az általánosítástól, a sablonos kezeléstől óvakodnia 
kell, mert hisz világos, hogy nem lehet mindenkit 
egy kaptafára húzni. Ha nem tudja a gyóntató, hogy 
léteznek kóralakok, amelyeknek ép az a specifikus 
sajátságuk, hogy a beteg akaraterejét, amelyet az 
eredeti bűn amúgy is meggyengített, ennyire ellent-
álló képtelenné teszik, hogy gonosz ösztöneit legyűrni 
képtelen és hogy más kóralakok az elgyengült aka-
ratot bizonyos, a jó Ízléssel vagy erkölccsel össze-
egyezhetlen cselekedetek elkövetésére haj t ják -— 
Ítéletet, legalább helyes Ítéletet, tanácsot, legalább 
hasznos tanácsot, adni nem fog tudni soha. Pedig 
nem egy, talán a környezetnek soha fel nem tűnő 
lelki baj van, amely akaratgyengeséget eredményez 
és akárhány olyan van, amely az akaratot ellenáll-
hatatlanul viszi erkölcstelen cselekedetek fertőjébe. 
Gondoljunk csak az annyira elterjedt ideggyenge-
ségre (neurasthenia). A gyermekeknél, sőt a felnőttek-
nél is oly gyakran előforduló félelem, rettegés érzése 
e kóralakra vezethetők vissza. Akárhány felebará-
tunkat gyávasággal vádoljuk, még pedig, hogy a 
félelem érzése egyes alkalmakkor, pl. villámláskor, 
mennydörgéskor erőt vesz rajta és nevetséges csele-
kedeteket (ágyba, pincébe való menekülés) követ el, 
arról nem tehet, mert az elgyengült akarata képte-
len azt a természetes félelmet, amit az égi háború 
bizonyos mértékig az épidegzetű emberre is gya-
korol, leküzdeni. Takács Szeverin dr. 

Tróger Bacon a megismerésről. (L) 

Bevezetés. 
Kevés középkori filozófus van, akit a kritika 

olyan ellentétes irányokban itélt volna meg túlzó 
jelzőkkel, mint a nagy angol kancellárnak és a mo-
dern gondolkozás egyik előharcosának, verulami 
Bacon lordnak középkori névrokonát, szellemének és 
tudományos irányának pedig korai képviselőjét: Roger 
Bacont, a ferencrendi szerzetest, kit az utókor hálája, 
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mely pedig még rendtársai körében sem nyilvánult 
meg abban, hogy olvasták és követték volna,1 a doc-
tor admirabilis címmel tisztelt meg. Ha nem is lát-
ják benne Comte Ágostonnal a középkori szellemi-
ség egyik főképviselőjét szent Tamással és Danteval 
együtt,2 számottevő auctorok szemében mégis ő a 
középkori fölvilágosultság egyik vezérképviselője,3 

aki nemcsak korának összes tudományát hordja fe-
jében,4 hanem prófétai szavával új utat jelzett a 
tudományosságnak, hirdetve a kísérleti módszer 
csodáit.5 

Mások, különösen Roger Bacon eredeti művei-
nek olvasói, nagyon leszállítják Boger Bacon azon 
nézeteinek értékét, melyeket a kísérleti módszer ér-
tékelése céljából irt, nemcsak ezen nézetek elsőségi 
jogát vitatva el tőle magának Baconnak tudósításai 
alapján, hanem főleg annak a modern tudomány 
szempontjából való hasznavehetetlenségét bizonyítva.6 

Bármint áll is a dolog, véleményünk szerint he-
lyes kritikát csak Roger Bacon nézeteinek teljes 
ismertetésével és megértésével szerezhetünk magunk-
nak, ha ezenfelül számbavesszük egyéniségét és korá-
nak viszonyait és megfelelni iparkodunk arra a kul-
turális szempontból annyira fontosnak látszó kér-
désre, hogy kora tudományosságában minő helyet 
foglal el. A megítélésnek nyilván két körülményre kell 
ki ter jednie; egyik tudományos ismereteinek mennyi-
ségére, másik minőségére vonatkozik. Az elsőt e he-
lyen mellőzzük, csak röviden jelezzük, hogy óriási 
nyelvtudása volt, megtanulta a latin, görög, zsidó és 
arab nyelvet, hogy a régi szövegeket eredeti formá-
jukban olvashassa,7 érdeklődése a theologia és filo-
zófia számos ágára kiterjedt,8 nagy ambícióval fog-

1 Picavet, Esquisse d'une histoire générale et comparée 
des philosophies médiévales? Paris 1907. p. 191. «Roger 
Bacon fut peu lu et encore monis suivi au moyen âge même 
par les Franciscains.» 

2 Catéchisme positiviste. 2 éd. p. 8. 
3 V. ö. Iieuter: Geschichte der relig. Aufklärung im 

Mittelalter. Berlin 1877. II. Bd. p. 67. «Aufklärer wollte er in 
auszerordentliclier Weise sein». 

4 «Er ist der Atlas, der das gesammte Wissen seiner 
Zeit in seinem Haupte trug.» L. Doublier, Roger Bacon. 
Dreissigster Jahresbericht der Wiedner Communal Ober-
realschule. Wien, 1885. p. 1. 

5 P. Janet et G. Séailles : Histoire de la Philosophie p. 
654. Cependant même au moyen âge, nous voyons un grand 
homme qui, anticipant sur les vues prophétiques de son 
illustre homonyme du XVI-e siècle, annonça comme plus 
tard le chanulier Bacon, les prodiges de la méthode expé-
rimentale. Ce fut le même Roger Bacon qui, au XIII-e siècle, 
enseignait l'utilité et pressentait les miracles de la méthode 
expérimentale. 

6 L. különösen P. Hadelin Hoffmann-nak. értekezését : 
Roger Bacon. L'intuition mystique et la science. Revue 
néoscolastique. XVI. Année Louvain et Paris 1909. 

7 Nouvelle Biographie générale. Tome IV. p. 83. 
8 Hogy mennyit dolgozott ki ezekben Bacon, azt egész 

pontosan ma sem tudjuk megállapítani, műveinek egy része 
még mindig kiadatlan kéziratokban hever. A legutóbbi kéz-

lalkozott a természettudományokkal, a mathemati-
kával, perspektívával, optikával, geographiával, as-
tronomiával, alchimiával,1 igen sok kísérletet végzett 
és állítólag 20 év alatt 20.000 francia librát költött 
kísérletekre ; 2 a másik, a fontosabb ránk nézve az, 
amit a tudomány szellemének adott s épen ezért 
tartjuk B. Bacon kulturtörekvései egyik legfontosabb 
normájául véleményét a megismerésről és a tudo-
mányról. 

Jelen értekezésünknek ez a tárgya. Ami a for-
rásokat illeti, elsősorban Boger Bacon saját művei 
jönnek számba. Hogy mi van munkáiból már ki-
adva és e kiadásoknak minő tudományos értékük 
van, azt e helyen mellőzzük, hanem utalunk P. H. 
Hoever említett disszertációjára, hol erre nézve igen 
becses megjegyzéseket találni a 11—21. oldalakon. 
Majdnem minden mű, mely szerzőnkkel foglalkozik, 
tárgyalja többé-kevésbbé a fölvetett kérdést is. Ezek 
jegyzéke megvan Chevalier: Bépértoire des sources 
historiques du mogen-âge21. Bio-Bibliographie. Tome 
I. p. 405-406. 

Ujabban P. Hadelin Hoffmann írt két érteke-
zést, melyek a Bevue Néoscolastique-ban jelentek 
meg : La sensibilité et les modes de la conaissance 
sensible d'après Boger Bacon. L'intuition mystique et 
la science. XVI. A Louvain, 1909. Hoffmann igen jár -
tas a középkori filozófia történetében, de értékelésé-
hez szó fér. Kár, hogy a modern filozófia sem ter-
jed nála tovább Mercier műveinek ismereténél. Hoe-
ver művét még nem ismerte és nem terjeszkedett 
ki Boger Bacon azon műveire, melyek szellemének 
és a tudományról való nézeteinek értékeléséhez lé-
nyegesen hozzájárulnak. 

II. 

Az érzéki megismerésben igen fontos szerepük 
van az érzékeknek. Az érzékelhető dolgok vagy sajá-
tosak vagy közösek. Sajátosaknak mondja Bacon 
azokat, melyeknek fölfogására sajátos érzékszervek 
szolgálnak. Ilyen van öt és pedig a világosság és 
szinek megfelelnek a látásnak; a hideg, meleg, ned-
ves, száraz a tapintáshoz tartozik, a hang a hallás 
szervéhez, a szag a szagláshoz és az íz az izlés szer-
véhez. Összesen kilenc érzéki jelenség sajátosnak 
(sensibilia propria) mondható, mert specifikus érzék-
szervek szolgálnak a fölvételükre. 

Et haec sunt novem propria sensibilia, quae 
suis sensibus appropriantur, de quibus nullus alius 

iratkiadás P. Hugo Hoevernek: Roger Bacons Hylomorphis-
mus als Grundlage seiner philosophischen Auschauungen. 
Paderborn, 1912. című jeles disszertációjában van. p. 22—65. 
Incipit 4" pars eommunium naturalis philosophie qui est de 
productione rerum generali cimmel. 

1 «Bacon est un remarquable homme de science et 
c'est son plus beau titre de gloire.» De Wulf: Histoire de la 
philosophie médiévale. Louvain, 1905. p. 420. 

2 Nouv. Biogr. génér. u. o. 
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sensus potest iudicare.1 Ez a tanítás eredetileg Ari-
stotelest vallja mesteréül, de Aristotelestől eltér Bacon 
és Alhazen után sorolja föl a húsz közös sensibi-
let. Aristoteles ugyanis a közös érzékelhető dolgok-
ról a következőképen í r : magnitúdó et figura et 
asperitas et laevor, item acuties et hebetudo, quae 
moli competunt, sensibus communia sunt, quodsi 
non omnibus, saltern tarnen visui et tactui.2 Más 
helyen közösek a nyugalom, a szám, az alak és 
nagyság.3 

Alhazen4 ( tulajdonképen Ibual-Haitan f 1098) 
szövege a következő : Intentiones particulares quae 
comprehenduntur sensu visus sunt multae, sed gene-
raliter dividuntur in viginti duo, et sunt lux, color, 
remotio, situs, corporitas, figura, magnitúdó, conti-
nuum, discretio, separatio, numerus, motus, quies, 
asperitas, laevitas, diaphancitas, spissitudo, umbra, 
obscuritas, pulchritudo, turpitudo, consimilitudo, et 
diversitas (II. 15.) Bacon 5 pedig ezeket mond ja : 
Sunt autem viginti alia sensibilia, scilicet remotio, 
situs, corporeitas, figura, magnitúdó, continuatio, 
discretio vei separatio, numerus, motus, quies, aspe-
ritas, levitas, diaphaneitas, spissitudo, umbra, obscuri-
tas, pulchritudo, turpitudo item similitudo, et diver-
sitas in omnibus his et in omnibus compositis ex 
his. Ugyanezeket találjuk Witclonál is és bár Witelo 
is a sensibiliákat propria, communia és per accidens 
osztja föl, mégis az ő fölosztását nem szabad Ari-
stotelesével egy mértékkel mérünk. A két közös ér-
zék Witelonál nem a látás és más particularis érzék, 
mint Aristotelesnél, hanem az itélő és összehason-
lító erőnek kell a látási érzékhez járulnia, hogy ezek 
a sensibilia communiahoz tartozhassanak és így van 
ez Roger Baconnál is, ha tüzetesebb vizsgálat alá 
vesszük a sensus magyarázásának az elvét, midőn 
nem a húsz alhazeni qualitásról, hanem a veszedel-
mes stb. ösztönszerű észrevevéséről ír.6 

A sensibilia propria és communia együttvéve 
alkotják a sensibilia per se-k osztályát. Kiviile van-
nak a sensibilia per accidens. Ide tartoznak a sensus 
appreciativus, memoria, cogitatio; és a per doctri-
nam való észrevevés. 

1 Opus Május. Ed. Bridges London 1900. II. Vol. p. 6. 
Perspectivae Pars I. Dist. I. cap. III. 

2 Aristotelis Opera Omnia. Ed. Didot. Vol. III. p. 484, 
10. De sensu et sensili cap. IV. 

3 De Amina lib. III. cap. I. Ed. Didot p. 462, 35. 
4 Alhazen jeles csillagász és fizikus, nevezetes művet írt 

a fényről és látásról. Bacon többször hivatkozik rá. A fény-
ről szóló művét Baarmam (és nem Baumam, mint az Ueber-
weg-Heinze 9. p. 249. mondja), kiadta arab és német szöveg-
gel. Ennek a műnek latin fordítása B. idejében már meg-
volt. Hogy ki fordította latinra, nem tudjuk, semmiesetre 
sem Witelo, amint azt Szokalszki mondja. Lásd erre vonatk. 
Baeumker, Witelo, ein Philosoph und Naturforscher des 
XIII. Jahrhunderts. Beitr. zur Gesch. der Philos, des Mittel-
alters Bd. III. Heft 2. Münster 1908. p. 231. 

5 Op. Maj. Vol. II. p. 6. 
e L. Baeumker i. m. p. 618—619. 

Úgyhogy a sensibilia fölosztása R. Bacon szerint 
a következő: 

Sensibilia 
Per se Per accidens 

Propria Communia sensus apprec. Per doctrinam 
(Aristoteles) (Alhazen) memoria elsajátítható 

cogitatio qualitások 
Czakó Ambró dr. 

N e w - Y o r k . Hódolat zsidó részről a katholikus egy- j? ^ 
ház iránt. 

Gibbons bibornoknál minap egy zsidó vallású úr világ-
jelent meg kihallgatáson. 25.000 dollárt adott át a bíbor- krónika 
noknak alapítványul, vagy úgy, hogy az összes jöve-
delme egy külön tanszék dotációjául szolgáljon, mely-
nek föladata a szociálizmus cáfolata legyen, vagy úgy, 
hogy öt főiskolai iljú, kik a szociálizmus tanulmányo-
zásának szentelik idejüket, évi ösztöndíjat kapjon az 
alapítvány jövedelméből. Gibbons bibornok az alterna-
tíva másodikát választotta és ezzel a céllal fogadta el 
az alapítványt. Nevezetes ebben a dologban az, hogy a 
zsidó vallású alapító tettének indítékául azt hozta föl, 
mert ő — úgymond — meggyőződött róla, hogy a 
katholikus egyház a szociálizmus és az anarchia ellen 
a legerősebb védővár, a törvénynek és rendnek az Egye-
sült-Államokban legerősebb őre. 

* 

L u z e r n . Végre megalakult a svájci keresztény nép-
párt. — Aki Svájc szövetséges köztársaság állami életét 
íigyelemmel kisérte, az tudni fogja, hogy Svájc területén 
az egyes kantonokban, melyek valamennyien megannyi 
kis államok, a katholikusok külön-külön kantononkint 
meglehetős jól vannak társadalmilag és politikailag 
szervezve. A svájci kantonokat a katholikusság politikai 
helyzetére nézve három csoportra lehet osztani. Az első 
csoportba tartoznak Uri, Schwyz, Ober- és Nider-Waiden, 
Luzern, Zug, Freiburg, Appenzell-Innerrhoden és Wallis 
kantonok, hol a katholikusok többségben élnek, és 
így az «uralkodó» párt birtokában vannak. A második 
csoportba tartoznak St Gallen, Graubünden, Aargau, 
Thui'gau, Tessin és Solothurn kantonok, hol a katho-
likusok «kormányképesek», vagyis a kantoni kormány-
ban képviselve vannak, de csak mint «kisebbség». 
A harmadik csoporthoz tartozik a többi 10 kanton, hol 
a katholikusok állandóan ellenzéki álláspontra vannak 
kárhoztatva. Mind a három kanton-csoportban, amint 
már említettük, a katholikusok meglehetősen jól vannak 
kantononkint külön-külön szervezve és akcióban tartva. 
Ami eddig az egész szövetség területén hő óhaj és törek-
vés tárgyát alkotta, hogy t. i. a katholikusok az egész 
szövetség területén egységesen legyenek szervezve vagyis 
egy pártot alkossanak, az folyó évi ápr. 22-én, hosszú évek 
küzdelmes vajúdása után, végre valósággá vált. Itt 
Luzernben körülbelül 200 delegátus az egész szövetség 
területéről megalakította és szervezte a svájci katho-
likusok egységes pártját, amely «Konservativ Néppárt» 
nevet vett fel. 

Jövőre megismertetem ennek az új svájci politikai 
alakulásnak szellemét, illetve alapelveit. 

* 
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Herlin. «Jézus társasága» napirenden. — Most, hogy 
a Jézus társasága ellen szóló német birodalmi törvény 
eltörlése ismét szóba került, a rend elleni áskálódás is 
felújult. Újra napirendre kerültek az ellene szóló mesék 
és rágalmak is. Mikor 1872-ben a német birodalmi 
gyűlésben a Jézus-társaság elleni küzdelem toronymagas 
hullámokat vert, Ballestrem gróf megvette az «Institu-
tum societatis Jesu» cimü könyv két folio-kötetét és 
azt a német birodalmi parlament könyvtárának aján-
dékozta, hogy a képviselő uraknak saját szemökkel 
legyen alkalmuk a J. t. rend ellen szórt rágalmak 
mibenlétéről német alapossággal meggyőződni. Balle-
strem gróf nemes tette csak annyi volt, mintha egy kis 
kavicsot dob valaki a tengerbe. A hullámverés változat-
lanul tovább tajtékzik a német protestáns kedélyekben, 
melyek sem feledni, sem tanulni nem tudnak, hanem 
minden «gründlich»-ségök dacára vakon ragaszkodnak 
előítéleteikhez. Hogy csak egy példát hozzunk fel, az 
itteni «Kreuzzeitung» nem röstelle felújítani azt a mesét, 
hogy a Jézus társasága «titkos» társulat s azért nem 
tűrhető meg Németországban. Egy másik felújított rága-
lom az, hogy a jezsuita - rend szabályaiban van egy 
rendelkezés, amelynek értelmét a német gri'indlichség 
csúfságára oda csavarintották el, hogy annak értelmé-
ben a rend elöljárója törvényellenes cselekedetre, bűnre 
kötelezheti alattvalóit. Csodálatos, hogy ezt a rágalmat 
tudósság hirében álló emberek a rendszabályoknak 
következő pontjából olvasták ki. «Nullás institutiones, 
declarationes vei ordinem ullum vivendi posse obli-
gationem ad peccatum mortale inducere, nisi Superior 
et in nomine Domini nostri Jesu Christi vel in virtute 
opedientiae juberet.» A budapesti «Iuventus»-t olvasó 
gimnazista bizonyára magától rájön e szavak értelmére, 
arra t. i. hogy itt nem az van mondva, hogy az elöl-
járó bűn elkövetését rendelheti el, hanem az, hogy mi 
szükséges ahhoz, hogy az elüljáró rendelete halálos bűn 
terhe alatt legyen kötelező. A porosz protestáns tudósok 
latin philologiája a fenti sorokból mégis azt «állapította» 
meg, hogy azért nem lehet a jezsuitákat Németországba 
törvényesen befogadni, mert az ő rendszabályuk azt tartja, 
hogy az elüljáró — a tagokat «bűnre kötelezheti», vagyis 
törvényellenes cselekedetekre kényszerítheti. A tudós 
atyafiak, szóval, az «obligatio ad peccatum» mükifejezést 
az «obligatio ad peccandum»-mal cserélik fel elméjök-
ben, holott a magyarázásnak egyik első és főszabálya 
az, hogy senkinek a szavaiba idegen értelmet nem 
szabad belemagyarázni. A dolog philologiai oldalánál 
még csúnyább az ethikai oldal, amely tudvalevőleg az 
alá az isteni törvény alá esik, hogy : «Hamis tanúságot 
ne tégy a te felebarátod ellen». A protestáns önkény, 
régi dolog, nem törődik az isteni törvényekkel. Régen 
megmondta Luther Márton, hogy az atyafiaknál az ész 
és ok helyét az akarás foglalta el, «Stat pro ratione 
voluntas». Bizony, szomorű állapotok ezek, mikor az 
ész és műveltség helyét még Berlinben is a botokúdok 

és más vad népek álláspontja tartja elfoglalva, 
* 

L o n d o n . A «Titanic» katasztrófájában elpusztul-
tak vallásosságáról a «The Tablet»-ben pótlólag a 
következő tudósítás jelent meg: 

Egy pap hősiessége. 
Bytes atya utolsó órái a «Titanic» on. 

A következő híradás, mely a newyorki «Evening 
World» ápr. 22-iki számában jelent meg, pótolja ama 
részleteket, melyeket Byles atya utolsó óráiról nevvyorki 
livére foglalt össze röviden ama táviratban, melyet a 
mult héten közöltünk : «A menekülteket Byles atya 
végső buzgalma lelkesíti». Byles atya fivérének adósok 
vagyunk e kivonattal. 

A katholikus egyháznak két papja1 sülyedt el a 
Titaniccal, férfiak, nők és gyermekektől környezve, kik 
velük együtt imádkoztak. Nemcsak katholikusok, hanem 
protestánsok és zsidók is, a végveszedelem láttára, részt-
vettek e végső istentiszteleten a «Titanic» ferdén álló s 
lassan a mélységekbe siilyedő fedélzetén. 

E papok egyike ft. Byles Tamás volt a westmins-
teri egyházmegyéből Londonban. New-Yorkba akart 
menni, hogy Brooklynbanlakó fivérét megeskesse. A másik 
egy német pap, aki saját nyelvén kivül magyarul is 
beszélt. Byles atya az első (második ?) osztályon volt. 
A német pap pedig a harmadikon. Neve eddig isme-
retlen.2 

Vasárnap reggel mindketten szentmisét mutattak 
be a fedélközi utasok számára. Byles atya angolul és 
franciául, a másik németül és magyarul prédikált. 
Csodálatos, hogy mindkettő arról beszélt, hogy az 
embernek mindig szüksége van a vallási vigasztalás 
mentőcsónakjára, lia lelki hajótörés fenyegeti. 

Az összeütközés után Byles atya egyenesen a fedél-
közi utasokat kereste föl. A hajó fedélzetére vezette 
őket és az asszonyokat és gyermekeket a csónakokba 
való szállásnál segítette. A két pap közül ő volt a vezér 
és nemcsak testi segítséget nyújtott a megrémült utasok-
nak, hanem a borzasztó szerencsétlenségben vallási 
vigasztalást is adott. 

Hogyan nyugtatta meg a felizgatott tömeget*? 
A megmenekültek közül hárman emlékeznek a hős 

angol pap utolsó óráira. Moeklare Helén, szép, fekete-
hajú leány Galwayból (Írország), Moran Berta és Molov 
kisasszony, ki most a Szent Vince-kórházban fekszik. 

Ezek beszéltek ma a dologról a kórházban. 
«Az összeütközés kidobott ágyunkból, mondotta 

Mocklarc kisasszony, hiányos öltözetben iparkodtunk 
megtudni, mi történt. De Byles atyát láttuk magunk 
előtt, ki fölemelt kézzel jött a folyosón. Jól ismertük, 
inert útközben többször meglátogatott és aznap szent-
misét mondott nekünk. 

«Legyetek nyugodtan jó népem», mondta s körül-
ment a lédélközi utasok közt, áldást és abszoluciót 
osztva. Közben a hajósgazda (steward) ágyunkba kül-
dött bennünket, de nem mentünk. Körülöttünk néhányan 
nagyon izgatottak lettek, ekkor a pap újra fölemelte 
kezét és ismét csendes lett a nép. Az utasok kezdettől 
fogva a pap önuralmának hatása alatt voltak. Bele-
kezdett a szent olvasóba. Mindnyájunk imája, vallás-
különbség nélkül, egybeolvadt és az «Asszonyunk Szűz 
Mária» feleletek hangosak és erősek voltak. 

Imádkozva odavezetett bennünket, mesélte Moran 
kisasszony, ahol a csónakokat leeresztették, miközben 
az asszonyokat és gyermekeket a csónakokba segítette, 
bátorító és vigasztaló szavakat suttogott füleikbe.» 

1 T e h á t n e m , m i n t az e l ő b b i t u d ó s í t á s o k h o z z á k , h á r o m . 
2 Már i s m e r e t e s . B e n c é s p a p v o l t A u s z t r i á b ó l . 
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Hiába könyörögnek neki, hogy csónakba szálljon. 

«Egy hajós, mondja Mocklare kisasszony, figyel-
meztette a veszélyre és kérte, szálljon a csónakba. 
Byles atya visszautasította. A hajós ismét szólt neki s 
nagyon szerette volna megmenteni, de újra csak vissza-
utasította. Byles atya megmenekülhetett volna, de nem 
akart elmenni addig, míg csak ember van a hajón és 
így a hajós könyörgései hiábavalók voltak. 

Miután a csónakba léptem, mely az utolsó volt, 
és lassan távoztunk a hajótól, tisztán kivettem a pap 
hangját és a választ imáira. Azonban mind csendeseb-
bek lettek a válaszok, míg végre csak a «Közelebb Hoz-
zád Istenem» kezdetű ének dallamát tudtam kivenni a 
szerencsétlenek kiáltásai közül. Az evezős azt mondta 
ugyan, hogy tévedtünk a kiáltásokat illetőleg, de tud-
tuk, hogy nem volt igaza. 

Az összes fedélközi utasok csónakokra tudtak jutni? 

«Nem hiszem, mert sokan voltak még, mikor a mi 
csónakunk elindult, de több csónak nem volt, és én lát-
tam Byles atyát az otthagyottak között. Egy fiatalember, 
ki velünk volt a harmadik osztályon, segített engem a 
csónakba. Nagyon hideg volt és felöltőm hiányzott. 
Levetve ingét ráterítette vállaimra és nadrágtartóját 
rákötötte, hogy a szél le ne vigye és akkor visszalépett 
a veszendők közé.» 

Az esküvői harangok zúgása, mely Russel Izabella 
és Byles Vilmos életének legboldogabb pillanatát jelezte 
volna, gyászhimnusszá változott. Több mint kétezer 
vendéget vártak az esküvőre, melyet szent Ágoston tem-
plomában ft. Byles Tamás atya tartott volna (Ongarból, 
Essex County, Angolország). Russel kisasszony és Byles 
úr nem adtak föl minden reményt mindaddig, míg 
minden utazó a Carpathián meg nem jött. Azonnal a 
Russel-házba tértek és telefon és távirati úton vissza-
vonták a számos meghívót. —y —la. 

Héderváry István joga. Nagyon érdekesek a 
«Religio» folyó évi 21. számában Závodszky Leventétől 
közölt s a szigetközi templomokról szóló 1634-iki levelek, 
de maga a kisérő magyarázat szörnyen egyoldalú. Jogos-
nak véli Závodszky a szigetközi jobbágyok lutheránus 
részének (mert, bár ők úgy beszélnek, mintha az összes 
lakosság lutheránus lett volna, valójában volt olt katho-
likus is) kérelmét és rátörésnek írja Héderváry azon 
cselekedetét, hogy a maga birtokát visszaveszi. 

Igy tehát még a kath. olvasó is első pillantásra azt 
hiszi, hogy ez a derék Héderváry István valami erő-
szakos, jogsértő, kegyetlen ember volt. 

Pedig a dolog egészen máskép áll. Az 1608-iki 
törvény biztosította ugyan a vallásszabadságot, de a 
templomok tulajdonjogáról nem szólt. Az tehát a falvak-
ban, mezővárosokban továbbra is a földesuraké maradt. 
De hogyan is lehetett volna a jobbágyé, mikor annak 
ingatlanra joga sem volt s mikor maga a telek, amelyen 
a templom állott, a földesúré volt? 

1618-ban szerették volna a protestánsok úgy módo-
sítani a törvényt, hogy a jobbágyok a templom fölött 
is rendelkezzenek, de kisebbségben voltak és így nagyobb 

bajok elkerülése végett e kívánságukról lemondottak. 
A kérdés fölvetésével azonban még jobban megerősö-
dött az a fölfogás, sőt helyesebben akkori jog, hogy a 
templom a földesúré. (Fraknói : Pázmány Péter és kora. 
I. 350—564.) 

Ez így is maradt 1647-ig. 
Héderváry tehát 1634-ben csak a jogával (vagy mint 

Eszterházy nádor írja), szabadságával élt, midőn a 
szigetközi régi kath. templomokat tartozékaikkal együtt 
birtokába vette s kegyűri jogánál fogva kath. papnak adta. 

Aki pedig jogával él, az nem rátörő és nem ejt 
másokon sérelmet. 

Azzal, hogy ekként jobbágyainak alkalmat adott a 
kath. igazságok megismerésére s azok önként elfogadták 
azokat, megint nem esett sérelem senkin, annál kevésbbé, 
mert akkori lutheránus prédikátorok nem voltak éltiik-
logytiglan kinevezett hivatalnokok. 

Egypár félrevezetett ember jajgatása miatt pedig 
nem lehet a jogi állapotokat, törvényeket, máról-
holnapra fölforgatni s nem helyes a jogával élő embert 
balul ítélni. ^ Karácsonyi János. 

P a e d a g o g i s c h e Grundfragen von Dr. Franz 
Krus S. J. Innsbruck. Felizian Rauch. 1911. 450. 1. Ára 
fűzve 4-60 K. 

A fogalmak összezavarásának klasszikus korát él-
jük. Csak természetes tehát, ha a «pedagógia» fogalma 
is megérzi e zűrzavart. A legellentétesebb világnézetek-
től és filozófiai irányoktól vezetett művelőinek kezében 
ugyancsak rosszul járt. Valósággal Csáky szalmájává 
lett. Különösen a túlzó intellektuálisták és túlzó volun-
taristák csépelgetik szorgalmas kitartással azt a szalmát. 
De cséplésükben nem sok a köszönet. Nem az értékes, 
acélos aranybúzaszem kerül ki belőle, hanem csak a 
theoriák kevésbbé értékes polyvája. Az egyik tisztára 
az ész kiművelésére alkalmas eszközt lát benne, a másik 
pedig a belátást és megértést nélkülöző dresszura szol-
gálatába állítja be a pedagógiát. 

Krus jelen művében a két szélsőséges irányzat 
egyikéhez sem szegődik, hanem a kétféle irányzatot át-
hidalni s kiegyenlíteni törekszik. A pedagógia feladatául 
tűzi ki : az ész kiművelése és az akarat nekilendítése 
által életfeladatainak olyatén betöltésére képesíteni az 
ifjúságot, hogy a felnőttek részéről jövő ezen segítséggel 
összes tehetségeinek harmonikus működtetésére képe-
sített ifjúság örök rendeltetését is elérje. (48. o.) 

Az ellenvéleményeknek nyugodt tárgyilagossággal 
lefolytatott bírálata után szép sorjában bemutatja a 
nevelés főbb tényezőit és a nevelés külső kereteit (csa-
ládi nevelés, intézeti és iskolai nevelés), melyek bemu-
tatásánál természetesen a közel négyszázéves nevelői 
múlttal bíró jezsuita-rend nagy érdemű pedagógiai tra-
díciói sokszor szóhoz jutnak. E nevelői múltra történt 
visszaemlékezésnél el nem mulasztja konstatálni, hogy 
az egységes helyes keresztény pedagógiának minő meg-
mérhetetlen károkat okozott a múltban s kihatásaival 
a jelen is a protestantizmus illetve Luther fellépése. Az 
ő tekintélyt támadó működésének következménye volt, 
hogy mint 1524-ben ő maga őszintén beismerte «ma az 
iskolák mindenfelé tönkremennek úgy, hogy az iskola-
mesterek nemsokára kényszerülnek valami mesterségre 
adni a fejüket, ha nem akarnak éhezni. A pápaság 
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alatt egyetlen gyerek se szökhetett volna meg az isko-
lától, most azonban az ördög megakadályoz minden 
tanulást. A pápaság alatt minden erszény nyitva állott 
templomi és iskolai célokra és az adományozásban nem 
ismerlek pihenést. Most azonban a templomok és isko-
láknak nem alapítása, de fenntartása is alig lehetséges. 
Mert minden erszény vaslakattal van elzárva. Senki sem 
ad». (L. 32. o.) Egy egykori krónikás, Enoch Wiedamann 
az okát is megadja e sülyedésnek : «Az iskolák kezde-
nek, úgymond, sülyedni, úgy hogy szinte senki sem 
akarja többi gyermekeit az iskolába küldeni és tanít-
tatni, mert az emberek Luther irataiból megértették, 
hogy a papok és tudósok a népet nyomorultul félre-
vezették». (U. o.) 

Szerzőnk nem ok nélkül tépdesi meg a protestan-
tizmusnak a tanítás-nevelésügy körül szerzett és az 
irodalomban unos-untalan felfrissített babérait. 

Hiszen még Melanchton is alig győzött eleget panasz-
kodni az iskolaügynek és szellemi életnek a vallási 
szakadás folytán beállott hanyatlásáról. (L. 32. o.) 

A mű testét különben a nevelés céljának elérésé-
nél oly nagy szerepet játszó értelmi és akarati képessé-
gek ismertetése és kiművelésüknek módozatai teszik ki. 
Kétségtelenül ez a munka legértékesebb része. Azonban 
az egész könyvnek eredeti bűne a majdnem kizáró-
lagos elméletieskedés. Úgy látszik, hogy szerzője nem a 
gyakorlat embere, hanem az elméleté. Tudós, de szoba-
tudós. A pedagógia legfontosabb kérdésére, a «hogyan»-ra 
nem elméleti szőrszálhasogatással, de praktikus élet-
tapasztalatokkal lehet csak felelni. Jóformán csak a 
testi nevelésről mond a gyakorlatba is belevágó meg-
figyelésreméltóbb adatokat. Ha valahol, hát a kísérleti 
pedagógia tárgyalásánál ugyannak szolgálhatna pompás 
gyakorlati ismeretekkel és adatokkal. Amit mond is a 
kísérletekből, kákán is csomót kereső kicsinyeskedéssel 
lekritizálja őket. 

Eredeti, megkapó gondolatok és ötletek nem igen 
akadnak benne. Foersternek imponáló irodalmi ismere-
teit és szellemességét is bajosan találnók meg benne. 
Többnyire a maga filozófiai készletéből és közkézen 
forgó pedagógiai müvekből merít. Hangja túlságosan is 
komoly; méltó e mű elméletieskedő fdozófáló irányához. 

Tóth Kálmán dr. 
* 

J e s u s im Urtei l d e r J a h r h u n d e r t e . Von Gustav 
Pfannmüller. 1908. Leipzig und Berlin. Druck u. Ver-
lag von B. G. Teubner. 8° 546. 

IV. Rousseau «Emil»-jében közölte vallási nézeteit, 
melyek előnyösen különböznek kortársának, Voltaire-
nak fölfogásától, bár az igazságot ő sem találta meg. 
A deismus híve, mely szerint Isten létezik ugyan, de 
nem kéri számon az emberek tetteit; ez a deismus 
inkább csak üres érzelmi vallás, a kedély vallása. 
Rousseau az isteni kinyilatkoztatás kérdésében a kétely 
álláspontjára helyezkedik; tanácsa ez : hallgatással mel-
lőzni mindazt, amit sem föl nem foghatunk, sem egye-
nesen el nem vethetünk ; így értékeli a Szentírást is, 
bár annak fönsége tiszteletre ragadja őt. Az agnosticis-
mus követőjének mutatja be magát Rousseau ezen kér-
désekben. Sokan haladnak nyomdokain még a jobb 
indulatúak közül is ; ezért nem is érdeklődnek az ilye-
nek vallási kérdések iránt, mintha azok kizárólag a 

«papok dolga» volnának. Pedig tagadhatatlan, mindnyá-
junkat érdeklő életkérdések ezek: van-e Isten, túlvilág ; 
van-e felelősségem Istennel szemben ; autonom, független 
vagyok-e tetteimben, vagy pedig alá vagyok-e rendelve 
egy fensőbb lény parancsainak? 

Nietzsche ádáz gyülölölettel viseltetik a kereszténység 
iránt. «Der Antichrist» című művében csakugyan az 
önuralmát veszített ember szitkozódásait szórja a keresz-
ténységre. «Ich heisse das Christentum den einen grossen 
Fluch, die eine grosse, innerlichste Verdorbenheit, den 
einen grossen Instinkt der Rache, dem kein Mittel 
giftig, heimlich, unterirdisch, klein genug ist; ich 
heisse es den einen unsterblichen Schandfleck der 
Menschheit». Szegény ember ; beleőrült eszméibe s az 
abnormis agyvelő megnyilatkozásait láthatjuk irodalmi 
működésének nem egy termékében, de azért még ő is 
talált követökre ! A kereszténység elleni harc sokakat 
összehoz egy táborba, beteges és egészséges agyúakat 
egyaránt. 

Ellen Key helyes érzékkel ilél a modern protestáns 
irányzatról «Der Lebensglaube» c. művében, rámutatva 
arra a jelenségre, hogy ez az irányzat teljesen meg-
fosztja Krisztust valódi jellegétől s oda állítja őt nem 
mint Megváltót, nem mint Istenfiát, hanem mint a 
művészet, a kultúra, a nagytőkések stb. barátját; ily 
beállítás mellett Krisztusból nem lesz más, mint «ein 
persönlichkeitsloses und nichtssagendes «Alles in Allem». 

Elismeri E. Key, hogy az önfeláldozás, az önmeg-
tagadás szép és tiszteletet parancsoló áldozatát hozzák 
meg napjainkban is mindenütt, hol a kereszténységet s 
annak tanait komolyan veszik. «Dies ist vor allem im 
Katholizismus der Fall. Zu diesem fliehen jetzt oft — 
vor dem protestantischen Paktieren zwischen Freiheit 
und Autorität — diejenigen, die einer wirklichen 
Stütze bedürfen...» Kezdik már észrevenni tehát mások 
is, hogy az Egyház nem ismer megalkuvást, az Egyház 
következetes, s sértetlenül őrzi meg Krisztus tanait. 
Angliában pl. az utolsó hal évben 500-nál több angli-
kán pásztor tért át a katholicismusra, az intelligens 
világiak közül pedig több ezeren. Pedig sokszor állásu-
kat veszítik épen e miatt, de meghozzák a legnagyobb 
áldozatot is a lélek örök javaiért. 

A napjainkban sokat olvasott Wilde Oszkár a 
readingi fegyházban írta meg «De profundis» c. iratát. 
Gyönyörű nyelvezettel ír, igazán mélységes gondolato-
kat közöl, nem egy helyütt azonban tévesek nézetei. Igy 
többek közt, midőn Krisztusról így ír : «A mi altruis-
musát illeti — ki tudta jobban nálánál — hogy a vég-
zet s nem a szabadakarat irányítja elhatározásainkat.» 

Ez determinismus, vagy mondjuk fatalismus ; pedig 
mindhiába, a szabadakaratot letagadni nem lehet, ez 
ellenkezik a tudománnyal s ellenkezik a tényekkel ; ha 
nincs szabadakarat, úgy nincs erkölcsi jó s rossz, ügy 
senkit elitélni, büntetni nem szabad, mert nincs erkölcsi 
felelősség ; ez esetben a párizsi automobilos apacsok 
becsületes emberek, gentlemanok s be kell fogadni őket 
a társaságba; hány sorvadásos erszénvű embernek jut-
hatna eszébe, hogy máséhoz nyúljon, sikkasszon, csal-
jon stb. s ezen elmélet szerint méltán azzal igazolhatná 
eljárását, hogy a végzet, a benső ellenállhatatlan kény-
szerűség birta őt tettének véghezvitelére. 

Épen Krisztus Urunk volt az, ki az emberi szabad-



348 RELIGIO • LXXI. évf. 1912. 

akaratot tekintette cselekedeteink alapjául. Si vis ad 
vitám ingredi — serva mandata; ha be akarsz menni 
az életre, tartsd meg a parancsolatokat (Matth. 19., 17.) — 
mondotta az ifjúnak ; ha akarsz — tehát tetszésedtől 
függ, szabadakaratodtól. Wilde, véleményem szerint, 
inkább csak elszólja magát, nem akar dönteni a szabad-
akarat ellen ; mint szépirodalmi iró, némileg költői 
szabadsággal él, nagyokat mond, anélkül, hogy állítá-
sainak horderejét megfontolná; ő is, mint több más 
író, Krisztusról is olyanokat mond teljes jóhiszeműség-
gel, mik dogmatikai szempontból egyáltalán nem helyt-
álló nézetek, de mint költői színezések, lelkes kijelen-
tések igen alkalmasak a hangulatkeltésre; viszont van-
nak írók, kik nem jóhiszemüleg, hanem rossz célzattal 
magasztalják Krisztust — de csak mint embert, s nyíl-
tan vagy a sorok közt tagadják istenségét. Dicsőítik, 
hogy annál bátrabban megtagadhassák ! Mások meg 
egész nyíltan támadják. 

Az előbbi eljárást követik sok racionalista, materia-
lista s positivista írón kívül a szociáldemokráciának 
házi erkölcsbölcselői közül azok, kik a Vollmár által 
képviselt irányzatnak követői. Egyikük Paul Goehre 
így ír : «Ein einziges nur ist allen geblieben: die Ach-
tung und Ehrfurcht vor Jesu Christus»; de csakhamar 
hozzáteszi: «Wohl macht man sich ein ganz anderes Bild 
von diesem Jesu von Nazareth, als bisher . . . man lächelt 
über seine von den Theologen ihm zugemutete Göttlich-
keit ...» 

H. Stuart Chamberlain kedves hangon ír Krisztus-
ról ; Schopenhauer pessimismusával szemben hangoz-
tatja, hogy Krisztus nem vigasztalan szenvedést hozott, 
hanem megváltást, örömet, életet. — «Und weil er gött-
lich war, wandte sich Christus nicht hinweg vom Leben, 
sondern zum Leben hin.» (Die Grundlagen des XIX. 
Jahrhunderts. München. Bruckmann. 1899.) — Hiába, 
finomabb lelkület csak máskép ír Krisztusról, s mivel 
van hite, jobban megérti az Urat, mint a durva, eltor-
zult «kultürbestia», melynek nincs érzéke ahhoz, hogy 
Krisztus fenséges eszméit megértse, méltányolja vagy 
pláne kövesse. Az ilyen ne is írjon Krisztusról, mert 
csak szaporítja istenkáromlásait; tenebrae cum non 
comprehenderunt ; nem értik meg őt, mert sötétségben 
járnak. 

Nagy anyagot ölel fel Pfanmüller ismertetett müve; 
kár, hogy oly gyengén védelmezi, vagy sehogysem, az 
egyedül helyes álláspontot, hogy t. i. Krisztus az Islen 
Fia; s ha szavainak nem akarnak hinni, higyjenek 
tetteinek, melyek bizonyságot tesznek felőle. Ha bátran 
szint vall szerző, úgy müve sokkal értékesebb s egy-
szersmind megadja az olvasónak az irányítást is, ami 
vallási kérdésekben nagyon is elkél, mert épen e téren 
nagy a tájékozatlanság még jobbjaink közt is. Pedig 
épen Krisztus körül kell leginkább megalkotnunk a 
határozott, szabatos s az igazságnak megfelelő meg-
győződésünket. Csak így leszünk egész emberek, egész 
jellemek. 

A mit a szerző gyengén végez, megteheti helyette 
maga az olvasó. Már ez az egymásmellé állítása a sok-
féle s egymást lecáfoló nézetnek, maga egy apologia, 
maga egy intő jel arra, hogy a hitetlenség hogyan nem 
bír boldogulni Krisztussal. El ő és uralkodik a tagadás 
d a c á r a is, 'J icluj Sándor. 

Jz őskeresztény áldozat Jreneusig. (xi.) 
H) Aristides és Atlienayoras apologidi. 

(Wieland néma tanúi.) 

Jusztin két hatalmas védőiratát kérdésünk szem-
pontjából ismerjük. Az egyikben bevitatta a keresz-
ténység fölényét a zsidóság fölött s nevezetesen 
elavult rituális áldozatai ellenében bemutatta az 
új-szövetségi áldozatot egész mivolta, tehát éppen 
az áldozati fogalom tekintetében oly részletességgel, 
hogy az új áldozatról vallott felfogása iránt semmi 
kétségünk sem lehet. Kenyér és bor, illetőleg Krisz-
tus teste és vére szerinte a keresztények áldozati 
tárgya. Amiből következik, hogy a régi közkeletű 
áldozati fogalomnak a lényeges jegye, t. i. hogy 
oblatio rei sensibilis, hogy külső, látható tárgy Isten-
nek való bemutatása, megmaradt a kereszténység-
ben is, csak a tartalma változott ; amennyiben az 
állatok és a termények helyébe «a Jézus igéit tartal-
mazó ima által az ő testévé és vérévé változott» 
kenyér és bor lépett. A másikban védte a keresztény-
séget a pogány császár előtt; és ebben is foglalko-
zik az eucharistiával, még részletesebben, mint az 
előbbiben; csakhogy nem mint áldozattal, erre a 
szempontra itt nem volt szüksége, hanem mint lelki 
eledellel, mint szentséggel, abból a nézőpontból, 
hogy kitűnjék, mikép a keresztények összejövetelei-
ken (istenitiszteletükön), ahogy elhíresztelték róluk, 
semmi gonoszat nem művelnek. 

Wieland folytatólag más két II. századbeli apo-
logetára is hivatkozik elmélete érdekében s ezek: 
Aristides és Athenagoras. Ezeket í r ja : «Az ősegyház, 
visszautasítván a keresztények részéről minden tárgyi 
fölajánlást (upoacpopà avS'pwTcoTioÎTj'coç)1, az ó-szövet-
ség és a pogányok áldozatai ellenében kizárólag csak 
Krisztus TCpoacpopx-ira utalt s nem ismert más áldo-
zatot, mint Isten dicsőítését az eucharisztikus imád-
ságok által : még a II. században is az apologéták 
folyton hangoztatják a keresztény áldozat szellemi 
voltát, minden látható adomány határozott vissza-
utasítása mellett. Hostiis, oblationibus, votis nullaque 
demum omnium visibilium creaturarum indiget, 
mondja Aristides.2 A mindenek Teremtőjének és 
Atyjának nincs szüksége vérre és áldozati tömjénre, 
mondja Athenagoras ; . . . részére az a legnagyobb 
áldozat, ha elismerjük, ki terjesztette ki az eget, ki 
tette a Földet központtá (ptolomeusi világfelfogás) s 
ki alkotta az embereket. Mirevalók is volnának az 
égő áldozatok, ha az Istennek rájok szüksége nincs? 

1 Ep. Barnab. 2, 4. Funk Patr. Ap. I. p. 40. Érdekes 
megjegyezni, hogy ez a görög kifejezés Barnabas levelének 
idézett helyén nem található s még érdekesebb a kérdés : 
miért említ itt Wieland «embercsinálta áldozatadományokat», 
mikor a m i áldozati fogalmunkat vonja kétségbe? Ami áldo-
zatunk ez volna ? 

3 Cabrol et Leclercq : Monum. eccl. liturg. vol. I. p. 75. 
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Mindazonáltal kötelességünk neki vérontás nélküli 
áldozatot bemutatni és szellemi imádással őt tisz-
telni.1 Athenagoras tehát — véli Wieland — a szel-
lemi imádást nevezi a vérontás nélküli áldozatnak, 
melyet egyedül kíván tőlünk az Isten.»2 

Igy magyarázza újabb forrásait Wieland, elmé-
lete mellett egy sorba állitván őket tanukul Jusztin-
nal és Alexandriai Kelemennel. Az idézett apologiák 
ismerője azonban tudja, mennyire nem lehet, nem 
szabad ezt tenni. Néma tanukra nem szokás hivat-
kozni. Pedig se Aristides, se Athenagores nem 
szól az eucharistiáról, mint Jusztin tette ; hanem 
mindkettő kizárólag a pogány áldozatok értékelésé-
vel foglalkozik. Egy rövid tájékoztatás mindenkit 
meggyőzhet erről. 

Ami Aristidest, az athénebeli filozófust illeti, 
Eusebiustól (Hist. Ecel. 4, 3. 3.) emlegetett apologiája 
sokáig lappangott, csak legújabban, 1878-ban, egy 
örmény nyelvű töredéke s utána 1891-ben teljes szír 
fordítása, valamint egy görög átdolgozása került 
napfényre az eredetileg görögül írt szövegnek. A szír 
fordítás feliratából arról értesülünk, hogy Antoninus 
Pius császárhoz (138 — 161.) intézte (e szerint egy-
korúja Jusztin apológiájának) és pedig abból a cél-
ból, hogy a keresztényeket az atheismus vádja ellen 
védelmezze. Vezető gondolata : csak a keresztények 
ismerik az igaz Istent, a pogányok nem, amint ez 
az istenségről vallott különféle felfogásaikból s neve-
zetesen áldozataik természetéből s céljából kivi-
láglik.3 Ebben a tárgyi körben mozog végig s egész-
ben talán csak két helyen érint keresztény eszmét 
(a Fiú Isten megtestesülését egy szűztől 2, 6 s a 
végén : Krisztus második eljövetelét az Ítéletre 17, 8.). 
A pogány áldozatokra vonatkozólag mondja, amit 
Wieland fönnebb idéz ; ami amily igaz abból a szem-
pontból, ép oly közömbös a keresztény áldozat 
szempontjából. Szóval: Aristides apologiája non est 
ad rem. 

Miután Wieland is úgy látszik inkább Athenago-
rasra fektet súlyt, lássuk ezt részletesebben. 

Kétségtelenül a II. század iratai között a leg-
szebben megírt, szinte kellemes olvasmány számba 
menő görög irat Athenagoras 37 fejezetből álló apo-
logiája, kitűnő és meggyőző dialektikával. A szerző, 
művének címirata szerint, «Athénebeli keresztény 
filozófus» volt, mint Aristides s valószínű következ-
tetés szerint 177-ben nyújtotta be védőiratát (Ilpeq-
ßeia 7tep! xptaxiavwv, Legatio pro christianis) Márk Aurél 
és Kommodus császárokhoz. 

Arról akar ja meggyőzni a császárokat, hogy ne 
nevük miatt üldözzék a keresztényeket, ne nomini 
tamquam sceleri notam inurant (2. fejezet), hanem 

1 Athenagoras : Legatio pro Christianis c. 13. Migne 
Patr. Gr. VI. p. 916. 

2 Wieland: Mensa und Confessio. 48. 1. 
3 Geffeken : Zwei griechische Apologeten (Aristides und 

Athenagoras) Leipzig. 1907. (Ausgabe und Kommentar.) 

vizsgálják meg ügyüket, mint azt minden vádlottnál 
tenni szokás, vétettek-e valamit? Három bűn az — 
úgymond — a 3. fejezetben, amiről bennünket vá-
dolni szoktak: az istentagadás, a thyestei lakomák s 
oediposi nemi bűn. Ehhez képest három részre 
osztja munká já t ; az első a legterjedelmesebb (4—30. 
fejezet), a másik kettővel röviden végez (32 —34, 
35—36. fejezet.) Ahogy az első részben (8. fejezet) 
észérvekkel bizonyítja az Isten egységét, valósággal 
első tudományos igazolása a monotheismusnak az 
őskeresztény irodalomban. Igen szabatosan beszél az 
Isten háromszemélyűségéről is. (10. fejezet.) 

Wieland hivatkozása miatt az első részből a 
13. fejezet érdekel bennünket, ahol a pogánysággal 
szemben azt vitatja Athenagoras, hogy egy igaz Istent 
vallani nem egyértelmű az atheismussal. Szól pedig 
a fejezet ekképen : «Mivel pedig legtöbben azok 
közül, akik atheismust vetnek szemünkre, nem is 
álmodván az igaz Isten ismeretéről, oktalanok lévén 
s mind emberi, mind isteni dolgokban járatlanok, 
a vallásosságot az áldozatok száma szerint mérik, 
s azt is bűnűl róják föl nekünk, hogy nem a városok 
isteneit tiszteljük; vegyétek kérlek, császári uraim, 
mind a két vádat fontolóra és először is azt, miért 
tartózkodunk az áldozatoktól (már t. i. a pogányok 
áldozataitól.) A mindenek Alkotója nem szorul vérre, 
se a virágok, se a füst illatára, mivel ő maga a leg-
kellemesebb illat és se magában, se magán kívül 
nincs szüksége semmi teremtett dologra; hanem a 
legmegfelelőbb áldozat neki (àXXà fruaía aútö peyiaxTj), 
ha elismerjük azt, aki alkotta és kiterjesztette az 
egeket, aki központul állította a Földet, aki tenge-
rekké gyűjtötte össze a vizeket, elválasztotta a vilá-
gosságot a sötétségtől, aki éterrel látta el a csillago-
kat s elrendelte, hogy a föld hozzon elő minden 
magot, aki az állatokat teremtette s alkotta az em-
bert. Ezt az Alkotót ismervén el Istennek, aki min-
dent bölcsen fönntart és kormányoz s mindenről 
gondoskodik, ha hozzá emeljük föl tiszta kezeinket, 
mi szüksége van heka tombára? Mit kezdjek az égő 
áldozatokkal, melyekre nem szorul az Isten, holott 
vérontás nélküli áldozatot bemutatni neki és őt ész-
szerű kultusszal illetni szükséges? (xa íxot upoaqjépsiv 

Sáov àvatj.iaxTOV fruaíav, x a i TYJV XOYWÎJV upoaàye iv Xax-
peíav. )» 

A következő fejezetben a vád második részét 
fordítja vissza szellemesen a pogányok ellen. Ha 
bűn — úgymond a keresztények részéről, hogy 
a városokkal közös isteneket nem tisztelnek, akkor 
ezt a bűnt először is a városok maguk követik el, 
mivel mindenik más istent tisztel. 

Ime erről beszél Athenagoras. Az istentagadás 
vádját elhárítja a keresztényektől; kimutatja, hogy 
a pogányok isteneit nem tisztelhetik, hogy áldoza-
taikban részt nem vehetnek, mivel az egész pogány 
istentisztelet egy nagy tévedés. Folyton a pogány 
eszmekörben mozog, cáfolva igyekszik őket a saját 
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helyzetükről fölvilágosítani. Mutogatja, miként nem 
gondolkoznak, mit nem tesznek a keresztények, miért 
tartózkodnak a hekatombától ? De hogy miben áll 
az ő áldozatuk, arra nem terjeszkedik k i ; ezt a külö-
nös vallási tévedésekben leledző pogány amúgy se 
értette volna meg. 

Bizonyításának a súlypontja tehát annak a ki-
mutatására esik, hogy a hekatomba, vagyis az állati 
áldozatok, ellenkezik az igaz Isten eszméjével, me-
lyet egész fejezeteken át igen szépen fejteget. A heka-
tomba helyett egyedül ésszerű az Isten nagyságát 
s mindenek fölött való uralmát elismerni s mivel, 
mint a 4. fejezetben fejtegeti, «mi az Istent az anyag-
tól megkülönböztetjük s mást mondunk anyagnak, 
mást Istennek», (amit a 15. és 16. fejezetben még 
egyszer részletez): lélekben kell hozzá emelkedni, 
vérontás nélkül való áldozatot, a lélek fohászait kell 
neki fölajánlani, szóval ésszerű tiszteletet kell iránta 
tanúsítani. Ez felel meg neki egyedül, «aki minden 
önmagának, hozzáférhetetlen fény, szellem, hatalom 
és ész». (16. fejezet.) 

Ez az egész bemutatott gondolatmenet nevelés 
lehet a keresztény gondolkodásra, elvezethet egész a 
«vérontás nélküli» áldozat szükségességének a föl-
ismeréséig; de még messze marad attól az eszme-
körtől, ahol az eucharistia megismertetése kezdődik. 

Aki tehát az apologia első részében Wieland 
módjára újszövetségi áldozatot keres s annak akár 
ilyen, akár olyan fogalmát akarja onnan megállapí-
tani, az vagy nem olvasta el figyelmesen ezt a részt, 
vagy nem értette meg kellően. Azért nemcsak Wie-
land téved Athenagoras 13. fejezetére való hivatko-
zásában; hanem Dorsch is túlhajtja a dolgot, midőn 
a 13. fejezetben a «vérontás nélkül» való áldozat 
emlegetésében vonatkozást sejt az eucharistiára.1 Ez 
a vérontás-nélküliség egyszerűen tagadása a pogány 
véres áldozatoknak, melyeket a keresztények nem 
helyeselhetnek; mivel nem találják az észnek meg-
felelő isteni kultusznak, amilyen az igaz Istent illeti 
meg. Az eucharistiánál is beszélünk vérontás-nél-
küliségről, csakhogy ennek egészen más az értelme, 
ez az eucharistiát a keresztáldozathoz viszonyítva 
jellemzi. 

Ha Athenagorásnál akarja valaki valahol az eu-
charistiát keresni, akkor ennek a 35. fejezetben volna 
a helye, ott, ahol a második vádra, az eucharistiával 
kapcsolatban elterjedt thyestei lakomák vádjára felel. 
Mert az a hir, hogy a keresztények istenitiszteleti össze-
jöveteleiken emberi húst esznek, csak az eucharis-
tiáról vallott tan elferdítéséből keletkezhetett, me-
lyet az Úr testének és vérének tartottak. Itt lett 
volna tehát alkalma nyilatkozni az eucharistiáról, 
de nem tette. A vádat általánosságban hárítja el 
magától, odamutatván, hogy ilyen bűnök csak a 
pogányságban fordulhatnak elő, a keresztények kö-

1 Dorsch : Der Opfercharakter der Euch. 287. 1. 

zött nem, akiknek nemcsak embert ölni, de még 
gladiatori játékot sem szabad nézni.1 Különben ha 
ilyesmit tennének, — úgymond — valamelyik elbocsá-
tott szolga már régen elárulta volna őket. Hivat-
kozik végre a test föltámadásába vetett hitökre, ami 
szintén ellenkezik az emberi hús evésével ; szóval 
mindenféle módon igyekszik a vád lehetetlenségét 
kimutatni, de az eucharistiát magát nem említi, annál 
kevésbbé megy bele olyan Jusztinféle fejtegetésébe. 

Egyszóval jelen kérdésünk tekintetében Athena-
gorásról is azt kell mondanunk, amit Aristidesről : 
non est ad rem. Az őskeresztény áldozat fogalma 
kérdésében se az egyik, se a másik felfogás mellett 
tanúnak nem használható. 

I) Alexandriai Kelemen. 
(Stromatum VII. 3. és 6. fej. : Logos az eucharisztikus áldozat.) 

Wieland valóban kifogyhatatlan a források meg-
lelésében. így aztán az apologéták után nem tér át 
mindjár t a velők egykorú fővádlottra, Ireneusra, 
hanem előbb még egy más vidékre, egy más for-
ráshoz vezet el bennünket : Alexandriába, az ott a 
II. század végével virágzott katechéta-iskola hír-
neves vezetőjéhez, az Athénéből származott Alexan-
driai Kelemenhez.2 Megjegyzendő, hogy az időrendet 
tekintve olyan egy kissé filius ante patrem-féle idé-
zés ez ; mert a Wieland által hirdetett új keresztény 
áldozati fogalom állítólagos megrontója, Ireneus, 
művét valami 20 évvel előbb irta meg Kelemen 

1 A pogányság förtelmes nemi bűneiről beszélvén, gyö-
nyörű bizonyítványt állit ki a keresztények erkölcsi tiszta-
ságáról s a nemi ösztön megfékezéséről. «Unusquisque no-
strum uxorem suam, quam secundum leges a vobis positas 
duxit, uxorem existimat usque ad liberorum procreationem. 
Quemadmodum agricola jactis in terram seminibus messem 
expectat, nec alia superinjicit ; sic nobis cupiditatis modus, 
procreatio liberorum. Multos etiam apud nos reperire est, 
tum viros, tum mulieres, qui coelibes consenescant, spe 
arctius se cum Deo conjunctum iri. Quod si in virginitate 
vel eunuchi statu manere magis Deo conjungit, ab eo autem 
vel sola cogitatio et cupiditas abducit ; quorum cogitationes 
fugimus, eorum actiones multo magis aversamur. Neque 
enim meditatione sermonum, sed demonstratione et disciplina 
actionum res nostrae continentur, ut quisque vel qualis 
natus est, maneat, vel unicis in nuptiis. Secundae enim deco-
rum adul ter ium. . .» (30. fej. M ig ne Patr. Gr. VI. 966. 1.) 

Mintha mondaná : ilyen gondolkodású emberek istentisz-
teleti összejöveteleiről hogyan terjeszthetnek olyan ocsmány 
hireket ! A kis szöveg pedig ránk nézve kultúrtörténeti jelentő-
ségű. Egészen bevilágít az őskeresztények beléletébe. A házas-
felek, akik különben az állam törvényei szerint kötik házassá-
gaikat, az együttélés célját nem a testi gyönyörökben, hanem 
a gyermeknemzésben keresik. Sokan vannak, mindkét nemből, 
coelebsek, hogy jobban szolgálhassanak az Urnák, holott az 
első törvény a coelibatusról csak 300-ban, az elvirai zsinaton 
hozatott. Csak az első nősülést becsülik, a másodszori házas-
ságralépés «leplezett házasságtörés» a szemeikben. Micsoda 
más világ volt az ! 

2 Feszler, Titus Flavius Clemens. (Clem. Alex.) Elete és 
irodalmi munkássága. (Wetzer-Welte : Kirchenlexikon. II. 
kiad. III. 508. 1.) 
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«Stromata»-i előtt, de azért hogy még Kelemen is 
az anyagi tárgyat kizáró szellemi áldozati fogalom 
hirdetője vol t . . . 

Kövessük őt tehát Alexandriába, a második szá-
zad végén. Itt már az eddigihez képest más képet kezd 
magára ölteni az egyházi irodalom, Az inkább csak 
alkalmi, az egyes támadásokat, vádakat visszaverő 
vagy az üldözőket fölvilágosítani törekvő régibb ira-
tok helyébe a keresztény kinyilatkoztatás rendszeres 
feldolgozása, bölcseleti alapokra való fektetése kezdi 
foglalkoztatni az írókat.1 Szóval már a rendszeres 
tudományos munka veszi kezdetét és pedig Alexandriá-
ban, ahol Pantänus 180 körül ilyen irányba fejlesztette 
az előbbi katechumen-iskolát, melyet utána Kelemen, 
majd Origenes különös hírnévre emeltek. 

Alexandriai Kelemen három ilyen irányú mun-
kát ír t : a tartalmilag összefüggő Protreptikus-t, Päda-
gogus-t és (a 208—211-ből való) Stromata-kat,2 me-
lyekkel a pogányokat akarta bevezetni a keresztény-
ségbe, illetőleg annak elismerésére bírni. A keresz-
ténység főlényét a pogányság tanainak és vallási 
intézményeinek boncolgatásával mutogatja, fölfejtvén 
egyúttal a pogány bölcselet nagy célját, vezetését 
Krisztushoz. Kifogyhatatlan a pogányság erkölcsi 
hibáinak a föltárásában s ezzel szemben a keresz-
tény erkölcs magasztos és ésszerű voltát hangoztatja. 

Ez a tárgya a «Stromata»3 azon részének is, 
melyre Wieland nézete érdekében hivatkozik. A mű 
VII. könyvének első fejezetei, nevezetesen a 3. és 6. 
fejezete volnának azok, melyek tanúságot tesznek az 
új keresztény imás áldozati fogalom mellett.4 Azzal 
a figyelemmel azonban, amellyel Wieland olvassa a 
szövegeket s azzal az exegétai készséggel, mellyel 
Kelement maga mellé tanuul állítja, sok furcsa dol-
got lehetne ezekből a fejezetekből kihozni. Igy lia 
amúgy futtában olvassuk Kelement : a 3. fejezetben 
(Migne 417. 1.) a szelídséget, a jótékonyságot s az 
Isten iránt való kegyeletet nevezi «az Isten előtt ked-
ves áldozatnak», melyet a gnosztikus, a hogy a töké-
letes keresztényt nevezi, szabályként tart szemei előtt. 
Eszerint nyomban azt mondhatjuk, hogy ime Wie-

1 Kihn : Atexandrinische Schule. «Ist von einer förmlich 
organisirten kirchlichen Anstalt mit festbestimmtem Lelir-
und Studienplane zu verstehen». (Wetzer-Welte : Kirchenlexi-
kon. (II. kiad. I. 524. 1.) 

2 Bardenhewer : Patrologie. 115. 1. 
3 «In diesem Werke, welches den Namen (Stromata-

Teppiche) von seinem bunten mannigfachen Inhalt tragt, 
beginnt Clemens die Wahrheiten des Christenthums vor-
zutragen, jedoch in der Weise verhüllt, dasz nur die Einge-
weihten sie zu erkennen vermochten, die Uneingeweihten 
aber aus der bergenden Hülle sie nicht herauszufinden im 
Stande waren (Strom. I. 1. 2. 12; IV. 2 ; VI. 1; VII. 18). Dieses 
Werk wird wohl mit Recht als Vorarbeit für eine eigentliche 
Darstellung des Christenthums angesehen ; denn Clemens 
führte hier gerade nur bis zur Kirche und erklärt am Ende 
des siebenten Buches, er werde das Weitere von einem 
andern Standpunkte aus darstellen.» Feszler i. helyen. 

4 Clem. Alex. Opera, Migne Patr. Gr. IX. 402. sq. 

landnak az ő eucharisztiás imáival sincs igaza, 
mert hiszen Kelemen mást nevez meg áldozatnak, 
amint különben is e fejezetekben tényleg az eucha-
ristia nevét sem említi sehol. Egy pár sorral alább 
meg ugyanaz a Kelemen, aki előbb maga jelölte meg 
a keresztény ember áldozatát, viszont azt m o n d j a : 
mi nem mutatunk be áldozatokat az Istennek, mert 
ő nem szorul ilyesmire. Kiküszöbölni látszik az áldo-
zatot a kereszténységből. Egy pár sorral alább pedig 
még határozottabban ismétli ezt: nec sacrificiis, nec 
donariis, neque rursus gloria et honore Deus invoca-
tur. A 6. fejezet közepe táján (Migne 443. 1.) ismét 
az ellenkezőjét állítja, mondván, hogy Isten örömét 
találja a tiszteletben s azért nem ok nélkül tiszteljük 
őt imáinkkal. Folytatólag pedig még mást is mond, 
amivel majd alább foglalkozunk. 

Szóval ha Kelement Wieland módjára kezeljük, 
az áldozatra vonatkozólag mindenfélét találunk 
benne, még határozott ellentmondást is, csak azt 
nem találjuk meg, amit Wieland hánytorgat, hogy 
«ami az eucharistiában föláldoztatik, azok egyedül 
az imák és hálaadások». Ilyen gondolattal Kelemen 
fejezeteiben sehol sem találkozunk. 

Egyben azonban igaza van Wielandnak, abban, 
hogy az eddig tárgyalt összes források közül Jusztin 
mellett Alex. Kelemen csakugyan a második, aki 
bizonyos összefüggésben és bizonyos szempontból 
imát, de nem eucharisztikus imát, hanem imát álta-
lában szintén nevez áldozatnak, amint hasonlót Jusztin 
textusában is olvastunk. Tehát csakugyan van benne 
valami, ami tudományos kontroversiára adhatott alkal-
mat. De azért se el lenmondás nincs benne, se föl-
fogásunkra nem cáfol rá. Ha ugyanis tekintettel va-
gyunk a VII. könyv főtételére, valamint arra, hogy 
az egyes fejezetekben kiről és miről van szó, min-
dent a legszebb harmóniában találunk Kelemen-
nél s megtaláljuk nála az őskeresztény áldozat 
fogalmának konstruálásához szükséges elemet is, 
ámbár előre jelezhetjük, nem Wieland felfogása ér-
telmében. 

Nézzük meg tehát behatóbban a «Stromata» VII. 
könyvének első fejezeteit s szembesítsük velők Wie-
land áldozati elméletét. Dudek. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Méltóságos Szerkesztő Úr! 
A «Religio»-bail többször olvashattuk, hogy a 

theologiai tanárok fizetése mai alakjában teljesen 
tarthatatlan. Nem méltó ahhoz a fontos hivatáshoz, 
melyet a theologiai tanárok betöltenek, úgy hogy 
tisztességes megélhetésük csak más állások betöltésé-
vel van biztosítva. Az ilyen állapot csak arra jó, 
hogy a theologiai tanszékek igazi értéke mindenki 
előtt teljesen lebecsültessék. 

Minden állásnak jó betöltése egész embert igényel. 
Ezt mindenki tudja. Ezt meg is írtuk már többször, 
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Részletesen kifejtettük, mennyire fontos egyházi és 
állami kötelesség a theologiai tanárok fizetésének 
rendezése. 

És mégis mindez ideig semmi sem történt. Leg-
alább semmit sem hallunk a dologról. Azaz mégis 
hallunk valamit és épen ez adja újból kezünkbe a 
tollat. Azt halljuk tudniillik — így rebesgetik a dol-
got — hogy a jövő évi állami költségvetésbe a theo-
logiai tanárok fizetésjavítása is föl van véve. Tehát 
újból toldozni-foldozni akarnak. Hát ezt mi nem 
nevezzük rendezésnek. Nem hiszem, hogy legyen 
theologiai tanár, kit ez a morzsadobás kielégítsen. 
Mi a rendezést úgy akarjuk, hogy az a többi akadé-
miáknak megfelelőleg törvényhozási uton történjék. 
Enélkül az egész dolog ötletszerűnek tiinik fel és 
teljesen bizonytalan. Mindig az egyes kormányok 
kegyétől fog függni, hogy adnak-e valamit, vagy nem. 
Oroszországban is — mint erről a szentpétervári 
egyházi akadémiának egyik hivatalos közlönye érte-
sít — a theologiai tanárok fizetésének rendezése 
törvényhozás út ján fog történni. És pedig oly módon, 
hogy 900 rubel volna a kezdőfizetés. Minden öt év-
ben (összesen négyszer) 400 rubeles korpótlék. 1800 
rubel nyugdíj. 

Ha theologiai tanszékeinket igazán beesőitekké 
és keresettekké akarják tenni, akkor az anyagiakat 
a többi akadémiák szerint kell rendezni. így, és csak 
így lesznek azok az egyház és ezzel az állami kul-
tura igazi gócpontjaivá. 

Theologiai tanár. 

Megjelent : 

A kath . a u t o n o m i a f ü g g ő k é r d é s e i . 
Irta : Dudek János dr. 

Kapható a Szent-István-Társulat könyvkereske-
désében. Ára 2 korona. 

Mint a föl-fölcsapó szalmaláng, sokszor olyan ná-
lunk az érdeklődés a legéletbevágóbb kérdések iránt. 
Pillanatra föllobog, egyideig rendkívül hangos, aztán 
lelohad, elalszik, de alkotás nem marad utána. Ilyen 
szerepe van a magyar kath. közéletben az autonó-
miának is. Nem a lelkek megérzett szükségleteiből 
nő ki annak időnkint való hangoztatása, hanem 
sportszerűleg, ha nincs más, ami izgassa az embe-
reket, kivált pedig, ha a kormányoknak szüksége 
van rá, hogy valamivel foglalkoztassák a katholi-
kusokat. 

Pedig az aulonomia berendezése, a jövő el-
maradhatat lan fejleményeit tartva szem előtt, a 
magyar katholikusokra életkérdés, mind felekezeti 
önállóságuk, mind pedig és első sorban vagyoni ér-
dekeik biztosítása tekintetében. 

A legvitálisabb jogaik a kormány kezében, a 
világi hivők szerteszórt kévék, kiket alig köt valami 
a közös anyához, nem érzik az együvétartozás köte-

lességét, készületlenek a saját egyházi érdekeik ol-
talmazására. 

Ezen változtatni, egy életrevalóbb jövőt meg-
alapozni az autonomiai szervezet volna hivatva. Sed 
ignoti nulla cupido. Nincs meg az emberekben a 
helyzet fölismerése, nincsenek tudatában jogaiknak, 
nem érzik teljesítendő kötelességeiket. 

Ez a könyv ezt a tudatot akarja ébresztgetni s 
ébren tartani a magyar katholikusokban. 

!.. W i e n 1912. végéig fizetve. 
H. E g e r . Csak a jövő számban közölhetem. J ClejO, 
K. N a g y s z o m b a t . A szombat este 6 órakor postára 

expediált példányokat nem lehet a vasárnap délben kapott 
értesítés szerint visszaigazítani. 

Ii. Budapes t . Ne szociáliskodjanak az ifjak, ne akarja-
nak idő előtt szerepelni, hanem tanuljanak. Megdöbbentő 
volt a május 13-iki egyetemi ünnepélyen a karok jelentése 
a szokatlanul sok meddőnek maradt pályatételről. Gondo-
lom a vizsgálatok statisztikája még egyebet is mondhatna. 
Nem helyes, amit csinálnak. Első legyen a kötelesség! 

A 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 . Igazuk van, 
midőn egy szabadkőműves protestáns lelkész (úgy látszik 
a budai) a szabadkőművesség érdekében irt könyvét ismer-
tetve, azt í r j ák : «az igazat megvallva, nem birjuk belátni, 
hogy egy protestáns pap, vagy tanár, akinek annyi út-mód áll 
rendelkezésére a fölvilágosodás, a haladás és a humanitás 
munkálására, mit keres a szabadkőművesek közt, akik — 
mint a francia példa mutatja — a református egyházat époly 
kevéssé kimélik, mint a klerikálizmust.» Igazuk van a dolog 
érdemében; azonban indokolásuk mintha maga is úgy félig-
meddig szabadkőnnivesi volna. Mert ha a szabadkőműves-
ség kímélné a református egyházat, akkor a katholicizmus 
üldözése miatt ott ülhetnének soraikban a protestáns lelké-
szek? Ez már humanitás lenne? Nem hiszem, hacsak a meg-
tisztított evangéliumuk nem valami újabb kódex szerint irja 
önöknek elő a felebaráti szeretetet ; mert Krisztus azt erede-
tileg máskép tanította, valahogy máskép hirdette a fölvilá-
gosodást. 

H e l y r e i g a z í t á s . A mult számban, a 335. oldalon, két-
szer is sajtóhiba csúszott be. Harnack szerint Jusztin «eu-
charisztikus elemeknek a bort és vizet tartja» helyett olva-
sandó : a kenyeret és vizet tartja. 

TARTALOM: A kath. egyház és a modern iroda-
lom. II. Vasvári Ödöntől. — A p rohab i l i smus ha t á ra i 
V. (Vége.) Jelilicska Ferenc dr.-tól. — A psychiatria jelen-
tősége a theologusra és a pedagógusra. I. Takács Szerverin 
dr.-tól. — Roger Bacon a megismerésről. I. Czakó Ambró 
dr.-tól. — Egyházi világkrónika. — y -la-tól.— Irodalom. 
Héderváry István joga. Karácsonyi János dr.-tól. — Krus: 
Paedagogische Grundfragen. Tóth Kálmán dr.-tól. — 
Pfannmüller: Jesus im Urteil der Jahrhunderte. IV. 
(Vége.) Tichy Sándor-tót. — Az őskeresztény áldozat 
Ireneusig. XI. (Aristides és Athenagoras apologiái. 
IWieland néma tanúi]). Dudektöl. — Levél a szerkesztő-
höz. (A theol. tanárok fizetésének rendezéséről.) Theol. 
tanártól. — Dudek: A kath. autonomia függő kérdései.— 
Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó: 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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R E IGIO 
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 

K12- D U D E K J Á N O S dr. 
KGTKTKMI TAN/R 

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 egyház és a modern irodalom. 
(in.) 

3. A harmadik irodalmi feladatot, melynek meg-
oldása szintén az egyház érdeme, a reneszánsz ne-
vével jelölhetjük. Természetesen nem abban a na-
gyon kétes értékű értelemben, ahogyan a modern 
hitetlenek magyarázzák, akik az ókori pogányság 
föléledésének korát látják benne, hanem azért, mert 
a klasszikus tudományok keresztény részről történt 
pártolásának s fejlesztésének kora volt. Az egyház 
akkor lett az egész világot behálózó egységes szer-
vezetté, mikor a görög irodalom már meglehetősen 
hanyatlásnak indult, de a latin épen virágkorát élte. 
Ez a két klasszikus nyelv volt az, melynek segítsé-
gével a kereszténység az akkor ismert művelt vilá-
gol meghódította. Keleten a görög, nyugaton a latin 
lett az egyház nyelve. Mindkét nyelv irodalmával 
együtt tovább élt az egyházban s az egyház mind-
kettőt győzedelmesen segítette át a népvándorlás 
viharain, Európa újjászervezésének harcai és a kö-
zépkor politikai zűrzavarai között. Mindkettő mint 
keresztény irodalom élt és virult tovább, mindkettő 
kiváló művelőket és nagyszabású alkotásokat mutat 
föl új környezetében is. Valóban a hitehagyott Julián 
fanatikus, pogány gyűlölete szükséges hozzá, hogy 
valaki a keleti és nyugati egyházatyák mélységes 
tudományát, sokoldalú képzettségét, hatalmas nyelv-
készségét s költői tehetségét letagadja, még akkor is, 
ha csak tisztán emberi szempontokból vizsgálja is 
őket. Alig van közöttük, aki theologus és egyszer-
smind költő is ne lett volna egy személyben. Az 
igazi hellén műveltségből egy nisszai sz. Gergelynek, 
nazianzi sz. Gergelynek, egy sz. Vazulnak, Arany-
szájú sz. Jánosnak hasonlíthatatlanul több volt bir-
tokában, mint akármelyik modern filológusnak, akik 
katedráikról előkelő nyugalommal nézik le őket. 
Egy Nagy sz. Leó, egy sz. Ambrus, sz. Ágoston, sz. 
Jeromos hasonlíthatatlanul otthonosabb volt a régi 
római szónokok és költők világában, mint Olasz-
ország akármelyik modern szónoka, akik az óklasz-
szikus köztársasági frázisokat csillogtatják. Az egyház 
ölén, az egyház iskoláiban, kolostoraiban ápolt klasz-
szikus műveltség sok rázkódtatást szenvedett, a nem-
zetek katasztrófái, sokszor hatottak gátlólag reá, de 

az Aratust idéző sz. Páltól kezdve1 V. Miklós pápáig 
(1447—1455), akinek uralkodása fénykora volt az 
egész renesszánsznak, diadalmasan fönnmaradt. Az 
óklasszikus szellem tehát már régóta éber és élet-
erős volt az egyházban akkor, amikor a modern 
irodalomtörténetirók szerint csak derengeni kezdett 
s a klasszikus tanulmányok igazi története messze 
visszanyúlik a renesszánsz korszakán túl egész a 
kereszténység első századaiig. 

4. A középkori egyház képviselőit, akik a klasz-
szikus és a keresztény műveltség fölött egyaránt ren-
delkeztek, nagyban foglalkoztatta még egy negyedik 
nagy irodalmi föladatnak megvalósítása is : a külön-
böző európai népek nemzeti irodalmának megala-
pítása. A román népcsaládhoz tartozó nemzeteknél 
a dolog meglehetősen könnyű volt, mert nyelvük és 
irodalmuk összeköttetésben maradt a latinnal. Észa-
kon pedig, ahol nehezebb volt a dolog keresztül-
vitele, a katholikus vallás hirdetői vállalták ma-
gukra az egyes népek nyelvének fejlesztését s iro-
dalmuk megalapozását. Ez is egyike a katholikus 
egyház azon elvitázhatatlan érdemeinek, melyet a 
német irodalomtörténetirók nem méltatnak kellő 
figyelemre, mert már Wulfila-nál (Ulfilas) csak azon 
jár az eszük, hogy Luther fellépését hogyan tudnák 
minél ragyogóbban és méltóbban előkészíteni. Akár-
hányszor hallhatjuk azt a panaszt is, hogy sz. Bo-
nifác milyen pótolhatatlan kárt okozott a nemzeti 
pogányság legszebb és legértékesebb emlékeinek el-
pusztításával. Mintha bizony az a néhány kuruzsló 
varázsige értékesebb lett volna az egész keresztény 
civilizációnál. Különben az is eléggé bebizonyított 
tény, hogy a hittérítők ebben a dologban, amennyire 

1 A szerző az Apostolok Cselekedeteinek azon jelene-
tére gondol, amikor sz. Pál az athéni areopág előtt prédikál 
s azt mondja : «Sicut et quidam vestrorum poetarum dixe-
runt : Ipsius enim et genus sumus». (Act. 17. 28.) A görög 
szöveg idevágó helye : Toö -fàp ocai yévoç èajiév — szóról-
szóra megegyezik Aratus ciliciai költő (tehát sz. Pál földije) 
Phaenomena c. munkájának egyik mondatával, de a kifeje-
zés ugyanígy előfordul Kleanthesnek Zeüszhöz irt ódáiban s 
Pindarosnál is. Sz. Pálnak tehát jól kellett ismernie korának 
költőit, ha ilyen pontosan tudta idézni őket. Lásd Baum-
gartner : Die griechische und lateinische Literatur des Klas-
sischen Altertums. 1902. 305. 
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csak lehetett, óvatosak voltak. Ha nem kellett vesze-
delemtől tartaniok, ókori mondáikat és emlékeiket 
sértetlenül meghagyták, sőt ők maguk is följegyez-
ték őket. Hogy Nagy Károly, a keresztény német 
császárság megalapítója s az egyház első védője 
minden lehetőt elkövetett a nemzeti költészet és 
mondakör kincseinek megmentésére és fönntartá-
sára, Einhard munkájából (Vita Caroli Magni) eléggé 
kiviláglik. így maradt fönn az ógermán állatéposz, 
így jegyezték föl először latin nyelven a Walthari-
liedet is. Igy őrizték meg az izlandi papok és tanít-
ványaik az Edda dalait. A középkor egész folyamán 
át a papok és szerzetesek csendes, zajtalan tevé-
kenysége is hozzájárult a nemzeti irodalom tovább-
fejlesztéséhez. S azáltal, hogy keresztény szellemet, 
keresztény tartalmat vittek be az irodalomba, bőven 
kipótolták azokat a pogány elemeket, amelyeket vala-
mikor ki kellett küszöbölniök belőle. S ha irodalmi 
téren szerzett érdemeiket hozzácsatoljuk azokhoz az 
alkotásokhoz, amelyeket a kulturális haladás szol-
gálatában hoztak létre, valóban nevetségessé válik 
az a vád, hogy a népet babonaságban hagyták és 
babonaságra nevelték, megakadályozták a nemzet 
haladását, lekicsinyelték, elnyomták a természet 
tanulmányozását — szóval ők voltak az okai, hogy 
a gőzgépet és táviratozást nem ezer esztendővel ha-
marább találták föl. Vasvári Ödön. 

Az általános választói jog. 
A minap rendezett politikai sztrájk ú j ra széle-

sebb rétegekben tereli a figyelmet az általános vá-
lasztói jog kérdése felé. A szociáldemokrata vezető-
ség fölényes büszkeséggel hangoztatja az idegen 
vagyon pusztításával, tömérdek sebesüléssel és több 
halálesettel végződött tüntetésekről, hogy nagy mér-
tékben előbbre vitte ezekkel a választói jog radiká-
lis megoldásának ügyét. A polgári pártok vezető 
emberei, politikusok és újságírók pedig egyértelmű-
leg azt hirdetik, hogy önmérséklet nélküli és csupán 
alacsonyabb szenvedélyek által tüzelt elemeknek ha-
talmat adni elhibázott dolog lenne. 

A szociáldemokrata párt osztályharcainak ily 
brutális megnyilvánulása mindenesetre gondolkodóba 
ejt. A választói jog reformjánál azonban ez döntő 
nem lehet. 

A politikai tüntetésekre való tekintet nélkül vá-
lasztási rendszerünk módosítását szükségesnek tart-
juk. A mai vagyoni cenzus egyenlősítése, esetleg 
leszállítása, továbbá a kerületek új, arányos beosz-
tása nagyon is indokolt és helyes. De az értelmi, 
illetve vagyoni cenzus teljes eltörlése a nemzeti lét 
súlyos megtámadása lenne. Az általános szavazati 
jog hivei Magyarországnak sem népességi viszonyai-
val, sem történelmi és politikai helyzetével nincse-
nek tisztában. Ha pedig tisztában vannak, akkor 
épen azért követelik, mert ismerik a veszélyeket, 

amelyek abból a magyar hazára biztosan bekövet-
keznek. 

Sokszor hivatkoznak tervezetekben és indítvá-
nyokban arra, hogy az általános választói jog alapja 
a természeti jog, s így az megillet minden embert. 
Azt m o n d j á k : egyenlő minden ember, tehát legye-
nek egyenlők a jogok is, amelyekben részesednek. 
A szabadelvűség a francia nagy forradalom után a 
szabadságot vívta ki. A szocializmus kivívja az egyen-
lőséget. Azért, mert egyes állampolgárok kedvezőtle-
nebb anyagi viszonyok között vannak, a szavazati 
jogtól meg nem foszthatok. Ez megillet minden ál-
lampolgárt, mint embert. És ha egyes ál lamokban e 
jogra nézve állampolgár és állampolgár között kü-
lönbséget tesznek, durván megsértik az egyenlőség 
nagy elvét. 

Ebben a bizonyításban téves mindenek előtt a 
kiindulási pont. A szavazati jog alapját nem lehet a 
természeti jogban keresni és az embereszméből ve-
zetni le. Lényeges különbség van magánjogok és 
közjogok között. És aki mindenkit egyforma poli-
tikai jogokkal akar ellátni, összetéveszti a közjogo-
kat a magánjogokkal. 

Emberi jogok : az élet, szabadság, becsület, 
munka, lakás, tudomány stb.-hez való jog, valamint 
a törvény előtti egyenlőség. Ezek mindnyájunknál 
azonosak. Együtt születnek az emberrel, s azért em-
beri, vagy velünk született jogoknak nevezzük. 
Ezeknek alapja az emberi természet. Tehát ben-
nők a legteljesebb egyenlőség alapján illet meg 
a részesedés minden állampolgárt, mint embert. 

Már a szerzett jogokban ilyen materiális egyen-
lőséget nem követelhetünk, mert e jogok alapjai, 
t. i. az egyéni képességek, nem egyenlők. Ki állit-
hat ja komolyan, hogy az emberek tudomány, mű-
vészet, vagy gazdasági tevékenység tekintetében 
egyenlők? Hiszen ez a való életnek tagadása lenne. 
Az Úr azt tanította, hogy az emberek természetükre 
nézve egyenlők. De sajátosságaikra nézveépen úgy nem 
lehet két egyforma embert találni, mint ahogy két 
teljesen egyforma falevél, vagy fűszál sincsen. Sőt, 
tulajdonságaikra nagyon is különbözők az emberek 
s így már szerzett jogaik se lehetnek egyenlők. 

Még nagyobb az egyenlőtlenség a közjogokban. 
A választói jog közjog. Ennek célja nem az ember 
magánérdeke, hanem a nemzet élete. A közjog 
alapja nem az ember, hanem a nemzet. Ez nem az 
ember joga, hanem a nemzeté. Minden közjognak a 
haza nagyságát és dicsőségét kell szolgálni. A poli-
tikai jogokat a nemzet adja fiainak, és pedig nem 
mindenkinek kivétel nélkül, hanem csak azoknak és 
oly mérvben, amint azzal a haza boldogságára tud-
nak és akarnak szolgálni. 

Nem állja meg az az érv sem a helyét, hogy a 
szavazati jog megszorítása értelmi képesség, vagy 
épen vagyoni állapot szerint, a demokratikus elv 
tagadása, mert a népképviseletet osztályparlamentté 
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teszi, már pedig a törvényhozásnak a közakarat hű 
kifejezőjének és érvényesítőjének kell lennie. 

Nem állhat fönn ez az érv, mert nem számol a 
választói jog forrásával és céljával. És nem számol 
azzal, hogy mint minden jognak, ennek is megvan 
a sajátos jelleme, valamint birásának és gyakorlásá-
nak föltétele. A közjogokat a nemzet állapítja meg 
arányosan, mert a számtani egyenlőség szerint való 
megállapítás igazságtalanság lenne. Igy pl. választói 
jogot a nemzet csak a maga polgárainak adhat. 
Ezek közül is csupán azoknak, akik húséggel, ragasz-
kodással viseltetnek iránta. Továbbá bizonyos kor-
ban levőknek, akik kellő higgadtsággal és belátással 
birnak. Épen a demokratikus elv követeli, hogy fel-
tételül állapíttassák meg a jellem, becsület és bizo-
nyos műveltség is. Mert a választói jog gyakorlása 
a haza önzetlen szolgálatát és önfeláldozást kíván. 

Az általános szavazati jog hivei demokrácia elle-
nesnek tartanak minden cenzust, holott ez csak az 
éretlen, a nagy és fönnséges jogok használatáig 
emelkedni nem tudó elemek visszatartására való. 
A bölcsen megválasztott és alkalmazott cenzust épen 
a demokratikus elv követeli meg, hogy a nemzet 
szellemi és vagyoni kiválóbbjai dönthessenek a nem-
zet ügyében. Demokratikusabb elv nincs annál, hogy 
minden közügyben az értelem és bölcsességé legyen 
a vezetés. Az igazi demokrácia épen azt követeli, 
hogy az értelmes, a nemzet érdekeit megértő és a 
nemzetért élni-halni tudó réteg kezében legyen a 
nemzet sorsa és ne olyanokéban, akik anyagi elő-
nyökért bárkinek eladják a szavazatukat. 

Valahányszor politikai tüntetések történnek az 
általános választói jog érdekében, különösen ha azok 
olyan mérveket öltenek, mint a most lefolyt forra-
dalmi jellegű tüntetések, ú jabb érv gyanánt arra 
hivatkoznak, hogy a proletárság megfosztása ettől a 
jogtól állandó elégedetlenség forrása. A munkásság 
mai szavazati jog nélkülisége állandó izgató anyag 
és fenyegető szervezkedések alapja. Míg e jog álta-
lánosításával egyszerre kivennék minden izgatás 
méregfogát. A kedélyeket megnyugtatná az a tudat, 
hogy törvényes úton kielégítést nyer minden érdek, 
képviselve van a parlamentben minden igény, min-
den osztály. 

Ezzel szemben elegendő csak a külföldi pél-
dákra hivatkozni. Ott van Francia- vagy Német-
ország példája. Az elégedetlenséget ott sem szüntette 
meg és sehol sem szüntetheti meg a választói jog 
bármily széles kiterjesztése. Sőt még általánosabbá, 
még élesebbé teszi azt. Az elégedetlenséget az izga-
tók tervszerű munká ja szítja. Az általános választói 
joggal mindenütt együtt já r t a demagógia, a legnem-
telenebb szenvedélyekre való számítás, a nagy töme-
geknek választások esetére való állandó szervezése, 
szervezetekben való tartása, szándékos félrevezetése. 
A közdolgok vezetése akkor a legjobb, ha az kellő 
önuralommal bíró, önzetlen emberek kezében van. 

Az élet zavartalan menetét, sok irányú és igen 
komplikált mai kul turmunkáját bénítja meg nagy és 
önmagára mérséklőleg hatni nem tudó tömegeknek 
kenyérkereső, értékes polgári munkájától való el-
vonása és állandó politikai izgalmakban tartása. 

Azzal is érvelnek az általános szavazati jog 
hivei, hogy a vagyon és magasabb értelmiség úgyis 
döntő befolyással birnak a közélet minden nyilvá-
nulatában. Tudománynak, rangnak, méltóságnak 
nagy erkölcsi hatása van és döntő súlya minden 
vonalon. Minek azt még választói joggal is kiváltsá-
gosabbá és döntőbbé tenni? 

Akik ezt az érvet komolyan veszik, nem isme-
rik a történelmet és a jelen és jövő viszonyokat 
összetévesztik. Abból, hogy az erkölcsi erőknek, in-
telligenciának, tekintélynek ma még van súlya és 
hatása, egy alapjában megváltozott politikai és tár-
sadalmi állapotra következtetni nem lehet. A poli-
tikai jogok kiterjesztése mindenütt a közélet szint-
jének hanyatlásával jár . Az élet sokat veszít erejéből, 
erénybeli tartalmából. A társadalom szétmállik, tör-
melékké lesz. Ki ne tapasztalta volna, hogy a tömeg 
nem értelmi belátás és okos vezetés után indul a 
legtöbbször ma sem. Választások idején pl. ügyes 
praktikák és kortesfogások többet érnek, mint a 
fényes elme és kristálytiszta meggyőződés bizonyí-
tékai. 

Hogy kívánhatják, irta a most lefolyt pusztító 
tüntetésekről elmélkedő cikkében egyik fővárosi 
napilap, hogy a munkásság törvénytisztelettel és 
jogérzékkel bírjon, mikor nincsenek jogai? Olyan, 
mintha azt kívánnánk a szárazra tett haltól, hogy 
ússzon. Tegyük a vízbe, ott majd log tudni úszni. 

Ezzel az okoskodással gyakran találkozunk. Azt 
mond ják : meg kell adni a proletárságnak a válasz-
tói jogot, hogy ezáltal jogérzéke és polgári öntudata 
fejlődjék. így fogja majd érezni a nagy tömeg, hogy 
sorsa kezébe van letéve és olyanok a közviszonyai, 
törvényhozása, kormánya, amilyet maga alkot ma-
gának. Tehát, amilyet megérdemel. Még emellett a 
hazaszeretet is fejlődnék a proletárság lelkében. Mert 
az alkotmányos jogokat és intézményeket közkin-
cseknek tekintenék, amelyek megőrzéseért köteles-
sége sikra szállani. 

Ezzel a föltevéssel szemben arra hivatkozunk, 
hogy azoknál sincs meg a jogérzék, alkotmány és 
törvénytisztelet, akik réges-régen birják és gyakorol-
ják a szavazati jogot. 1818-ban ősi alkotmányunk 
nagy átalakuláson ment keresztül. A rendiséget 
demokratikus formák váltották föl. Az alkotmány 
kereteit kiterjesztették és a nemzet széles rétegeit 
amint hangoztatni szokták, bevették az alkotmány 
sáncaiba. Az ideál, amelyért lelkesedtünk, az volt, 
hogy a hazaszeretet szent érzése foglalja egybe a 
haza polgárait. 

Sikerült, nem elérni, de csupán csak megközelí-
teni is ezt az ideál t? Allíthatja-e valaki, hogy azok, 
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akik 1848-ban szavazati jogot nyertek, ennek birása 
és gyakorlása által önzetlen hazafiak let tek? Van-e 
igaz érdeklődés az alkotmányos élet i ránt? Azért, 
mert szavazati joguk van, nagyobb jogérzékkel, pol-
gári öntudattal birnak-e polgártársaink? A haza 
sorsa, jobb jövője foglalkoztatja-e őket? 

Búba merült honfilélekkel szemléljük közéle-
tünk minden nyilvánulatát. Polgártársaink nagy 
része hiába bir szavazati joggal. Nem a politikai be-
látás és hazaszeretet iskolája az nála, hanem az 
önzés eszköze. A jogérzék és polgári öntudatnak 
meg kell előbb lenni. És szavazati jogot csak az 
érdemel, akiben azok megvannak. De, akik semmi 
jogot és törvényt nem tisztelnek; akik a hatósági 
tilalom ellen botokkal és revolverekkel fegyverkez-
nek föl; akik rablók módjára törnek embertársaik 
élete és vagyona ellen: azok nem közjogot, hanem 
a legszigorúbb elbánást érdemlik meg. 

Ép oly kevéssé hajolhatunk meg a politikai uti-
litárizmus argumentációja előtt, amely a szavazati 
jogot azért akarja általánosítani, hogy a kormány 
és pártok kénytelenek legyenek nemcsak egy kisebb 
közönség, hanem az ország minden polgárának ér-
dekeivel, követeléseivel számolni. 

Ez a fölfogás csak egyént és egyéni érdeket lát 
és azt hirdeti, hogy minden ember magáért él. To-
vábbá, hogy minden embernek joga van a földi bol-
dogsághoz és a hazának kötelessége minden pol-
gára számára zavartalan boldogságot biztosítani. 

Ez az önző fölfogás minden nagy és nemes célt 
az egyéni érdekben merít el. A hazát csupán embe-
rek sokaságának tekinti és ebben az atomizált soka-
ságban a kormány és parlament föladatául mást 
nem ismer, mint egyéni érdekek kielégítését. Pedig 
szerzett joga nincs senkinek a boldogságra. Bol-
doggá sem a társadalom, sem az állam nem tesz, 
nem tehet. Boldoggá nekünk magunkat kell ten-
nünk Isten, embertársaink és önmagunk iránt fönn-
álló összes kötelességeink lelkiismeretes betöltése 
által. 

Még az osztó igazság és viszonosság elvére sem 
helyezkedhetünk a választói jog kérdésében. Mert 
bármennyire népszerű is hivatkozni arra, hogy a 
fogyasztási adóval és általános hadkötelezettséggel 
minden felnőtt férfi állampolgár hozzájárul a köz-
terhekhez, ha tehát törvényeink e két fontos köte-
lezettséggel minden állampolgárt terhelnek, ezzel 
szemben a viszonosság és osztó igazság elve alapján 
adják meg a szavazati jogot is. 

Akik az általános védkötelezettség és a mindenki 
állal fogyasztása arányában fizetett fogyasztási adók 
cimén követelnek szavazati jogot, a hazát szövetke-
zettel, vagy részvénytársasággal tévesztik össze. A rész-
vényest a részvénytársaságban, az üzletrészest a szö-
vetkezetben befizetései alapján és arányában illetik 
meg a jogok és osztalékok. Ha bankettre, szinházba 
jegyet váltunk, a részvételi díj fejében egyforma 

porció, vagy megfelelő ülőhely illet meg. Az efféle 
szervezetek, vagy egyesülések a résztvevők érdekeiért 
alakulnak. Ezekben lehet követelni. 

De a haza nem szövetkezet, nem részvénytársa-
ság, se nem terített asztal. A haza nem azért ad 
jogokat, mert polgárai adóval és katonáskodással 
szolgálnak neki. És ilyen cimen egy polgárnak sincs 
joga követelni. A viszonosság és igazság elve zsinór-
mérték a magánjogok vidékén, mert ezek alapja az 
ember. De a politikai jogok alapja a haza. Es a 
politikai jogok szétosztásában nincs más tekintet, 
mint a nemzet élete. A haza nem munkaterem, sem 
nem ebédlő. A közjogok célja nem az egyén érdeke. 
Azért azok szétosztásában addig van igazság, amed-
dig az a szétosztás a haza nagyságát és dicsőségét 
szolgálja. Mihelyt nem ezekre szolgál, a szétosztás 
nem nyugszik igazságon, hanem a legnagyobb bűn 
az és a nemzet öngyilkossága. 

Magyarország előtt magasztos célok, nagy tör-
ténelmi küldetés áll. Ezek betöltése és örök életének 
dicsőséges kifejtése követelik, hogy szervezze és időn-
ként új ra szervezze a közjogokat fiaiban. Katonás-
kodást, adópénzt és minden szolgáltatást azért szab 
ki reánk, mert ez a saját érdekében van. És nekünk, 
polgárainak, vagyonunkat és életünket minden pilla-
natban habozás nélkül kell áldoznunk érette, ha 
élete és érdekei azt kívánják. Nem politikai jogokért, 
vagy anyagi érdekekért kell a hazát szolgálni, hanem 
önzetlen szeretetből, amelyet senkiben sem csök-
kenthet az, hogy nincs szavazati joga. 

Halászi) Caesar dr. 

A psychiatria jelentősége a theologusra és a 
paedagogusra. (ii.) 

Vagy honnét tudja a psychiatriában járatlan, hogy 
az idegbetegség, a hysteria, az epilepsia előrehaladott 
állapotban jellembeli elváltozással j á r ? És ha nem 
is fogadhatjuk el Kant, Schopenhauer és Wundt ama 
állítását, hogy a jellem ellenállhatatlanul determi-
nálja az akaratot jó, avagy rossz cselekedetek elkö-
vetésére, mert hisz a jellem maga is jórészt a szabad-
akarattól függ, de azt el kell fogadnunk, hogy az 
ember rendesen jellemének megfelelően cselekszik, 
és lia az egészséges, de rossz jel lemű embereknél a 
bűnt teljes mértékben he is tudjuk, mert akaratuk 
intakt, a lelkibetegeknél ép az akarat elgyengülése 
miatt az egyes kóralakokban szenvedők beteges jel-
lemére sajátos bűnöket teljes mértékben soha, sőt a 
legtöbbször egyáltalában nem lehet betudni. 

A psychiatriában járatlan a lelkibetegek erkölcs-
telen cselekedeteit bűnös akarat kifolyásának tartja 
s ennek megfelelően bünteti is. Mégha a bűnös több-
ször vádolja is magát egyazon bűnös cselekedet el-
követésével, a psychiatriában járatlan recidivusnak, 
consuetudinariusnak tartja őt s ennek megfelelően 
bünteti, esetleg az absolutiót is megtagadja, pedig 
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ez az objektive súlyos bűn korántsem súlyos szubjek-
tive, mert hisz hiányzik vagy az advertentia, — mert 
a lelkibeteg a beteges szenvedélyének az uralma 
alatt cselekszik — vagy a consensus, különösen a 
neurastheniusoknál, akik bűnös cselekedeteiket csak-
hamar megbánják. 

A theologusok tanítása szerint ugyanis valamely 
cselekedet csak akkor tudható be halálos bűnül, ha 
ez az erkölcsi rendet súlyosan veszélyezteti (pl. mor-
tale in sensu objectivo), és ha a kérdéses cseleke-
detet a bűnös az erkölcstelenség teljes tudatában, 
akaratának teljes beleegyezésével követte el (pl. 
mort, in s. subjectivo).1 Ha tehát az ember abban a 
pillanatban, amikor a cselekedetet végrehajtani készül, 
a kérdéses cselekedet nagyfokú erkölcstelenségének 
tudatában nincsen és ha továbbá haboz, hogy a kér-
déses cselekedetet elkövesse-e vagy sem, vagy végül 
fellobbanó szenvedélyétől elragadtatva enged a csá-
bításnak és nemcsak nyugodt megfontolás után akar ja 
határozottan a bűnös cselekedetet, akkor halálos bűnt 
nem követ el.2 

A lelkibetegek akaratszabadsága a min imumra 
van redukálva s igy távolról sem állítható, hogy 
akaratuk teljes beleegyezésével cselekesznek. Az er-
kölcsi érzék eltompulása, az erkölcsi törvény teljes 
félreismerése, ami egyes kóralakokat kisér, megaka-
dályozzák, hogy a beteg cselekedetének visszásságát 
föl ismerje; a határozatlanság, a nemtörődömség, a 
tehetetlenség, a lelkiüresség nagyfokú érzete, ami 
más kóralakokat, nevezetesen a búskomorságot kiséri, 
képtelenné teszik a beteget arra, egyrészt hogy az 
erkölcstelen cselekedetet határozottan akarja, más-
részt, hogy ellene ép oly határozottsággal küzd jön ; 
a lobogó szenvedély, a melynek uralma alá a mono-
manikusok, a hysteriások, az alkoholisták kerülnek, 
akadályozza a nyugodt megfontolást olyannyira, hogy 
a betegnek végül föl sem tűnik, hogy az erkölcsi 
r end ellen cselekszik. 

Nem kevésbbé fontos a psychiatria ismerete a 
pedagógusra. 0 is arra van hivatva, hogy vezessen, 
hogy neveljen, őneki is szüksége van emberismeretre, 
nemcsak a normális ember ismeretére, hanem a 
gyermeki lélek és annak az eltévelygéseinek az isme-
retére is. A gyermekkori lelkibetegségek korántsem 
oly ritkák, mint általában hiszik. «Az ú. n. ideges 
gyermekek száma, főleg a középiskolákban, igen 
tekintélyes s az ily gyermekek a tehetségesebb tanulók 
között is nem megvetendő számban szerepelnek. 
A serdülés korában meg épen a legtöbb gyermek ki 
van téve minden jelentkező (petit m a i ) szellemi 
nyugtalanságnak, idegességnek stb., melyek már az 
abnormitások körébe tartozó tünetekkel jelentkez-
nek. Ezen állandó vagy muló jelenségek kívánatossá 

1 V. ö. Notdin : i. m. 331—332. 11. és Schindler : Lehr-
buch der Moraltheologie. Wien, 1907 I. 242. 1. 

2 V. ö. Noldin : i. m. 351—353. 11. és Schindler : i. m. 
250—253. 11. 

teszik, hogy a pedagógus a gyermeket, mint olyat s 
ennek testi-szellemi fejlődésmenetét is ismerje, és 
hogy a tantárgyon kívül ezt elsősorban vegye számba, 
nehogy a gondjaira bizolt gyermek egyéniségét el-
hanyagolva, kárt okozzon.»1 

A gyermekkori lelkibajok (50—70 százaléka örök-
lött. A szülők, az ősök bűneit, különösen az iszákos-
ságot2 az ártatlan gyermek sinyli meg. 

Az öröklött lelki rendellenességek mellett nagy 
számban szerepelnek a szerzettek is. Itt megint az 
alkoholnak jut a főszerep. Egyes falvakban, de a 
főváros kültelkein is, mint ahogy Ranschburg tapasz-
talta, a szülők pálinkát reggeliztetnek gyermekeikkel 
s akárhány olyan szülő van, különösen falvakon, 
aki csecsszopós síró gyermekét pálinkáskenyérrel 
altatja el. A gyermekkorban élvezett alkohol a sejtek 
protoplasmájára roncsolólag hat, elmezavarokat, 
görcsös állapotokat, tartós élvezése teljes elbutulást 
okozhat. 

Nem kevésbbé káros a gyermeki szervezetre a 
dohányzás. A nikotin a véredényrendszer korai ke-
ményedését okozhatja s az idegállományra is mér -
gezőleg hat.3 

Általánosan elterjedt szokás, különösen nálunk 
Magyarországon, hogy a kis gyermeket a rokonok, 
a jó ismerősök, sőt idegenek is összecsókolják. Ennek 
az átkos kedveskedésnek már nem egy ártatlan gyer-
mek fizette meg az árát. így pl. Ranschburg említi,4 

hogy egy 7 éves kis leányt egy bujakóros személy 
az a jkán megcsókolt és a kórt a gyermek is elkapta 
s 11 éves korában paralisisbe esett. 

A testi okok mellett psychikai okok is hoznak 
létre gyermekkori lelkibajokat. 

Ezen okok közé tartoznak mindenekelőtt a szel-
lemi túlerőltetések, az ideges környezet s a lelki 
izgalmak. A hosszas, különösen az éjszakákon át is 
folytatott szellemi munka következtében elvész a 
kifáradás, az álmosság érzése, az étvágy s beáll a 
teljes kimerültség. «A fáradt ember elveszítette szel-
lemi energiájának fölöslegét. A kimerült ember nem-
csak a fölöslegen adott túl, de állandóan tartalék-
tőkéjét emészti, mely ha egyszer túlságosan megfogy, 
többé alig pótolható.»5 

A gyermeki lélek nagyfokú suggestibilitása foly-
tán másik két psychikai ok is gyakran szül lelki 

1 Náray-Szabó Előszava Ranschburg i. munkájához. 
2 Bourneville 1000 idióta vizsgálatánál azt találta, hogy 

471 esetben az apa, 84 esetben az anya, 65 esetben mindkét 
szülő iszákos volt. A százalékszám valószínűleg ennél is 
nagyobb, mert a szülők nem egykönnyen vallják be iszákos-
ságukat. Egy esetben pl. mindkét szülő erősen tagadta az 
iszákosságot s csak utóbb jött el az anya megbízásából a 
nagynéne s elmondotta, hogy bizony az apa nagymértékben 
iszik. L. Ranschburg i. m. 152. 1. 

3 L. Pándi K. dr. kísérleteit. Magy. Orv. Archiv. 2. évf. 
5 füzet Bp., 1893. 

4 I. m. 153. 
5 Ranschburg, i. m. 143. 1. 

v 
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abnormitást. «A gyermekkori idegesség és ideggyen-
geség eseteinek igen nagy számában, ha ugyan nem 
túlnyomó részében, egyrészt a szülők idegességében 
adott rossz példa, másrészt helytelen nevelés, kényez-
tetés, majomszeretet, túlkorán a felnőttek társaságá-
ban való részvétel, sexualis dolgokról való beszél-
getések stb. végighallgatása, ilyenek végignézése, 
melyekről a felnőttek azt hiszik, hogy a gyermek 
azokra nem figyel — gyökerei, forrásai a gyermek-
kori idegességnek, hisztériának.»1 

És én még egy idevágó okot tartok szükséges-
nek említeni : a mozgószinházak látogatását. Ennek 
az átkos voltát mindenfelé szomorúan tapasztalják 
és a szülők, a hatóságok, úgy látszik, nem tudják, 
nem akarják a benne rejlő nagy veszélyt fölismerni. 

A statisztika adatai szomorúan igazolják, hogy 
az alkohol fogyasztása, a nikotin élvezése folytono-
san emelkedőben van; az intensiv munka, amelyet 
a serdülő gyermektől követelnek, az ideges környe-
zet, a lelkiizgalmak, amelyek szintén szülőokai a 
gyermekkori abnormitásoknak, ugyancsak oly ténye-
zők, amelyeknek a legtöbb gyermek ki van téve. 
A gyermeki lélek rendellenességeinek is gyakoriak-
nak kell tehát lenniök. És amint minden paedago-
gustól elvárunk bizonyos fokú lélektani ismereteket, 
ép úgy kell követelnünk a mai korban legalább 
ugyanoly fokú psychiatriai ismereteket is. 

Befejezésül még egypár szót azokról a módok-
ról, amelyek a psychiatria szükséges ismeretét lehe-
tővé teszik. 

Mint általános és okvetlenül szükséges módot 
ajánlani kell az idevágó szakmunkák olvasását. 
Emellett ajánlatos, ha lehetséges, a klinikai előadá-
soknak és az őrültekházának a látogatása. Bégi igaz-
ság ugyanis, hogy a látott, a tapasztalt dolgok sok-
kal jobban bevésődnek az emlékezetünkbe, mint a 
pusztán olvasottak, de viszont az is igaz, hogy a leg-
több tüneményt nem látjuk meg, ha nem olvasunk 
róla. Az egyes kóralakok szemléleti tanulmányozását 
a kérdéses kóralakok elméleti tanulmányozásának 
kell megelőzni. Előbb és okvetlenül theoretice, azután, 
ha még lehetséges, practice is ! 

A lelkipásztorkodástan túlszigorú kötelességévé 
teszi a lelkészkedő papságnak az ú. n. házi pasto-
ratiót, t. i. a plébánia területén lakó egyes családok 
időnkénti meglátogatását.2 

Ezen kötelesség lelkiismeretes teljesítése lehe-
tővé teszi a hívek elengedhetetlenül szükséges indi-
viduális kezelését, amennyiben a lelkipásztor be-
tekintést nyer a hívek belső családi életébe, megismeri 
azokat a veszélyeket, amelyek őket környékezik, 
amelyeknek eltávolítása szükségesnek látszik. A házi 
pastoratio lehetővé teszi fölismerni, hogy valamely 
család degenerált-e, avagy nem, hogy a gyermekek 

1 Ranschburg, i. m. 154. 1. 
2 L. Schlich : Handbuch der Pastoraltheologie 14—15. 

Innsbruck, 1910. 799—800. 11. 

házi nevelése el van-e hanyagolva, hogy öröklött 
terheltségben szenvednek-e, hogy a családapa vagy 
a családtagok hódolnak-e az alkohol kisebb vagy 
nagy nagyobbfokú élvezetének, szóval lehetővé teszi 
mindazon tényezőknek a megismerését, amelyekből 
a lelki abnormitások sarjadzanak. Az ily módon 
nyert ismeretek párosítva pastoralis tapintattal lehe-
tővé fogják tenni nemcsak a beszámithatóság foká-
nak a megítélését, hanem az esetleges orvosszerek 
alkalmazását is. Takács Szeverin dr. 

T(oger Bacon a megismerésről. (n.) 
II. 

Az érzéki megismerés csak úgy jöhet létre, hogy 
a particuláris érzékek működését egy másik érzék, 
a közös érzék (sensus communis) ellenőrizi és tá-
mogatja. Ennek az a hivatása, hogy az érzéklet 
eredményeit befogadja. Ettől különbözik a képesség, 
mely őket megőrzi, az imaginatio.1 A sensus com-
munis, imaginationis és particularis per se csak a 
huszonkilenc sensibileről ítélhet.2 

A sensus communis tana eredetileg Platóntól 
való, de Aristo telestől vette át a középkor. Platon 
szerint ez az egységesítő szerepet vivő sensus com-
munis az agyban van, de Aristoteles ezt a véleményt 
cáfolja. Az érzéklés hő befolyással is jár, már pe-
dig az agyvelő természeténél fogva hideg, a leghide-
gebb valamennyi szervünk között. A sensus com-
munist tehát a szívbe kell helyezni, mert a szív 
az a tűzhely, honnan a hő a vérrel együtt a test 
minden részébe eljut. A szív Áristotelesnél nemcsak 
a táplálkozásnak, hanem az érzéklésnek is centrális 
szerve és így mintegy akropolisa a testnek. (wsTtsp 
ÁTTPÓTÏOÀIÇ oöaa TOÖ awfxaxoç) 3 

A középkori skolasztika megtartva a sensus com-
munis aristotelesi jelentőségét, azt mint külön fakul-
tást tárgyalta, de a székhelyéül nem fogadta el a 
szivet, hanem az agyvelő első konkavitásában loka-
lizálta. Boger Bacon is így taní tot ta4 és ebben tisz-
tán kora fiziologiai ismereteihez ragaszkodott.5 

1 Op. Május Vol. I. p. 5. Unde dicit (Avicenna) quod 
aliud est recipere et aliud r e t i ne re . . . Et sic est in organo 
sensus communis et imaginationis. 

2 O. Majus u. ott. 
3 Cl. Piat : Aristote. Paris 1903. p. 192. 
4 Op. Maj. Vol. II. p. 4. Et divisiones in prima cellula 

sunt duae virtutes : et est una sensus communis in anteriori 
eius parte consistais, ut Avicenna dicit primo de Anima etc. 
Ilyenformán Roger Bacon tagadja Aristoteles nézetét; de e 
tagadása nem merev, Aristoteles hatása már nagyon is lát-
szik a köv. szövegekben : i. m. p. 11. Sed considerandum 
est, lit omnis tottatur dubitatio, quod anima sensitiva habet 
duplex instrumentum seu subiectum : unum est radicale seu 
fontaié et hoc est cor, secundum Aristotelem et Avicennam 
in libro de Animalibus ; aliud est quod primo immutatur a 
speciebus sensibilium et in quo magis manifestantur et 
distinguuntur operationes sensuum et hoc est cerebrum. 

G Hoffmann : La sensibilité après Boger Bacon H. Néo 
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Roger Bacon félreismeri az ösztön és ítélet psy-
chologiai jelentőségét, midőn a hasznos és káros, 
illő és nem illő megkülönböztetéseket is a sensi-
bilekhez sorozza. Hogy ezek érzéki működések, azt 
onnan állapítja meg, hogy az állatok, melyeknek ér-
telmük nincsen, ilyen életműködésre képesek. A juh, 
mely sohasem látott farkast, menekül annak észre-
vevésénél, a bárány szívesen csatlakozik a másik 
bárányhoz, pedig sohasem látta azelőtt. Az állatok tehát 
megérzik a hasznost és károst, az illő és nem illő 
dolgot.1 Ez a működés a virtus aestimativához tar-
tozik, helye az agyvelő hátsó felében van,2 de nem 
a legmagasabb foka az állatok értelmiségének, me-
lyet a virtus cogilaiiva képvisel. Ez pótolja az álla-
tokban azt, ami az emberben a ratio. Ez képesíti 
a pókot arra, hogy geometriai szabályosságú hálót 
fonjon, a méhet hatszögű sejtjeinek megalkotására.3 

A cogitativa virtus az agyvelő középső részében van 
lokalizálva. Ami sajátságos e tanításban, az, hogy 
Boger Bacon nem ismeri föl az ösztön szerepét a 
lelki életben és az állatok ösztönét látszólag sen-
sualistikus, de igazában intellektualisztikus princí-
piummal magyarázza és az agyvelőben lokalizálja. 
Ezen fakultás segélyével magyarázza Bacon az álom-
képek létrejövését, mint az érzéki működés legfőbb 
tehetségével, melynek alá vannak rendelve az érzéki 
lélek összes többi működései.4 Aristoteles szerint a 
léleknek nutritiv része, tehát az, amely a növényekkel 
közös, szerepel főleg az álomban, az érzékek kevésbbé5 

A lélek fakultásai nem részei a léleknek, a lélek 
egységes, maga a lélek működik a képességekben.6 

A lelki élet egysége ellen a második nehézség onnan 

Scot. XVI. Amséé p. 34. Hoffmann nézete itt ellentétben van 
azzal, amit p. 39 mond. A sensus communis újabb pontos 
kritikai vizsgálatára 1. Mercier, Psychologie. Louvain 1908. p. 
238. Nature des fonctions du sens commun et du sens intime. 
Etat de question c. fejezetben. 

1 Sunt autem alia sensibilia per se, nam bruta animalia 
utuntur solo sensu, quia non habent intellectum. Et ovis, si 
nunquam viderit lupum etc. Op. Maj. II. p. 7. 

2 Op. Maj. II. p. 9. 
3 Op. Maj. u. ott. Cogitatio, quae est domina virtutum 

sensitivarum et loco rationis in brutis et ideo vocatur logis-
tica, id est rationalis, non quia utatur ratione, sed quia est 
ultima perfectio brutorum sicut ratio in homine, et quia il 1 i 
immediate unitur anima rationalis in liominibus. Et per 
banc facit aranca telam geometricam et apis domum hexa-
gonam, eligens unam de replentibus locum et hirundo 
nidum et sic de omnibus operibus brutorum, quae sunt 
similia artificio humano és IV. a pars communium naturalis 
philosophie Ed. Hoever i. m. p. 55. «Sed estimacio est loco 
intellectus in brutis, ut Avicenna docet in libro l)e animali-
bus.» Ez a szöveg tehát ellenmondásban van az Opus 
Majuséval. 

4 Op. Maj II. p. 9. 
5 Aristoteles Ethic. Eudem. Lib. II. cap. 1. Ed. Didot p. 

193, 27 « . . . e o quod in somno vim suam uberius exserat 
agatque nutrix facultas, quum contra sensitiva concupis-
censque dormientibus sint imperfectiores.» 

6 Si obiciatur quod Aristoteles determinet in 3° De 
anima et intellectu et in libro De memoria et reminiscentia 

merül föl, hogy mint már láttuk az állatokban az 
aestimatio (másutt facultas logistica) felel meg az 
intellectusnak, tehát az aestimatio és intellectus kü-
lönbözők. Bacon az ellenvetést ismét sikerrel oldja 
meg: responsio: quod secundum veritatem memoria 
et estimacio sunt una virtus secundum substanciam, 
que diversas operaciones exercet in diversis part ibus 
ultime concavitatis etc.1 

III. 

Az érzéki megismerés legalsó fokozata az, mi-
dőn maguk az érzéki benyomások igazítanak el ben-
nünket a dolgok fölismerésében és pedig az épen 
jelenlevő, közvetlen érzéki benyomások. Pl. valamely 
tárgy szemlélete fölkelti bennem annak látási érze-
tét; látok egy asztalt stb. Második fokozata az, mi-
dőn a tárgy mostani érzetét összehasonlítjuk annak 
lelkünkben hátramaradt képével, annak képzetével, 
szóval midőn az emlékezetnek is szerepe jut. A har-
madik pedig az, midőn az értelemnek bonyolultabb 
itéletműködése is közrejátszik, anélkül, hogy ennek 
tudatosnak kellene lennie. Az elsővel észrevesszük 
például, hogy valamely tárgynak minő szine van; a 
másodikkal fölismerem például valamely személyről, 
hogy az illető kicsoda, amennyiben összehasonlítom 
a mostani érzetet azzal az érzettel, melyet előbb 
nyertem róla és amely az emlékezetemben van el-
raktározva ; a harmadik szerepel például akkor, mi-
dőn a gyermek, ki elé almákat tesznek, a szebbet 
választja, mert ámbár neki a jobb kell, de ami jobb, 
az rendesen szebb is, tehát hogy a jobbat nyerje el, 
a szebbet választja. Ez az itéletmüködés legtöbbször 
öntudatlan és ez az embernek veleszületett képes-
sége. A hármas megismerés tehát : solo sensu, per 
similitudinem, per modum arguendi2 vagy solo sensu, 
scientia et syllogismo.3 Boger Bacon Alhazen után 
állítja, hogy az itéletfolyamatok, a syllogismussal 
való következtetések az emberrel veleszületett képes-
ségek, gyorsan és tudattalanul folynak le. Et iam in 
mathematicis et logicalibus confirmavi lianc senten-
tiam Alhazen et probavi quod scientiam arguendi, 
quae est logica, scimus natura, sed vocabula propria 
ignoramus a principio et illa per Studium inventionis 
habuerunt primi auclores logicae, nos autem per doc-
trinam. Et propter liaec vocabula fit tractalus et 
sermo de logica, non propter scientiae ipsius potesta-
tem, quia haec est cuilibet innata ut hic vult Alhazen 
et alias demonstravi.4 

doeet de hac parte anime que est reminiscentia, ex quo 
videtur quod plures et diverse sunt partes anime : dicen-
dum est, quod non est diversitas, nisi in operacione ejusdem 
potencie. L. IV. pars communium naturalis philos. Ed. Hoever 
i. m. p. 55. 

1 II. pars. com. nat. i. m. u. ott. 
s Op. Maj. Vol. II. p. 80—81. 
3 Op. Maj. Vol. II. p. 162. 
4 Op. Maj. Vol. II. p. 81, — Roger Baconnél tehát már 



360 RELIGIO • LXXI. évf. 1912. 

Minden megismerés tökéletlen, az embernek 
szüksége van mások támogatására; gyermekkorunk-
tól fogva vénségünkig olyanokra szorulunk, kik ná-
lunk bölcsebbek, főleg pedig szükség van az isteni 
sugalmazdsra.1 A Roger Bacon ismeretelméletének 
mystikus cs egyúttal augustinusi jellege itt kezdődik 
és leghatározottabban ott nyer kifejezést, ahol lát-
szólag legközelebb jutott a modern tudományos gon-
dolkodáshoz, midőn t. i. a kísérletezésről beszél és a 
kísérleti tudomány előnyeit fontolgatja. 

Czakó Ambró dr. 

"Egyházi Linz. Konferencia-beszédek katonatisztek lelki épülé-
viláp- s^re' — E' lehet igazság szerint mondani, hogy az 

^ ® osztrák-magyar hadsereg lelkipásztorilag a lehető leg-
Kfonilia. jobb gondozásban részesül. Bizonyítéka ennek például 

az, hogy ezidén egymásután több helyőrségben voltak kon-
ferencia-beszédek a hadsereg tisztjeinek vallási fölvilá-
gositása és buzdítása céljából. Legutóbb dr. Donát 
Jézus-társasági atya, az innsbrucki egyetemen a bölcse-
let tanára, tartott ilyen konferencia-beszédeket itt Linz-
ben «Modern bölcselet és keresztény világnézet» cím 
alatt. Hogy mily üdvös intézkedés a katonatiszteknek 
ilyen vallási gondozása, mutatják a támadások, melyek 
ez intézkedés ellen fölmerültek. Kik voltak a támadók? 
Kiknek a vallás nem kell, kik a vallást nem ismerik. Más-
kép Ítélik meg azonban az ily katonatiszti vallási elmélke-
dések természetét maguk a katonatisztek, akiknek so-
rából került ki a következő hozzászólás : Nem látjuk 
be, miért támadják osztrák- és németbirodalmi lapok 
az ily előadásokat. Récsben, Salzburgban, Grázban, 
Linzben, általában Ausztria minden nagyobb és kisebb 
városában szoktak minden rendű és rangú müveitek és 
műveletlenek számára vallási előadásokat tartani ; amint 
ez Németországban is napirenden van. Ezek az előadá-
sok vallásos előadások, mert minden komoly és nagy 
dolognak a mélyén ott rejlik a vallás, az Isten eszméje 
és az ő tisztelete. Azt kérdem én : miért kellene éppen 
csakis a katonatiszteket a kultúrproblémák fejtegetésé-
ből kizárni ? Egyszer egy tábori lelkésztől prédikáció-
jában én azt hallottam, hogy a katona máskép imád-
kozik, mint a kereskedő vagy művész, de imádkozik 
ö is. Éppen azért, mert a katonai hivatás külön állással 

jelentkezik az a felfogás, mely a logikát azért nem becsüli 
sokra, mert a logika tárgya a gondolkodás formális törvé-
nyeinek kikutatása lévén, ezek úgyis velünk születtek és 
öntudatlanul is működnek. Ugyanez a felfogás egy modern 
logikusnál: «Gegen die Wichtigkeit der Logik als Kunst 
wird nicht selten eingewendet, dass die Gabe des Den-
kens unbewusst richtig betätigt wird». Ezért mondja u. a 
szerző lejebb : «Mir persönlich macht die Logik . . . den 
Eindruck einer Tat, die in der Entwicklung einer schlum-
mernden Fähigkeit besteht». V. ö. Dr. Adolf Stöhr : Lehrbuch 
der Logik in psychologisiercnder Darstellung. Leipzig u. 
Wien, 1910. p. VIII. 

1 Op. Maj. Vol. II. p. 162. Similiter accidit in visione 
spirituali : nam quod seit homo solo sensu proprio modicum 
est, quoniam indiget duplici cognitione praeter istam sc. per 
doctores a iuventute usque ad senium. Nam semper possu-
mus addiscere per sapientiores nobis. Et ideu terlia cogni-
lione indigemus, quae est per divinam itluniinationem. 

jár, van a katonaságnak külön istenitisztelete és külön 
egyházi szervezete. Miért kellene a katonai tiszti rangot 
tudományos és vallásos előadások jótéteményétől meg-
fosztani? A katonatiszt éppen úgy érzi a továbbképzés 
szükségességét, mint a civil ember. Neki éppen oly lelki 
szüksége, mint a civil embernek az, hogy az emberi műve-
lődés körében tudatlan és tájékozatlan ne maradjon. Külön-
ben, a dolog természeténél fogva, a kultúra világában való 
tájékozódásra a tisztek közül nem kényszerítenek sen-
kit. Kiki szabadon követi a maga kultúrszükségletének 
ösztönzéseit. Az, liogy jezsuita adja a fölvilágosításokat, 
ugyancsak nem lehet akadály. Hány jeles katonát ne-
veltek már a jezsuiták, ki tudná azt megmondani ? ! 

—y —la. 

Rajzolja : Mester. Tájképek- xiii. 
A csönd. Szinte megrezzen, ijedezik a modern 

ember mindattól, ami azt jelenti : csönd. 
Óh, a csönd! A magány, az okos hallgatás, a 

a falu. , egyenlő a fogság, az élő-halottak, t a l án—a 
temető gondolatával. A falu csak divat az ő szá-
mára. Ott is adja, pózolja a nagyvárosit. Mutatja, 
hogy «élvez». De érzi, de még hogy érzi. . . «nincs 
unalmasabb, mint mutatni, hogy nem unatkozunk». 

A modern ember azért viszi falura a zajnak, az 
őrületes lármának e korszakában a maga nyugta-
lan szivét, összetört idegeit, sápadt, terítőre-vált áb-
rázatát, hogy pihenjen. Azért vágyódik a természet 
ölére. A fürdőkre. Ahol aztán pár napi csönd, ma-
gábaszállás, inkább orvosi konzultálás okozta meg-
döbbenés u tán . . , csakhamar beleveti magát az élet 
mámorába. Épen a mi fürdőink — kevés kivétel-
lel — egy-egy darabjai a főváros vagy azt utánzó 
vidéki városok mulatóinak. 

Pedis hiába való minden maszkirozás. Hiába o 
kél csatára ez a lázban égő társadalom a csönddel, 
a magánnyal, még a természettel is. Az emberek 
szive, lelke a csönd, a szelidebb, a magányosabb 
tájak után való vágyódással van tele. A modern kor 
egén ott ég ez a sóvárgás, mint a bujdosó csillag. 
Már gyakrabban feltűnik. Ki-kiragyog. És — szelíden 
mosolyog. 

Ki olvasta Maeterlinck könyvét? A csöndről. 
A hallgatásról. Az életnek erről a nagy birodalmá-
ról. Ez a körív is egy bujdosó csillag. Már fénye-
sebben is tud ragyogni. Bár még nem bir teljesen 
kibontakozni a modern ködből, mely a lelkeken ül. 
Még fél. Sejtelmekbe, látomásokba takarja magát. 
Azért nélkülözi a teljes világosságot. 

De azért az ő vágyódása szinte belesír, belezúg, 
zokog, majd a szellő fuvalmával, az édes csevegés 
muzsikájával vegyül bele a közfájdalomba. Milliók 
lelkének mélységeibe ereszkedik a csönd, a hallga-
tás ólommérőjének súlyával. Hogy fölhozza, meg-
találja legalább azokat a nagy értékeket, elemeket, 
érzéseket, amik a csönd és békesség ölében szü-
letnek. 
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Csak a passiv csönd réme az embernek! Mert 
ez a csönd-nemlétezés. Az ölő unalom, mely alszik 
és mégis kínoz. Életnek látszik. És mégis temető. 

Az aktiv csend — élet. Mozgás. Műhely. Kohó. 
A nagy gondolatok, érzések, akarások, cselekvések 
kohója. Ez a legnagyobb iskola. Az Élet Professora 
tanít, oktat, vezet benne. 

* 

A mi fiatal nemzedékünk, tájképeink s o r á n . . . 
papságunk, ha falusi káplániára, plébániára kell 
mennie, szinte döbbenettel áll meg odavezető út já-
nak elején. 

Fél a csendtől. 
Mintha felé szállana a dal : a faluban minden 

csendes. Nyugodalom lakik benne. Mintha temető-
hely lenne. És j ámbor irigységgel kiséri azokat, ki-
ket jó sorsuk a városok zajába, mozgalmaikba vezet. 

Pedig . . . pedig! Eljön az idő és mihamarabb, 
mikor ezek a szerencsések menekülni, sőt futni kí-
vánnak a városi zajból és társadalmi mozgalmaiból. 

Vagy! Úgy gondolom, úgy tapasztalom, az a 
városi, főleg nagy városi ember csakhamar megépíti 
a maga kis világát. És befogadja, sőt hívja az aktív 
csendet. A közmunkás épen úgy, mint a legmaga-
sabb pontokon, fényességek és kormányzások közt 
élő méltóságok. 

Vagy! Bekövetkezik számukra válogatás nélkül 
az a rettenetes, az a cinikus, az a kegyetlen passiv 
csend, melybe beledől a ragyogó iljúság; belesötétlik 
a dignitás; összekuszálódik a lelki és intellektuális 
kibontakozás ; — gyökerei szakadnak a harmonikus, 
az elégedett életnek és sokszor gyönyörű hivatás-
nak is. 

A passiv csendben is van mozgalom ; talán sze-
replés, zaj, hírlapi dicséretek hallszanak tájékairól. 
Hamis életnek csalfa zaja, kelepelése ez. Virágai, 
gyümölcsei : a stréberség, a blazirtság, a fdiszterség. 
Ezek a röpke élősdiek belekapaszkodnak egy-egy 
hatalmasabb törzs derekába. Mint a vadszőlő. És 
kúszik, szalad rajta, talán még túl rajta. És akkor 
virágozni is kezd. Gyümölcse is van. Micsoda gyü-
mölcs — ez. Mint a vadszőlőé. 

-k 
Csak egyetlen egy menekvés van. Falun és vá-

rosban egyaránt. Az a kis világa a léleknek, melybe 
az aktív csend — beköltözhetik. A futás. A sietés — 
ebbe a csöndes, munkás világba, ahol a lelki, az 
intellektuális, a kedély, az akarat pörölyei vígan, 
váltakozva — dolgoznak. 

Az aktiv csend — a jövő iskolája. Az önképzés, 
önfegyelmezés, a munka iskolája. Megteremtője an-
nak a boldogító, eleven csendnek, mely észrevétle-
nül erővé, hatalommá, acélos akarattá izzódik. Amely 
él és dolgozik lelkünkben akkor is, mikor köröttünk 
mindenki unatkozik. Ásít és időt igyekszik agyon 
ütni. Amely uralkodik a zajon, a lármán. Szembe-
száll az élet ezer apróbb vagy nagyobb bajaival. 

A csendnek, ennek a hatalomnak van a nagy világ-
ban legtisztább sikere, győzelme. Mert megteremti 
benne — a harmonikus — kisvilágot. 

. . . Abba a kis káplán-szobába, melynek képét 
rajzolgatom itt e sorokban . . . beköltözött az aktiv 
csönd. Az a kis világ, melyet ott a magam számára 
fölépítettem, körvonala, fundamentuma az én mai, 
mostani világomnak is. Minden más csak járulékos, 
dekorativ. A lényeg ugyanaz. A műhely, a kohó, a 
munka eszközei tágulhattak, a tapasztalat, a csaló-
dások gazdagabbak ; a perspektíva szélesedett ; kris-
tályosabb, az ítéletek kiforrtabbak, a kedély is in-
tenzivebb l ehe t . . . de végeredményben mégis csak 
az a kis világ az enyém, amelyet o t t . . . az első káp-
lán szobában — bekerítgettem. A csönd, a békesség, 
a munka ha t a lma . . . akkor és úgy, amint akarom. 
Az élet apróbb kellemetlenségei megakaszthatnak 
egy időre. A patkányok kellemetlenkedhetnek, a ve-
rebek csiripolhatnak. Az előbbiek szétnéznek. Elfut-
nak. Az utóbbiak, a verebek, egy ideig azt hiszik, 
hogy vén bagoly vagyok. A fejemre ülhetnek. Mikor 
megpróbál ják . . . csalódva röpködnek szét. 

Mi tagadás ! Az ember viperával, tigrissel is 
találkozhatik az életben. Nézz csak vele szembe ! De 
jó l ! De bá t r an ! Félelem nélkül. És hidd el nekem, 
hogy elsompolyodik. Vagy csöndesen, nesztelenül 
kullog, csúszik nyugalmas, zsákmánnyal már gazdag 
odújába. És ott nincs vigasztalása. Mert nem ismeri 
többé az aktiv csendet . . . És nem telhetik be vén, 
sorvadt lelke sem ölébe hulló gazdagsággal, sem 
semmivel e világon. Te hordozod az életet ünnepé-
lyesen, tovább . . Es ő átsurranó epizód volt a nagy 
pusztaságon. Kölykei, kiket szoptatott és dédelgetett . . 
sem ismerik többé . . . 

* 

Annak a kis világnak felépítéséhez, megalapozá-
sához pedig okvetlenül szükséges, hogy azokat a kel-
lemetlen vendégeket . . . a szemtelenkedő verebeket, 
a tolakodó patkányokat, a rémítgető viperákat és 
tigriseket még kölyök korukban elpusztítsuk, elhese-
gessiik. Elkergessük. Ez egy. 

A másik, hogy ne tekintsük magunkat rabok-
nak, mikor szabadok vagyunk. És nem szabadok-
nak, mikor vagy azoknak a tolakodóknak, vagy saját 
szenvedélyeinknek rabjai vagyunk. 

A legtöbb fiatal ember az élet apró bajai miatt 
nem tudja magának harmóniás kis világát fölépí-
teni. Az első jelentkező életbajok, kellemetlenségek 
előtt már erőtlennek, legyőződnek tekinthető. A na-
gyobbakkal szemben pedig . . . összeroppantnak. 

. . . A hó olvadt. Az én kis káplán szobámba csű-
röd — a hó-lé. A tető folytonossági hiányt kapha-
tott. Éjjel veszem észre, hogy pompás alvásomból a 
nyakam közé esepegő víz ébreszt föl. Mosolyogtam. 
Aztán veszem esőernyőmet és tetőzete, védelme alá 
helyezkedve folytattam jóizű alvásomat. Pali bácsi 
nagyot nevet élelmességemen. A hivek azonban szé-



366 RELIGIO • LXXI. évf. 1912. 

gyelték a dolgot — és a káplánlakás új tetőze-
tet kap. 

. . . Falun a legnagyobb próbára teszi az em-
bert — a sár. A feneketlen sár. Napról-napra szo-
bában kell tartózkodni. A legmunkásabb ember is 
mozgás után vágyakozik. A könyv betűje egyszer 
csak összefolyik a szem előtt. Az írás — nem megy. 
A kisértet jő. Csiripel az unalom. Rág, moszatola — 
sivárság. 

— Rab vagyok, valóságos rab ! — Súgja valami. Az 
a kegyetlen passiv csend. Az unalom. 

. . . Most, nem rég olvastam egy világhírű poli-
tikai fogolynak az emlékiratait. Kűzdelméit a passiv 
csenddel. A rettenetes unalommal. És győzött. És 
szembe szállt vele. Cellájában egy helyen való moz-
gást végez. Először jobbra, előre. Aztán, ha megunja» 
balra és hátra. Székét kapja karjaiba. És erőgyakor-
latokat végez. Mintha súlyzókat dobálna egyik kezé-
ből a másikba. És ő egészséges marad. A nagy aktív 
csend biliokosa. A megtett erőgyakorlatok után . . . 
dolgozik az aktiv csend műhelyében. A fejében. 
A tudatában. Papiros és ténta nélkül ír — a lelké-
ben . . . A koponyájába szögezi gondolatait. Csodás 
munkát végez. 

Elmerengek ennek a fogolynak naplóján. Nap-
lójának lapjain, melyeket szabadulása után papírra 
vetett. És lelkemben föltámadnak e kérdések : 

— Hát rab voltam-e? az én kis káplán-szobám-
ban ? Mikor velem voltak az én könyveim. Mikor 
hivott engem tollam és szeliden mosolygott reám a 
papiros fehér lapja. Hát rab az, aki dolgozni tud, 
aki szembe néz idővel, sárral, viharral? És kis káp-
lán szobájában, anélkül, hogy erre mintát látott 
volna, föltalálja a gimnasztikálás legtermészetesebb 
módját. Én is mozgást végeztem kis káplán szo-
bámban. Úgy, mint az a fogoly. Es erőgyakorlatokat 
csináltam, mint ő. És egészséges maradtam. És? 
A legnagyobb kedvvel dolgoztam. Élveztem az aktiv 
csendnek hatalmát. Amely ma tud dolgozni és be-
szédre készülni a vasúti kupéban. Leszögzi gondo-
latainak folyását és egybefűzi akkor is, mikor kö-
rötte zaj és mozgalom v a n . . . És megfogalmazza 
írni valóját a koponyájában. A papiroson csak a 
másolás következik. 

* 

És mikor ennek a kis világnak ajtaja megnyí-
lott, hogy a fölébredt természetnek első, éltető lehel-
letét érezze lakója . . . óh higyjétek el nekem fiatal 
barátaim.. . nem a fáradt léleknek, a petyhüdt fizi-
kumnak zsibbadását visszük ki magunkkal a termé-
szetbe. Energiánk szabadul föl. Tisztább, ideálisabb 
vágyaink szárnyai bontakoznak ki. A megmozdult, 
a fakadó természetben érezzük ifjúságunk teljét és 
örömeit. 

Sose felejtem el az első tavaszt — a falun! Az a 
tavasz ifjít meg minden tavaszkor! 

Óh, mily szép volt az a táj ! Mily fönséges, mily 

hatalmas az a csend ! A természet csendje. Aktiv 
csendjében mozgalmas, zümmügő élet. Akácvirágos 
fehér tavasz. Orgonavirágos díszítésével. Csevegő kis 
patakjával. Kacéros folyásával. Malmot hajtó zsongá-
sával. Kolomp hangjával. Hasadó hajnalban síró, de 
szívhez szóló, beszédes zúgásával. A dombtetőn álló 
templomával s az onnan szálló énekével. Az orgona 
kíséretével. A várnak romjaival, az időnek, ennek a 
vén Kőfaragónak szeszélyes cikk-cakkozásával. 

. . . A lelkemben most is ez a csend, ez a tavasz 
van. A nagy, a hatalmas aktiv csend. És én érzem 
és tudom, hogy ennek a csendnek. . . ennek a har-
monikus csendnek a legnagyobb hatalma van lel-
kemen. 

Kertész Kálmán : A kétezeréves menyasszony Jroda-
és egyéb történetek. Veszprém. 1912. 135 1. Ára 1 K . 
50 fillér. l o m -

Nyolc kis elbeszélés s három fürdőlevél a füzet 
tartalma. Egészen rávallanak Kertész előbbi hasonló 
tartalmú füzetére; igen vegyes tárgyúak s amit a ke-
reszténység köréből merít, abban egy sajátszerűen mű-
ködő fantázia invenciója nyilatkozik meg. Van itt egy 
III. századbeli vértanú leányáról szó, aki delejes álomban 
a mai napig épen maradt ; azután Jézus egyptomi futá-
sáról, Pilátus feleségérői, az utolsó pápáról. Ezekben 
eredeti akar lenni ; de inkább mesterkélt, mint eredeti. 

Egészségesebben működik fantáziája a közéletből 
vett tárgyaknál. Kedves pl. Margitka első áldozása. Van 
egy: A halott karperece, a szocialista nevelés köréből, 
de ez gyengébb, mint az előbbi füzetében a beteg szo-
cialista megtérése volt. 

Általában a tárgyválasztás tekintetében ugyanabban 
a körben mozog Kertész, mint előbbi novellás füzeté-
ben, de azt a haladást, amit első füzete után remél-
tem, itt még nem találtam meg. x. 

* 

Année sociale internationale. 1912. 10 francs. 
Action populaire. Reims. 978 ol. 

Hatalmas, testes kötet. Felöleli az 1911. év szociális 
alkotásait. Valóságos tükre a szociális tevékenységnek 
az «Année sociale internationale». Jóllehet, a nagy 
munka legnagyobb részét a francia társadalmi tevékeny-
ség foglalja le, jóllehet találunk allúziókat a világ mű-
velt államainak hasonló természetű tetteire, mégis igen 
érdekes és értékes mű. Sőt talán az a körülmény, hogy 
a szerző azt az eljárást követi, hogy a francia állani 
modern munkája mellett vagy azzal kapcsolatban, ha 
mindjárt csak kivonatosan is, más államok hasonló 
irányú intézményeit ismerteti, a mű becsét, a dolgok 
fejlődésének megértését csak evidensebbé teszi. Elte-
kintve a patriotismustól, mely legtöbb ember sajátja, 
s hazai dolgok előtérbe tolásárak észteti az irót, nem sza-
bad figyelmen kívül hagyni, hogy a külföldi adatok 
nem állanak oly mérvben s oly könnyen hozzáférhető 
módon a szerző rendelkezésére, mint a hazaiak, hogy 
hiányzik az idegen dolgok elbírálásánál, kiválogatásá-
nál az a tárgyi ismeret is, mellyel az iró a hazai adatok 
szelekciójákor bír és uralkodik. 

Az «Action populaire», hogy a külföldi dolgokat 
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áttekinthetőbbekké tegye, «Etranger» mellékleten circa 
20Ü oldalon át ismerteti a modern államok szociális 
munkáját. Hogy a mü e részén bizonyos vezérfonal 
vonuljon át, a szerkesztőség az egyes Írókhoz kérdése-
ket intéz s ha az iró megfelelt, a szerkesztőség közzé 
teszi azokat. A kérdések a következők szoktak lenni : 
miféle jellemző szociális mozgalom van jelenleg folya-
matban? A kath. szociális tevékenység miféle téren 
mozog? A szociáldemokrácia miféle eredményeket ér 
el? Az agrárszocializmus, a szindikalizmus, a gyermek-, 
a nővédelem, az alkoholelleni küzdelem, a közegészség-
ügy, a magánosok tevékenysége mit eredményeznek? 
Mint látjuk, olyan kérdések ezek, amelyekre adolt 
helyes felelet kimeríti nagy vonásokban az országos 
szociális munkát. 

Elolvasva az «Etranger» részt, meggyőződik az ember 
arról az igazságról, hogy ma harc folyik két világnézlet 
között. Az anyagelvű felfogáson fölépült szociál-
demokrácia, mely késhegyig menő harcot folytat a vilá-
gon mindenütt a kereszténység ellen, hol szervezettebb, 
hol meg kevésbbé szervezett sereget sorakoztat zászlója 
alá. Németország két millióra, Franciaországban egy 
millióra megy a szervezett szociáldemokraták száma. 
Németországban milliókat vesznek be és adnak ki külön-
féle címeken. Maga a tartalékalap 65 millió márka. 
Angolországban a «Trades Union»-ok viszik a munkás-
ügyet. Eddigelé tisztán gazdasági szervezetnek hittük, 
á m d e legújabban megmutatták, hogy a politikávalis szíve-
sen foglalkoznak. Ausztriában a statisztika adatai szerint, 
ha azoknak hitelt lehet adni, a szociáldemokrácia vissza-
fejlődik. 1907-ben 463 ezer, 1908-ban 446 ezer, 1909-ben 
415 ezer, 1910-ben 400 ezer volt a szociáldemokrata 
munkások száma. Bevételeik így is nyolc milliót halad-
nak meg. A sztrájkkassza 3-5 millió fölött rendelkezik. 
A spanyol szocializmus anarchia, forradalom felé hajlik. 
Körülbelül 80 ezer szervezett demokrata van, kik leg-
többnyire bányászok és vasmunkások. Ugyanoly szel-
lemű az olasz szocializmus is — radikális. Általában a 
melegövi, latin fajok szociálistái a társadalmi rend fel-
forgatására törnek, ellenben a német, a holland, a belga 
szociálisták nagyobb része a reformszocializmust helyesli 
ezidőszerint. Nem mintha ez volna a végcél. O nem, 
távol áll tőle. De előbb a könnyebben elérhelőt akarják, 
hogy erre a lépcsőre lépve, följebb és előbbre halad-
hassanak. 

Örvendetes esemény, hogy a katholicizmus a benne 
rejlő hatalmas szociális energiát a társadalmi alsó osz-
tályok anyagi, erkölcsi és szellemi helyzetének javítá-
sára igyekszik fordítani. Németország, Anglia, Belgium, 
Chile, Brazília stb. katholikusai ugyancsak buzgólkod-
nak a társadalmi bajok orvoslása körül. Hogy nálunk 
is e téren örvendetes haladás tapasztalható — két-
ségtelen. 

A törvényhozás az olcsó hitel, az olcsó munkás-
házak, a munkaidő, a bérminimum szabályozása, a 
földbérletek, szövetkezetek, gazdasági egyletek támoga-
tása körűi hoz világszerte üdvös törvényeket. 

Hosszas lenne rámutatni mindarra, ami e jeles, 
a szociológiát oly közelről érintő műben feltalálható. El-
ismerés illeti a szerkesztőket és a kiadókat egyaránt. 
Az pedig megbecsülhetetlen, hogy az egész munka hami-
sítatlan kath. szellemben van írva. 

A magyarországi részt hárman is írtuk. Leírásunk 
megvilágítja társadalmi törekvéseinket és alkotásainkat. 

Csepela Lajos dr. 

Das V e r h ä l t n i s von G l a u b e u n d W i s s e n b e i 
A v e r r o ë s . Von G. M. Manser O. P. Paderborn. Druck 
von Ferdinand Schöning]]. 1911. S. 80. 

I. Jelen kis monografia a középkori bölcselettörténet-
nek egyik fontos, de még eléggé homályos pontjára, az 
arab bölcseletnek szerepére törekszik világosságot vetni. 
Az arab bölcseletnek virágzásával, mely a skolasztikát 
időben megelőzte, már sokan foglalkoztak, hatását és 
viszonyát az akkori tudományos életre, íöleg pedig a 
keresztény bölcseletre már többen igyekeztek megálla-
pítani más és más szempontból. 

Különösen Averroës vonta magára a historikusok 
figyelmét, mert ő a nyugati arab filozófiának legkiválóbb 
alakja. Sajnálatos azonban, hogy róla a kritikusok épen 
homlokegyenest ellenkezőket írnak. Némelyek formális 
eretneknek tartják, ki szándékos rossz akarattal elveti 
vallását és tagad mindenféle egységet hit és tudomány 
között; másik oldalról pedig még a jóhiszemű eretnek-
ségtől is meg akarják tisztítani és egyenesen Aquinói 
szent Tamás előfutárjának tekinteni. 

Manser könyve, mely igazán alapos és tárgyilagos 
kutatásról tanúskodik, Averroëst a két véglet közé 
állítja. 

Az első három fejezetben az Averroëst befolyásoló 
tényezőket, ú. m. a Koránt magát, ennek magyarázat-
tam (exegetikai) történetét és a korábbi filozofusokat 
ismerteti, hogy megrajzolja azt a korképet, melyből 
Averroëst sem lehet kiszakítani s így feltüntesse, 
mennyire összefügg Averroës bölcseleti iránya elődeié-
vel. (1.—15.) 

Bölcseletének részletes ismertetésében kimutatja, 
még pedig Averroës saját munkáiból, hogy az alaki eret-
nekség vádjával igazságtalanul illetik, hogy valamennyi 
idevonatkozó szöveg épen mint meggyőződéses, igaz-
hitű mohammedánt tünteti föl, ki előtt a Koran törvé-
nyei isteni eredetűek, a próféta személye szent és sért-
hetetlen, ki szerint a hit és tudomány között még csak 
nem is lehet ellentmondás, a hitben még a bölcs sem 
kételkedik. (15.—23.) 

Az igazság Averroës vallási felfogását illetőleg a 
középen halad. O jóhiszemű, anyagi eretnek volt. Erről 
meggyőződünk, ha vallási rendszerét részeire bontjuk. 
(3.-25.) 

Averroës szerint a vallási törvénynek célja csakis 
az igazi tudás tanítása, melyből következik általános 
alapelve, t. i. hogy a hithez vezető rendes út az értelem-
nek hozzájárulása az igazsághoz valamely észbeli érv 
folytán. Három utat különböztet meg : a nagy tömeget 
csakis a rhetorikai bizonyítás győzi meg, a közönséges 
dialektusokat (tudósokat) a dialektikai (egyszerű), a 
ülozofust pedig a legmagasabb észokoskodás. Mind a 
három út elvezet a hitbeli meggyőződéshez, csakhogy 
míg az értelmetlenebb tömeg a külső kifejezéshez, a 
Koran szavaihoz és képeihez kénytelen ragaszkodni, 
addig a filozofus azoknak rejtett tartalmát kutatja az 
interpretatio legtágabb szabványai szerint. Mitsem tesz, 
ha látszólag épen az ellenkezőt magyarázza ki, mint 
amit a szó kifejez, mert ez esetben két igazság van és 
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az eretnekség csakis két alakban forog fenn, ha t. i. 
valaki anélkül, hogy a bölcsekhez tartoznék, magyaráz 
valamely helyet a Koránból és lia a bölcseleti magya-
rázatot a méltatlanokkal is közli. (25.-37.) 

Manser folytatólagosan bemutatja, hogy ezen vég-
zetes elveket Averroës miképen alkalmazza a Koran 
egyes tételeire. 

Averroës az általa felállított exegetikai szabályok 
értelmében csak három általános igazságot fogad el, 
melyeket még a bölcselőnek is el kell fogadnia : egy 
általános ősoknak és a túlvilágnak létezése, a prófétai 
küldetés (Mohammed) igazsága. Ezen fölötte tág körben 
a filozofus azután szabadon mozoghat, minden felelős-
ség nélkül. Faust Antal. 

Jlz őskeresztény áldozat Jreneusig. (xn.> 
J) Alexandriai Kelemen. 

(Stromatum VII. 3. és 6. fejezete : Logos az eucharisztikus 
áldozat.) (Folytatás.) 

Alexandriai Kelemen művei nem valami könnyű 
olvasmány. Sőt nem is mondhatók egyszerűen ol-
vasmánynak, hanem komolyan tanulmányozandó 
tárgynak, akár a középiskolai latin-görög klassziku-
sok. Idegen világ, különösen idegen vallási világ 
tárul föl bennük előttünk s csak szótárral, archeo-
lógiával és vallástörténelemmel kezünkben férhe-
tünk úgyahogy hozzája. Egy akkor még virágzó, de 
azóta vallásával, intézményeivel, szellemével teljesen 
letűnt pogány görög kultura egyik központjában 
élve, szerzőnk állapotokat fest, fölfogásokat cáfol, 
hibákat ostromol, sőt isteni bűnöket emleget, melyek 
az emberiség látóköréből azóta már régen kiestek, 
s így általunk csak nehezen érthetők meg. Amit velük 
szembeállít s a pogányoknak ideálul mutogat : a töké-
letes keresztény — mint nevezi : a gnosztikus — képe 
olyan ugyan, mint az evangéliumé, vagy a mai keresz-
tény morálé; de ez is kevéssé konkretizálva jelenik 
meg, inkább elvont ; nem olyan, ahogy erről a tárgyról 
a keresztényeknek beszélni szokás. Kelemen itt nem 
szól még tételesen a keresztény tanokról, hanem 
csak bevezetésben, előkészítő uton van azok felé. 
Inkább annak a mutogatásában fáradozik, mily ha-
mis a pogányok vallása és kultusza s mily nagy 
akadályozója ez a kultusz az igazi erkölcsnek; de 
hogy mi magában az a jobb, mi voltaképen az a 
keresztényi, inkább csak sejteti velük. Kételyt igyek-
szik bennük támasztani a saját vallási nézeteik iránt, 
hogy a jobbnak keresésére serkentse őket; de nem 
mondja el részletesen, hanem csak általános voná-
sokban: mi az a jobb, csak annyit igyekszik velük 
megértetni, hogy igenis van az övékénél egy jobb 
kultusz, egy jobb morál is, mely egyedül méltó úgy 
az Istenhez, mint az emberhez. 

Szóval nem olyan világos az előadása, mint 
Jusztiné, aki a «Dialogus»-ban a mózesi törvény is-
mert intézményeivel szemben határozott keresztény 
tanokat és intézményeket állít szembe, «Apológiájá-

ban» pedig határozott pogány vádak ellen véde-
kezni kénytelen. Tehát könnyen megérthető. Kele-
mennél — Feszlerrel szólva — minden, amit mond, 
olyan «verhüllt», lefátyolozott; a pogányok meg-
indítására, jobb sejtéseinek fölkeltésére alkalmas, de 
homályos arra, hogy az akkori egyház dogmatikus 
tanításának egyes fontosabb részleteire világosan 
következtethessünk. Apologétikus cél sem indítja ilyen 
részletezésre. Egész a «Stromata»-k végéig előkészítő 
tanításával épen csak az Egyház előcsarnokáig jut 
el ; mi van azon túl, mik tehát a kath. tanok, annak 
bemutatását máskorra igéri.1 

Ez már magában intő jel arra, hogy ne olyas-
mit keressünk nála, mint amit Jusztinnál találtunk. 

Sajnos, dogmatörténészeink, Harnackkal az élü-
kön, igen fölületesen bánnak el az őskeresztény iro-
dalom legtöbb termékével. Míg a filologusok egy-egy 
profán klasszikus, egy Julius Caesar, egy Tacitus 
stb. szövegeinek értelmezése fölött éveken át elve-
sződnek, tehát beismerik, hogy az igazi értelmet 
ezeknél a más miliőben élt régi szerzőknél meg-
állapítani sokszor nagyon nehéz : ők a vallási anyag 
miatt még sokkal nehezebben megérthető ősegyházi 
íróinkon oly könnyen surrannak át. Oly könnyen 
megérthetőknek tüntetik föl őket. 

Érzem Wieland állításain is, hogy szintén nem 
sokat fáradozott Kelemen Stromata-inak tanulmá-
nyozásában. 

Lássuk tehát magunk, mi foglaltatik VII. könyve 
tanuul fölhívott első hat fejezetében? 

Ismétlem : az olvasónak előbb bele kell magát 
élnie Kelemen stílusába, hogy követhesse eszme-
menetét. Egyszeri átolvasás itt ugyancsak nem elég. 

Az első fejezetben, lehet hogy a tanultabb kate-
chumenek (tehát a megkeresztelendők, vagyis a kath. 
hit igazságaiba még be nem avatottak) képében egye-
nesen a görögökhöz, a fdozófokhoz fordul, akik nin-
csenek tisztában a tökéletes keresztény (mint nevezi : 
a gnosztikus) mivoltával, különösen az ő Istenfogal-
mával s következéskép az Istennek az ő fölfogása 
szerint tartozó tisztelettel, amiért is hajlandók őt 
afteoç-nak, istentagadónak tartani. Erről akarja a gö-
rög filozófokat fölvilágosítani. 

Nem hivatkozik a szentírásra, annak a mondá-
sait — úgymond — még nem értik meg; majd ha 
a hitre térnek, akkor majd bőven ismerkednek meg 
velük. Most inkább az észérvekre s maguknak a böl-
cseknek saját tanításaira akar támaszkodni. Ilpóxei-
xai xotvuv TtapaaTYjaai Vjpív, föladatunk eszerint — úgy-
mond — kimutatni, hogy egyedül a gnosztikus (a 
keresztény) igazán j ámbor és vallásos s hogy egye-
dül ő tiszteli az igaz Istent megfelelő módon. Tehát 
atheusnak csak tudatlanságból nevezhető. 

1 Scherer : Klemens von Alexandrien und seine Er-
kenntnisprincipien. München. 19U7. «Es ist die friedliche 
Berührung des gläubigen Geistes mit dem Schüler der plato-
nischen Idealwelt». 39. 1. 
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Fölállítván tételét, most már nekiindul a fejte-
getésnek. A keresztény szerinte mindent megfelelő 
módon értékel és becsül, így a mindenek Atyját is, 
akit a Fiútól tanult megismerni s akit nem szóval, 
hanem hallgatag tisztelettel s szent csodálattal kell 
tisztelni, amint a beavatottak tudják. Azért a gnosz-
tikus részéről az Isten iránt tanúsított tisztelet a lel-
kéről való folytonos gondoskodásban s az Istennel 
a szüntelen szeretet által való folytonos foglalkozás-
ban áll. Ami tiszteletet viszont az emberek iránt tanú-
sít, annak egyik faja olyan, mely által másokat meg-
javítani iparkodik, a másik által az embereknek 
szolgálni kész. És pedig az orvosság a testet, a filo-
zófia a lelket teszi jobbá. A szülőknek gyermekeik, 
az elülj ároknak és uralkodóknak az alattvalóik szol-
gálata által adatik meg a tisztelet. Mint az hasonló-
kép van az egyházban is, ahol annak a tiszteletnek, 
mely másokat jobbakká tesz, a presbiterek, mely 
mások szolgálatára van, a diakonok a képviselői. 
A gnosztikus is szolgál ugyan az Istennek, az em-
bereknek meg épülésükre lenni iparkodik. Mert csak 
az igazán j ámbor és vallásos, aki az élet különböző 
viszonyai között dicséretreméltó módon és kifogás 
nélkül szolgál az Istennek. Valamint az a hasznos 
növénytenyésztés, mely gyümölcsöt hoz ; úgy az igazi 
gnosztikus is abból ismerhető föl, lia sokakat isme-
retre (a keresztény igazságok megismerésére) vezet 
s ez által üdvözít. Az ilyen nem nevezhető atheus-
nak, hanem az, aki nem ismeri el az Istent ; de 
babonásnak se, mint aki a démonokat tiszteli s min-
dent istenszámba vesz : fát, követ, szellemei, embert. 

A második fejezetben hosszasan foglalkozik a 
«Aóyoj xoO IIaxpô;»-szal, akiről az első fejezetben em-
lítette, hogy a gnosztikus tőle (t. i. Jézus Krisztustól) 
tanulta igazán megismerni az Atyát. Sokoldalulag 
mutat ja be viszonyát az Atyához és az emberekhez 
s hangoztatja, hogy nemcsak a keresztények taní-
tója, hanem valamennyi emberé s az volt már meg-
testesülése előtt is zsidóknak a törvény, a többi né-
peknek a filozófia által, tehát az igaz Isten ismerete 
a kereszténység előtt sem volt az emberekre nézve 
lehetetlen. Isten ugyanis mindennek gondját viseli, 
nincs benne gyűlölség, csak szeretet. A Logos tehát 
a maga eljövetelére irányította a hitetlenséget (az 
egész ókort), úgy hogv megjelenése óta a hitetlen-
nek nincs többé mentsége. Aki pedig a görögök (a 
pogányok) közül, anélkül hogy előbb tanulta volna 
filozófiájukat, azonnal a hitre tér át, a Logost kö-
veti, az olyan nem ismerve amaz ismereteket, a 
többit mégis fölülmúlja tudásban, mert a hit emeli 
tökéletességre. 

A harmadik fejezetben ismét visszatér a gnoszti-
kusra és részletezi, amit róla, nevezetesen Isten-
ről való fölfogásáról s az Isten iránt tanúsított tisz-
teletéről az első fejezetben általánosságban mondott. 
A gnosztikus — úgymond — Istenhez hasonlóvá 
törekszik lenni, amennyiben magamagát alakítja ki 

s másokra is hat ilyen irányban. Gyakorlás által 
a szenvedélyektől igyekszik szabadulni, amennyire 
lehet, utánozván őt, akinek természete szenvedélyt 
nem ismer, azáltal, hogy az Úrral való társalkodás-
ból ki nem zavarható (èÇo|ioioù|X£Voç O-etp ő yvwa-iy.ö; • xöj 
tfóaei xà KTOXôiç y.sxxr^évq), xb à a odjaewc; eíc á ~ á { k t a v 
auv£CTxaX(ièvov...). És pedig, véleményem szerint — 
így folytatja — a szelídség, a jótékonyság és az Isten 
iránt való kiváló kegyelet az irányítói a gnosztikusi 
hasonlóválevésnek. Ezeket az erényeket nevezem én 
Istennek tetsző áldozatnak, a fölfuvalkodottságtól 
ment szivet, kapcsolatban a helyes vallási ismerettel ; 
mint az írás m o n d j a : az az Istennek való égő áldozat 
(őXoxápTOö|ia xoö frsoö), ha valaki ember létére szent-
ségre emelkedik. Magát «rabságra vetni» s kivégezni, 
megölvén magunkban a régi, a vágyaktól megromlott 
embert s újat, a régi bűnös élelmódtól megtisztítottak 
öltvén magunkra, a bűnnel levetvén a lélek szen-
vedélyeit: ez az, amit az evangelium és az apostol 
tőlünk kíván.1 Hallgatag ezt célozta a mózesi törvény 
is, de tanítói ezt meg nem értették s így alkalmat 
adtak a törvény ócsárlására. (Jusztin dialogusi gon-
dolatának ismétlése.) Ennél az oknál fogva mi nem 
mutálunk be Istennek (a Hetekéhez hasonló) áldoza-
tokat (§i' í̂ v átxíav, oú $-ÚO[ÍEV síy.óxcoc ávevSsef x<jj ô-ECP), 
kinek nincs szüksége semmire, ellenkezőleg ő látja 
el mindennel az embereket ; hanem dicsőítjük azt, 
ki érettünk föláldoztatott, magunkat áldozván föl 
neki. Istennek ugyanis csak a mi üdvösségünkben 
telik öröme. Helyesen tesszük tehát, ha nem muta-
tunk be (a tietekéhez hasonló) áldozatot annak, ki 
nem kenyerezhető le gyönyörökkel s akihez a füst 
illata föl nem ér. Semmire sem szorul az Isten, a 
kéjekben nem találja örömét, nem vágyik nyereség 
vagy pénz után. Nem kenyerezhető le (napáysxat) se 
áldozatokkal, se adományokkal, se dicsőítésekkel, se 
tiszteletadással, se semmi ilyesfélévél ; 2 hanem csak 
a jóravaló embereknek nyilatkozik meg, olyanoknak, 
akik sohasem árulják el az igazságot, se félelemből, 
se fényes ígéretek miatt. Akik ellenben nem ismerik 
az emberi lélek szabadságát, mely, ami az életmód 
választását illeti, kényszer alá nem vethető, amiatt, 
amit az oktalan igazságtalanság részéről szenvednek, 
tagadják az Isten létét. Ugyanúgy vannak vele, akik 
a mértéktelen életmódtól, vagy heves fájdalmaktól, 
vagy szerencsétlenségtől megtörve, szintén tagadják 
létét, vágj' azt mondják, hogy nincs gondja min-
denre. Mások ismét úgy gondolkodnak az istenekről, 
hogy az emberi kicsapongások miatt áldozatokkal 

1 Ez a hivatkozása az evangetiumra és az apostolra vilá-
gosan mutat ja , hogy az «áldozatot» a szó átvitt értelmében 
erénygyakorlatokra érti. Jézus szavaira utal (Máté 12, 29) : 
tanuljatok tőlem, mert szelid vagyok; majd (Máté 16, 24): 
ha ki utánam akar jőni, tagadja meg magát és vegye föl 
keresztjét . Valamint szent Pálra (pl. Efez. 4, 23): ú ju l ja tok 
meg lelketekben és elmétekben és öltözzetek új emberré. 

2 Csupa tagadása a pogány fölfogásnak. 
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és adományokkal engesztelhetők meg. Nem így gon-
dolkodik se Istenről, se önmagáról a gnosztikus s 
folytatólag hosszasan fejtegeti ezt a keresztény ellen-
tétet a pogány gondolkodásmóddal. 

Hatalmas kép tárul elénk éhből a fejezetből a 
keresztény és a pogány ember önértékeléséről. Akár-
csak Athenagorást hallanók. A pogány mindent iste-
neitől s áldozataitól várva, önmagát hanyagolta el; 
isteneire a saját hibáit rakta, nem volt kit, magánál 
jobbat, utánoznia; a sorsot áldozataival jobbra vagy 
balra akarta hajlítani s elhanyagolta a magában 
rejlő testi és szellemi erők kifejtését. Csupa akadálya 
a lelki nemesedésnek. Más a kereszténység Istene, 
más nemcsak az iránta tartozó tisztelet, de különö-
sen más ennek a tiszteletnek a természete az egyes 
ember részéről, ellentétben a pogány áldozatok mind 
az istenséghez, mind az emberhez méltatlan s az 
emberre egyenesen rontólag ható mivoltával szemben. 

Hogy mily balgatagul fogták föl a görögök (a 
pogányok) mind az istenséget, mind a neki be-
mutatott különféle áldozatokat, fejtegeti a negyedik 
fejezetben, hogy még nyilvánvalóbbá legyen a har-
madik fejezet tétele : miért nem mutatnak be a keresz-
tények Istennek (olyan pogányféle) áldozatokat. Ebből 
látjuk tisztán, mi az értelme annak,amit ott mondot t :mi 
nem mutatunk be Istennek áldozatokat. Mindjárt így 
kezdi : 'EÀXTJVS; SE, warop avfrpwiiofiopcpouc;, őuxw xa: àvfrpw-
TOTtafretç; xoùç d-aoùç ûroxiô-£vxa:, a görögök valamint 
emberi formájúaknak, úgy emberi szenvedélyeknek 
is alávetetteknek képzelik isteneiket. Kiegészítve e 
tekintetben Protrepticus c. művét, a tétel illusztrálására 
számos görög írót idéz, nevezetesen a költőket, hogy 
kimutassa, mikép az ilyen csodálatos képtelenségek-
kel telített istenhit befolyása alatt csak megromol-
hattak az emberek. 

Ennek folytatásaként az ötödik fejezetben tag-
lalja azt a hitet, melyet a pogányok templomaikról 
és szobraikról ápolnak, mintha az istenség a tem-
plomban laknék, mintha oda volna korlátozva s 
mintha az emberi kézmű, egy-egy szobor, egy-egy 
kép az istenség mása lehetne. Valóban nevetséges — 
úgymond — mint maguk a filozofusok is állítják, 
mintha az ember, Isten kezének játéka, Istent állít-
hatná elő, vagy mintha a gyarló emberi mesterség 
ú t ján Isten állhatna elő ; holott az, ami ily módon 
létrejön, hasonló marad ahhoz, amit hozzá anyagul 
használtak, ha elefántcsontot elefántcsontnak, ha 
aranyat aranynak. És hogyan képzelik azt, kérdi, 
hogy az Istent valami helyre lehet szorítani? Van-e 
hely, ahol azelőtt nem volt s ha van, akkor Isten 
azelőtt nem is létezett, mert ami korlátozva van, az 
nem lehet Isten. De ha így mindenképen hasonlóvá 
tesszük az Istent az emberhez, akkor azt is kell 
mondanunk, hogy ételi-e, lakásra, ruházatra is szorul ; 
mert akiknek ugyanazok a vágyaik, ugyanarra a 
táplálékra is szorulnak. Ha pedig azt mondják, hogy 
mindez csak az istenség tiszteletére van emelve, 

miért nem tartanok annak inkább a szentegyházat 
(év.vlrpíav), mely nem emberi akaratból, hanem az 
Istenéből van templomnak rendelve, értek alatta 
nem valamely helyet, hanem a választottak gyüleke-
zetét. Minden értékes emberi alkotásnál többet ér az 
ember, kivált a keresztény, ki becsben áll az Isten 
előtt, kiben Isten lakik, vagyis akiben az igaz Isten 
ismerete található. Az igaz lelkében ott van az Isten 
képe, azért ez a lélek megtisztulva, boldogító csele-
kedetekben nyilatkozik meg. Ez az Istennek igaz 
temploma, értékesebb minden emberi alkotásnál. 

A hatodik fejezetben a mondottakból újból 
következtetést von a görög áldozatokra. «Amint tehát 
az Isten — úgymond — hellyel körül nem írható s 
állati képhez sohasem lesz hasonló, úgy nem is 
lehetnek benne hozzánk hasonló indulatok, sem 
nélkülözést nem szenvedhet, mint a teremtmények, 
hogy éhség miatt táplálék módjára valami áldozat 
után kívánkozzék. Mert minden, amiben vágyak 
vannak, enyészetnek van alárendelve s ételt nyújtani 
annak, aki nem táplálkozik, balgatagság». Idézvén 
pár írót, kimutatja, hogy a görögök valóban így 
gondolkoznak isteneikről. Nagy tévedés ez, mert 
Istent állat vagy növény módjára tisztelni akarni, 
képtelenség. 'AÀÀ' oüx áv oùoa îûjç cpaa: xaxà IYJV EX. TTJÇ 

èvSsiaç e:uík>[iiav y.axoú|X£Vovxpó^eafraixöv -8-sóv. Ne mondják 
tehát, hogy, ami a szükség folyománya, vágyaitól 
hajtatva táplálkozik az Isten. 

Hamis istentisztelet az ilyen, téves fölfogásnak a 
szüleménye, az istenség szükségleteire alapítva. Milyen 
tehát a gnosztikus istentisztelete? S ezzel elérkez-
tünk ahhoz a helyhez, mely kérdésünk miatt külö-
nösen érdekel bennünket. Kelemen ezt m o n d j a : 

Ef os "U[uî)|Aevov x.°"P£t> fú' Ha pedig mégis tetszik 
aei àvsvoeeç Onáp/ov. oüx az Istennek a tisztelet, mi-
ÀMIXIXUÇ Î/|JI£ÎÇ OI' SÙYFJC, TI- után természeténél fogva 
|iö)[i£v xöv fteóv y.od xaóxrjv semmi hiányt sem szen-
xYjv íhjaíav ápíaxTjv v.aí áyuD- ved, mi imáinkkal tisztel-
xáxvjv |i.exà Swcaioaùvïjç àva- jük őt s ezt az igazságnak 
TC£[JL7IO(JL£V xcő Siv.acoxáxcíj megfelelően a legjobb és 
Aóyo) yspaipovxEç- St' où legszentebb áldozatként 
7capaÄa[ißavoji£v xïjv yvöatv, mutatjuk be, a legigazsá-
o'.x xoúxou SoEácovxs; ä |X£|ia- gosabb Logost ajánlván 
iWjy.aii.sv.1 föl neki, aki által isme-

retre (a keresztény igaz-
ságok ismeretére) jutot-
tunk, általa dicsőítvén azt, 
amit tanultunk. 

Folytatja pedig: A mi földi oltárunk tehát az 
imádkozok gyülekezete, mely olyan, mintha csak 
egy szava és egy közös szándéka volna. Alább : Az 
egyház áldozata az ima, mely jámbor lelkekből száll 
föl, midőn áldozatunk és egész lelkületünk együt-
tesen tárul föl az Isten előtt (£yvxaÀuuxo[i£V7]ç ajia xfjs 

i Migne : Patr. Gr. IX/ 443. t. 
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ftuataç "'-ai Stavoiaç a7tàarjç tw ilsw). Közbe meg-
említvén, hogy a mózesi törvény által előírt áldo-
zatok jelképiesen a mi vallásunkra vonatkoznak, 
majd a pogány áldozatok kapcsán a húsevés káros 
voltáról értekezvén, így végzi a fejezetet: Szükséges 
tehát, hogy áldozatokat mutassunk be Istennek, 
nem költségeseket és fényeseket, hanem a neki 
tetszőket, a törvény által előirt ama tömjénillatot, 
mely imádság közben sok nyelvről száll föl, vagy 
inkább mely a különböző nemzetekből és nemekből 
a szövetségek ajándéka által alakul ki az egységes 
hitben s dicsőítéssé tömörül, tiszta szándék és helyes 
életmód folytán a szent cselekedetekből és igaz imából. 

Úgy végeztehát, mint ahogy folyton hangoztatta; 
utoljára is ajánlja az igaz gnosztikust jellemző erény-
áldozatokat s a bensőséges istentiszteletet, melynek 
az ima a leghívebb kifejezője.1 

Ez az istentisztelet valóban jobbá teszi az egyes 
embert, Istenhez hasonlóbbá, mivel az Istennel való 
folytonos foglalkozásban áll s természetesen az ilyen 
áldozatból álló istentisztelet, amint megfelel, úgy tetsz-
hetik is az Istennek. Ezzel szemben a pogány áldozatok, 
mint merő tévedések, mint az istenség téves fölfogá-
sán alapulók, nem szolgálhatnak az ember jobbulá-
sának előmozdítására. 

Lát juk az egész idézett szövegből, hogy amit 
Kelemen a pogány áldozatokkal szemben mint ke-
resztény áldozatot állít s a 3. fejezetben az önmeg-
tagadás, a 6. fejezetben az ima néven foglal össze, 
pogányoknak, illetőleg katechumeneknek, szóval a 
keresztény vallás igazságaiba be nem avatottaknak 
írván, az mind csak tágabb értelemben vett áldozat, 
mint ahogy az írás és a patrisztikus irodalom az 
erénygyakorlatokat nevezni szokta. Odáig vezeti őket 
az ima képében foglalt vallásos bensőség hangozta-
tásával, amennyire azt egyrészt a pogány áldozatok, 
mint istentiszteleti ténykedések, hamisságának be-
vitatása, másrészt a keresztény gondolkodás e tekintet-
ben való helyes voltának bemutatása kívánta. To-
vább ezen az oldalon nem megy: a tulajdonképeni 
keresztény áldozatot, az eucharistiát nem hozza 
szóba. Eljut egész a keretig: mi imáinkkal tiszteljük 
az Istent, a mi földi ol tárunk az imádkozó egyház ; 
a képről, az eucharistiáról magáról azonban csak 
pillanatra lebbenti föl a fátyolt, csak sejtetni engedi 
azt olvasóinak, a 6. fejezet közepén mondván: a leg-
igazságosabb Logost ajánlván föl neki, aki által 
ismeretre jutottunk. Imák kíséretében ez a tulajdon-
képeni áldozat, a Logos, Jézus Krisztus, akit a ke-

1 Aki a keresztény ember szive mélyéből jövő, őt Istenhez 
hasonlóvá alakító, tehát igazán istentiszteletnek minősithető 
áhítatát sürgeti, annak az imát kell sürgetnie, mert ez a leg-
jellemzőbb kifejezője a belső lelkületnek. Mint nagyon he-
lyesen írja Thalhofev (Das Opfer. 10. 1.) : «Die unmittelbarste, 
dem Geiste zunächst liegende Manifestation der innern Reli-
gion nach aussen ist die im mündlichen Gebete, welches 
Anbetung oder Dank oder Bitte oder alles zumal sein kann». 

resztények áldozatul bemutatnak. Se többet, se ke-
vesebbet nem mond erről, hanem tovább is foglalkozik 
a kerettel, az imával. 

Ismervén ekként a Stromata VII. könyvének 
első fejezeteit, kérdezzük, miként illeszti bele Wie-
land a maga elméletét, hogy az őskeresztény áldoza-
tot az eucharistiával kapcsolatos imák képezték? 

Wieland, úgy látom, nagyon felületesen olvasta 
Kelement s azért szemmelláthatólag nem is értette 
meg. Figyelmen kívül hagyja, hogy pogányoknak, 
illetőleg katechumeneknek, tehát a keresztény val-
lásba be nem avatottnak ír, pedig a hat fejezetben 
is kétszer-háromszor hangsúlyozza ezt (pl. igen erő-
sen az 5. fejezet végén). Azért nem tűnik neki szembe 
az az óvatosság, az a tartózkodás se, mely pedig 
minden sorából kirí, hogy a keresztény tanokból ne 
mondjon többet, mint amennyi épen a hi tujoncnak 
való. Nemcsoda tehát, ha úgy veszi az egészet, mintha 
Kelemen a hat fejezetben a szoros értelemben vett 
keresztény áldozattal, az eucharistiával foglalkoznék, 
pedig nem azt teszi; hanem áldozat néven csak a 
keresztény ember mindennapi áldozatait, a jócsele-
kedeteket és az imát, mint az ájtatos lelkület jel-
lemző kifejezését ismételgeti, a pogányok emberrontó 
istentiszteleti külsőségeivel szemben. 

Egyszer lebbenti föl csupán a fátyolt s Wieland 
itt siet megfogni imáihoz az eucharistiát, hogy Kele-
mennel is igazolja elméletét. Azon az alapon, hogy 
Kelemen a 6. fejezetben a keresztény liturgiát mu-
tatja be, így okoskodik: «Az Istent ima által tisztel-
jük s ez a legjobb és legszentebb áldozat, melyet 
igazság szerint mutatunk be, midőn a legszentebb 
Szóval (tö) StxaioTáxw Áóyw) neki megtisztelő ajándé-
kot csinálunk (ein Ehrengeschenk machen). Saját-
szerű egy kifejezés: Istennek a legszentebb Szóval 
ajándékot ajánlunk föl s ez az ima a legiobb és leg-
szentebb áldozat. Miféle Szó lehet ez? Az ima, mely 
a Logos testét és vérét létesíti. Tehát nem az Úr 
teste és vére a mi áldozatunk, hanem a szent ima, mely a 
Logos testét és vérét állítja elő. Ennél a dicsőítő ál-
dozatnál élvezzük ugyan a Logos testét és vérét, de 
nem áldozzuk föl. Amit élvezünk, az az egyszer a 
kereszten bemutatott áldozat gyümölcse. Eszerint Ke-
lemen is tárgyi adományként bemutatott áldozatnak 
csak a keresztáldozatot tartja, ami npoa^opá-nk (ami 
adományunk) tisztára szellemi, ez a közös dicsőítő 
ima az eucharistiánál».1 

Az egész erőltetett okoskodást Kelemen egy be-
tűvel se támogatja, hanem épen az ellenkezőjét mondja. 
Wieland a szövegben említett legigazságosabb Logos 
alat t— mint csodálkozva halljuk — a konzekráló sza-
vakat érti, holott Kelemen azt mondja : a legigazságo-
sabb Logost ajánlván föl neki, aki ismeretre vezetett ben-
nünket. Ez pedig nem a konzekráló igék, hanem 
maga Jézus Krisztus, amint hogy Kelemen a hat feje-

1 Wieland: Mensa und Confessio. 50—52. 1. 
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zeten keresztül a Logos alatt folyton Jézus Krisztust, 
a megtestesült Igét érti.1 Ha pedig Logos a mi áldo-
zati tárgyunk, akkor Kelemen állítása egyenértékű 
Jusztin kifejezésével, hogy áldozati adományunk 
Krisztus teste és vére. 

Ugy áll tehát a dolog, hogy Kelemen a gnosztikus 
igaz Isten fogalmán gyökeredző erénygyakorlatait fej-
tegeti és ismételten nevezi tág értelemben áldozatnak ; 
de annak ellenére, hogy a pogányoknak szólva ez a 
tárgy foglalkoztatja főképen, mégis szükségesnek látja, 
ha csak rövidke odavetéssel is, megkülönböztetni 
ezektől a «legjobb és a legszentebb» áldozatot, tehát 
a tulajdonképeni áldozatot, a Logos fölajánlását, me-
lyet imáink kisérnek, mely az egyházban fölhangzó 
imák között történik s ezzel a rövid megjegyzéssel 
a többi őskeresztény Írókhoz csatlakozva, elég vi-
lágosan megadja az őskeresztény áldozati fogalom 
konstruálásához az útbaigazító elemet, hogy az sze-
rinte is oblatio rei sensibilis volt. 

Igenis — Kelemen szerint — az Úr teste és vére 
a mi áldozatunk, hiszen ez a Logos a maga részeiben, a 
dicsőítő imák csak kisérik ezt a «legszentebb» áldozatot.2 

A II. század nagy keresztény munkája mint 
lát juk — a pogány istenfogalom és a vele j á ró mé-
lyen erkölcstelen pogány kultusz legyűrésében állott. 

A helyzetre világosságot vet Rauschen, midőn a 
II. századbeli ker. írók közös vonására figyelmeztet: 
«A II. század apologétái — úgymond — valóban 
hangsúlyozzák a keresztény áldozat szellemi voltát s 
visszautasítják a látható áldozati tárgyakat. (Alex. 
Kel., Min. Felix, Jusztin.) Csakhogy kétségtelen, hogy 
az apologéták így eljárva, szem előtt tartják azt az 
ellentétet, melyben a zsidókkal és pogányokkal szem-
ben állanak ; a keresztényeknek csakugyan nincsenek 
olyan áldozati tárgyaik, mint ezeknek s azért a fő-
súlyt a belsőre, az imára fektetik. De vájjon beszél-
hettek-e az apologéták így, amellett, hogy az eucha-
ristiát áldozati tárgynak tartot ták? Azt hiszem, hogy 
igen. Először is az eucharistia nem olyan áldozati 
tárgy, melynek lényegét a nemkeresztényekkel köny-
nyen lehetett volna megértetni ; másodszor nem is 
volt az olyan áldozat, mint a zsidók és a pogányok 
áldozatai,3 miután az eucharisztikus elemeket nem 

1 Dorsch: Der Opfercharakter der Euch. 242. 1. 
2 A keresztény S-uaía-nak, a Logos fölajánlásának, eme 

beillesztése az erénygyakorla tok közé igen tanulságos Kele-
mennél. Szinte úgy érzem, hogy célzatosan tette ezt igy. Nagy 
okulásul szolgálhatott ez a pogányoknak. Mintha azt akarta 
volna vele mondani, hogy «szükséges ugyan bemutatni az 
Istennek áldozatot», de ezen áldozat nem ar ra való, mint 
ahogy a pogányok gondolkoztak, hogy az ember a saját 
bűnei t palástolja ezzel, hogy az istenséget megvesztegesse 
ve le ; hanem olyan istentiszteletnek a kifejezője, mely mellett 
az ember maga is jobbá, nemesebbé, Istenhez hasonlóbbá 
válik s amelyet a saját erényeivel ékesíteni iparkodik. Ez a 
valódi istentisztelet s nem az állatok ölése az ember további 
romlása mellett. 

3 A mise valóban csak egy nagy imádság a pogány és a 
sidó véres áldozatokhoz képest. 

égették el, sem az istenség részére valamikép meg 
nem semmisítették, hanem amelyeket a jelenlevő hí-
vek emésztettek meg.»1 

Tehát a legerősebbnek tartott két oszlop: Jusz-
tin és Alex. Kelemen sem támogatja — Wielandot. 

Dudek. 

1 Rauschen : Euch, und Buszsakr. 67. 1. 

F. F r i b o u r g . Valószínű, liogy csak részben teljesít-
hetem. Majd meglátom. 

B. V u l k á n . í r jon a Szent-István-Társulat könyvkereske-
désének, azok majd felkutat ják az akkori kultuszminiszteri 
hivatalos lap példányát. Különben a baptistákról írt könyvem-
ben részletenkint idézve benn van az egész szöveg. 

B. H ó d m e z ő v á s á r h e l y . A jövőből beszél, melyet még 
ma nem akarnak meglátni azok, akiknek legjobban kellene 
látni. Majd a késő bánat idején sokan fognak úgy beszélni, 
mint ön m a ; de a reformhoz kellő időben még se akar 
nyúlni senki. Ma azt mondják : quieta non movere, mintha 
már is nem inogna minden ! 

B. S z a t m á r . Dehogy maradhat ez el ! Pompás cikkei 
olvasóinak kedvtelése, kívánsága, vágya. Csak folytassa tovább! 
Ez az én kívánságom, az én vágj'am is. Aki olyan édesen tud 
belemarkolni a lelkekbe, akinek tolla bármely tárgyról oly 
művészi képeket tud festeni, az mindnyájunk kedvence, azt 
folyton kívánjuk hallani. Szerencsés író, akinek a mi tájain-
kon ilyesmi jut osztályrészül. 

1*. B u d a p e s t . «Megjártam az önök tanításával; mindig 
úgy hallottam a hittanáromtól, hogy a szerénység dísze az 
i f j únak ; most, hogy a társaságban szerény igyekszem lenni, 
hát kérem butának tartanak. Legyen szives Mlgod tanácsolni, 
ily körülmények között mittevő legyek ?» Jó barátom, hogy 
baján segítsek, tulajdonképen önt is kellene ismernem, meg 
a társaságot is, melyben mozog. Tudja , alapjában szerény és 
buta az két tulajdonság és nem jár együtt. Lehet a szerény 
nagyon okos ember is egyúttal, akit, mivel nem tolakodó, 
csak lassan ismerünk meg ; de lehet a szerény buta, vagy 
némely buta lehet szerény is oly emberek szemében, akik 
a szerénységet összezavarják a csendességgel. Hogy melyik 
specieshez tartozik ön : csak csendes-e, olyan-e, akinek soha-
sincs mondanivalója, vagy valóban szerény-e, aki csak nem 
tolakodó, így láttatlanban nem tudom eldönteni. Kérdezze 
meg ezt a papájától . Én csak annyit mondhatok most, hogy 
hi t tanárjának igaza volt. 

TARTALOM : A kath. egyház és a modern iroda-
lom. III. Vasvári Ödöntől. — Az általános választói jog. 
Halászy Caesar dr.-tól. — A psychiatria jelentősége a 
tlieologusra és a paedagogusra. II. (Vége.) Takács Szeverin 
dr.-tól. — Roger Bacon a megismerésről. II. Czakó Ambró 
dr.-tól. — Egyházi világkrónika.—y —la-tól.— Tájképek. 
XIII. (A csönd.) Mestertől. — Irodalom. Kertész : A kétezer-
éves menyasszony. a>től. — Année sociale internatio-
nale 1912. Csepela Lajos dr.-tól. — Manser: Das Ver-
hältnis von Glaube und Wissen bei Averroës. I. Faust 
Antaltól. — Az őskeresztény áldozat Ireneusig. XII. (Alex. 
Kelemen Stroinatum VII. 3. és 6. fejezete : Logos az 
euch, áldozat.) Dudektöl. — Telefon. 
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

A katholikus egyház és a modern irodalom. 
2. (ív.) 

Elérkeztünk a XVI. századhoz. Ez volt az a kor, 
amelynek folyamán Európa népének meglett emberré 
kellett volna lennie. A protestantizmus számára a 
XVI. századdal kezdődik létezés, irodalom, minden. 
A katholikus irodalomra nézve azonban semmiféle 
fordulatot, vagy változást nem hozott. Az egész 
helyzetet Raffael vatikáni stanzái tüntetik föl a leg-
szebben és legtalálóbban. Épen abban az időben, 
mikor a wittenbergai szerzetes lelkében lassanként 
kialakult az egyháztól való benső elszakadás folya-
mata, a minden idők legnagyobb festője a Vatikán 
galériáiban és termeiben ugyanakkor vetette vászonra 
a bibliai és történelmi poézis legremekebb tárgyait. 
«Disputa»-jának vásznán a legméltóságosabb Oltári-
szentség köré csoportosította a világtörténelem leg-
kimagaslóbb alakjait; «Athéni iskolá»-jával az ókor 
egész klasszikus műveltségét a pápa termeibe vezette ; 
remekművekben örökítette meg az egyház történeté-
nek legkiemelkedőbb mozzanatait, a pápaság nagy-
szerű diadalait. Ilyen képsorozatban sehol a világon 
nem gyönyörködhetünk másutt. Képzeljük el ezeket 
a mestermüveket : ott van a decretálisok átadása, 
Heliodorus bukása (2. Makk. 3.), a bolsenai mise, 
Nagy szent Leó pápa Attila előtt, Péter kiszabadu-
lása a tömlöcből, Nagy Károly megkoronáztatása, 
IV. Leó győzelme a szaracénok fölött, Nagy Kon-
stantin látomása, a milviai hid melletti csata, Kon-
stantin megkeresztelése és adomány-levelének át-
adása. Magának az Istennek mélységes intézkedései, 
az Islen bölcs gondoskodása van e vásznakon meg-
örökítve, úgy, amint csak egy lángelme megalkotni 
tudta. Ezek után megértjük azokat az izzó lelkesedés-
től áthatott szavakat, melyeket a protestáns Schiller 
Mortimer szájába ad : 

«Mily érzelem fogott el, amidőn 
A templomoknak belsejébe tértem 
S bűbájos, andalító zengemény 
Csapott fülembe ! Bolton és falon 
Pazar diszítmény csillogott elém 
És elbűvölt szemekkel mindezekben 
A láthatatlan Istent láthatám, 
A szenteket s az angyal üdvhirét, 

A Szűzanyát s a szent folyóra szállt 
Szentháromságot és a Táboron 
A megdicsőült Üdvözítő képét — 
És végre ünnepélyes díszruhában 
A szentatyát, midőn a népre áldást 
Adott s a szentmisét bemutatá. 
Meghatva és elandalodva néztem . . . 
A koronás királyok ékei 
Mind elhomályosultak ez előtt! 
Csak ő van égi fénnyel átövezve. 
Valóban égi ország lakhelye, 
Mert túlvilági mind e kép s alak».1 

Egyedül a Vatikán az a hely, ahol a világtörténe-
lem szálai összefutnak, egyedül itt találkozik mindaz, 
ami a művészetben és irodalomban nagy és fönsé-
ges. S most, midőn szemünket és szivünket eltölti 
ez a fény és ragyogás, vegyük szemügyre a szeren-
csétlen hitszakadás következményeit. Hallgassuk csak, 
mint hordanak össze Luther, Kálvin és Zwingli azon-
nal a szakadás után hetet-havat, mikor az utolsó 
vacsoráról beszélnek — ime a Disputa pendant ja. 
Hallgassuk a Kálvin által kiadott «Decretum horri-
bile» szavait, melyek egész nemzeteket tettek a vad 
fanatizmus rabjaivá, nyomukban kathedrálisok dőltek 
romba, képek lettek a lángok martalékává, oltárokat 
szentségtelenítettek meg — ime az Athéni iskola 
párja! Azután fussunk végig szemünkkel a német 
parasztlázadás, a harmincéves háború és VIII. Henrik 
angol király hóhérmunkájának jelenetein — ezek a 
jelenetek pedig a pápák békés diadalainak ellen-
darabjai. S ezek után még elhigyjük, hogy az emberi 
szellem érvényesülésének korszakát ettől az időtől 
kell számítanunk? S valóban elhigyjük, hogy a világ 
csak ettől az időtől kezdve érti a görög és latin 
klasszikusokat? Elhigyjük, hogy az igazi műveltség 
s vele együtt a modern irodalom akkor kelt életre, 
mikor az apostoli széktől és a tizenötszázados anya-
szentegyháztól elszakadt? 

Nem, nem akkor kezdődött; az egyház mellett 
hiven kitartó népeknél mint eddig, ezután is béké-
sen, csendesen fejlődött tovább, ugyanazon a termé-

1 A «Stuart Mária» első felvonásának 6. jelenetéből. 
A fordítás Jungmann : A szépség és szépművészet c. müvé-
ből való, melyet a győri kispapok fordítottak le 1874-ben. 
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keny talajon, amelyen az egyház állott. A lutheránu-
sok legszebb egyházi énekeiket az atyai házból vitték 
magukkal, vagy pedig a középkori minták után készí-
tették őket. Hans Sachs csak bágyadt, halvány vissz-
fényét adja a középkori német népiességnek. Ami az 
újhitűek táborában a szellemeket foglalkoztatta, az 
nem az egyházi, vagy a derűs népköltészet volt, 
hanem a gyalázkodó, epés polemizálás, a gúnyolódás, 
gyűlölködés és a szenvedélyek csapongása, amely a 
legszörnyűbb pasqnilloktól sem riadt vissza. Marnix 
Fülöp1 könyve a legkifejezettebb tagadása mindannak, 
amit Raífael a stanzákban feldolgozott. Janssen és 
Pásztor munkáiból tökéletes képet szerezhetünk az 
egész polemizálásról és a renesszánsz irodalmáról. 
Az egyháztól elszakadt nemzetek egész a XVII. szá-
zadig nem dicsekedhetnek igazi értelemben vett 
irodalommal, míg a katholikusoknál zajtalanul, nyu-
godtan fejlődött tovább. 

Ezeknél a szentírás nem lett állandó vita és 
civakodás tárgyává; szent könyvnek tartották mindig 
s úgy tekintették, mint az egyházi tudomány tisz-
teletreméltó, hiven megőrzött forrását. Egyszersmind 
kristálytiszta, átlátszó vizű forrása maradt a köl-
tészetnek is. A katholikusok mindig jobban tisztelték, 
szerették és becsülték a szentírást, mint a pro-
testánsok, jobban tudták élvezni, a szellemébe be-
hatolni és lelkesedni érte. Az élő hittől áthatott 
drámaírók hosszú sora merítette a szentírásból a 
legfönségesebl) és leghatalmasabb drámai tárgyakat-
Az előbbi korhoz hasonlóan az egyházi himnusz-
költészet most is újabb alkotásokkal gyarapodott, 
bár az újlatin költészet mindinkább a renesszánsz 
ösvényére tért, azaz több figyelmet szentelt az 
ókalsszikus formáknak, mint az előző századokban. 
A sok közül elég csak Bembot és Sadoletet, Baldet 
és Sarbiewskit, VIII. Orbán és XIII. Leó pápákat 
megemlítenünk. Mily csodálatos ellentét! Egyik rész-
ről mindazok a tudósok és műbarátok, akik Lessing, 
Herder és Goethe óta Rómába zarándokoltak, hogy 
ott ősrégi kódexeket tanulmányozzanak, romokat és 
szobrokat bámuljanak meg, vagy regénytárgyat ke-
ressenek — másik részről az örökváros dicsőséggel 
övezett fejedelme, XIII. Leó, aki mint hajdan szent 
Damasus és Nagy szent Gergely pápák, a régi 
rómaiak nyelvén beszél és ír szebbnél-szebb köl-
teményeket, mintha csak élő nyelv volna. Modern 
kritikusaink bármilyen könnyedén és félvállról inté-
zik is el az újlatin költészetet, még sem lehet 
eltagadni, hogy a XVI. század óta a költészetnek sok 
igazgyöngyét fedezhetjük föl benne. Azt az előítéletet, 
hogy a modern gondolatokat nem lehet megrögzí-
teni vele, maga XIII. Leó cáfolta meg, mikor rend-

1 Holland államférfiú és iró, 1538—1598. Munkájának cime: 
Bijencorf der lieyl. roomsehe kereke. Ennek mintájára írta 
Fischart, a németek hirliedt egyházgyalázó pasquil-irója, a 
maga «Bienenkorb»-ját. 

kívül szellemesen és vonzóan megénekelte a fény 
hatásait a fényképezésben. Hasonló modern tárgya-
kat dolgozott fel Esseiva1 is latin nyelvű költemé-
nyeiben, még pedig bámulatos jártassággal és nyelv-
készséggel, az élő nyelv minden varázsával. Balde 
Jakab2 Herder véleménye szerint elegancia tekinteté-
ben utóiérte Horatiust, sőt eszmegazdagságban, vál-
tozatosságban fölül is multa. Lírájában Goethe is a 
legédesebb gyümölcsök különböző ízét érezte egye-
sítve. Mint valamikor Dante és Petrarca, később 
Camoens, Tasso és Racine sem kizárólag a régi 
klasszikusokat tanulmányozták, hanem az újlatin 
költészet mintáin is képezték magukat ; sőt még 
Voltairenek is egy újlatin drámaíró, a jezsuita P. 
Porée volt a mestere a drámai müvek Írásánál. 
A katholikus nemzetek egyházi és iskolai nyelvük 
révén állandó és élénk összeköttetésben állottak a 
klasszikus műveltséggel és irodalommal ; bátran 
állíthatjuk, hogy a latin nyelv valósággal élő nyelv 
maradt általok. Vasvári Ödön. 

Hartmann üde transcendentalis realizmusa. 
(!•) 

Úgy a természettudós, mint a természetbölcselő 
előtt alapvető kérdés: mit és mennyit ismerhetünk 
meg a természetből, vagy más szóval, milyen viszony-
ban áll a természetről szóló szubjektív ismeretünk 
magával a valóságos természettel ? 

A naiv és laikus ember nem talál ebben pro-
blémát, szerinte az ismeret teljesen fedi a valóságot. 
Ez az ismeretelméleti naiv realizmus, melynek a 
laikus emberen kívül azok is hivei, kik az anyagi 
valóságok érzékelhető világán kívül semmi egyebet 
nem találnak a természetben. Naturalizmus, sensua-
lizmus. A naiv realizmus nagyon sokszor csalódásra 
vezeti az embert és azért tudományos szempontból 
teljesen tarthatatlan. Ezzel homlokegyenest ellenkező 
a transcendentális idealizmus felfogása, mely többé-
kevésbbé az objektiv természet valóságos realitásá-
nak rovására a szubjektív ismeretet tekinti egyedüli 
biztos kritériumnak, s mely az anyagi világ létének 
tagadásához vezet. 

Kant ugyan elfogadja a Dinge an sich létét és 
az öntudatra való hatását, csak megismerhetőségét 
tagadja (kritikai idealizmus); de követői már a Dinge 
an sich létét is tagadják s a természet valóságos létét 
illuzóriusnak tekintik. Szerintük a világ csak az 
öntudat érzeteinek összesége, a világ csak a mi ön-
tudatunk szüleménye, projekciója. Fichte csak egy 
öntudatot fogad el, szerinte a világ az abszolút ön-
tudat tartalma, mely az egyéni öntudatokban, melyek 
az abszolúttal nemcsak lényegileg, hanem numerice 
is azonosak, be- és kiáramlik. Legszélsőbb alakja az 

1 Esseiva Péter svájci biró, aki XIII. Leó mellett a 
XIX. század legnagyobb latin költője volt. 

2 Jezsuita 1604—16G8. 
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idealizmusnak a Solipsismus, mely szerint az én 
öntudatom az egyetlen a világon s az öntuda-
tom tartalmát kitöltő természet az egyedül létező 
valóság.1 

Ez az ismeretelméleti idealizmus a legújabb 
természelbölcselőknél valamelyes ú jabb alakban 
rokonszenves fogadtatásra talált. Mach, Verworn, Ost-
wald, Driesch többé-kevésbbé hódolnak neki. 

E két szélső elmélet között a legegyszerűbb 
középutat találta el Har tmann Ede, a legképzettebb 
és legvilágosabb német természetbölcselő. 

Az ő ismeretelméletének neve: transcendentális 
realizmus. Ez az elmélet elfogadja az idealizmustól azt 
a helyes felfogást, hogy az öntudatban megjelenő ter-
mészetkép nem teljesen azonos a természettel, hanem 
az egyetlen s egyforma természetnek szubjektiv-
perspektiv képe az egyes öntudatban. A naiv realiz-
mustól pedig elfogadja a természet reális létébe való 
hitet.2 

A természet valóságos létének hite nélkül nem 
beszélhetnénk időről, térről, okságról s a többi kate-
góriáról, egyáltalán nem történhetne változás ön-
tudatunkban sem, mert nem volna ható ok. Viszont 
a természetnek csak egy töredéke lép öntudatunkba. 
A molekuláris erők játéka, a tömeg és éter, atom, erő 
s energia, ion és elektron csak gondolati következ-
tetések az érzéki észrcvevésből. Ez gondolati, kép-
zelt természet, melynek megfelel valamilyen valóság, 
de milyen, azt biztosan nem tudjuk. Tehát a termé-
szetről szóló ismeretünk nem föltétlenül s biztosan 
fedi magát a valóságos természetet. 

A transcendentális realizmus biztosit a termé-
szetnek 1. minden öntudattól független létet, 2. mű-
ködési képességet, mellyel az egyes öntudatokra hatni 
képes és 3. egyedüli s egyforma létet, mellyel az 
egyes öntudatokkal való közlés egyformaságát teszi 
lehetővé.3 

Madarász István dr. 

1 Ide tartozik Berkeley, Leibniz (monadologia), Hume 
elmélete is. L. Hartmann Ede : Naturphilosophie. Bad Sachsa, 
1907. 1—2. 1. Reinke: Was wissen wir von der Natur? 
(Naturwiss. Vorträge. Heilbronn, 1908. 2. f., 1—20. 1.) 

3 Naturphilosophie 1. «Die vielen subjektiven Er-
scheinungswelten in den Bcwusslseinen sind nicht die Natur 
selbst, sondern sind nur subjektive perspektivische Abbilder 
oder Vorstellungsrepräsentanten der Natur in den Bcwussl-
seinen für die Bewusstseine.» 

3 I. m. 3. «Der transcendentak* Realismus gibt der Natur 
1. eine von jedem Vorgestelltwerden durch ein Bewusstsein 
unabhängige Existenz, durch die Unabhängigkeit ihrer Ge-
setze von jedem Bewusstsein erst ermöglicht wird. 2. Reali-
tät und Wirkungsfähigkeit im Gegensatz zu der wirkungs-
unfähigen Passivität aller phänomenal-idealen Bewusstsein-
inhalte, wo durch sie erst in den Stand gesetzt wird auf die 
Bewusstseins Individuen zu wirken und von ihnen empfan-
gene Einwirkungen auf andere zu übertragen und wahrt ihr. 
3. Einzigkeit und Einheitlichkeit, durch die sie erst zur Ver-
mittlerrolle zwischen mehreren Bewusstseinen befähigt wird.» 
V. ö. Alma v. Hartmann : E. v. Hartmanns Konkreter Monis-
mus. (Drews : Der Monismus. Jena, 1908. II. 179—181. 1.) 

oger Bacon a megismeréstől. (11I) 

IV. 
Roger Bacon minden írásán bizonyos elevenség, 

a studiumát szenvedélyesen szerető szellem lelkese-
dése, a maga meggyőződését sokszor általa is el-
ismert tekintélyekkel szemben túlzó és jogosulatlan 
Ítéletekben védő túlkapások láthatók, de legélénkeb-
bek ezek mégis akkor, midőn az ő kora szellemével 
ellentétben álló empirikus kutatásról, a kísérletezés 
hasznáról és szükségességéről oktat. Valóban ezen 
enthuziazmus észlelése lehet egyik oka annak a meg 
nem érdemelt becsülésnek, melyben újabb és őt, 
szellemét és írását talán felületesebben tanulmányozó 
historikusok részesítik.1 

Tagadhatatlanul fényesen nyilvánul szellemének 
kiválósága egyik-másik momentum fölemlítésénél, de 
sem a kezdeményezés privilégiuma nem illeti meg, 
sem a modern kísérleti tudománynak nem tett ta-
nultságával és izgatásaival szolgálatot. 0 maga említi 
Opus Tert iumában azt a Petrus Peregrinus szerze-
test, aki ő előtte kísérletezéssel foglalkozott; de ő 
volt az, aki éveken át óriási anyagi áldozatok árán 
foglalkozik behatóan a kísérleti tudománnyal.2 Min-
denesetre kulturtörténetileg kiemelendő esemény, 
hogy a XIII. század tudományos világában egy a 
kísérleti módszert tárgyaló és alkalmazó szerzetes, 
nem elszigetelt jelenség.3 

A kísérletezés azért szükséges Roger Bacon sze-
rint, mert kísérletezés nélkül semmi bizonyosat sem 
tudhatunk.4 A megismerésnek ugyanis két módja 
van : egyik a logika segélyével, másik kísérletezéssel. 
Igaz ugyan, hogy a mód, melyen a gondolkozás for-
mális törvényeit tárgyaló és alkalmazó logika téte-
leihez jut, kifogás alá nem eshetik és ha a következ-
tetés helyes, a következményt mindenkinek el kell 
fogadnia; mégis a formális bizonyíték nem pótol-
hatja a tárgybeli igazságot, melyet a kísérlet van 
hivatva megadni.5 Az emberi lélek pusztán okoskodás-
sal nem nyugszik meg, még nem bizonyos előtte az 
igazság, bármit tanítson is az argumentáció. Ha va-
laki sohasem látott tüzet, bármennyire bizonyítjuk 

1 L. ismét egyikét a legújabban megjelent kézikönyvek-
nek R. Baconról. A. Messer, Geschichte der Philosophie in 
Altertum und Mittelalter. Leipzig, 1912. p. 123. 

3 Nam per viginti annos, quibus specialiter laboravi in 
studio sapientiae, neglecto sensu vulgi, plusquam duo millia 
l ibrarum ego posui in his, propter libros secretos, et expe-
rte .lias varias, et linguas, et instrumenta, et tabulas, et alia. 
Op. tért. c. 17. ed. Brewer p. 59. Id. Hoever i. m. p. 258. 

3 így fogja föl Picavet, id. mp. 207. «Ce qu'on sait mo-
llis, c'est que le XIII-e siècle marque une époque importante 
dans l'histoire des sciences expérimentales, que Boger Bacon 
n'est pas une apparition isolée ou une exceplion stb.» 

4 Op. Maj. vol. II. p. 167 nunc volo revolvere ra-
dices a parte Scientiae Experimentalis, quH sine experienlia 
nihil sufficienler sciri potest. 

s Op. Maj. u. ott. 
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is neki, hogy a tűz éget, csak akkor fogja igazán el-
hinni, ha megégette az ujját. 

A kísérletezés, mely bizonyságot szerez, hivatva 
van fényt deríteni azokra a hamis tanokra, melyeket 
szerzőik kísérletezés nélkül írtak s melyeket a nép 
könnyen elfogad. Példái, melyeket fölhoz, első tekin-
tetre naivaknak látszanak, de voltaképen fényesen 
illusztrálják a kísérletezés hiányából eredő tévedé-
seket. Azt tanítják — ügymond — filozófusok és theo-
logusok egyaránt, a gyémántot kecskevér nélkül nem 
lehet eltörni, pedig nagyon is könnyen lehet: hoc 
enim vidi ocnlis meis et necesse est quia gemmae 
non possunt sculpi nisi per fragmenta huius lapidis. 
A tekintély hamis tanítása győzött a megfigyelés és 
kísérletezés elhanyagolása miatt az igazságon.1 

Bacon részletesen fejtegeti a kísérletezés szüksé-
gességét és hasznát az egyes tudományokban : így a 
mathematikában, orvostudományban, alchimiában 
stb. Nagy gonddal tárgyalja itt azokat a jelenségeket, 
melyek tulaj donképen az ő kiváló müvébe, a per-
spectivába tartoznak, a szivárvány, szinek, stb. értel-
mezésénél alkalmazott kísérletezések földerítette té-
nyeket. Lásd Opus Május vol. II. Scientia Experim. 

A kísérletezés kétféle : egyik a külső érzékek 
fölhasználásával dolgozik, másik belső sugallatokból 
él. Az első emberi, vagy filozofikus, ilyent használ az 
égi jelenségeket fürkésző tudós — quantum homo 
potest facere secundum gratiam ei datam ; a másik-
ban, a belső megvilágosításban a szent pátriárkák és 
próféták részesültek, kik először közöltek tudományt 
az emberiséggel.2 

Az isteni megvilágosításra az ember nemcsak 
lelki, hanem testi dolgokban is rászorul, sőt a filo-
zófiai tudományokban is. 

Ennek a belső megvilágításnak két fokozata van, 
melyeket részletesen ad elő.8 Aki ezekben járatos, az 
maga is meggyőződést szerezhet és másokkal is kö-
zölheti meggyőződését nemcsak a lelki, hanem az 
összes emberi tudományokban. 

Ime a kísérletezés, mint az empirikus megisme-
rés egyik leghathatósabb eszköze, a mystika ködébe 
jutott. A belső megvilágítás nagy jelentősége tönkre-
tette a tudománynak legfontosabb eszközét, a kisér-
lelezést. Ime tehát a legfontosabb ok arra nézve, 

1 Argumentum concludit et facit nos concedere conclu-
sionem, sed non certificat neque removet dubitationem, ut 
quiescat animus in intuitu veritatis, nisi earn inveniat via expe-
rientiae. U. ott. És Duhem i. m. p. 137. 

2 Op. Maj. Vol. II. p. 169. 
3 Op. Maj. Vol. II. p. 170—171. Et sunt Septem gradus 

huius scientiae interioris, unus per illuminationes pure scien-
tiales. Alius gradus consistit virtutibus. Nam malus est igno-
rans ... V i r t u s . . . clarificat mentem, ut non solum moralia 
sed etiam scientialia homo facilius c o m p r e h e n d a t . . . Tert ius 
gradus est in Septem donis Spiritus Sancti, quae enumerat 
Isaias. Quartus est in beati tudinibus, quas Dominus in evan-
geliis determinat. Quintus est in sensibus spiritualibus. Sex-
tus est in fruct ibus, de quibus est pax Domini quae exsu-
perat omnem sensum. Septimus consistit in raptibus. 

hogy a kísérleti módszer megteremtőjéül ne a XIII. 
század szerzetesét tekintsük, hanem csak három szá-
zad elmúlása után találjuk föl William Gilbertben, 
Erzsébet királyné udvari orvosában. 

Ez az okoskodás nem állhatja meg a helyét olyan 
olvasó előtt, ki Roger Bacon műveit alaposabban 
tanulmányozza. Igaz, hogy a belső megvilágosításról 
szóló tanában benne van a mystika klasszikus mes-
tereinek via purgativája és via illuminativája és igy 
a mysticismus tudománytalan levegője ártott az em-
pirikus szellemnek, de ez inkább a filozófia szem-
pontjából fontos. A tény az, hogy Roger Bacon igen 
sokat kísérletezett és kísérletezésében, amint a Scientia 
Experimentalis következő fejezetei és az Opus Tertium 
megfelelő fejezetei mutatják, sohasem gondolt a belső 
megvilágosítás szükségességére atermészetludomány ok-
ban. Tanításával talán félreértésre adhatott alkal-
mat, de eljárásának módja igazolja a tudomány 
előtt. Ha művét és szellemét nagyobb figyelemre mél-
tatták volna, ha példája követőket vonzott volna, a fizi-
kai tudományok tudományos fejlődésének első kez-
deteire aligha kellett volna az emberiségnek még 
Boger Bacon után századokig várnia. Kora szelleme 
befolyásolta primitiv egyéniségének kialakulásában, 
melynek megvilágítására ezen tanulmány befejezé-
séül néhány sorban ráutalunk. 

V. 
Milyen irány követője volt Roger Bacon ? Vájjon 

az aristotelismus vagy platonismus hive-e? 
Kétségtelen, hogy Aristotelest igen nagyra be-

csülte. Bár egy helyen azt állítja, hogy ha módjában 
volna, Aristoteles összes műveit elégettetné, mivel 
csak idővesztegetés velők foglalkozni Í1 de ennek nem 
Aristoteles értéknélkülisége az oka, hanem a rossz 
fordítások. Aristoteles számára omnium philosopho-
rum excellentissimus,2 sapientissimus philosophus,3  

(qui) omnium philosophorum magnorum testimonio 
praefertur philosophis, et philosophiae adscribendum 
est illud solum, quod ipse affirmavit.4 Aristotelest 
igen buzgón tanulmányozta és nagyon sok helyen 
citálja. Aristotelikusnak mégsem szabad őt tartanunk. 
Platonikus volt, mert tanításának egyik legfontosabb 
mozzanata az illuminatio divina szükségességének 
hirdetése a megismerésben azzá avatja őt. Az empi-
rikus s mystikus irány keveredése jellemzi azt az 
irányt, mely Plotinustól indult ki és Augustinus ré-
vén lett a középkor egyik legfontosabb szellemi ha-
gyománya. 

Az ismeretek közlésében systematikus szellem, 
encyclopedikusan dolgozik, mindenütt áttekinthető-

1 Compend. stud, philos. VIII. Brewer p. 469. 
2 Op. Maj. vol. II. p. 244. 
3 Op. Maj. vol. I. p. 380. 
4 Op. Maj. III. vol. p. 66. Roger Baconnak Aristotelesre 

vonatkozó nézetei össze vannak gyűjtve Hoever i. m. p. 245. 
A 2—4 idézetek is e műből valók. 
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ségre törekedve. Fölvilágosult elme oly értelemben, 
hogy a tudomány babonáit megveti és bár maga is 
mindig tekintélyekre hivatkozik, a jogosulatlan tekin-
télyt, mint a tévedések egyik szülőanyját, visszauta-
sítja. Aquinói Szent Tamáshoz viszonyítva sok tekin-
tetben hátramaradottságot mutat, de általánosságban 
nem mondhat juk, hogy kora szellemi nivóján alul 
maradt.1 A tekintélyeket behatóan tanulmányozta, de 
velők szellemét lenyűgözni sohasem engedte. Amit a 
mult kiváló íróiról mond, az örök időkre irányítóul 
szolgálhat úgy azoknak, akik minden tekintélyt meg-
vetnek, mint a tekintélyek követőinek : Non opor-
tet nos adhaerere omnibus, quae audimus et legi-
mus, sed examinare debemus districtissime senten-
tias maiorum ut addamus quae eis defuerunt et cor-
rigamus quae errata sunt, Cum omni tamen modestia 
et excusatione. Czakö Ambro dr. 

Papok Otthona,2 

A «Religio» f. é. 20. számában nagy örömmel 
pillantottam mega címbe irt két szót, mert jóleset t , 
hogy ezen tudományos és társadalmi kiváló folyó-
iratunk szintén kezd foglalkozni azzal a fontos esz-
mével, amiről már évek óta annyi szó esett, illetve 
lőn írásba foglalva — eredménytelenül. 

E nagyfontosságú eszme iránt való régi s állandó 
lelkesedésem némi bizonyságául hivatkozhatnánk arra 
a rövid közleményre, melyet szerény visszhang gya-
nánt az «Egyházi Közlöny» 1908. évi 43. számában 
írtam Várady L. Árpád dr. volt címzetes, most győri 
megyéspüspök úr ama nevezetes cikkére, melyben 
«egy központi, a székesfővárosnak valamely egészsé-
ges, kies helyén létesítendő papi otthona» építéséről 
értekezett. 

Most is Ochaba dr. közleményének elejét a 
«Religio»-ban olvasva, azt reméltem, hogy közlemé-
nyével talán hathatósan az ügy előbbrevitelére tö-
rekszik ; ámde a szóban levő otthonra vonatkozólag 
annak lehetőségéről, főleg pedig célszerűségéről írt 
kijelentései csalódással leptek meg annyira, hogy 
sürgős teendőim elvégzése után sietek szerény néze-
teimet előadni, nehogy beleegyezni látszassam a ne-
vezett paptárs állításaiba. 

Azzal hihetőleg mindnyájan tisztában vagyunk, 
hogy a «Papok Otthona» sok pénzbe kerülne. Hatal-
mas pénzforrást kellene tehát előteremteni első sor-
ban, de nyomban azután, sőt ezzel kapcsolatosan egy 
igazán lelkes, kitartó főpapot volna kívánatos meg-
nyerni az ügy fölkarolására. Talán mindkettő lehet-

1 Mandounet, Siger de Brabant p. 260. id. Heitz, Essai 
historique sur les rapports entre la philosophie et la foi. 
Paris. 1909. p. 123. A dominikánus megítélése e franciskánus 
filozófusnak elfogult. V. ö. Mandounet O. Praed. és Hoever 
idézett müveit. Hoever müve a fribourgi egyetemen lett be-
nyújtva doktori disszertációul. 

2 Hozzászóláskép közöljük e cikket. Szerk. 

séges. Az első lehetőségére azért merek gondolni, 
mert m. é. szeptemberben Budapesten egy kedves 
rendház főnökétől hallottam azt a fontos kijelentést, 
hogy egy áldott lelkű grófnő foglalkozik azzal a gon-
dolattal, miszerint kórházzal kapcsolatosan papi ott-
hont létesít úgy, hogy a nyugdíjas papok a kórház-
ban a szükséges lelki teendőket végeznék s megbete-
gedésük esetén ők is a kórházi lakosztályokban ápol-
tatnának. 

Ha ez a nemesszivű grófnő valóban érvényesí-
tené szándékát s hamarosan meg lehetne tudni ki-
létét és ha az a tevékeny, bámulatos alkotásai révén 
már is országosan ismert, lelkes fiatal főpap, kinek 
nevét az illő és köteles tisztelet miatt nem bátorko-
dom nyilvánosan megemlíteni, energikus, ügyes ke-
zeibe venné a dolgot : a siker szinte biztosan remél-
hető lenne. Csak per tangentem említem azt, hogy 
e fölöttébb kívánatos dolog hihetőleg érdekelni fogja 
a magas püspöki kar tagjait is és főpapjaink ép úgy, 
mint az alsó papság nem zárkóznának el a lehető 
adakozásoktól sem ; mert ha annyi cimen tudunk 
adakozni (hiszen napirenden van az, hogy adomá-
nyokért fordulnak hozzánk), úgy kétségenkívúl or-
szágszerte fölkarolná a papság azt az eszmét, mi az 
ő kényelmes, jutányos otthonának megteremtését cé-
lozza. Az otthon fölállításának lehetősége tehát nem 
ütköznék igazi buzgó vezető s irányító lankadatlan 
fáradozása mellett leküzdhetetlen nehézségbe. 

Még kevésbbé lenne nehéz a célszerűség kérdé-
sének megoldása, mint én gondolom. 

A testvéri szeretet és a szerénység egyaránt el-
tiltanak attól, hogy a fölhozott nehézségeket egyen-
kint mintegy cáfolni igyekezzem. Részemről a célsze-
rűség és a kivitel tekintetéből szabadon előadom 
szerény gondolataimat. 

A «Papok Otthona» kezdetben kisebb méretek-
ben épülne, de úgy, hogy azt kellően, esetleg ismé-
telten is bármikor bővíteni lehessen. A püspöki aulák-
nál már eleve építés előtt tudakozódni kellene or-
szágszerte, hogy kik, azaz hányan vennék az otthont 
igénybe, ha ott pl. egy és két, sőt ha kell háromszo-
bás lakásokon kívül, miket természetesen kiki maga 
is bútorozhatna, teljes ellátás adatnék, circiter ennyi 
és ennyi havi összegért. 

Mi sem természetesebb, hogy a már nyugdíjban 
levő, vagy nyugdíjba menő papok nem vennék mind-
nyájan igénybe a központi, országos papi otthont, 
hanem azoknak pl. csak 1/a, 1/i része, mert hisz so-
kan tulajdon magánházaikban, esetleg rokonaiknál, 
szemináriumokban, vagy papi szanatóriumokban lak-
nak jelenleg s ott is maradnak mindvégig. Csak úgy 
hozzávetett tervezgetés után ítélve talán egyelőre 100 
pap részére egy és kétszobás szép lakásokat építeni 
nagyon elég lenne, a bővítés könnyű lehetőségéről 
meg nem feledkezve. Ezeket a szobákat, ha fölös 
számban s bútorozva is lennének, mint 1908-ban 
kontempláltam, a Budapestre ránduló papok is 
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igénybe vehetnék a szállodák helyett. Egyes fővárosi 
hitoktatók talán szintén kapva kapnának ily lakáso-
kon. Vagyis megközelítőleg ki kellene számítani, hogy 
hány szobára lenne szükség a nyugdíjasok részére s 
mennyit lehetne még vendégszoba gyanánt építeni. 

Természetes azután az is, hogy a fölkelés, az 
ima, a szentmise végzése vagy hallgatása nem tör-
ténnék csengetyű szóra, hanem a kápolna pl. reg-
geli 5—10—12 óra között bárkinek rendelkezésére 
állna misézés végett. Csak az étkezés ideje lenne 
meghatározva, aminek nem egy túlnagy étteremben, 
hanem kisebb ebédlőkben, megfelelő csoportokban 
lehetne történnie. Az is természetes, hogy aki vala-
mivel gazdagabb, két, esetleg — ha jut — három-
szobás lakást vehetne saját bútoraival, amit az okos 
paptársak már csak azért sem vennének zokon, vagy 
tán irigykedve, mert hisz most is nagyon egyenlőtlen 
a papság évi jövedelme. Hogy aztán a betegesek, 
öregebbek a földszinti vagy első emeleti szobákat 
kapnák, a fürge járásúak pedig a második emeleten 
laknának, ezt mondani is fölösleges. 

Magától értendő az is, bog}' az illető nyugdíja-
sok a fővárosi papságnak, főleg egyes nőzárdáknak 
a lelkiekben épúgy segítségére lennének, mint a pro-
vincián élő nyugdíjas papok segítenek a plébáno-
soknak. Minden nehézséget lekúzdene tehát a szere-
tet, az erős akarat, egy lelkes faktornak lankadatlan 
buzgalma, mit a papi otthon gondolatával foglalko-
zók nem győznének eléggé magasztalni ; mert «bo-
num et jucundum habitare fratres in unum». Ismét-
lem, amit 1908-ban említettem, hogy a papság őszinte 
hálája kisérné azokat, kik ezt az égető kérdést üd-
vösen megoldanák. K. L. 

Egyházi 
világ-
krónika. 

B r u x e l l e s . Minek köszönik a belga katholikusok 
világhírű legújabb politikai győzelmüket? — Az egész 
világ ezzel a győzelemmel foglalkozik, hogy milyen 
nagyarányú az s mily nehéz küzdelem árán lehetett azt 
kivívni. Ami a küzdelem nagyságát illeti, tudnivaló, 
illetve ismeretes dolog az, hogy ezt a politikai harcot 
az eddigi katholikus parlamenti többség megdöntésére 
Belgiumban három igen hatalmas ellenség, a szabad-
kőművesség, a szociáldemokrácia s a javulni nem tudó 
úri liberalizmus szövetsége vívta a belga katholikusok 
politikai szervezettsége ellen. S ez a harc tulajdonké-
pen nem emberek harca volt emberek ellen — persze, 
hogy ez is belejátszott a dologba — hanem elvek harca 
volt elvek ellen, élethalálra menő harca volt a hitetlen-
ségnek a keresztény hit ellen, harca az istentelenségnek 
az Isten és az ő országa, a katholikus egyház ellen. S hogy 
azegyházellenségeiBelgiumbanmekkoraerőfeszítést fejtet-
tek ki, mulatja az, hogy az egyház ellenségei az egész vilá-
gon meg voltak győződve arról, hogy ezúttal a keresztény 
vallástól való elszakadást, az aposztaziát, a szabadkő-
művességnek Belgiumban végérvényes diadalra fog sike-
rülni juttatni. Amit Boland de Mares szabadkőműves 
törzsfőnök az «Indépendance Belge»-ben proklamált, 
hogy t. i. «a klerikális uralomnak Belgiumban vége», azt 

az egyházellenes sajtó az egész világon sietett sokféle vál-
tozatban tovább hangoztatni és hirdetni. Egy berlini lap 
annyira örült ennek a biztosra vett eseménynek, hogy 
költői hangulat vett rajta erőt s el kezdett beszélni arról, 
hogyan fogja a katholikusellenes hármas szövetség «tá-
rogatójának riadója a klerikális Jericho falait halomra 
dönteni.» A «Frankfurter Zeitung» pedig márkiszámította 
még azt is, mekkora kisebbséggel fog a katholikuspárt 
a belgiumi parlamentben szerepelni. A máskülönben 
ügyes zsidó számítás ezúttal kudarcot vallott. A két 
szavazatnyi kisebbségről szóló jövendölés 14—16 szava-
zatnyi többség kivívásában kapott cáfolatot. Választás 
előtt, vagyis az előbbi képviselőházban a kath. párt 
többsége csak hat szavazat volt. Jericho falai nem dől-
tek össze, sőt erőben még növekedtek, mert a katholi-
kus parlamenti többség száma tetemesen szaporodott. 

Azt már egyszer ezen a helyen kifejtettük, hogy a 
liberalizmus vallásellenes szövetség Belgiumban mivel, 
mily gálád fogásokkal kezdte meg a harcot a parla-
mentben a katholikus többség ellen. Azzal a vádjával, 
hogy a katholikus kormány «az ország védelmének 
ügyét» elhanyagolja, népszerűtlenné akarta tenni a ka-
tholikus kormányt. 

Ha ez a kormány e vád hatása alatt az ország 
védelmének fokozása címén arra ragadtatja magát, hogy 
hozzányúl a polgárok zsebéhez s abból milliókat szed 
ki hadászati célokra, kész lett volna a polgárok meg-
botránkozása s ennek következtében a katholikus több-
ség politikájának a megutálása. De nem ez történt. 
A katholikus kormány három tagjának, a miniszter-
elnöknek, a hadügyi és pénzügyi minisztereknek könnyű 
játék volt kimutatni az aljas és furfangos váddal szem-
ben azt, hogy az ország védelmének ügye korántsincs 
elhanyagolva, sőt igen jó karban van. 

Második vádpont a gyarmatügy volt. Ezen a téren 
is fényes sikert ért el a katholikus minisztérium. Har-
madik csalétekül a néplélek fellázítására a belga sza-
badelvűek kezében a kolostorügy szolgált. Ezzel a csal-
étekkel sem sikerült a belga népleiket megvesztegetni, 
mert napnál világosabb tény gyanánt tűnt ki az, hogy 
a kolostorok iskoláikkal és jótékony intézeteikkel éven-
kint rengeteg összegek, milliók kiadásától mentik föl a 
Belgium országos budgetjét, nem is számítva a szellemi 
értékeket, melyeket a szerzetesek a lelkekben össze-
halmoznak. 

Érdekes eset fordult elő a belga képviselőházban 
akkor, midőn a kolostorok ügyében keltett lárma volt 
napirenden. Egy szociáldemokrata képviselő, aki egy 
irgalmas nénikék kórházában keresett súlyos baja ellen 
gyógyulást s ott operációban s a leggyöngédebb gondo-
zásban részesült, amikor fölgyógyult s helyét a kép-
viselőházban elfoglalta, első teendőjének tartotta a maga 
részéről is támadást intézni a kolostorok ellen. Egy 
katholikus képviselőtársa, ki tudta róla azt, hogy nem-
rég kolostorban mennyi és milyen jótéteményben ré-
szesült, igazi irgalmas felebaráti szeretettel megkímélte 
őt attól, hogy a képviselőház, az ország szine előtt te-
gyen neki szemrehányást aljas eljárása miatt. Megvárta 
őt a ház folyosóján s hozzámenve, csak annyit mondott 
neki, hogy ismételje négyszemközt, ha meri, amit bent 
a teremben nagy hűhóval kürtölt. S a szociáldemokrata 
képviselő nem merte képviselőtársa előtt megismételni, 
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amit előbb nyilvánosság előtt mondott a kolostorok 
ellen. Győzött jobb meggyőződése, lelkiismerete. Miért? 
Mert katholikus képviselőtársa szemére lobbantotta el-
járásának csúfságát azzal, hogy «te, hiszen az az apáca, 
aki téged oly gonddal ápolt, az az én leányom volt. 
Szégyeld magad, háládatlan !» 

Nem csekély súllyal esett a belga kath. párt hely-
zetének kritikus természetére nézve a latba az, hogy 
maga a király, bárcsak részletes választásoknak kellett 
volna lenni, elrendelte a házföloszlatást és az általános 
választást. A szociáldemokraták tüntetései ellene és a 
gyönge idegzetű királyné ellen annyira megfélemlítették 
a korona viselőjét, hogy ő is beállt azok közé, kik a 
vallásellenes forradalom malmára hajtották az ú. n. köz-
vélemény hullámait. 

Egyszóval, Belgium az imént lezajlott választások 
előtt a legvadabb vallásellenes forradalom sikerének 
előestéjén volt. 

Mi mentette meg vájjon Belgiumban az alkotmányt, a 
dinasztiát, a társadalmi rendet, vagyis minek köszön-
hetik a belga katholikusok világhírű legújabb politikai 
győzelmüket? Ez a kérdések kérdése. Ez vár még itt 
feleletre. 

A világtörténelem ezer és ezerszeres tanulsága is-
métlődött. Győzött minden akadály, minden veszély 
fölött a jólelkűek, ebben az esetben a belga katholi-
kusok tántoríthatatlan egyetértése és megbonthatatlan 
összetartása. 

És ezt, e legyőzhetetlen erőt, mely az ily egyetér-
tésben és összetartásban rejlik, vájjon minek köszön-
hetik a belga katholikusok ? 

Kétségkívül a belga katholikus papság mintaszerű 
apostoli pasztorációjának. Ez az eucharisztikus és szo-
ciális pasztoráció szervezte a katholikusok millióit bé-
kében páratlan kormányzó hatalommá, küzdelemben 
áttörhetetlen falanksszá. —y —la. 

Tájképek. XIV. Rajzolja: Mester. 

Az üdü lé s . A mi öregeink szelid önteltséggel, 
ajkaikon mosolygással dicsekszenek: 

— Mi az, idegesség? A mi korunk nem ismerte 
ezt a betegséget. Most sem vagyunk idegesek. De 
szomorú, megrázó jelenségeit látva látjuk. 

Hát bizony! Az idegességet nem hiába nevezik 
modern betegségnek. És ha modern forrásait is ke-
ressük, akkor nyit jára j u tunk : miért nem voltak an-
nak idején idegesek a mi mostan már tisztes öre-
geink. És miért azok az úgynevezett — modern fia-
talok. 

Tagadhatlan, hogy ma nehezebb, küzdelmesebb, 
változatosabb is az élet. Hevesebb, keményebb — 
hogy is m o n d j á k ? — a létért való harc. Bolondul 
fékezhetlen az ambíció. Szabadabb pórázon az iljú-
ság. Hihetetlenül romboló hatása van a miljőknek. 
Az irodalomnak, az újságoknak, a színházaknak. 
Meg a legújabb kis és nagy eleven-moziknak. A ne-
velés iránya is más. A családban csodagyermekeket 
szülnek. Akiket csudás bámulattal és reménységek-
kel övez a majomszeretet. Akik aztán az iskolákban 

azt hiszik, hogy az okosságnak egyedüli titka — a 
kevés tanulás. Akik tehát keveset tanulnak és sokat 
akarnak tudni. Az élet iskolájában aztán, a létért 
való küzdelmek tá jéka in . . . valóságos tökfilkók. Vagy 
modernül élelmesek. Stréberek. Szemtelenek — a 
legújabb bölcselet szerint való szemtelenek. Vagy 
behabzsolnak az életbe, korán. Mohón. És itt j á rnak 
aztán, mint a kisértetek. Egész életükben pihenni, 
üdülni kívánnak. A szanatóriumokban. A fürdőkben 
vagy o t t . . . ahol már nem fáj semmi. Ahol szerintük 
egyedül lehel megpihenni: a temetőben. 

* 

A modern ember pihenés után sóvárog. Vájjon 
azért-e, mert ez a kor a «munka korszaka» valójá-
ban ? Itt bizony különböztetni kell. 

Bár hogy is vegyük azonban a jelenségeket, a 
modern embert két gondolat galvanizálja. 

A munka és pihenés. 
Sokan azt mondják, hogy már maga az élet is 

munka. Munka a bankokban ülni tréfálkozva és 
kuponokat vagdalni. Munka az okmányok alá ne-
veket firkantani. Munka a kritizálás. Az önmagunk-
kal és az egész világgal való örökös meghasonlás és 
harc. Fárasztó az emésztés. Unalmas az eszmék 
harca. Pihenésre vágyik a modern ember bizony, 
még — a pihenés után is. Mert a barom-munkákat 
viselők nem modern emberek. Azok jó bolondok. 
Akik pedig érték nélkül : a haza, a társadalom, az 
eszmék szolgálatában törik magukat, no azok bo-
lond idealisták. Jó bolondok. Számukra az élet holt. 
Érték nélküli. 

így ma minden ember fáradt ember. Minden 
ember ideges ember. Vagy mi? Az orvosok valami 
nevet adnak ezen jelenségeknek. Százféle nevet. Uja-
kat. Cikornyásokat. A betegségek ugyanis az embe-
rekkel halnak meg. És születnek. Ma még a beteg-
ségek is modernek tehát. Ujabbnál-ujabbak. 

Mindig ismerték azt a receptet, amely így szól : 
«Munka után édes a pihenés». Ma a pihenést mo-
dern nyelven «üdülés»-nek nevezik. Az üdülést pe-
dig sokan, legtöbben ilyen szállóigévé formulázták : 
«Édes a semmittevés». Ily értelemben milliók üdül-
nek ma. 

* 

Sokan, de még milyen sokan esküsznek reá, 
hogy otthon-itthon nem lehet még pihenni sem. 
Nemhogy üdülni. És rendesen azok, akik otthon sin-
csenek egy percre sem — itthon. És rohannak és 
mennek gyötrődni. Mert annyi bizonyos, hogy a für-
dőzők nagy százaléka pompás kényelmet, kitűnő házi 
kosztot, kellemetes csöndet, kifogástalan belső szol-
gálatokat hagynak otthon. És kapnak helyükbe — 
mily sokszor — egy nyomorult, nedves szobát, gyo-
morbaj t előkészítő ételeket, élelmezést. Napokig és 
napi jelentékeny áldozatokért lesik, nézik, mint sza-
kad az eső a magas mennyekből. Sokszor, napról-
napra a guta környékezi őket, mert túrniuk kell a 
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borravalók ostyájába pakolt rablásokat, különben 
éhen kell elveszniök. A jó levegő okozta étvágy mel-
lett a bosszúság, a lelketlenség okozta fölháborodást 
kell megemészteniük. így van-e ké rem? 

Annyi bizonyos, hogy ma az üdülés, a fürdőzés, 
a hazulról való elvágyódás mániává fejlődött. Ez is 
modern betegség. És nagyjából két csoportba lehet 
osztani az üdülőket, fürdőzőket. A fürdőbetegeket. 

Olyanokra, akiknek egyáltalában semmit sem 
használ. És olyanokra, akiknél nem numerái. A kö-
zépen maradnak azon kevesek, akiknek valójában 
szükségük van reá. Még ezek közt is százan és szá-
zan akadnak, akik inkább magukba szuggerálják, hogy 
a fürdő gyógyította meg. Ám ne bántsuk őket. A szug-
gerálás ilyen neme — áldás. Kitűnő gyógykezelés. 

* 

Mikor látja az ember, így a nyár elején külö-
nösen azt a képzeletet felülhaladó túltömött vasúti 
kocsikat: akaratlanul is kérdéssé marad előtte a ki-
sérő gondola t . . . 

— Vájjon igazán üdülni mennek-e ezek az em-
berek? Vagy talán a semmittevés karjaiba rohanak? 

Hát 'iszen a két kérdés nincs egymástól olyan 
beláthatlan távolságban. Ellentétben. 

Közfelfogás, hogy csak az az igazi üdülés, a pi-
henés, ha egyáltalán kitöröljük még emlékét is a 
munkának lelkünkből, emlékezetünkből. Testünkből 
is. Idegeinkből is. Valóságos lomha medvévé kell 
változnia az embernek. Vagy hát, hogy finomabbul 
kezeljük ezt a modern ügyet, tökéletes passiv em-
bernek kell lennünk. Elvágódva a «tegnaptól» és 
jóformán a «mával» sem szabad törődnünk. Az 
adósságra, a «holnapra», a váltókra meg épen halá-
los veszedelemmel lehet csak gondolni. Jóllehet azok 
segítenek az üdüléshez. 

Az orvosok nagy része, csaknem mindegyike, 
táplálja, hizlalja ezt a közfelfogást. Szinte beleszug-
gerálják a fürdőkbe rohanó üdülőket a boldog sem-
mittevés mindenható, csudás varázsigájába. 

Vájjon a gyakorlat, a tapasztalat, a valóság iga-
zolja-e mindezen üdülési föltételeket? 

Azokra nézve, akiknek életük csupa pihenés, 
semmittevés? Rendben van a dolog. Szőrt-szőrrel. 
Kutya harapását szőrével szokták gyógyítani. 

Másképen van azonban a dolog azokra nézve, 
akiknek a munka olyan életelemük, akár a minden-
napi táplálkozás. A lélektan, a biológia, a józan fölfogás 
másként írja meg az üdülés, a pihenés receptjét. 

Volt alkalmam megfigyeléseket lenni. Tapasztal-
tam, miként borul a munkát szerető, a dolgot meg-
szokott ember lelkére az élet legnagyobb és leg-
kegyetlenebb réme: az unalom. 

Oh az unalom ! A beteg lelkeket még betegebbé 
teszi. A fáradt embert meg tönkresilányitja. Az egész-
ségest . . . sokszor kiforgatja a maga egész valójából. 
Hogy szinte rá sem ismerünk. 

És tanuja voltam a fürdőn a jelenetnek, mikor 

a pihenést, üdülést kereső ember, mint a diákok 
szokták, számítgatta, napról-napra számítgatta: hány 
óráig, percig lesz még rab a fürdőhelyen. Aztán, mi-
kor rabságának vége szakadt . . . rohant haza pihenni. 
A fürdőzést kipihenni. 

* 

Mi hát az üdülés., a pihenés? 
Nem szeretem a definíciókat. Spanyol csizmába 

szorítja az a fogalmakat. Vagy úgy kitágítja, mint a 
megfagyott víz a dézsát. 

Hanem talán mégis így felelhetek a kérdésre : 
— Az üdülés, a pihenés az erőgyűjtés munkája . 
Tehát valami munka mégis. Mert tudjuk meg 

végre-valahára, hogy a pihenésnek, az üdülésnek is 
megvan a maga módszere. Művészete, sőt tudomá-
nya, lélektana. 

A lélektan világánál pedig mindjár t elsőben tisz-
tába jövünk azon általánosan elfogadott, ismert el-
járással, hogy ha igazán üdülni, pihenni akarunk, ki 
kell bontakoznunk, sőt lia kell, ragadnunk magunkat 
abból a mindennapi , ütemes, csengettyű szóra be-
osztott időből, munkakörből, mely napról-napra 
reánk vár, sőt reánk borul. A rideg kötelességen kí-
vül való ; azon foglalkozások integetnek ilyenkor 
kedvesen felénk, melyeket ama rideg kötelességek 
igéi között a várakozásnak édes csalogatásai dacára 
sem végezhettünk. 

S lia végre ez a kedves, ez a folyton kacérkodó 
integetés célját éri, a mi kedvünk szerint való ön-
munkássághoz hozzájuthatunk: otthon is igazán jól 
érezhetjük magunkat. 

A gyermek, aki önszántából, szabadságának bol-
dog napjaiban faricskál, szedi a gyümölcsöt, hordja 
a homokot kis házikójához, varrja a ruhát bábuká-
j á n a k : játszik, pihen, üdül. De ha parancsolják, ha 
megszabott időben kell elvégeznie ezt vagy azt a 
dolgot: kötelességet teljesít, fáradtságot érez, munkát 
végez. Utána pihenésre 'sóhajlozik. 

Ez a fizikai és lelki jelenség jellemzi a nagyok, 
a felnőttek élettevékenységét is, szélesebb, vaskosabb 
és markánsabb gyűrűzetben. De a különbség, a foko-
zat — ugyanaz. 

Az életben ne csak hivatalbeli, kenyérköteles-
ségeket ismerjünk. Kötelességeinket ismerni, tudni, 
teljesíteni szép. Emberi. Kalapunkat emeljük meg a 
kötelességet teljesítő ember előtt. De nem elég. Óh 
nem elég! Napsugár, szivárvány, harmat, áldásos 
tavaszi eső is kell ahhoz. Virág, mely mosolyog. 
Szellő, mely felénk zsong és a lélek zenéjét szólal-
tatja meg. A kötelesség hű teljesítése nagy tőke. De 
olyan tőke, mely bevégzése, teljes megszűnése után 
egészen eltölteni, egészen elfoglalni nem tud. Ekkor, 
a kötelességek után jönnek azok a jelentéktelennek 
látszott tevékenységek, passiónak gúnyolt és lenézett 
cselekvések, melyek kötelességeink nyomában és 
mellette f akad tak . . . és késő ősszel, még talán a hó 
alatt is -r- kinyílnak és virágoznak, 
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Szomorúan nézem a nyugalomban élő embere-
ket : barátaimat, kik szorosan elvégzett, becsületesen 
teljesített kötelességek után most elbolyongják éle-
tüknek búcsúzó, leáldozó napjait. És nedves, réve-
dező szemekkel látják, mily boldogok azok, kik kö-
telességük közben és u t á n . . . egyéni foglalkozások és 
kedvérzet tiszta örömein tudtak üdülni és munka-
tőkét gyűjteni bekövetkező nyugdíjas napjaikra. Az 
a szép, az a tisztes pihenés és üdülés ez, melyet 
naplementén élvez — az igazi munkásember. Mely 
tüzet gyújt — az élet napjának lementében is. 

* 

Ami áll az élet végére, jelentősége van annak a 
férfikor folyásában is. 

Az igazi munkás, a munka hérosza, teljes, ab-
szolút pihenést, tétlenséget nem ismer. Nem is-
merhet. 

Egy világhírű orvos azt írta, hogy a pihenést, 
az üdülést — főleg a szellemi munkásról van szó -— 
nem szabad a pihenéssel, az üdüléssel azonosítani. 

Bilroth professzor mondta, hogy a teljes tétlen-
ség, passiv élet a munkához szokott embernél nagy 
reakciót szülhet. És ideglázadást. 

— Ha pihenést akarsz, olvasom egy hires ideg-
orvos írásában, nagy szellemi erőltetések után is, 
nem cselekszel okosan, lia azonnal és később is 
minden tevékenységgel fenhagysz. A munka teljes 
abbanhagyása csak néhány napra célszerű. Nagy 
pihenők kétes eredményeket hoznak. 

. . . A fürdőkben, az üdülések patikájában is ér-
zik azt, hogy a tétlenség, a munkanélkül valóság, az 
unalom nem szerencsés vendégmarasztó. Rettenetes 
harc az, unatkozó embereket lecsendesíteni. Gondos-
kodnak hát ezer és ezer ringató szórakozásról. Ha 
mindjárt paradoxonnak látszik is — az igazi, a ko-
moly üdüléssel. Ott vannak a cigányok. Éhgyo-
mortól jólakásig kínozzák az idegeket. Ott vannak a 
különféle más társasjátékok, melyekbe szinte bele-
gyepesedik az a jó fejős vendég. Sőt mi több! 
A kártya is, az ördög bibliája is jár ja . Még a fono-
gráfokat, mozikat is az ideggyógyítás, az üdülés szol-
gálatába hajt ják. 

Szeretem a zenét. A cigánymuzsikát is szívesen 
hallgatom. A magyar léleknek rokonszenves a szá-
razfa, szárazfájának minden húrja fájdalomról, re-
ménységről szól. De már kérem alássan, ami mu-
zsikálás a fürdőkben végbemegy, az már igazán kín-
zás. Ettől a muzsikálástól, bizony «megcsömör — a 
lélök». 

És ha én híres énekes vagy szónok volnék, bi-
zony nem tudnának rávenni, hogy hangomat ebbe 
a kétségtelenül csudás masinába megfogják. Meg-
örökítsék. 'Iszen ez a masina csúffá teszi a világ első 
pr imadonnájának fülemilehangját, hangjának bűvös-
báját, lendületét, elragadó kifejezései t . . . m i n d . . . 
penzió-képessé silányítja. Hiszen a legpompásabb 
konzervet is megunjuk, Mondjuk csak, megutáljuk. 

A fonográf is amolyan hangkonzerv. Valósággal ré-
münkké válhatik. 

. . . Száz szónak is egy legyen a vége. Az üdü-
lésre, a pihenésre épen úgy szükségünk van, mint a 
munkára . Az a legszebb élet, mely a munka és 
pihenés harmóniáját meg tudja találni. 

Hát m e n j ü n k . . . ha tehetjük, menjünk el hazul-
ról. Es ha úgy tetszik — údiilni. Jó magam is el-
megyek. De csak épen azért, hogy annál forróbban, 
annál érthetőbben vágyódjam — haza. Az otthonba. 
Mert mindenütt jó. De mégis legjobb otthon. 

A viszontlátásig — szives olvasóim! 

Madarász István dr. : A m o d e r n m a t e r i a l i z m u s I r o d a 
és a t l i e i sz t ikus v i lágnéze t . Budapest, 1912. 34 1. . 
Ára 50 fillér. Kapható a szerzőnél. (Budapest, VIII., 
Kertész-utca 35.) 

Madarász nevével sűrűn találkozunk katholikus 
szaklapjainkban. Tartalmas cikkei, bírálatai a modern 
apologétika, főleg a hit- és természelludományok halár-
területének tisztázásához szolgáltatnak fegyvereket. Első 
önálló müvében, mely tulaj donképen gyakorlati tanítás 
kíván lenni a középiskola VIII. osztályában, szintén a 
modern materializmus szokásos ellenvetéseit veszi bonc-
kés alá. Sorra veszi azokat az anyagelvü véleményeket, 
melyek az anyag kizárólagossága, örökkévalósága, az 
élet eredete, a fejlődési elmélet, a lélek szellemisége és 
halhatatlansága kérdésében újabban felmerültek. Finom 
pengével mutat rá az ellentétes állítások gyengeségére 
és saját ügyes érvei mellé a legújabb kor szaktudósait 
sorakoztatja. Nem utolsó előnye élénk, szemléltető stí-
lusa, melynek világos, cikornyátlan mondatai a gya-
korlati tanárra vallanak. Szerettem volna, ha egyik-
másik kérdést (a csenevész szervekről stb.) bővebben 
tárgyalja és az idézetek forrását tudományos pontos-
sággal közli. A fűzetet kivált hittanároknak melegen 
ajánlom. Bárcsak már megajándékozna valaki egy rend-
szeres apologétikus képgyűjteménnyel, amit növendé-
keink kezébe is adhatnánk. Kőhegyi József dr. 

* 

Das V e r h ä l t n i s von G laube u n d W i s s e n he i 
Ave r roes . Von G. M. Manser O. P. Paderborn. Druck 
von Ferdinand Schöningh. 1911. S. 80. 

II. A világ teremtését Averroes elveti, tagadja a testben 
való feltámadást, az utolsó Ítélet csak valamiféle lelki 
jutalmat jelent ; a túlvilági boldogság sem egyéni, sem 
a testre vagy lélekre nem tart örökké; maga a lélek 
finom anyagból van, nem szellemi. A boldogság a lélek-
nek és a mindenki számára egy és ugyanazon isteni 
szellemnek (intellectus ágens separatus) egymással való 
fokozatos egyesülésében áll. Ezen fokozatok a követ-
kezők: az elsőben ez az intellectus ágens egyszerűen 
úgy hat az emberi lélekre, hogy a dolgok közönséges 
megismerésére képesíti ; az elvonási tehetség, melynek 
segélyével létrejöhet a tudomány, a második fokot 
jelenti ; a harmadik fokozat az, mikor az intellectus 
ágens már nemcsak forrása, oka az ember megisme-
résének, hanem tárgya is (az ember ezt a szellemet 
magát ismeri meg). Az utolsó fokon az egyesülés pró-
fétai megvilágítássá (inspiratio, illuminatio) lesz s így 
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minden próféta bölcsész és Averroës tanítása magából 
a Koránból is igazolva van, melyet Mohammed egy 
próféta ismertetett meg az emberekkel. 

Mivel az, ami az embert emberré teszi, az intellek-
tus ágenssel való egyesülésből ered, azért noha a test 
és egyedi lélek meg is hal, az emberség mint ilyen 
örökké él. (37.-53.) 

Averroës egész hit- és bölcseleti rendszerét Manser 
a következő három főpontba foglalja össze, melyekre 
mint gyökerekre a többi mind visszavezethető : Averroës 
összezavarja a hit és tudás fogalmát (hite tekintély-
nélküli); összezavarja a kettőnek eredetét (a Koran 
igazságai specifice ugyanazok a bölcseleti igazságok-
kal); összezavarja a hitet és tudást (titok csak a 
tömeg számára, nem pedig a filozofus számára van). 
53.-62. 

Mintegy függelékül a tárgyaltakhoz Manser még 
egy pontot csatol, melyben megcáfolja azoknak téves 
felfogását, kik azt mondják, hogy Averroës és szent 
Tamás tana között lényeges azonosság van, hogy szent 
Tamásnak nemcsak Istentana s a túlvilágra vonatkozó, 
főleg pedig erkölcstana egyezik Averroësével, hanem 
épen a hit és a tudás közötti viszonyra vonatkozó taní-
tása tökéletesen ugyanaz, mint a nagy arab filozofusé. 
Ezzel a felfogással ellentétben az igazság az, hogy a 
kettőnek a tana lényegesen különbözik ; szent Tamás 
nagyon távol áll attól a konfúziótól, mit Averroës nem 
tudott elkerülni, ő amellett hogy a legpontosabban meg-
különbözteti a hit és tudás határait, a kettőt mégsem 
szakítja szét, mintha bármiképen ellentmondás lehetne 
köztük. (62.—80.) Faust Antal. 

* 

A m u n k a m e g s z e n t e l é s e , vagyis Útmutatás a 
tökéletességre. Első sorban ugyan a szolgálattevő testvé-
reknek szánva, de hasznos mindazoknak, kik a kézi-
munkával foglalkoznak. írták : Kumplido Bódog és 
Leblan Tamás jézustársasági atyák. Fordította Semmer 
Imre sarutlan karmelita-rendű áldozópap. Győr, 1912. 
(463 + I I I . 1.) Ára fűzve 2 korona. 

I. Semmer Imre, a kedves, alázatos, munkás győri 
karmelita megint kedveskedett nekünk egy újabb mun-
kával. Tudatosan irom, hogy nekünk, mert habár ma-
gában a címben is azt írja : «első sorban ugyan a szol-
gálattevő testvéreknek szánva, de hasznos mindazoknak, 
kik kézimunkával foglalkoznak», mégis ki kell jelen-
tenem, hogy nemcsak ezeknek, hanem mindnyájunknak 
hasznos művet fordított le, mert e könyvet minden 
ember, szerzetes testvér avagy télszentelt pap, világi 
kézimunkás, vagy szellemi munkás, mind haszonnal 
forgathatják és használhatják lelki olvasmány gyanánt, 
amelyből nemcsak a lelkiélet súlyait, hanem az embe-
rekkel való érintkezésnek módját, az illemet is meg-
tanulhatják. 

Nem kell félni, hogy e könyvből kevés példány 
fogy el. A nagy keresletre szánja nemcsak az a körülmény, 
hogy karmeliták kiadványa — tudtommal ezek még 
mindig több kiadást éltek meg és hogy terjedelmét 
tekintve (majdnem 500 lap) igen olcsó (csak 2 korona) ; 
hanem az is, hogy fontos dolgot tárgyal. És e fontosságot 
nemcsak a jó szerzetes testvérekre nézve érteni, és 
uemcsak a lelki olvasmányok iránt érdeklődőkre gon-
dolok, hanem gondolok azokra az égető kérdésekre, 

melyek foglalkoztatják manap az egész társadalmat. 
Mily egyszerűen, és mily megnyugtatóan, s mindenkire 
nézve mily boldogítóan van ilt e könyvecskében tárgyalva 
és megoldva a mai nap égető kérdése : a szociális kérdés. 
Nincs itt sztrájkról, gyűlésekről, tüntető felvonulásokról, 
béremelésről stb. szó, itt csak az igazságban és az igaz-
ságosságban való rendületlen hit igazgat mindent, amely 
tudja, hogy a legkisebb munkáért is kap bért, még pedig 
igazságos bért, mert a legkisebb munka is Istenért 
végezve örök boldogságunk boldogságát gyarapítja. Csak 
látni kell ily munkás testvéreket, akik szelíden, kedves-
séggel, szeretettel végezik munkájukat, és arcukon a 
megelégedés, a benső nyugodtság, boldogság tükröződik. 
Csodálatos dolog, hogy némely szerzetekben a fejlődés 
folyamán ezeket a boldog, nyugodt munkáskezeket, 
bérért szolgáló zsoldosok váltották fel, akik részéről 
mindig készen lehetünk sztrájkokra, béremelést köve-
telő mozgalmakra, durvaságokra, tolvajlásra stb. Most 
tűnik csak ki igazán, hogy a szerzetalapítók, mily 
bölcsbelátással rendezték el azt, hogy ily munkástestvérek 
is legyenek a szerzetes házban. Igy nemcsak a világi 
szellemet rekesztették ki teljesen a szerzetes házakból, 
hanem bölcs szociális intézkedést is tettek és ezer és 
ezer egyszerű lelket mentettek meg az elpusztulástól, 
az elbukástól és vezették őket az igazi boldogság és az 
örök boldogság révébe ! 

Gondoljuk csak meg, hogy az ilyen szerzetesházakban, 
ahol ily kedves, alázatos testvérek végzik a kézimunkát, 
nincs szó arról, hogy hónaponkint változzék a szolga, 
hogy mindegyiket újra kelljen betanítani a házi mun-
kában (s míg betanul, mennyi kárt tesz) ; az ilyen 
házakban nem kell zárni, csukni mindent, hiszen 
az a kézimunkát végző testvér is úgy vigyáz min-
denre, mint sajátjára, de hiszen igazában minden 
épugy az övé is, mint a többié ! S az ilyen szerzetes 
házak meg vannak védve az idegen betolakodásoktól és 
illetéktelen zavaró látogatásoktól, mert testvér őrzi a 
kaput és tudja, kit engedhet be, kit nem. 

Csak egy kívánni való lenne még e téren. Az, hogy 
a szerzetekben necsak olyan kézimunkások legyenek 
manap is, mint voltak régen, hanem a modern kornak 
megfelelőleg modern munkások is ; legyenek gyárak a 
szerzetes telepítvények mellett és a szerzetes testvérek 
a gyári munkások; legyenek — s ez a fő — rotá-
ciós gépek és mindenféle nyomtatáshoz szükséges 
gépek és a szerzetes testvérek legyenek a nyomdászok 
stb. Már emlegették ezt többször s igaz, hogy most még 
nehézségekbe ütközik ; de e nehézségek nem olyanok 
hogy ne lehetne őket leküzdeni. Minden újítás nehéz 
volt, csak erős lélek kellett hozzá. 

Mattyasóuszky Kasszián dr. 

Az őskeresztény áldozat Jreneusig. (xm.) 
K) Ireneus: Adversus haereses c. munkája. 

(IV. 29, 5 : a kenyér és bor, mint Krisztus teste és vére, az 
újszövetség új áldozata.) 

Wieland nyomában járva, elérkeztünk végre 
Ireneushoz, a lyoni püspökhöz. Wieland szerint ő 
volna a fordulópont a mult és a jelen között, ameny-
nyiben a kereszténységbe betóduló zsidóság és po-
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gányság nyomása alatt csodálatosképen ő hajtotta 
volna végre azt a műveletet, hogy a kereszténység 
őseredeti, másfélszázados szellemi áldozati fogalmát 
anyagivá változtatta, az imák helyébe a kenyeret és 
bort, illetőleg Krisztus testét és vérét állította be ál-
dozati tárgynak s az egész kereszténységet azóta a 
maga fölfogására terelte. 

Meg van pedig ez a fordulat írva Wieland köny-
vében a következőképen : «Míg Jusztin — úgymond 
— . . . a keresztények önálló áldozataként csupán az 
eucharisztikus imákat szerepelteti, Ireneus a keresz-
tény áldozatnak ezt a tisztán szellemi fölfogását ki-
tágítja (erweitert), amennyiben az imák konkrét ki-
fejezése gyanánt az eucharistiához szükséges eleme-
ket, a kenyerei és bort, mint az egész megváltott 
természet eleit (Erstlinge), áldoztatja föl a Terem-
tőnek. «Jézus ugyanis — idézi Ireneus szavait — 
vette a kenyeret, mely a föld terméséből való és 
hálát adott s azt mondotta : Ez az én testem, és a 
kelyhet, mely a mi termésünkből való, hasonlókép 
saját vérének nyilvánította s ezzel rátanított az ú j -
szövetség új áldozatára (novi Testamenti novam do-
cuit oblationem), utasítván tanítványait, hogy a földi 
termés eleit (primitias) Istennek áldozzák föl, nem 
mintha szüksége volna rá, hanem hogy ők magok 
ne legyenek háládatlanok s gyümölcstelenek. Miután 
az egyház ezt az áldozatot vette át az apostoloktól, 
az újszövetség idejében, az egész világon ezt mu-
tatja be az Istennek, annak az Istennek, ki táplálé-
kul adja nekünk adományainak eleit, amiről a tizen-
két próféta közül Malakiás így jósolt : «Nem telik 
kedvem bennetek. . .» (Migne P. Gr. VII. 1023. 1.) 
Épen Malakiásnak ezt a jóslatát •— magyarázza to-
vább Wieland — Jusztin még a dicsőítés és hála-
adás tisztán szellemi áldozatára vonatkoztatta, ellen-
tétben minden külső, látható adománnyal, mint az 
a pogányoknál és zsidóknál dívott, amire az Isten-
nek nincs szüksége. Ellenkezőleg j á r el Ireneus s 
ezzel határozottan a régi, a kereszténység előtti föl-
fogáshoz közeledik, amennyiben ismét látható tár-
gyak bemutatását és pedig, s ez hasonlókép egy ke-
reszténység előtti gondolat, a termés eleinek bemu-
tatását viszi bele az áldozat fogalmába. Csakhogy 
nála a megváltott teremtés emez eleje Krisztus be-
lőle létesülő teste és vére. Ireneus tudatában is volt 
fölfogása szokatlan voltának, azért szükségesnek látja 
nézetét a szinte elkerülhetetlen félreértés ellen oly 
gondolattal körülhatárolni, amelyet elődei és kor-
társai épen a keresztény áldozat szellemi jellege mel-
lett szoktak volt hangoztatni. «Nem mintha az Isten 
a terményekre rászorulna, hanem hogy ők maguk 
(a teremtmények) ne legyenek gyümölcstelenek és 
hálátlanok». Ireneusnak eme fölfogása a keresztény 
áldozatról abban az időben tényleg még elszigetel-
ten állott. Eszerint tehát az áldozat-fogalom kialaku-
lásában egy lépést tett előre, vagy legalább is ama 
lépés első tanúinak egyike, ha nem a legelső. 

Ettől fogva fölfogása mind szélesebb körökben 
terjedt el és pedig az ő sajátos értelmezése szerint: 
«Oblation in der Synagoge, Oblation in der Kirche, 
Opfer dort, Opfer aber auch hier». (Migne P. Gr. 
VII. 1025. 1.) Tertullián az eucharistiát már majd 
oblatio-nak, ma jd sacrificiumnak nevezi. . .»1 

így mutat ja be Wieland Ireneust az őskeresz-
tény áldozat fogalmát megrontó szerepében. 

Ezzel szemben nekünk kettős föladatot kell 
megoldanunk. Meg kell először állapítanunk Ireneus 
áldozati tanát, ahogy az művében olvasható ; illető-
leg ismernünk kell az összefüggést, a kontextust, 
amelynek keretében beszél az eucharistiáról, külön-
ben nem érthetjük meg, miért beszél róla úgy, 
ahogy beszél; másodszor össze kell hasonlí tanunk 
Ireneus nyilatkozatát az eddig tárgyalt forrásokkal. 

Ami az első pontot illeti, a helyzet ez. Amiként 
Jusztin «Dialogusá»-ban a kereszténységet a zsidó-
sággal, Alex. Kelemen «Stromata»-iban a pogány-
sággal szemben a maga főlényes mivoltában mu-
tatja be, úgy j á r el Ireneus is «Adversus haereses» 
cimü művében a II. századbeli sajátszerű pogány-
keresztény keverékkel, a gnoszticizmussal szemben.2 

1 Wieland : Mensa und Confessio. 52—3. 1. 
2 A gnoszticizmus eredetét, valamint Ireneus és Alex. 

Kelemen ellene való küzdelmeit a keresztény tan tisztán meg-
őrzése érdekében, így irja le Scherer: «Seitdem das Christen-
tum seinen Siegeslauf durch die Welt angetreten hatte, war 
ihm kein gefährlicherer Feind erwachsen, als in seinem eige-
nen Schosse der sog. Gnostizismus. Diesem standen die 
Waffen der Schrift und Überlieferung nicht minder zu Ge-
bote, als die Errungenschaften heidnischer Kultur, welche 
seine Anhänger mit liebevoller Sorgfalt sich angeeignet und 
in höchst origineller Weise ihren Zwecken der Bekämpfung 
des positiven Glaubens dienstbar gemacht hatten. Erst gegen 
Ende des 2. Jahrhunderts, nachdem ihre Lehre so lange 
unbehelligt von bedeutenderen Gegenmasznahmen sich hatte 
zu reichhaltigen und gcdenkenvollen Systemen entfalten 
können, war dem katholischen Glauben in Ireneus von Lyon 
ein beredter Verteidiger erstanden, der jedoch, auf der 
Grundlage positiver Überlieferung stehend und von hier aus 
vorgehend, den eigentlichen Kernpunkt der Irrlehre, die 
spekulative Durchdringung des Glaubensinhaltes, nicht zu 
erschüttern vermochte. So erklärt sich die Notwendigkeit 
einer neuer Abwehr des Gegners mit den gleichen Waffen, 
deren er sich selbst bediente. Und wo sollte der Boden für 
diesen wiederholten Geisteskampf sein, als in Alexandrien, 
wo die christlichen Ideen am unmittelbarsten mit heidni-
schen und jüdischen Elementen in Berührung treten und 
in der liochgefeierlen Schule des Pantänus zur Einheit ver-
schmelzen muszten ? So bildete sich in der Metropole 
Aegyptens die in den hl. Schriften bereits angebahnte christ-
liche Gnosis zu einer eigentümlichen Gestalt aus, welche 
ihrer doppelten Aufgabe gemäss auf zweifachem Gesichts-
punkte beruhte : einerseits auf der Verglcichung der heidni-
schen Kulturelemente mit dem Christentum, andererseits auf 
der Prüfung der jüdischen Schriften, durch deren Miszdeu-
tung die judenchristliche Gnosis ins Leben getreten war. 
Dasz Klemens der erste Fechter auf dem Kampfplatz war, w ird 
ihm die Religion, welche er schützte, stets zu danken haben, 
wenn auch seine Absicht nicht zum Ziel gelangte und deren 
Ausführung die Spuren des ersten Versuches trägt». I. müvé-
ben 68. lapon. 
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E művével, de személyénél fogva is, Ireneus igen 
előkelő helyet foglal el az őskeresztény irodalomban. 
Kis-ázsiai, valószínűleg szmirnai származású lévén, 
saját nyilatkozata szerint sokszor hallgatta az ősz 
szmirnai püspöknek, Polykárpnak, János apostol 
tanítványának, prédikációit, ami személyének és tani 
értesültségének különös súlyt kölcsönzött a régiek 
szemében. 156 körül Rómában tartózkodott, Márk 
Aurél üldözése idejében pedig a lyoni (galliai) egy-
ház papja volt s 180 körül már annak püspöke.1 

Tevékenységét főképen a gnoszticizmus ellen irányí-
totta s ennek köszöni eredetét (a 180—189-ből való) 
nagy műve: Adversus haereses. Eredetileg görögül 
írta, ebből azonban ma már csak néhány töredék 
van meg, amit egyes egyházi írók idézetképen őriz-
tek meg. A teljes szöveg csak egy a IV. századból 
való latin fordításban maradt fönn; de ez is, mint a 
görög töredékekkel való összehasonlítás mutatja, 
egészen megbízható. Öt könyvre oszlik; az elsőben 
a gnosztikus tanokat ismerteti, a többi négyben 
pedig cáfolatukkal foglalkozik. 

E műből azt vesszük ki, hogy a kereszténység 
kebelében fejlődött gnosztikus rendszerek (sok volt) 
kiindulási pontját a világ alkotójának a legfőbb 
Istentől való megkülönböztetése, az Isten és a világ 
közé végtelen számú aeon, középlény, helyezése s 
magának Jézusnak a Krisztustól való elválasztása 
képezte. Ennek folytán, szerintük, más Isten volt az 
ó-szövetség s más az új-szövetség szerzője is. így 
mondja Ireneus eg}' helyen: «Hic (az új-szövetség 
Istene) autem est fabricator coeli et terrae, quemad-
modum ex sermonibus ejus ostenditur; et non is, 
qui a Marcione, vel a Valentino, aut a Basilide, aut 
a Carpocrate, aut Simone, aut reliquis falso cogno-
minatis Gnosticis adinventus est falsus Pater».2 Egy 
más helyen pedig: «Blasphémant autem et in Do-
minum nostrum, abscindentes et dividentes Jesum 
a Christo, et Christum a Salvatore, et Salvatorem 
rursum a Verbo, et Verbum ab Unigenito».3 

Egy sajátszerű világmagyarázat volt tehát a 
gnosztikus rendszerek tárgya, valamint a földön ész-
lelhető jó meg a rossz értelmezése, amit aztán a 
szentírás különfélekép csűrt-csavart mondataival 
iparkodtak igazolni. Nevezetesen az érzékek alá eső 
anyagi természet s a benne lévő dolgok olyanoknak 
tűntek föl szemeikben, mint egy alsóbbrendű de-
miurgos alkotásai, gyarlók, sőt rosszak, melyek nem 
lehetnek a legfőbb, az igazán jó és tökéletes Isten 
művei. 

Ez ellen a theo — cosmo — és geogonia, valamint 
vallásmagyarázat ellen küzd művében Ireneus. Ve-

1 Zubriczky : Szent Irén lyoni püspök életének chro-
nologiája. Esztergom. 1903. — Ireneus életét irodalmi műkö-
désével kapcsolatban tárgyalja. 

2 I reneus: Adv. Haer. IV. 11. Editio Wigan Harvey. 
Cantabrigiae. 1857. II. 159. 1. 

3 Ireneus : Adv. Haer. IV. Praefatio. Harvey. II. 145. I. 

zető gondolata: Csak egy Isten van, aki egyúttal a 
világ teremtője is; ő tőle van a természet, tehát az 
rossz nem lehet. Jézus Krisztus ugyanegy, az idő-
ben megtestesült Igéje, Fia az Istennek. Az ó- és az 
új-szövetségnek egy és ugyanaz az Isten a szerzője 
s e tételeit a szentírásból és észből vitatja be. Szóval : 
unum est universorum princípium, mint később az 
1215-ben III. Ince alatt tartott IV. lateráni zsinat 
hangoztatta a gnostico-manicheus tanok középkori 
fölujítóival szemben, Ireneus müvének az alapesz-
méje. 

Ebbe a kontextusba tartozik a IV. könyv ama 
részlete is, melyre Wieland hivatkozik, ahol t. i. 
Ireneus a többi között az eucharisztikus áldozatot is 
érvül használja föl tétele igazolására. (IV. 29,5. Harvey 
beosztása szerint). A gnosztikusok ama okoskodásá-
val foglalkozva, hogy nem lehet az egy és ugyan-
az az Isten, aki az ó-szövetségi nyers áldozatokat és 
az új-szövetségi áldozatot rendelte, ennek a látszólag 
alapos ellenvetésnek az ó-szövetségre vonatkozólag 
azáltal veszi élét, hogy egészen oly módon, mint 
Jusztin, magyarázza az ó-szövetségi áldozatok célját 
és valódi rendeltetését. Az illető pontot így kezdi : 
Ex quibus omnibus manifestum est, quia non sacri-
ficia et holocaustomata quaerebat ab eis Deus, sed 
fidem, et obedientiam, et justitiam, propter illorum 
salutem. Vagyis Ireneus szerint nem a külsejét kell 
nézni azoknak az áldozatoknak, nem az állati húst 
és vért, hanem Isten célját velők; nézni kell elő-
készítő jelentőségüket s akkor eltűnik a látszólag 
nagy ellentét az ó- és új-szövetség áldozatai között 
s alapját veszti az a gondolat is, mintha azok a régi 
nyers áldozatok más Isten rendelései volnának. 
Annyira igaz ez, nyomatékozza tovább s így hozza 
szóba az eucharistiát, hogy íme, Krisztus rendelése 
az újszövetségi áldozatról sem egyéb, mint Malakiás 
profetiájának a beteljesedése. 

Szóval a IV. könyvben is az unum universorum 
princípium gondolata i rányít ja; aminél fogva az 
eucharisztikus áldozatot se önmagáért említi föl, 
hanem csak mint az ó-szövetség egyik jövendölésé-
nek beteljesedését, hogy ezzel is a két szövetség közti 
összefüggést s mindkét szövetségnek egy és ugyan-
azon Istentől való eredetét kiemelje. Mi szüksége lett 
volna tehát arra, hogy a keresztény áldozat dívó 
fogalmán valamit változtasson? S ha változtat, nem 
teszi-e ki magát a helyzetet jól ismerő gnosztikusok 
támadásának ? 

Ebbe a nézőpontba kell beállítani Ireneus kér-
déses szövegét s akkor látjuk csak igazán, mily hü-
telen kommentátora annak Wieland. Hangzik pedig 
a teljes szöveg a következőképen: 

XXIX. 5. Ex quibus omnibus manifestum est, 
quia non sacrificia et holocaustomata quaerebat 
ab eis Deus ; sed fidem, et obedientiam, et justi-
tiam, propter illorum salutem. Sicut in Osee 
propheta docens eos Deus suam voluntatem, 
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dicebat : Misericordiam volo, quam sacrificium, 
et agnitionem Dei super holocaustomata. Sed et 
Dominus noster (t. i. Jézus Krisztus) eadem 1110-
nebat eos, dicens: Si enim cognovissetis quid est: 
Misericordiam volo, et non sacrificium, nunquam 
condemnassetis innocentes (Matt. 12, 7.) : testi-
monium quidem reddens prophetis, quoniam veri-
tatem praedicabant ; illos autem arguens sua 
culpa insipientes. Sed et suis discipulis dans con-
silium, primitias Deo oíferre ex suis creaturis, 
non quasi indigenti, sed ut ipsi nec infructuosi 
nec ingrati essent, eum qui ex creatura est panis, 
accepit, et gratias cgit, dicens: Hoc est meum 
corpus. Et calicem similiter, qui est ex ea crea-
tura, quae est secundum nos, suum sanguinem 
confessus est, et novi Testamenti novam docuit 
oblationem ; quam Ecclesia ab Apostolis accipiens, 
in universo mundo offert Deo, ei, qui alimenta 
nobis praestat primitias suorum munerum in 
novo Testamento, de quo in duodecim prophetis 
Malachias sic praesignificavit : Non est mihi vo-
luntas in vobis, dicit dominus omnipotens, et 
sacrificium non accipiam de manibus vestris. 
Quoniam ab ortu solis usque ad occasum nomen 
meum clarificatur inter gentes, et in omni loco 
incensum offertur nomini meo, et sacrificium 
purum, quoniam magnum est nomen meum in 
gentibus, dicit Dominus omnipotens ; manifestis-
sime significans per haec, quoniam prior quidem 
populus cessabit offerre Deo ; omni autem loco 
sacrificium offeretur ei, et hoc purum ; nomen 
autem eins glorificatur in gentibus.1 

Alapgondolata : az áldozatok különbözősége a 
két szövetségben nem bizonyíték a két külön Isten, 
mint két különböző szerző mellett ; mert ime, ugyan-
úgy beszél az áldozatok céljáról Oseas, mint Jézus 
Krisztus s amit Jézus Krisztus áldozatul rendelt, 
ugyanazt előrehirdette Malakiás. Teljes tehát ebben 
a pontban, mint minden másban is, az összhangzat 
a két szövetség között ; ennélfogva téves a gnosztiku-
sok magyarázata a két szövetség viszonyáról, vala-
mint különböző szerzőikről is. Unum universorum 
princípium. 

Wielandnak, mint fönpt idézett magyarázatának 
minden sora mutatja, úgy látszik sejtelme sem volt 
Ireneus kérdéses szövegének jelentőségéről. Nem 
olvasta s nem fontolgatta a kontextust, ennélfogva 

1 Harvey II. c. 29,5.197-200, 1. (Migne Patr. Gr. VII. 1023. 1. 
c. 17. 5.) — A 31. fejezet 3. pontjában pedig (Harvey II. 204. 1.) 
világosan megmondja, mit kell az euch, kenyéren és boron 
érteni : «Quomodo autem constabit eis (gnosticis), eum panem, 
in quo gratiae actae sint, corpus esse domini sui et calicem 
sanguinis ejus, si non ipsum (Christum) fabricatoris mundi 
Filium dicant, id est Verbum ejus, per quod lignum fructi-
flcat et effluunt fon tes? . . .» A reális praesentianak ugyan-
olyan bizonyítéka, mint aminővel Ignácnál és Jusztinnál talál-
koztunk. V. ö. Struckmann : Die Gegenwart Christi in der hl. 
Euch. 69. 1. 

nem is értette meg az idézett szöveget. Mi minden-
félét olvas ki belőle? Ireneus szerinte kitágítja a 
keresztény áldozat fogalmát; Ireneus látható tárgyak 
bemutatását emlegetvén, a kereszténység előtti föl-
fogáshoz közeledik; Ireneus tudatában van fölfogása 
szokatlan voltának; Ireneus fölfogása az ő korában még 
elszigetelten á l lot t . . . Egy betú sem igaz az egészből. 

Nem ismervén, vagy legalább is mellőzvén a 
kontextust, megzavarta őt különösen a kenyérnek és 
a bornak, mint földi terményeknek, ismételt emlege-
tése Ireneus részéről. Ebben új gondolatot lát, olyat, 
amit az előbbi írók soha se mondtak. Pedig mily 
egyszerű a dolognak a megfejtése annak szemében, 
aki Ireneus könyvét végigolvasta. Tudjuk ugyanis, 
hogy a kenyér és bor földi termény, nem is szokás 
ezt külön kiemelni. Ireneusnak azonban erre a 
tulajdonságukra szüksége volt a gnosztikusok miatt, 
hogy hangsúlyozza, mikép az ó-szövetségnek szerzője 
nem a demiurgos, hanem ugyanaz az Isten, aki az 
új-szövetséget szerezte, mint ezt az Oseas és Krisztus 
nyilatkozatainak, a Malakiás jóslatának és az eucha-
ristia természetének összekapcsolása mutat ja s az a 
tény, hogy az eucharistia anyaga is a földi termé-
nyekből van rendelve, tehát szintén abból a körből, 
abból a fizikai természetből, melyet a gnosztikusok 
demiurgos művének mondottak.1 

Ami tehát Ireneus egyik legerősebb bizonyí-
téka a két szövetség szerzőjének azonosságát tagadó 
gnosztikusok ellen, Wielandnak Ireneus részéről 
visszatérés a kereszténység előtti fölfogáshoz, eltorzí-
tása a dívó őskeresztény áldozati fogalomnak. így 
szoktak létrejönni a modern szerzőknél az új fel-
fogások az őskeresztény tanokról — a források meg 
nem értése s helytelen magyarázata miatt. 

Ireneus az áldozati fogalom kifejlődésében semmi 
új lépést sem tett előre, tulaj donkép nem is foglal-
kozik ezzel a kérdéssel ; a gnosztikusokkal van elfog-
lalva, ezeket cáfolja s az eucharistiát, mint újszö-
vetségi áldozatot, csak azért hozza szóba, mivel egy-
részt mint az ó-szövetségi Malakiás jövendölésének 
beteljesedése az újban, másrészt mint földi termények 
alkalmazása az új-szövetségi istenitiszteletnél, erős 
bizonyíték a demiurgos ellen s a két szövetség szer-
zőjének — az igaz Istennek — azonossága mellett. 

Jézus Krisztus, Ireneus szerint, az újszövetség új 
áldozatára tanított ugyan bennünket ; de ezzel — 
mint előbbi fejezeteiben oly sokszor ismétli és fejte-
geti — az a Jézus nem mondott ellent az ó-szövet-
ségnek, nem egy más Istennek a rendeletét teljesí-
tette, hanem csak betöltötte azt, amit a törvény és 
a próféták előrehirdettek. Vagy mint folytatólag egy 
más fejezetben (XXXI.) hangsúlyozza : Non genus obla-
tionum reprobation est; oblationes enim et illic, obla-
tiones autem et hic: sacrificia in populo (nempe: 

1 Ezt Wieland Rémtől is megtudhatta volna, ki hasonló-
kép értelmezi a termények hangsúlyozását Ireneus részéről. 
Pie Geschichte des MessopferbegritTes. I. 179. 1, 
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israelitico), sacrificia et in Ecclesia; sed species immu-
tata est tantum, quippe cum j am non a servis, sed 
a liberis offeratur. 

Az is föltűnik Wielandnak, hogy Ireneus — mint 
más írók — szintén hangoztatja a földi termények 
föláldozásának szükségtelen voltát, abból a szem-
pontból, mintha az Isten reájok szorulna. S ebből 
azt véli kiolvasni, mintha Ireneus maga is tudatában 
lett volt az űj áldozatról vallott fölfogása szokatlan 
voltának. Szó sincs róla. Csak Wielandnak tűnhetik 
ez föl, aki — mint minden jel látszik arra mutatni — 
nem olvasta Ireneus előbbi fejezeteit. Nem most 
először mondja ezt I reneus; hanem ismételten é s 

ismételten hangoztatta már az ó-szövetségi áldozatok 
fejtegetésénél, mint az áldozatoknál általában, ki-
emelvén, hogy áldozatra nem az Istennek, hanem mi 
nekünk van szükségünk.1 

Szóval Wieland Ireneus fejtegetésénél egészen 
tudat lannak bizonyul, tulajdonkép azt sem tudja, 
miről van Ireneus művében szó. 

Ami pedig feladatunk második részét, t. i. Ire-
neus összehasonlítását az előbb tárgyalt forrásokkal 
illeti, azzal az előző részletes fejtegetések után köny-
nyen végezhetünk. 

Kezdve az utolsó vacsorai, az eucharistiát alapító 
szavakon, melyekben a kenyér és bor, mint Krisztus 
teste és vére, áldozatként (mely érettetek adatik, 
érettetek ontatik) először jelenik meg; folytatva a 
kenyérből és borból álló eucharistiát először «áldo-
zatnak» (ík>aía) nevező Didachén (A tizenkét apostol 
tanításán), majd a római Kelemen rcpoacpopá-in, antio-
chiai Ignác ftuataarrjpiov-ján, Jusztin az újszövetségi 
áldozatot határozottan kenyérbe és kehelybe, illetőleg 
Krisztus testébe és vérébe helyező, majd az alex. Ke-
lemennek a Logos-t áldozati tárgyként megnevező 
tanításán végigtekintve : az ősforrások egyikében se 
akadunk oly áldozati jegyekre, melyekből nem kel-
lene az oblatio rei sensibilis értelmében egy külső, 
látható áldozatra következtetnünk, vagy amelyek 
bármi tekintetben is divergensek volnának Ireneus 
imént bemutatott áldozati felfogásától. 

A legbiztosabb inductióra, az összes ismert s a 
fönnebbiekben letárgyalt forrásaink tanúságára tá-
maszkodva mondhat juk tehát, hogy Ireneus az ős-
keresztény áldozat fölfogásában semmiben sem 
különbözik elődeitől; ennélfogva nyilvánvaló a tény, 
hogy az őskeresztény áldozat fogalmán semmit sem 
változtatott. Ami különbség mutatkozik előadásán, 
az az eucharisztikus elemek, a kenyér és bor, oly 
természetes jegyeinek a kiemelése, mely azokat az 
utolsó vacsorán csak úgy illette meg, mint megilleti 
a mai nap ; termények azok mindenkor s lia Ireneus, 
amit mi magától értetődőnek szoktunk venni, külön 
is kiemelni találta szükségesnek, azt a gnosztikusok-
kal szemben elfoglalt álláspontja követelte. 

1 L. Schanz : Die Lehre von den hl. Sacramenlen. 45Ü. 1. 

Érdekes jelenség különben, hogy a pro t. Scheel 
is Bousset «Theologische Bevue»-jében, tavaly (1911 
szept. számában 331. 1.), foglalkozva WTieland művé-
vel, nem találja azt egészen alaposnak, sőt ú jonnan 
fölvetendőnek gondolja a kérdést: vájjon Ireneus 
áldozati fogalma csakugyan idegen az őskeresztény-
ségtöl? Scheel ugyanis az előző forrásokban is találja 
e fogalom nyomait, sőt úgy látja, hogy «a kifejezetten 
tradicionalisla Ireneus tudatosan semmi új elemet 
sem vitt bele a theologiába.»1 

Miután azonban Wieland különösen Jusztinnal 
állítja szembe Ireneust, ismételjük meg röviden 
Jusztin tanát az újszövetségi áldozatról. Dialogus-a 
41. és 117. fejezetében foglalkozik vele s akárcsak 
Ireneust hallanók, úgy beszél róla, még a Malakiásra 
való hivatkozása is ugyanolyan. A 41. fejezetben a 
Malakiás által jövendölt áldozatnak a Krisztustól 
rendelt eucharisztikus kenyeret és bort mond ja ; a 
117.-ben, ugyancsak vonatkozással Malakiás jöven-
dölésére, azokat az áldozatokat nevezi kedveseknek 
az Isten előtt, melyeket Krisztus írt elő, azaz amelyeket 
a keresztények a földkerekségen az eucharisztikus 
kenyérben és kehelyben bemulatnak. A tárgyi azonos-
sághoz tehát Ireneus és Jusztin között szó sem fér. 
De az áldozat szerzőjéről is egyformán beszélnek, 
mindkettőnek Jézus Krisztus az. Jusztin szerint: 
Jézus Krisztus írta elő az újszövetségi áldozatot, 
Ireneus szerint: Jézus Krisztus tanított rá az újszö-
vetség új áldozatára. Jusztin szerint az eucharisztikus 
elemek: a kenyér és bor (illetőleg Krisztus teste és 
vére) áldoztatnak föl, Ireneus szerint a kenyér és bor, 
mint a természet terményei. Gondolom, Jusztin 
kenyere és bora szintén földi termény volt. 

Tudjuk, hogy Wielandot, illetőleg Harnackot, úgy 
Jusztinnál, mint az alex. Kelemennél az imák emle-
getése tévesztette meg. De ez a kérdés is tisztázva 
áll előttünk. Az imának, mint tágabb értelemben 
vett áldozatnak s mint az istentisztelet bensőségét 
az ember részéről kifejező aktusnak, csakugyan nagy 
ériéke van, összehasonlítva akár a zsidók, akár a 
pogányok véres, nyers áldozataival szemben. S 
amennyiben ezt célozták azok az áldozatok — igaz, 
hogy Isten ezt még positiv intézkedéseivel se tudta 
elérni propter duritiem populi — annyiban voltak 
előkészítői az újszövetségi áldozatnak. De nem vol-
tak maga az újszövetségi áldozat, csak az áldozatot 
kisérő benső áhítat kifejezői. Haec enim Christiani 
quoque sola peragere didicerunt, etiam in recorda-
tione alimoniae suae siccae et liquidae, mondja 
Jusztin. A félreértés tehát onnan támadt, hogy amit 
Jusztin a zsidók, alex. Kelemen pedig a pogányok 
kioktatására tartott szükségesnek, sürgetve a rosszul 
felfogott cs rosszul értékelt áldozati külsőségek he-
lyébe a bensőséget, a szív emelkedését Istenhez, 
mint a keresztény ember istentiszteletének lénye-

1 Der Katholik (folyóirat), 1912. 70. 1. 
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ges föltételét, azt Harnackék a keresztény áldo-
zattal magával zavarták össze, pedig mind Jusztin, 
mind alex. Kelemen a keltőt világosan megkülön-
böztette. 

Az ellenkezés Ireneus és Jusztin között a keresz-
tény áldozat tekintetében tehát a valóságban, a ránk 
hagyományozott műveikben, nincs meg, azt Harnackék 
csak úgy rájok fogták. 

Végül, mint láttuk, még a kortárs Tertulliánt is 
szóba hozza Wieland; de már nem azért, hogy rá, 
mint az imás áldozat tanujára hivatkozzék, Tertul-
lián még neki sem alkalmas többé erre a célra,1 

hanem csupán csak Ireneus nézetének újdonságát 
akarja jellemezni azzal, hogy ime «még Tertullián-
nál sem található az áldozat tekintetében élesen 
elhatárolt terminológia»; mert egyszer ohlatio-t mond, 
másszor meg sacrificiumot. Ez azonban már csak 
allele terefere Wieland részéről, hiszen az előbbi 
forrásokban is előfordul oíferre, nevezetesen Jusztin-
nál kétszer is (rçoieEv); ami Harnackot is arra bírta, 
hogy, bár kelletlenül, áldozatnak ismerje el az eucha-
ristiát a legősibb keresztény felfogásban. 

Végeztünk. 
Fölvett tételünk, az őskeresztény áldozat, mint 

oblatio rei sensibilis, mint Krisztus testének és véré-
nek a föláldozása, ezzel Harnackékkal szemben a 
legszigorúbb tudományos módszer szerint be van iga-
zolva s végigtekintve kutatásunkon, bizvást ismétel-
hetjük Rauschennel : Wieland hat seine These nicht 
bewiesen; sie ist auch wissenschaftlich abzulehnen.2  

A tudomány nem támogatja Wieland nézetét. Az ős-
keresztény imás áldozatról semmit sem tud. Dudek. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Méltóságos Uram ! A görög kath. magyar egy-

házmegye létesítése, úgylátszik, már befejezett tény 
s ezért nem szorul védelemre a kath. sajtó részéről. 
Mégsem hagyhatunk szó nélkül néhány állítást, me-
lyek a Gyulafehérváron megtartott román tiltakozó 
gyűlésen hangzottak el. 

Már maga a gyűlés is elárulta, hogy itt a val-
lási érdek csak cégér: ott volt ugyanis a román ve-
zérférfiak kara majdnem teljes számban. Már pedig 
ezek közül nem kevés a görögkeleti. Micsoda illeté-
kességük van ez utóbbiaknak, hogy a gör. kath. 

1 Tertullián nehéz értelmezésű iratai az áldozati foga-
lom kérdésében minden kétségen felül ál lanak; más szem-
pontból, t. i. a reális praesentia tekintetében azonban való-
ságos harci tere a ker. felekezeteknek, amennyiben a luthe-
ránusok úgy, mint a kálvinisták, mint a zwinglianusok egy-
képen Tertullián irataira hivatkoznak százféle eltérő nézetük 
vitatásánál. L. Leimbach : Beiträge zur Abendmahlslehre Ter-
tullians. Gotha, 1874. (Több kontroverz textussal a lutherá-
nus companatiót igyekszik bebizonyítani). — Glattfelder : 
Tertullián Eucharistia-tana. Hittud. Folyóirat. 1908. 493. 1. 

2 Rauschen: Euch, und Buszsakr. 66. 1. 

egyház ügyeibe ártsák maguka t? De térjünk át a 
határozatokra és azok megokolására. 

Maniu dr. előadó terjesztette be és indokolta a 
bizottság által készített javaslatot s ha helyes az 
«Alkotmánya-bán (1912. május 30-iki szám) közöli 
kivonat, ugyancsak kevéssé katholikus gondolkozást 
árult el. 

1. Azt állítja, hogy «megsértetik a román egyház 
területi épsége és liturgikus nyelve». A román litur-
gikus nyelv a liturgiába elbirtoklás út ján csúszott 
be. Tehát a románoknak nem lehetne kifogásuk az 
ellen se, ha a magyarnyelvű görög katholikusok a 
magyar nyelvét is, épen ilyen módon, be akarnák 
hozni a liturgiába. De nem is erről van szó. Hanem 
igen is arról, hogy a liturgia eredeti nyelvét, melyen 
Aranyszájú szent János és Nagy szent Vazul végezték 
az istentiszteletet, visszaállítsák ősi jogaiba. És ime 
a román fölszisszen, ha a jogos tulajdonos jelent-
kezik ! 

2. «Fölolvassa az Unió okmányát és az 1853-iki 
pápai bullát, amellyel bizonyítani kívánja, hogy . . . 
az érsek egyháztartományának beleegyezése nélkül 
területéből egy egyházközség sem szakítható ki.» 
(Úgy hiszem inkább azt akarta mondani, hogy az 
érsek beleegyezése nélkül egyháztartományának te-
rületéből egy egyházközség sem szakítható ki.) Tehát 
a pápának nincsen joga a szükséglet szerint új egy-
házmegyéket létesíteni? A status quo örökre fönn-
tartandó, akárhogyan gyarapszik a népesség, akár-
hogyan változnak is meg a viszonyok? Ezek szerint 
már a lugosi és szamosújvári egyházmegyék fölállí-
tása is jogtalan volt. Jogtalanság volt az is, hogy a 
pápa pár évvel ezelőtt a nagykárolyi egyházközséget 
a nagyváradi egyházmegyéből átcsatolta a munkácsi-
hoz. Hogy egyébként a görög nyelvű liturgia mennyi-
ben veszélyezteti a liivek anyanyelvét, nem világos. 
Ezenkívül még a hitet is fenyegetné az új püspök-
ség M. szerint ! Ez már pláne páratlan dolog az egy-
háztörténelemben, hogy a püspökségek fölállítása 
legyen az üldözés egy neme. 

3. A határozati javaslat pontjai közül érdekes 
mindjár t az első, mely szerint «(az új egyházmegye 
fölállításával) politikai és nem hitéleli szükségleteket 
követnek.» Kérik a szentszéket, hogy «egy hű nép 
természetes jogait és lelki szükségleteit ne tegye ki 
mások utópisztikus törekvéseinek.» Ezek szerint nem 
a Szentatya a lelki szükségletek illetékes birája, ha-
nem ügyvédek és politikusok. Viszont az erdélyi gö-
rög katholikusoknak lelki szükséglete, hogy a több-
nyire Szabolcs, Szatmár és Biharban lakó liivek ne 
kapjanak püspököt. 

De elég a szofizmákból. A szemlélő azonban még 
egy tanulságot vonhat le mindebből. Még az új egy-
házmegye sem fogja megszüntetni a sok huzavonát a 
görög katholikusok között. Ez utóbbinak alapja a 
nemzetiségi kérdés és ez meg fog maradni ezentúl 
is. Eddig voltak gör. kath. hitközségek román és 
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ó-szláv s hellyel-közzel magyar liturgiával. Most hozzá 
fog még jönni a görög. De csak szórványosan. Mert 
aligha fog sikerülni, a már most magyar liturgiát 
használó egyházakat visszacsavarni a görögre. Néhol 
már 10—15—20 év óta használják a magyar szöve-
get s előttük van a románok példája. Rendeleteket 
kiadni s azoknak engedelmeskedni, két nagyon kü-
lönböző dolog. Megmarad továbbá a naptár-kérdés, 
mely pedig még a polgári életben is annyi bajt okoz. 
Megmarad végül még a rituális-terri torialis kérdés. 
A görög katholikusok nem érzik át azt, hogy ha 
valahová bevándorolnak, az ottani illetékes püspök 
alatt kell állaniok. A Felső-Magyarországból Erdélybe 
vándorlók inkább a latin templomba járnak, mint-
sem a görög katholikusba, pedig ez utóbbi ugyanazt 
a rítust használja, csakhogy román szöveggel! Már 
most is vannak Erdélyben szétszórva magyar anya-
nyelvű görög katholikusok, kik az új püspökséghez 
akarnak csatlakozni. Ha teljesül az óhajuk, mekkora 
kellemetlenség minden illetékes tényezőre a perso-
nalis iurisdictio intézményének meghonosítása. Ha 
nem teljesül, még apostasiával is fenyegetőznek. 

Csak ezért akartam rámutatni mindezekre, hogy 
a túlzott hazafias fölbuzdulásban a kath. közvélemény 
ne feledkezzék meg az egyházi szempontokról se 
E tekintetben az új püspökség még sok fejtörést fog 
okozni. 

Maradok a Méltóságos úrnak alázatos szolgája 
Erdélyi pap. 

Jelentés a Horváth-féle pályázatról. 
A budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egyetem 

Hittudományi Kara 1910. márc. 3-án tartott V. rendes 
ülésében a következő tételre hirdetett pályázatot : 
«Eredeti források alapján s a tudomány mai szín-
vonalán ki kell mutatni a kereszténység természet-
fölötti eredetét történelmi lefolyásában, okaiban és 
tényezőiben, különös tekintettel a zsidó apokalypti-
kára és az alexandriai vallásbölcseletre, továbbá a 
hellenismusra és a misztériumokra, valamint a 
szóba jövő keleti vallásokra.» 1911. szeptember 15-iki 
határidővel és 3000 K jutalommal a Horváth-féle 
alapból. 

A határidőig két pályamunka érkezeit. A Kar 
két szakbiráló beható ismertetése alapján 1912. jún. 
1-én tartott VIII. rendes illésében a pályadijat a 
beérkezett müvek egyikének sem Ítélte oda, sőt 
átdolgozásuk jutalmazása iránt sem nyújt reményt. 
A dolgozatok szerzői munkáikat a jeligék bejelen-
tése mellett a mondott Kar dékáni hivatalában naponta 
d. e. 10—12 óra között vehetik át. 

Kelt a budapesti Kir. Magyar Tudomány-Egye-
tem Hittudományi Karának VIII. rendes üléséből. 

Budapest, 1912. június hó 1-én. 
Zubriczky Aladár dr. 
hittud. kari e. i. dékán. 

M. R o z s n y ó . A küldött összeg 1912 első felére szól. 
T. Heves . Úgy látszik szeptemberre marad. 
M. K o s á r f a l v a . Meg nem állhatom, hogy itt meg ne 

köszönjem a «Religio»-hoz való állandó ragaszkodását. Hét 
éve már annak, hogy ezt tapasztalom. Ha egyúttal a tanítvány 
ragaszkodása is megnyilatkozik ebben, annál szebb öntől. 

V. N a g y s z e b e n . Minduntalan érezzük, mennyire szük-
séges volna a magyar egyházjogi kérdések állandó fejtegetése. 
A finomult jogi érzék a kellő tudással mily más szint adna az 
egész életnek. Ez a terület el van hanyagolva, itt nem kutatnak. 

N. B u d a p e s t . Ne beszéljen erről, kérem. Szinte gyanús 
már énelőttem az az ember, aki a protekció ellen szaval. 
Bizonyosan nem sikerült neki valamit elérni a protekció 
dacára sem, azért jár a szája. Hiszen futkos itt mindenki és 
kapkod füliöz-fához. Utálatos egy helyzet minden bizonnyal, 
kivált azok szemében, akiket minduntalan protektoroknak 
kérnek fel ; de úgylátszik a világ nem lehet meg nélküle ; 
tehát ne lármázzanak olyasmi ellen, amit a legtöbben 
igénybe vesznek. Valóságos farizeismus ! 

E . I .öcs. Ha az a linoleum-gyáros árjegyzékén védjegy-
ként a «húsvéti bárányt» használja, helytelenül teszi, a rend-
őrségnek észre kellene ezt vennie. De lia kath. orgonagyá-
ros egy nem kath. imaliáz számára készít orgonát, azt mate-
rialiter, mint ipari készítményt szokták tekinteni s egysze-
rűen üzlet számba venni, mint a kőműves vagy az asztalos 
munkát. 

A P r o t e s t á n s E g y h á z i é s I s k o l a i L a p n a k , B u d a p e s t . 
Magyarázata a «protestáns liberalizmusról» a legbensőbb 
ellenmondásban szenved. Azt mondja, hogy az «a szentírás-
ban foglalt örök isteni kijelentés állal kötött és korlátozott 
liberálizmus» ; cz ugyan üres frázisnál nem egyéb, de még 
megjárja. Amikor azonban hozzá teszi, hogy ama isteni kijelen-
tés «vizsgálatában nem csupán a kutató értelem, hanem a Lélek 
állal megvilágosított teljes emberi lélek kell hogy vezérünk 
legyen», már darabokra törte szét az írást ; mert oly miszti-
kus korlátot állított melléje, melyet, Michaelissel szólva, még 
senki sem tapasztalt. Ön se. A valóságnak megfelelőleg 
a kutató értelem marad tehát csupán, mely aztán megold 
minden kötőféket s olyan korlátlanságot teremt, hogy abból 
az isteni kijelentésből nem marad más, mint a quot capita, 
tot sensus. Uti figura docet. Minek tehát ámítani magát holmi 
nem létező korlátokkal ! Krisztus nem könyvet adott a világ 
kezébe, hanem az apostoli testületet bízta meg tana élő szó-
val való hirdetésével s azt mondta : aki titeket hallgat, engem 
hallgat. íme itt a korlát, mely köti a keresztényeket! 

TARTALOM : A kath. egyház és a modern iroda-
lom. IV. Vasvári Ödöntől. — Hartmann Ede transcenden-
tális realizmusa. I. Madarász István dr.-tól. — Roger 
Bacon a megismerésről. III. (Vége.) Czakó Ambró dr.-
tól. — Papok Otthona. K. L.-től. — Egyházi világkrónika. 
—y —la-tól. — Tájképek. XIV. (Az üdülés.) Mestertől. — 
Irodalom. Madarász: A modern materializmus. Kőhegyi 
József dr.-tól. — Manser : Das Verhältnis von Glaube 
und Wissen bei Averroes. II. (Vége.) Faust Antaltól. — 
Seminer: A munka megszenlelése. I. Mattyasóvszky 
Kasszián dr.-tól. — Az őskeresztény áldozat Ireneusig. XIII. 
(Ireneus : Adv. Haer. IV, 29, 5 : Krisztus teste és vére 
az újszövetség új áldozata.) Dudektöl. — Levél a szerkesz-
tőhöz. (A gör. kath. magyar püspökségről.) Erdélyi 
paptól. — Jelentés a Horváth-féle pályázatról. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Tiartmann "Ede transcendentalis realizmusa. 
( n o 

I lar tmann dr. realizmusa a világmindenség meg-
magyarázására három szférát fogad el: 

1. A szubjektiv-ideális szféra az emberi öntudat-
nak a világmindenségről alkotott meggyőződése. Ez 
kiindulási pontja a megismerésnek, a kutatásnak. 
Ennek az öntudati tartalomnak tökéletesítése és gaz-
dagítása az egyéni cselekvés célja. De ez a felfogás 
nem azt jelenti, hogy esse = percipi, mint Berkeley 
és minden transcendentális idealista elmélet állítja. 
A természet nem pusztán öntudati jelenség, képzet 
vagy érzet. Ez az éremnek az egyik oldala csupán. 

2. Az érem második oldalát alkotja az objektív-
reális szféra, vagyis a valóságosan, önállóan, az em-
beri öntudattól függetlenül létező természet. Míg a 
naiv realizmus az öntudat tartalmát lényegileg azo-
nosítja magával a természettel; míg a transcenden-
tális idealizmus a természetet álomképpé sülyeszti 
le, addig a transcendentális realizmus valóságos létet 
tulajdonít ugyan neki, de nem azonosítja teljesen az 
öntudat felfogásával. Ez a realizmus nem lát célt a 
természetben, hanem eszközt a szellem kifejleszté-
sére s a harmadik magasabb szféra megismerésére. 

3. A transcendentális realizmus nem látja ki-
merítve a természetet az anyagi világban s a mecha-
nikában, ott csak azt az influxus physicus-t látja, 
mely az anyag jelenségeit teremti elő. Ez tehát sem 
nem naturalizmus, sem nem materializmus. A trans-
cendentális realizmus a világfolyamatban oly össz-
hangot, oly célszerű s törvényszerű működést lát, 
hogy az eddig említett két szférával nem tudja meg-
magyarázni, ép azért e törvény- s célszerűség, vala-
mint az egész világfolyamat forrásául és végokául 
egy harmadik, úgynevezett metafizikai szférát fogad 
el, mely mint egységes harmadik a subjektiv-ideális 
szférát az objektiv-reálissal összeköti s mely, mint 
egységes lény a világ szupraindividuális célszerűségét 
idézi elő.1 

1 Die m e t a p h y s i s c h e S p h ä r e ist d e r l e t z t e G r u n d d e r 
W e l t g e s e t z l i c h k e i t u n d W e l t h a r m o n i e u n d d a s l e t z t e Ziel d e s 
W e l t p r o z e s s e s , d a s i d e n t i s c h e Dr i t t e , d a s d i e o b j e k t i v - r e a l e 
u n d d i e s u b j e k t i v - i d e a l e S p h ä r e m i t e i n a n d e r v e r b i n d e t , u n d 
a l s e i n h e i t l i c h e s W e s e n d a f ü r b ü r g t , d a s s d i e K a u s a l i t ä t u n d 

Hartmann tehát elismeri a szellem-anyag, ön-
tudat-lét dualizmusát s elitéli azt a monizmust, amely 
az ismeretelméleti idealizmusban akarja ezen ellen-
tétek egységesítését elérni. E dualizmus nélkül nincs 
megismerés, legfeljebb intuíció. Megismerés csak ot 
lehetséges, ahol a megismerő alany a tőle különbözőt 
s független, valóságos létet öntudata körében meg-
jelenteti.1 

Az öntudat még nem cselekvés, az öntudat 
mögött cselekvő alany rejtőzik, mely csak közvetve 
a megismerhető tárgyak útján lép összeköttetésbe 
vele. 

A megismerési folyamatban nem metafizikai 
egységet magyarázó elvekről van szó, hanem ellen-
tétekről, lét s öntudat, dolog és gondolat, reális és 
ideális valóság, tárgy és alany, világ és én, ismeret 
s megismerő között.2 

Az ismeretelméleti monizmus szkepsziszhez vagy 
pluralizmushoz vezet, mert ha következetes akar 
lenni, annyiféle világot (álomképes világot) kell el-
fogadnia, ahány megismerő öntudat létezik.3 

Eddig egészen helyes és elfogadható Hartmann 
felfogása. Nem követhetjük azonban a metafizikai 
szféra pantheizmusához. 

A világmindenség végoka az abszolút öntudatlan 
szellem. Ez az öntudatlan szellem hozta létre a vi-
lágot, a természet és az öntudat eme öntudatlan 
szellem abszolút ideájának dinamikai megvalósulása. 

F i n a l i t ä t d e r I n d i v i d u e n n i c h t a n e i n a n d e r v o r b e i s c l i i e s s t , 
s o n d e r n s i ch t r i f f t u n d e i n e W i r k u n g u n d s u p r a i n d i v i d u e l l e 
Z w e c k m ä s s i g k e i t erz ie l t .» Naturphilosophie, 10. 1. 

1 «Ein E r k e n n e n o h n e d i e s e n D u a l i s m u s a l s G r u n d l a g e 
w ä r e k e i n E r k e n n e n m e h r , s o n d e r n e i n e a b s o l u t e I n t u i t i o n , 
in w e l c h e r d i e a b s o l u t e I d e n t i t ä t v o n i d e a l G e s c h a u t e m u n d 
r e a l G e s e t z t e m b e s t ä n d e . . . A l l e s b e w u s s t e E r k e n n e n b e r u h t 
d a r a u f , d a s s e in v o r h a n d e n e s r e a l e s E r k e n n t n i s s u b j e k t e in 
v o r h a n d e n e s r e a l e s Se in s i ch f ü r s i c h v e r g e g e n w ä r t i g t , o d e r 
i n n e r h a l b s e i n e r B e w u s s t s e i n s s p h ä r e a b b i l d l i c h r e p r ä s e n t i e r t » . 
H a r t m a n n : Grundproblem der Erkenntnisstheorie, 114. 1. 

2 «Im E r k e n n t n i s s p r o z e s s h a b e n w i r e s e b e n n i c h t m i t 
m e t a p h y s i c h e n P r i n z i p i e n z u t u n . . . s o n d e r n m i t d e m G e g e n -
sa tz v o n Dase in u n d B e w u s s t s e i n , Se in u n d W i s s e n , D ing u n d 
D e n k e n , B e a l e m u n d I d e a l e m , O b j e k t u n d S u b j e k t , We l t u n d 
I ch , E r k a n n t e m u n d E r k e n n e n d e m . » U. o. 

3 A l m a v o n H a r t m a n n : E. von Hartmanns Konkreter 
Monismus, i. m. II. 181. 1. 
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A természet tehát szellemtől származik, a szellem 
elrejtve lappang benne, s célja az öntudat bölcsőjéül 
szolgálni.1 A világmindenség t. i. kifejlődik az ön-
tudatlanból s fejlődik számos fokozaton keresztül 
az öntudat felé. Az egész világfolyamat nem egyéb, 
mint a szellem öntudatra ébredése, fejlődés az ön-
tudatlanból az öntudat felé.2 A szervetlen világ fiziko-
kémiai berendezettségével az első lépés, ezt követi 
a növényi, majd az állati élet fokozata s végül az 
emberi öntudatban éri el a fejlődés tetőpontját. E két 
utóbbi fokozaton jelenik már meg a szubjektiv-
ideális tényező, de csak az ember tudatos gondol-
kodásában éri el azt a fokot, mely az embert arra 
képesíti, hogy a világfolyamattal szemben állást fog-
laljon és az általános finalitás szolgálatába szegődjék. 
Az alsóbbfokú lét s élet a felsőbbfokú kifejlesztésére 
szolgál. Mindenütt tehát nagy célszerűség, harmónia, 
egyetértés. 

S ép ez az, ami Hartmann elméletét tarthatat-
lanná teszi. Ha a világfolyamat tényleg célszerű, s 
lia az ember öntudatos cselekvésével is csak beillesz-
kedik a világfolyamatba (azt meg nem változtathatja), 
akkor érthetetlen ezt az egész kozmoszt egy, a szer-
vetlen lénynél is tökéletlenebb, mert abszolút ön-
tudatlan szellemtől származtatni. Megtagadja az októl 
azt, amit az okozatban elismer. Sokkal ésszerűbb 
a theisztikus álláspont, mely a világfolyamat cél-
szerűségét öntudatos szellemtől származtatja. Mert 
hiszen, ahol nincs öntudat, ott célszerűség csak 
véletlenül fordul elő. Továbbá megmagyarázhatatlan, 
honnan kerül elő az öntudat. 

A transcendentális realizmus a természettel 
szemben méltányos álláspontot foglal el. Mig a trans-
cendentális idealizmus (Fichte, Stirner, Nietzsche) 
lekicsinyli a természetet s gőgösen fölemeli az ön-
tudatos szellemet,3 addig a transcendentális realiz-
mus meghajlik a természet alkotó s fönntartó szel-
leme előtt, de a természet előtt nem hódol meg, 
hanem azt leigázza.4 Itt sem oktalan borzalom, sem 
üres öntudati gőg nem szállja meg a tudatos szel-

1 «Natur und bewusstes Geistesleben sind blosse Teil-
ausschnitte der absoluten I d e e . . . Die doppelseitige Er-
scheinungswelt ist die dynamische Verwirklichung der ab-
soluten Idee des unbewussten Geistes.» Naturphilosophie. 12. 1. 

2 «Der transzendentale Realismus ist noozentrisclie, aber 
keineswegs anthropozentrische Auflassung, denn sie führt 
zwar kosmogenetisch vom Geiste durch die Natur zum 
Geist, aber sie sieht in dem bewussten menschlichen Geist 
erst ein Posterius der Natur und ihr Prius in dem unbe-
wussten absoluten Ge i s t . . . Der Naturprozess ist die harte 
Arbeit des Zusichselberkommens des Ceistes» Naturphilo-
sophie, 11. 

3 Die dem transzendentalen Idealismus gemässe Stim-
mung ist die Geringschätzung der Natur und der Hochmut 
des bewussten Geistes. Naturphil. 13. 

4 «Vor dem Geiste der Natur gesetzt hat und stetig 
weiter setzt, vor seiner Macht und Grösse beugt sich der 
bewusste Geist in Ehrfurcht, vor seinem Werke nicht». 
I. m. 14. 

lemet, hanem az a helyes és méltányos felfogás, 
mely mindakét szférát teleologice a metafizika alá 
rendeli.1 A transcendentális realizmus nem becsüli, 
nem kicsinyli le a természetet, mert jól tudja, hogy 
az egész létföltétele a természet, mely nélkül ön-
tudatos szellemi életet sem élne. A tudatos szellem 
gyöngeségének és függésének tudatában hódolattal 
borul le az öntudatlan szellem előtt, de a természet-
nél, mint eszköznél, mégis magasabbnak tartja magát. 

Ha eltekintünk az abszolút öntudatlan szellem 
abszurd fogalmától, egész keresztény világnézetet 
építhetnénk ki Har tmann eme realizmusából. így is 
hasonlíthatatlanul fölötte áll Hartmann e felfogása az 
összes monisztikus ismeretelméleteknek. 

Madarász István dr. 

Néhány adat a nyitrai püspökség XV77. szá-
zadából. " (in.) 

Piísky János lemondása után a nyitrai püspök-
ség élére Szelepcsényi György (1648—1666) került. 

Született Nagyszombatban 1595-ben. Atyja Mihály 
szegény nemes ember volt, édesanyja Gyürky Zsu-
zsanna. Eleinte szülővárosában végezte tauulmányait ; 
a kiváló tehetségű ifjúra irányították Pázmány pri-
mas figyelmét, aki felkarolta őt és bölcseleti meg 
theologiai tanulmányok elsajátítása végett Rómába 
küldötte, ahol éles vitatkozásaival, ernyedetlen buz-
galmával és jámborságával egyaránt kitűnt. Hazájába 
1627-ben visszajött és a szempci plébánia vezetésé-
vel bizták meg; itt nem sokáig működött, 1636 j anuár 
3-án már esztergomi kanonok. Az 1638-ban tartott 
nagyszombati zsinaton résztvesz és a határozatokat 
mint földvári apát írja alá. Nemsokára szentgyörgy-
mezei prépost, 1641 december 15-én éneklő kano-
nok, 1642 november 21-én novi-i címzetes püspök 
és december 27-én pilisi apát. Ezen gyors emelke-
dést betetőzi az 1643 júl ius 15-én neki adományozott 
csanádi püspökség, ahonnan már november 20-án 
Pécsre helyezik át. 1644-ben bozóki apát, szeptember 
5-én veszprémi, majd egri püspök lesz. 1648 ápril 
18-án a lemondott Püsky helyébe Szelepcsényi György 
neveztetett ki nyitrai püspökké és egyúttal kancellárrá, 
mert az ez évi országgyűlés III. fejezete 27-ik pont já-
ban már ez a címzése. 1657-ben a nyitrai piispök-

1 In seinem geistigen Wesen erhaben über Raum und 
Zeit, hat der bewusste Geist ewiges Leben in der Einheit mit 
den ewigen absoluten Geist und kann lächelnd hinabblicken 
auf die zeitliche Extension des Naturprozesses, die der Ewig-
keit in jedem Zeitpunkt gleich fern und entgegengesetzt bleibt. 
Hier gibt es weder törichtes Grausen und Schaudern vor 
der Natur mehr, noch überspannte Überhebung über sie 
und Grössenwahn des Bewusstseins, sondern Unterordnung 
beider Erscheinungssphären der Welt unter die meta-
physische Sphäre und teleologishe Überordnung der sub-
jektiv-idealen Erscheinungssphäre über die objektiv-reale. 
Naturphilosophie, 15. 

» L. a Religio 292. lapját. 
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ség administratora cím megtartásával kalocsai, ma jd 
1666 január 15-én esztergomi érsekké neveztetett ki. 

Kevés ember van hazánk történetében, akit oly 
sötét színekkel ecseteltek volna, mint Szelepcsényit. 
Talán legszomorúbb világításban állítja elénk Acsády 
Ignác.1 Vádaskodó állításait kellő értékükre leszállította 
Dudek János dr.2 Hazai történelmünk egy kiváló 
búvára, de szerényen elvonult munkása, boldogult 
Vagner József azt kérdezi épen Szelepcsényiről be-
szélve : «támad-e a második évezredben egy magyar 
Janssen, ki a magyarországi katholicismus történelmi 
apologiáját megírja?»3 Bizonyára akad m a j d ; mert 
nagyjaink emlékét szeplőtelenül megőrizni a kései 
unokák feladata. 

Szelepcsényi mint nvitrai püspök a morvahatár 
kiigazítására, valamint Lubló várának birtokára 
nézve országgyűlési megbízott volt. A trencséni 
jezsuiták részére adományozott szkalkai apátság bir-
tok-levelét megerősítette. Ugyancsak Trencsénben 
alapította a Szent-Háromságról nevezett oltárjavadal-
mat. II. Rákóczi Györgynél követségben járt 1657-ben. 
Gondosságával 1666-ban, sőt valószínűleg már 1663-
ban, midőn a törökök Nyitrát elfoglalták, megmen-
tette a nyitrai káptalani hites levéltárat. Ekkor a 
székesegyházat lóistállóvá tették, szent Zórárd és 
Benedek vértanuk ereklyéit kidobták s a kereszté-
nyek azokat összeszedvén a Tormos melletti Szent 
Márton templomában elhelyezték.4 Nyitra sokat szen-
vedett, de leginkább a vár és a benne lévő székes-
egyház. Szelepcsényi az elpusztult székesegyházat 
helyreállíttatta, fölszerelését gyarapította és ritka szép 
müvészetű, márvány alapzattal biró és alabastromból 
vésett domborművű oltárral ellátta, mely Krisztus 
levételét a keresztfáról ábrázolja. A nyitrai szent 
ferencrendiek templomát három kápolnával és oltár-
ral nagyobbította. Zsolnára 1685-ben letelepítette a 
jezsuitákat, 30.000 frtnyi alapítványt tett számukra, 
melyhez idővel birtokot szereztek, úgy hogy abból 
1773-ban bekövetkezett eltöröltetésük után 51.000 frt 
folyt be a tanulmányi alapba.5 

Szelepcsényi nyitrai püspök és kancellár korában 
1656 dec. 2-án küldte III. Ferdinánd a nagyszombati 
egyetemhez legfelsőbb leiratát, melyben az Immacu-
lata Conceptio hitét kötelezővé teszi az egyetem köte-
lékéhez tartozó minden személyre. A szövegezés 
Szelepcsényi műve.8 

A nyitrai káptalan jövedelmét votiv misék ala-
pításával gyarapította. Szelepcsényi ajándéka a perga-
mentre irott evangeliumos könyv, amelynek bekötési 
tábláján ezüst feszület, B. Sz. Mária, Sz. János képe 
látható a Szelepcsényi-család címerével. 

1 Szilágyi S. A magyar nemzet története. VII. 229. 
2 Kritikai tanulmányok. 245. 1. 
3 Vagner J. Adalékok. 232. 
4 L. Matunák M. Érsekújvár a török uralom alatt. 
s Knanz I. m. II. 385. 
« Katholikus Nevelés. 1911. 229. 1. 

Az említett adományokon kivül a török elleni 
háborúk céljaira 493.000 frtot áldozott ; minden 
ezüstjét pénzverésre, valamint 170.000 frt értékű 
terményeit a haza oltárára szánta. Szakolcán 95,000 frt 
alapítvánnyal collegiumot létesített a jezsuiták számára. 
Éles júdiciumára és nagy éberségére vall az 1682 
október 23-án tartott nagyszombati zsinaton a f ran-
cia papság gallikán tételeinek elitélése, amelyben 
egyúttal hitet tesz a pápa tanítói csalatkozhatatlansá-
gáról, amit a vatikáni zsinaton is emlegettek. Egyház-
megyéjében négy év alatt 63.000 protestáns tért meg. 

Sokat alkotott; buzgó főpásztor és jó hazafi 
volt. Meghalt 1685-ben Letovicon Horvátországban 
élete kilencvenkettedik évében, és végső óhaja szerint 
Mária-Cellben temették el, ahol várja a boldog föl-
támadást. Cserenyei] István dr. 

Általános és titkos választójog. 
Nekünk magyaroknak igen nagy szerencsénk, 

hogy akkor készülünk a választójogi reformra, amikor 
annak megalkotásánál a külföldi államok tapasz-
talataira hivatkozhatunk. A tavasszal német birodalmi 
és a most, június 2-án lefolyt belgiumi választások 
újabb adatokkal és igen megszívlelendő tapasztala-
tokkal szolgálnak az általánosság és titkosság elvén 
nyugvó választójogi rendszerek hatásaira. 

Erre a két választásra nemcsak azért hivatkoz-
hatunk, mert adatai még friss emlékezetben vannak, 
hanem főleg azért, mert úgy a német, mint a belga 
nép történelmi és geográfiái helyzete, továbbá ethno-
gráfiai sajátosságai és általános kulturális viszonyai 
az alapos tanulmányozást leginkább lehetővé teszik. 
Az általános és titkos választójog hatásai máshol is 
megállapíthatók. De más nemzeteknél, pl. a franciák-
nál, a nép jelleméből, vagy a nagy történelmi emlékek 
időnkinti fellángolásából származó helyzetek miatt 
azok nem nyújtanak oly tipikus képet, mint Német-
országban és Belgiumban. 

Ebben a két államban tapasztalhatjuk mindenek-
előtt a gazdasági viszonyok és a politikai jogok ki-
vívásáért indított mozgalmak szoros összefüggését. 
A közélet ott a különböző termelési erők és a jöve-
delem megoszlás ellentétes képviselői szerint hamar 
kialakult. Birtokos és proletár, úr és szolga, tőkés 
és bérmunkás hamar szembekerültek és megindul-
tak az osztályharcok, melyek Németország és Bel-
gium legújabb történelmének társadalmi és politikai, 
tudományos és művészeti ideáljait irányítják. A gaz-
dasági termelőeszközök megteremtették a modern 
osztályharcok nagy és elkeseredett táborait. A hihe-
tetlenül differenciált óriási gépipar és a gépek segélyé-
vel nagyra fokozott tömeges termelés először kiala-
kították a munkásosztályt és azután ebben az osz-
tályban a szocializmust, mint tömegérzést és tömeg-
akaratot. 

Szerencséje Németországnak és Belgiumnak, hogy 
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amikor Marx és Engels az osztályharc jelenségét 
beleillesztették a társadalmi fejlődés mechanikájába ; 
amikor a történelmi materializmus alapjára helyez-
kedett szociáldemokrácia bizonyos konszolidácója 
bekövetkezett és programmpontj ukká vált az a tétel, 
hogy a társadalmi rend változása sohasem békés 
megegyezésből, hanem mindig az uralkodó és alá-
vetett osztályok harcából született meg: a szociál-
demokrácia első prófétái a modern termelési és meg-
oszlási processzust teljesen átértő, emellett a régi 
rendi társadalom felekezeti villongásaiban megedzett 
lelkű, bátor, öntudatos hitű katholikus társadalom-
mal találták szembe magukat. Ez a társadalom visz-
szautasitotta az osztályharc elvét, szervezte a maga 
munkáspártjait és a társadalmi sebek gyógyítása 
körül nem remélt gyakorlati sikereket ért el. Mindaz, 
ami Németországban és Belgiumban a munkások 
munkabérének, lakás- és táplálkozási viszonyainak, 
munkaidejének, társadalmi és kulturális állapotának 
javítása körül történt, nem a merev osztályharc alap-
ján álló szociáldemokrácia, hanem a társadalmi szoli-
daritás elvében keresztény alapokon egyesülő katho-
likus társadalom érdeme. Azért tapasztaljuk azt a 
jelenséget is, hogy a keresztény munkásság közvet-
lenebb befolyást gyakorol ott a törvényhozásra és a 
kormányzásra, mint az osztályharcot valló és a pol-
gári osztályokkal szemben elfogult szociáldemokraták. 

A szociáldemokrácia tanítása lett, hogy az ural-
kodó osztályok gondolkodásától, vallási, erkölcsi, jogi 
és tudományos felfogásától távol álló, sőt azzal 
szemben ellenséges munkás társadalmat kell nevel-
niük. Szerintök az új társadalmi rend bekövetkezté-
hez az szükséges, hogy napról-napra folyó munká-
val minden munkás lelke azokkal a képzetekkel és 
érzésekkel teljék meg, amiket ők hirdetnek ; és hogy 
a munkásosztály minden egyes tagja elismerje az 
osztály-szolidáritást, magát rendelje alá az osztály 
érdekének és társai közös előnyeiért küzdjön. 

A szociáldemokráciának Németországban és Bel-
giumban is hamar törekvése lett a politikai hatalom 
megszerzése: a proletárság politikai diktatúrája. Ujab-
ban, azt mondhatjuk, mindkét államban ez a törek-
vés ad munkásmozgalmaiknak konkrét tartalmat. 

Az evangeliumi eszmék alapján álló munkásság 
ellenben a katholikus társadalom vezetése és hatha-
tós támogatása mellett az egész társadalom és nem 
csupán a proletárság előnyeit és érdekeit tartja szem 
előtt. A maga részére a polgári osztályok támoga-
tásával a munkásvédelem intézményeit, szociálrefor-
mokat követel. Viszont fölismeri az ellentétes osz-
tályokra tagolt mai társadalomban is a közös és 
általános érdeket és politikai küzdelmeiben is együtt 
halad a polgári osztályokkal. 

Az eddig elmondottak után még egy kitérést 
teszünk, hogy a német és belga választójogi rend-
szerekről néhány adattal vázlatos képet nyujtsunk. 

Németországban a birodalmi gyűlés 397 képvi-

selőjét az általános választójog alapján titkos szava-
zással választják. Minden 25 évet betöltött német 
állampolgárnak abban az államban, amelyben állan-
dóan lakik, szavazati joga van. 

Belgiumban a választójogi rendszernek jellemző 
tulajdonsága a többes szavazat. Ott ugyanis a szava-
zati jog kiterjesztése a hozzáfűzött reményeknek meg 
nem felelt. Az egyenlőség elvének merev alkalma-
zása a legnagyobb visszásságokra vezetett. Azért eze-
ket az arányosság elvének alkalmazásával igyekeztek 
mérsékelni. Az újabb reform alkalmával a szavazati 
jogot meghagyták azok kezében, akik az általános 
választójog életbeléptével megnyerték azt, de az ér-
telmi és vagyoni cenzus alapján bevezették a plura-
litás elvét is. Minden 25 éves férfi belga állampol-
gár, aki egy év óta valamely községben lakik, szava-
zati joggal bír. Kettős szavazati joguk van a 35 évet 
betöltött házas, vagy törvényes leszármazóval bíró 
özvegy és legalább 5 frank adót fizető állampolgá-
roknak. Továbbá azoknak is, akik ugyan még csak 
25 évet töltöttek be, de legalább kétezer frank ér-
tékű ingatlannal bírnak, vagy már két év óta leg-
alább kétszáz frank állami, illetve általános nyugdíj-
pénztári évi já radékban részesülnek. A szavazás ott 
is titkosan történik. 

Az érvényben levő választójogi intézmények úgy 
Németországban, mint Belgiumban a gazdasági har-
cok folyamatából szúlettek és két alapvető elvének : 
az általánosság- és titkosságnak a közéletre kiható 
eredményeit általuk világosan szemlélhetjük. 

Az általánosság elvének természetes következ-
ménye, hogy alacsonyabb, tehát kevésbbé mivelt 
rétegek is belekerülnek a napi politika izgalmaiba. 
A pártcélok elérése, a pártprogrammok megvalósí-
tása attól függ: mennyi szavazót tud zászlaja alá 
toborozni egy-egy párt. Minden politikai propagan-
dának az tehát az első törekvése, hogy minél több 
szavazót hódítson a maga részére. A küzdelem nem 
marad a politika területén, hanem átlép a társadalmi, 
szellemi és gazdasági térre is. A szellemi, gazdasági 
és társadalmi élet hatalmas szervezetei azért alakul-
nak és akként rendezkednek be, hogy minél több 
szavazatot nyerhessenek. Ebben a hódító hadjárat-
ban a politika központja az egyén, a szavazó lesz. 
A fényesebbnél fényesebb kínálatok mind boldogsá-
got igéi'nek az önző embernek és cserébe csupán 
azt kérik, hogy csatlakozzék hozzájuk, támogassa 
szavazatával a politikájukat. Bövidebb munkaidő, 
magasabb bérek, kedvező munkafeltételek, különféle 
biztosítások hangzanak állandóan körülötte. Csak a 
nemzetről nincs soha szó ! 

A pártoknak ez az ösztönszerű versenye lassan-
ként elmosódottá teszi a haza fogalmát. A nagy 
nemzeti feladatok és elhatározások eltűnnek a modern 
szocializmus eszméinek a nép legszélesebb rétegeibe 
való bevitele által. Újságok, röpiratok, gyülekezés és 
tüntetések egyoldalú, ferde nevelést adnak a tömegek-
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nek. A békés, nyugodt polgári munkát ideges, beteg 
állapot váltja fel. A faj, a haza, érdekében teendő 
önmegtagadás és önfeláldozás kötelességeiről nincsen 
szó, hanem csak az egyénről, egyéni jogokról, egyéni 
érdekekről. A társadalom legbecsesebb energiáit párt-
tusák, választási taktikák kötik le. A tudomány, mű-
vészet és irodalom kérdései és alkotásai felől a 
meddő napi politika felé terelődik minden figyelem. 

Ilyen körülmények között nem csodálkozhatunk, 
hogy a választójogot és annak gyakorlási módját 
öntudatlanul is szocialisztikus elméletek látószögéből 
tekintik az emberek. 

Az általánosság elve mellett a másik nagy kér-
dés a választójog rendszerében : mi módon gyakor-
landó a választójog? 

Ma már egész irodalma van ennek a kérdésnek 
is. Könyvek, folyóiratok, napilapok szinte állandóan 
foglalkoznak vele. 

Azt, hogy nyilvános, vagy titkos szavazással tör-
ténjék-e a választójog gyakorlása, elméletileg fontos-
nak nem mondhatjuk. A jogra nézve mindegy telje-
sen : akár nyilvánosan, akár ennek kizárásával gya-
korolják. Az igaz hazafiak, akik ismerik és szeretik 
a hazát, akik a nemzeti élet iránt érzett önzetlenség 
érzelmeitől vannak áthatva, akár titkon, akár nyiltan 
szavazzanak, minden esetben a haza javát, boldogu-
lását fogják szem előtt tartani. S viszont, akit önző 
érdekek vezetnek, vagy aki épen ellenséges szándék-
kal van eltelve a haza iránt : titkon épen úgy vissza-
élhet, mint nyiltan a szavazatával. 

Ez a kérdés elsősorban és főleg gyakorlati kér-
dés lévén, gyakorlati szemmel kell azt vizsgálnunk. 

Mindenek előtt hangsúlyoznunk kell, hogy a 
választójogot a haza adja és e jogot egyedül és kizá-
rólag a haza javára szabad gyakorolni. 

Minden választásnál tapasztalt tény, hogy a vá-
lasztó közönség az egyéni tulajdonságok, tanultság, 
vérmérséklet, politikai belátás, jellem, akaraterő 
stb. szerint a legkülönbözőbb összetételű. Vannak, 
akik erős meggyőződéssel vesznek részt a választás-
ban, de mások megnyerésére egy szót se fordítanak. 
Egyesek éppen azért, mert kialakult erős meggyőző-
désük van, fáradhatlanul agitálnak a felfogásuk ter-
jesztése érdekében. Vannak közönyösek, akiknek tel-
jesen mindegy: melyik párt, vagy melyik programm 
diadalmaskodik. Mások, talán a legnagyobb rész, se 
kellő idővel, se intelligenciával nem bír arra, hogy 
önálló véleményt formáljon, hanem pillanatnyi érde-
kek, hangulat, befolyás, erőszak, vagy vesztegetések 
szerint terelődnek egyik, vagy másik párt aklába. 

Olyan társadalmakban, amelyekben a polgárok 
gazdasági és politikai függetlensége nagy, az alkot-
mánytisztelet és jogi öntudat magas színvonalon 
állanak : a választási szabadságot fölösleges félteni. 
De ahol az ipari, gazdasági és hivatali függő viszony 
nagy és e miatt sok választó meggyőződése szabadon 
meg nem nyilvánulhat, ott törvényben kell gondos-

kodni arról, hogy a szavazati joggal birók minden külső 
kényszer, zaklatások stb-től menten, legjobb meggyőző-
désük szerint és egyedül a haza javára szavazhassanak. 

Ez a célszerűségi tekintet szolgált annak a fel-
fogásnak az elterjesztésére, hogy a legjobb a titkos 
szavazás. A francia politikai irodalomban hangoztat-
ták először, hogy: a szavazás titkossága a szavazás 
szabadsága. 

A politikai függetlenség és választási szabadság 
nagyon fontosak ugyan és a szavazás titkos módja 
mellett talán jobban is érvényesülnek, mindamellett 
a választójog természete és ősi alkotmányunk alap-
elvei tekintetéből a nyilt szavazás mellett kell dön-
tenünk. 

A titkos szavazás ugyanis abból a szocialisztikus 
felfogásból ered, amely az államot magánérdekből 
egyesülők összességének tekinti. A szocialista állam-
elmélet a hazában célszerűségi intézményt lát és a 
választójogot az ember-eszméből vezeti le. Emberi 
jognak tartja. Már pedig, ha a választójog az emberé, 
akkor afölött korlátlan rendelkezés illet meg; azt 
szabadon, föltétlenül és minden felelősség nélkül 
gyakorolhatják. 

Ez a felfogás rá illik egy részvénytársaságra, 
szövetkezetre, vagy más efféle magánjogi korporációra. 
De nem alkalmazható a hazára. A haza nem rész-
vénytársaság, nem szövetkezet, nem célszerűségi alkal-
matosság. A haza Isten akaratából jött létre. Isten 
alkotta az emberi kebelbe az életre vezető társulási 
ösztönt. Ő jelölte meg a nemzetek történelmi fel-
adatait és céljait. A haza Istenben bírja forrását, 
valamint Istentől származik a legfőbb rendező és 
vezető államhatalom is, amelynek egyik megjelenési 
formája a választójog. 

Az állam lényege, tulajdonsága, céljai determi-
nálják a szavazati jogot. A szavazók nem a nemzet 
urai, hanem fiai. A választójog nem a szavazóé, 
hanem a nemzeté. A nemzet adja azt fiainak. Ha a 
szavazók szabadon és föltétlenül rendelkezhetnének 
a választójog fölött, akkor tőlük függene, hogy a 
haza javára, vagy megrontására gyakorolják-e az t? 
Minthogy ettől a jogtól a nemzet élete és gyarapo-
dása függ, ennek, valamint magának a szavazónak 
is a nemzet állandó felügyelete alatt kell állani. És 
miután ez a jog a nemzeté, föltétlenül azt senki 
sem gyakorolhatja, hanem csak a legsúlyosabb fele-
lősség mellett. 

Már pedig a titkos szavazás lehetetlenné tesz 
minden ellenőrzést és kivon minden felelősség alól. 

Minden politikai intézményeinkben az állam leg-
teljesebb ellenőrzésére törekszünk és a polgárok 
szigorú felelősségét követeljük. Követeljük a nyilvános 
ságot a gyülekezési, egyesületi életben, a parlamentben, 
aközigazgatásésigazságszolgáltatásban,szóval a közélet 
minden nyilvánulatában és éppen a legfontosabb 
közjognak, a szavazati jognak a gyakorlását rejte-
nők el a nyilvánosság elől? 
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A francia politikusok azt mond ták : a szavazás 
titkossága annak a szabadsága. Inkább azt mond-
ha tnánk : a felelőtlensége. Épen francia példák iga-
zolják legjobban, hogy a szavazás szabadságát nem 
óvja annak titkossága. A szavazó mindig mint párt-
tag jelenik meg az urnánál és a titkos szavazással 
kisiklik a nemzet ellenőrzése alól, hogy egy politikai 
párt ellenőrzése és vas fegyelme alá kerüljön. 

Ép arra kell nevelnünk honfitársainkat, hogy 
meggyőződésüket bátran hirdessék. A férfias nyiltság 
emeli a polgári önérzetet, elvhűségre és felelősségér-
zetre vezet. A titkos szavazási mód bizalmatlanságot 
kelt és gyanakodóvá tesz, rászedésnek, hazugságnak 
és politikai immoralitásnak nyit utat. A műveltség 
terjedése és a gazdasági viszonyok javulása külön-
ben is függetlenebb helyzetbe emelik alsóbb osztá-
lyainkat. És a szabadságot biztosító szigorú törvények-
kel a szavazás befolyását célzó cselekményeket úgy 
is megakadályozhatják. Haldszy Caesar dr. 

Enea Silvio Piccoiomini. 
II. Pius pápa mint renaiszancekori földrajzi útleiró. 

I. 
A klasszikus ókor iránti általános lelkesülést 

semmikép sem tarthatjuk az olasz renaiszance egye-
düli előidéző tényezőjének. A Naphimnusznak ihletett 
lantosa, assziszi szent Ferenc, aki az ég csillagait, a 
növényeket, állatokat testvéreinek és nővéreinek 
nevezett, sem volt kisebb természetbarát. Pedig akkor 
az általános megújhodás még a megvalósulás stá-
diumaiban sem létezett. A nagy természet iránti szere-
tete, rajongása a földkerekség minden élő és holt 
alakulata iránt bámulatba ejti életének szemlélőit. 
Ha szent Ferenc tartalmas életéből csak a természet 
iránti szeretetét figyeljük meg, úgy nem csalódunk, 
ha őt is az általános megújhodás korai előfutárjának 
tekintjük. Rendjének fiaira is átszállt mesterüknek 
nagy természetszeretete. Számosan épen ebben vélik a 
rend gyors elterjedésének rugóit feltalálni. Ha kellő 
tárgyilagossággal figyeljük az eseményeket, ezt a fel-
fogást nem is találjuk a valóságtól messze esőnek.1 

A szellemes humanista, Enea Silvio Piccoiomini, 
aki később II. Pius néven ült szent Péter székén 
(1458—1464), korának egyik legnagyobb természet-
barátja volt és ezzel is fényes tanúbizonyságát adta 
annak, hogy szent Ferencnek méltó fia. Rriese azt 
m o n d j a : «Die Denkwürdigkeiten Pius' II. enthalten 
die schönsten Naturschilderungen, die vor Rousseau 
und Goethe geschrieben sind».2 

Müntz, francia szerző pedig e dologról igy vé-
lekedik: «Pie II. le premier a su peindre dans une 
langue précise et colorée, l'infini variété, la haute 

1 V. ö. Thode: Franz" von Assisi und die Anfänge der 
Renaissance in Italien, 2. Aufl. Berlin 1905. 

2 Briese : Die Entwickelung des Naturgefühls im Mittel-
alter und in der Neuzeit. 2. Aufl. Leipzig 1892. 159., 160. old. 

poésie des forêts et des montagnes; el est le père des 
paysagistes modernes».—1 

Rurckhardt művében azt állítja, hogy az ő szemei 
(II. Piuséi) annyi gyakorlattal birtak, maga pedig a 
megfigyelések révén, különösen az olasz tájképek 
megszemlélése alkalmával, oly gyakorlatra tett szert, 
hogy az első látásra rögtön felismerte annak legjelen-
téktelenebb részeit is. Sokszor megesik vele, hogy 
jelentéktelennek látszó dolognál több ideigidőz,nagyon 
kimerítően és bővebben tárgyalja azt. Ez ne rovassék 
neki hibául fel; nézete szerint ez azért történt, mert 
az olasz tájképek összes szépségükkel és varázsukkal 
igen nagy hatásúak voltak. De halljuk, mit is mond 
II. Piusról: «Wenn man die Genüsse der folgenden 
Päpste damit vergleicht, so erscheint Pius, dessen 
höchste Freude Natur, Altertum und mässige, aber 
edelzierliche Bauten waren, wie ein halber Heiliger».2  

Még manapság is, mondja Pastor, a renaisszancekor 
irodalmának és szellemi áramlatainak e kitűnő isme-
rője, II. Pius példaszerű útleírásai, levelei, tanulmá-
nyai nagy hatással vannak mindazokra, akik valaha 
az olasz tájak varázsos szépségeit látták. Ezért nem 
egyszer az elragadtatás hangján beszélnek komoly 
szaktudósok a renaisszancekor ez ihletett írójáról. 
Annál meggyőzőbben, annál lelkesebben írt az olasz 
tájak szépséges voltáról leveleiben, minél közelebb 
érezte halálát.3 

«Pii II. P. M. Commentarii» cimen összegyűjtött 
iratai között az olasz tájak szépségének ecselelésében 
valóságos mesterdarab számba jöhetnek a követ-
kező c iműek: a szienai tavasz; a tiburi nyaralás; 
a Vicovaro forrásánál elköltött ebéd ; Yiterbo és kör-
nyéke; a san martinói hegyi klastrom: a bolsenai 
tó ; a Monte Amiata megmászása ; a Monte Oliveto 
fekvése; a todi-i kilátás; az albanói hegység; Ostia, 
Porto, Frascati és Grottaferrata leírása. Ezek mellett 
méltó helyet foglalnak el azon útleírások, amelyekben 
Enea Silvio Piccoiomini külföldi utazásait és tapasz-
talatait beszéli el mesteri módon. 

Jelen tanulmányomban csak a legjellemzőbbek 
közül mutatok be egynehányat hű fordításban, amelyek-
ből a nagy humanista geográfust lesz alkalmunk 
megismerni. Lássunk tehát mindjár t egyet. Az alább 
közölt levelet, jóbarátjához, a magyar történelemben 
is jól ismert és ünnepelt humanistához, Giuliano 
de'Cesarini bibornok-legatushoz intézett 1434. j ú -
liusában. Ez időtáj t Silvio a zsinat miatt Basel városá-
ban tartózkodott. Ebben a város fekvéséről, a gazda-
sági élet szépségeiről és végül Németország vad-
regényes folyójáról, a Rajnáról beszél, elragadtatással. 

Tapasztalatait, éleményeit így közli jóbarátjával : 
. . . «Egy megbízható szerző adatai szerint, Seneca 

1 Müntz: Histoire de l'art pendant la Renaissance. I. p. 95. 
2 Burckhardt und Bode: Kultur der Renaissance. 6. 

Aufl. II. 21. és köv. old. 
3 Pastor: Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renais-

sance. II. köt. Freiburg 1904. 26. old. 
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meglehetős gyakran adta át magát a falusi élet látszó-
lagos egyhangúságának. Ilyen alkalmakkor napok 
hosszat jár ta az erdőket, berkeket és csalitokat, nem 
gondolt egj rébre,mint csak a vadászgatásra és mindezek 
dacára mégis vidáman, megelégedetten és kipihenve 
tért vissza tudományos foglalkozásához anélkül, hogy 
ebbéli cselekedetével ártott volna úgy magának, 
valamint a tudományosságnak. így cselekedve, egyet-
lenegy percet sem töltött el unalomban vagy célta-
lanul. Mindenesetre üdvös és igen tanácsos minden-
kinek, aki erős szellemi munkával tölti el idejét, 
időről-időre egy kis pihenést ajánlani, mert ennek 
utána ez fejlesztő hatással bir az akaratra és a munka-
kedvet serkenti úgyannyira, hogy eredményesebb, 
maradandóbb, szebb tettre késztet... 

Amint hallom, vagy nyolcvan évvel ezelőtt Basel 
városában a földrengés oly pusztítást vitt véghez, hogy 
nagyszámú, díszes házaiból alig maradt 100 ép. Ennek 
nyomait fel is leltem e városban. Házai majdnem 
egytől-egyig u jaknak tűnnek fel és egyformáknak 
mondhatók, ez pedig annyira szembeötlő, hogy az 
ember bátran azt hihetné, hogy egy öntőmintából 
kerültek elő. Egyetlen egy épület sem hordja a ré-
giség patináját magán; a régi, földrengés által düle-
dezővé vált házakat lehordták és helyükbe ujakat 
építettek. Ezért ósdi, romokban heverő hajlékot nem 
is találni Basel városában. . . A Rajnán-túli város-
rész Breisgau felé esik, igen termékeny és szőlőkben 
felelte gazdag vidéken. A város másik, szebbik és 
gazdagabb fele két magaslaton épült, amelyeket 
egy valóban pompás völgy választ ketté ; de ezen 
természeti adományt oly ügyesen és művésziesen 
használták fel a város lakói, hogy vándorlásaink 
alkalmával ez nem is tiint fel senkinek sem. Olyan 
a benyomás érzete, mintha csak síkságon járnánk. 
Némely templomnak tetőzete különféle színű üve-
gekkel van befödve és ha ezekre a Nap rásüt, szín-
pompás ragyogást mutatnak. Igen sok ház egyfor-
mának tűnik fel a távolból, ha a környék magasla-
tairól letekintünk az alant elhúzódó városra. Valóban, 
csodálattal kell hogy adózzunk e pompás és festői 
kilátásért. Különösen csinosak a cifra tetejű patrí-
cius házak. Ezeknek tetőzetei különben igen mere-
deken, karcsúan haladnak felfelé azért, hogy a gyakori 
hóesés alkalmával ennek súlya be ne nyomja azokat. 
Jól magasan, a háztetők csúcsain gólyák ütötték fel 
állandó tanyájukat, ott fészkelnek, költenek és nevelik 
fel fiókájukat. Ez a legkedveltebb helyük itten. 
Senkisem bántja őket, szabadon járhatnak, kelhetnek, 
mer t a baselieknél az a fáma van általánosan elter-
jedve, hogy ha valaki gólyafiókákat lop, úgy az öregek 
tüzet dobnak az illetőnek házára. Az egyes házak 
szép kertekkel, gazdasági udvarokkal és kutakkal 
vannak ellátva. A kertek és udvarok igen sok madár -
nak jó búvóhelyet nyújtanak a kemény téli fagyok 
és az időjárás viszontagságai ellen. Szép énekük és 
fürge játékuk kellemes benyomást tesz a figyelőre. 

Bárhova menjünk e városban az utcák mindenütt 
tetszetősek és szépek. Igen sok tágas és szép köz-
tere van Basel városának. A vásárterek közkutjai 
igen bővek, a víz jóizű és kristálytiszta. Ezeken kívül 
majdnem minden egyes lakóháznak is van saját kútja. 
A toskanai Viterboban sincsen ennyi egyrakáson. 
Az elővárosokban igen sok nagy kiterjedésű rét és 
mezőségek láthatók, fákkal, pázsittal sűrűn beültetve. 

A fák közül különösen sok a tölgy és szil, ezek-
nek ágait úgy rendezik el, hogy igen nagy árnyékot 
szolgáltassanak, mert ezek alá menekülnek a lakók 
a Nap forró sugarai elől a nyári évad alatt. A nyár 
itt feltűnően rövid. Basel városa igen termékeny 
vidéken, jó termő talajon épült. Igen sok jóminő-
ségű bora és búzája van; a vásárok alkalmával 
Ceres és Bacchusnak ezen adományait könnyű szer-
rel és olcsó pénzen megszerezhetjük. Igen nagy a 
választék a gyümölcsfélékben is, de köztük sem a 
füge, sem a nemes gesztenye nem lelhető föl. A vá-
rost alacsony halmok és erdőségek koszorúzzák. Az 
ország rendkívül gazdag folyókban és patakokban, 
de az ég sem fukarkodik esőkben és viharokban. 
Az északi szél oly kegyetlen hideget hoz magával, 
hogy télen át jóidéig mindent hótakaró bor í t . . . 

A tulajdonképeni város a hires Rajna folyónak 
mindkét part ján terül el. A Rajna folyó az Alpok-
ból ered Rheineck fölött, amelyek Olaszországot 
Némethontól elkülönítik. Onnan kiindulva, Konstanz 
városát érinti, e városban választották meg V. Már-
ton pápát, a jelenkor egyik legnemesebb egyházi 
férfiát. Ott a folyó egy kis tavacskát alkot, melynek 
kerülete állítólag 200.000 lépés és egészen Schaff-
hausenig pompásan hajózható is. Innentől azonban 
a nagyszerű vízesés miatt, amely hatalmas szikla-
tömbökről leesve szórja szerteszét vízpáráit, kény-
telen az ember vagy 10.000 lépést vándorolni a 
Rajna túlsó partjáig, egészen a Kaiserstuhl nevezetű 
várig. A hagyomány szerint ez a szép és festői hely 
már a rómaiak korában erősség vala, mert ezen vár 
tekintélyes magaslaton épülve, az egész folyónak 
iránya fölött őrködik. 

Úgy látszik ezt tudták már a szemfüles rómaiak 
is. E helyen egy keskeny híd látható, amely Galliát 
Németországgal látszik összekötni. Itt a Rajna folyó 
meredeken esik lefelé a mélységbe, amely művele-
tében oly zajt csap, hogy az ember szinte azt gon-
dolja, hogy hosszú vándorlásaiban kifáradva, egy-
szer és mindenkorra véget szándékszik vetni ma-
gának. 

A hatalmas Nilus-féle vízesésekről mondják, 
hogy ebbeli műveletükben oly lármát és zajt csap-
nak, hogy az ott álló emberek nyomban megsüke-
tülnek ennek hallatára. Ezen sincs mit csodálkozni, 
ha tekintetbe vesszük, hogy ezen vízesés is, amely 
igen nagy meredekségről, rémséges gyorsasággal tör-
ténik, hangját közel három stádiumnyira hallatja. 
Hát még milyçn lehet a Nílusnak e fajta esése * 
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Innentől fogva egyenesen Baselnek veszi útját, ahol 
a nevezett várost két részre szeli. Baselt elhagyva, 
Némethonnak még igen sok, jelentékeny városát 
érintve, sok mértföldet befut, mig végre hosszú ván-
dorlás után eléri a tengert, amelybe beleömlik. 
A Bajna később oly sebes folyásúvá válik, hogy 
Strassburg-tól kezdve, a kisebb szerkezetű hajók 
fölfelé haladni teljesen képtelenek, ezért legnagyobb-
részt el szokták adni az ilyen hajókat Köln vagy 
Mainz városokban. 

A Bajna a városban 250 lépés széles és egy he-
lyen fahíd köti össze a kisebbet a nagyobbal. Ha 
nyáron át nagy melegek vannak, úgy a Bajna oly 
annyira megdagad, hogy a fahidat gyakran magával 
ragadja az ár. Ennek következtében az összeköttetés 
és a kereskedelmi forgalom a két városrész között 
teljesen szünetel. Az ok pedig ott keresendő, hogy 
a szokatlan melegek a télen által összegyülemlett 
hegységi havat megolvasztották. E vidék halakban 
igen gazdag, különösen a lazacot fogyasztják nagy 
előszeretettel kitűnő husa miatt. De úgy vélem, eleget 
csevegtem neked kedves barátom a Rajnáról.» 

Mindazok, akik a természet szépségeinek szem-
lélésében örömet találnak, csak az elismerés hang-
ján beszélhetnek e levélnek olvasása után, látva 
azon éles megfigyelő tehetséget és sokoldalú tudást, 
amely a fönt közölt levélnek majd minden sorából 
előkandikál. II. Pius korának egyik legünnepeltebb 
és legképzettebb geogratüsa volt. Az ő figyelmét sem-
miféle új fölfedezés, találmány ki nem kerülte. Nagy 
ismeretsége, széles alapra fektetett levelezései révén 
mindenről értesült még idejében. Nappali nagy el-
foglaltsága miatt a pihenésre szánt éjjeleknek jó-
részét íróasztala mellett ülve töltötte el. Uralkodá-
sának első éveiben egy nagyobbszabású, föld- és 
néprajzi művön dolgozott, melynek ez volt a c ime: 
Az egész ismert világnak leírása, történelmi adatok-
kal kapcsolatosan. 

Hogy kora akkori szaktudásának mily magas 
fokán állott Sienanak e kiváló szülötte, legjobban 
igazolja a fönt említett műhöz írt előszava, amely 
minden akkori sablonos szokásoktól merően elütő. 
Ebben kortársainak földrajzi nézeteit és érveléseit, 
világos, helyes, észszerű következtetéseivel sorra meg-
dönti. Bátran tekinthetjük ezért II. Piust a földrajzi 
útleirók úttörőjének. Nyelvezetének könnyed, szóra-
koztató szerkezete révén pedig megkedveltette a 
geográfiát az olvasóval a tudós humanista. II. Pius 
ezen irodalmi vállalkozásával nem akart egyebet, mint 
az akkor ismert hegyrendszerek összefüggését és kap-
csolatát kikutatni az illető földrészekkel.1 

Egyik levelében, amely 1434. április 24-én kelt, 
Bécset írja le, de e városról már nem beszélt oly 
lelkesedéssel, mint Baselről. Levelének egyik része 

1 S. Berg : Enea Silvio de' Piccolomini (Papst Pius II.) 
jn seiner Bedeutung als Geograph. Halle a. S. 1901. 14. 1. 

így hangzik : «... Wien városa 2000 lépés távolság-
ban erős falakkal van körülvéve. Mindezek dacára 
azonban igen sok külvárosa is van, melyek mind-
egyike külön-külön falakkal van megerősítve. A vá-
rost különben kívülről még egy igen mély árok és 
magas sáncféle töltés is védi az esetleges külső táma-
dások ellen. A város falai igen erősek, számos to-
rony van rajtuk, ezeken kívül az egyes fontosabb he-
lyeken tömérdek hadiszer van fölhalmozva. A pol-
gárok lakóházai nagyok, tágasak, sok külső díszítés-
sel ékesek és jól építettek. Minden egyes lakóház 
tágas bolthajtásszerű bejáratú. Az éneklő és más 
tarkaszínü madarakat igen kedvelik e városnak lakói. 
Kivétel nélkül, majdnem mindenütt láthatni őket 
díszes kalitkákban zárva. Lovak, igavonó és házi-
állatok nagy számban találhatók az egyes istállók-
ban. Az utakat és tereket granittal burkolják, amely 
kőzet a kocsik kerekeinek pompásan ellenáll. Az ég 
Urának és szentjeinek csinos, faragott kőből épült 
templomait látni mindenütt . E hajlékok szintén igen 
tágasak, világosak és többszörös oszlopsorokkal is 
birnak belülről.» 

Graz-ból, 1443-iki kelettel, Szécsi Dénes Magyar-
ország prímásának ír Enea Silvio, akivel szoros 
baráti viszonyban állott. E levelében a Mura folyó-
ról beszél: « . . .Stájerországban látható egy folyó, 
amely az Alpesekből ered és a Dráva nevezetű 
folyóba ömlik, amely után ez ismét a Szávába szakad. 
Ezt a folyót Stájerhon lakosai mindenütt Murá-nak 
nevezik. A nevezett folyó mentén egy meglehetős 
nagy város terül el, amelyet széltében-hosszában 
Grec-nek hívnak a lakosok. E helyen a síkságból 
egy nagykiterjedésű hegy emelkedik ki, melynek 
sziklái minden oldalról meredeken függenek alá. 
Magaslatain egy várszerű kastély épült, mely a hegy-
nek természetalkotta volta, sajátságos de mindezek 
dacára művészies építkezési szerkezete révén, felette 
ügyesen és jól van megerősítve. E fejedelmi lak-
osztály termeiben nevelődik László királyi gyer-
mek, akire mint Ausztria reményére, Magyarország 
közóhajára és Csehország gondjára tekintenek jövendő 
alattvalói.» 

Amint fentebb látható levélből is kitűnik, még 
egy kis politikát is kever II. Pius Szécsi-hez intézett 
soraiba. Jól tudta ő, hogy ezzel csak kedveskedik 
Magyarország első főpapjának, aki bizony válságos 
időkben ült az esztergomi érseki és prímási székben. 

Igen jellemző példa éles megfigyelő tehetségére 
azon levél, amelyet Giovanni Campisio-nak ír 1444-
ben Passauból. E levélben az Ebelsberg nevű kastélyt 
írja le, amelyben akkor Leonhard passaui püspök 
székelt. Levele így hangzik: «Figyelj csak egy keve-
set ide ; az alábbiakban le akarom neked azt a ked-
ves tájat festeni, hogy olvasás közben te is gyönyörű-
séget találj benne, miként jómagam ottlétem alkal-
mával. A kastély magasan, egy meredek sziklán 
épült, közvetlen a Traun folyó mellett oly formán, 
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hogy kelet felé Ausztria, nyugatra pedig Bajorország 
térid el. Az északi szél Csehország felől, a déli ellen-
ben Stájerország bérceiről fújdogál. A Traun magában 
véve igen szép folyó, amely a Stájeralpok közt ered, 
miután folyása közben több kisebb, nagyobb tavat 
alkot és körülbelül 5D.GOO lépésnyi hosszúságban 
termékeny síkságon, lapályokon és réteken áthalad, 
a kastélytól nem nagy távolságnyira szakad a Dunába. 
Bár csak nekem volna egy ilyen festői környezettel 
biró kastélyom odahaza! Mennyire megfelelne ez az 
én vágyaimnak 1 Mi is hiányozhat itt az emberek-
nek. Itt valóban tökéletes boldogságban éldegélhet-
nek? a szerencsés földi halandók! Annyit azonban 
megjegyezhetek, hogy szőlőhegy, olajberek, füge, 
cédrusfa, narancsfa és még sok egyéb nem található. 
De Ausztriából ide igen jó és tüzes fajborokat hoz-
nak a kereskedők. Ha nem is látható itt szőlő, füge 
és dinnye, kárpótolják ezek hiányát bőségesen azon 
zamatos körték, almák és cseresznyék, melyeket itt 
nagy bőségben megérlel a természet. A levegő itt a 
hegyek révén valóban fűszex-es, a szél enyhe. A levegő 
sok helyen pláne annyira enyhe, hogy egész bátran 
lehet napsütéskor pőrén is sétálni a kertben, ez azért 
tanácsos és ajánlatos, mert ezáltal megvédetik a 
szervezet a betegségek káros, romboló hatásától. Ha 
a Nap heve mindenütt elviselhetetlenné is válik, 
ott fönn, a kastély környékén, állandóan enyhe szel-
lőcske fújdogál, amely újra életképessé, acélossá 
teszi már -már elernyedt szervezetünket. A kastély-
ból a kilátás valóban elragadó, innen 9 vagy 10 
német mérföldre is elláthatni, miközben nagykiterje-
désű hegyek, erdőségek, folyók, mezők, beültetett 
magaslatok és ügyesen megművelt rétek sokaságá-
ban gyönyörködik tekintetünk. Itt siet a Traun, amott 
túlnan hömpölyög méltóságteljesen a szürke Duna 
mosolygó partok mentén, valamennyi évszakon 
keresztül. Stőlir Géza. 

r t < • Budapes t . Egy kis történet-kritikai világszemle. — 
~ Oxenstierna néhai svéd kancellárnak azt az isme-

nlág- retes államférfiúi és hozzá még férfias, mert őszinte 
rónikd• vallomását, hogy «parva sapientia regiturmundus»,vagyis, 

hogy az államok életét csekély bölcsesség gondozza, úgy 
látszik, mert minden arra mutat, hogy a nagy időkhöz 
kell alkalmazni avval a kiegészítő megtoldással, hogy 
«sed eo maiore astutia», vagyis, hogy az államok sorsát 
intéző emberekben azt a csekélyke bölcsességet, amely 
a XVII. század államférfiaiban még úgy ahogy megvolt, 
akár katholikusok, akár protestánsok valának ők külön-
ben, ma már teljesen háttérbe szorította és sutba dobatta 
a minden korlátot és mértéket magáról lerázó önzés 
és az ő szolgálatába szegődött ravaszság. 

Tekintsünk csak széjjel e világon s lássuk, mi folyik 
szemünk előtt? mi történik? 

Bölcsesség alatt eddig közmeggyőződés szerint filo-
zofusok, hittudósok, államférfiak, természetbúvárok, birók, 
az irodalom, az ifjúság és néplélek művelői azt a magas 
fokú meggyőződést értették, bogy van Isten az égben és 

sorsunkat legfőbb fokon ő intézi : ennélfogva az emberi 
törvényhozóknak azon kell lenniök, hogy az ő törvényeik 
és más intézkedéseik az Isten törvényeinek legyenek 
kifolyásai, máskülönben lelkiismeretben való kötelezésre, 
észből vagyis meggyőződésből és szabad akaratból vagyis 
szívből fakadó engedelmeskedésre nemtarthatnakszámot, 
csakis ideig-óráig tartó kierőszakolt egyes félreállásokra 
s az alatt a lelkeknek a jogtiprásokkal szemben állandó 
lázas forrongására, mely a mai államok életét valósággal 
dübörgő vulkánok tetején való könnyelmű tobzódás 
alakjában tünteti fel. 

Ne menjünk messzire, csak az u. n. európai «hármas 
szövetség» területén tekintsünk szét ezúttal, s lássuk, 
mi történik Németországban, mit erőszakolnak nálunk, 
s min törik a fejőket Olaszország államférfiai — bocsánat, 
ez sok — államcsőszei, kik a régi jobb idők államférfiúi 
«parva sapientiá»-ját határt nem ismerő önzésük mér-
hetetlen ravaszságával már egészen háttérbe szorították. 

Németországban egy újabb kivételes, irányzatos, jog-
tipró törvényt hajszoltak imént a porosz képviselőházon 
és az urak házán keresztül. A porosz királyságnak és 
ennek szolgálatában az újsütetű német császárságnak 
az a célja, hogy a lengyel Posen tartományt elnémete-
sítse. E célra a porosz állam milliókat és most már 
százmilliókat utalt ki az állampénztárból a végett, hogy 
a lengyeleket az ö anyaföldük birtokából kisajátítsa, s 
helyettök németeket telepítsen át Posen földjére. Ezt az 
állami eljárást a porosz «államtudomány» elnevezte 
<'Besitzbefestigungsgesetz»-nek, birtokot biztosító tör-
vénynek. íme, a modern államférfiúi észjárás birtok-
biztosításnak meri nevezni a rablást s törvény címe 
alá meri foglalni egy állami önállóságától ravaszul meg-
fosztott szerencsétlen nép, a lengyel nép kiirtásának 
önző német állampolitikáját. 

S lia csak a lengyelség ellen irányulna a porosz 
királyi koronának ez a gyilkos politikája, már akkor is 
égbekiáltó bűn sorába menne ez a koronás merénylet. 
Hátha még hozzá vesszük azt, hogy a porosz királyság 
ugyanebben a kivételes törvényben nemcsak a lengyelek, 
a saját polgárai ellen indít irtó háborút, hanem katholikus 
valláson levő polgárait is becsületökben és az ő anyagi ér-
dekeiket védő isteni és emberi törvények szerint szent és 
sérthetetlen jogaikban támadja meg, úgy értelmezve a 
lengyelség ellen irányuló törvényt, hogy a lengyelség 
helyét az állampénz segítségével katholikus német polgá-
rok nem, hanem csakis protestáns németek foglalhatják 
el. Miért ? Mert — s itt rejlik a vérlázító sértés mérge — 
mert a katholikus németek «nemzetiségi megbízhatóság 
hiányában» szenvednek.1 Hiába ontja Poroszországban 
katholikus ember vérét a hazáért és nemzeteért, őt a 
porosz királyi politika az alsóbbrendű, a gyanús helotaság 
alsóbbrendüségéből nem emancipálja, sőt ebben az 
állapotában folyton-folyvást arcul veri. 

Valóban «parva sapientia, sed eo maiore et per-
versiore astulia regitur mundus» — Porosz-, s illetve 
nagy Németországban I 

Mi történik nálunk ? 
«In fand il m, regina, iubes renovare dolorem !» A köz-

1 Ezt a porosz képviselőházban és az urak háza előtt a nagy 
katholikus Schorlemer-Alst fia, báró Schorlemer ezidőszerinti Land-
wirtschaftsminister, tehát katholikus ember tolmácsolta, vágta sze-
mébe a német katholikusoknak. 
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szabadságot, az alkotmányt, a hatalom kész akár vérbe 
fojtani. Már omlott is vér és ha «restitutio in integrum», 
elégtételadás a jogrendnek nem történik, fog folyni több 
is. S ki tudja mi lesz a fölfordulás vége? Jó nem. Sem 
a nemzetre, sem a dinasztiára nézve. Mert denique : a 
mi vérünk, s a mi pénzünk, — a birtoklás sorrendje 
szerint, — a mi magántulajdonunkban levő vérünk és 
pénzünk kétségkívül első sorban, azután második sor-
ban a közjóé; azután csak harmadsorban a dinasztiáé; 
a «hármas szövetségé», illetve a nagyhatalmi állásé pe-
dig — csak negyedsorban, utoljára. Álljon tehát vissza 
a jogi értékelésnek ez a sorrendje minél előbb ! Ez 
fölöttébb módon, mindenekfölött kívánatos. Máskülön-
ben igen nagy baj következik. A rémuralom sincs ki-
zárva. A szenvedelmek féktelensége kiszámíthatatlan. 
Egy bizonyos : az, hogy erőszak sose fogja helyet-
tesíthetni a jogrend fensőbb ethikai értékét, annak ter-
mékenységét s boldogító megnyugtatóságát sem alulról, 
sem felülről. Különben amilyenek az emberek, olyan 
sorsot érdemelnek. Nem hiszik, hogy desperátus hely-
zetekben leghathatósabb segítség az Istenhez való fohász-
kodás. A módnélküli önelégültséget Isten szolgai meg-
aláztatással szokta megbüntetni. 

Mire készülnek Olaszország államludósai, polgárai 
és katonai intézői ? 

Elmondja egy milanói távirat, mely így szól : «Kato-
nai és politikai körök azzal a gondolattal foglalkoznak, 
hogy békekötés, vagyis Tripolisz bekebelezése és néhány 
sziget elfoglalása után az aegei tengeren, Olaszország 
királyához kérvényt fognak intézni az iránt, hogy ma-
gát római császárrá kiáltsa ki.» 

Hogy ez a «római császárság» a világon mit jelent, 
aki az új Olaszországot megalkotó és fönntartó ténye-
zőket s köztük első sorban a szabadkőművességet ismeri, 
az tudni fogja. Tudni fogja, illetve máris tudja, hogy 
ez az új császári cím egy egész új világot jelent. Jelent 
földet ég, emberiséget Isten, Rómát pápaság, világtörté-
nelmet kereszténység és egyház nélkül — természetesen 
csakis a koholok terve szerint. Mert «Deus irridebit 
eos», Isten az ellene tusakodók agyarkodásait csúffá fogja 
tenni minden bizonnyal. 

Azonban, időközben lesz egy korszak, amelyben az 
«állami törvények» az Isten törvényeivel való ellenke-
zés miatt elvesztik lelkiismeretben való kötelező erejü-
ket, vagyis ethikai jellemüket s puszta poenalis törvé-
nyekké, csak kényszereszközökkel dolgozó, mert csak 
azokkal rendelkező büntetőjogi intézkedésekké fognak 
lealacsonyulni. 

Ez a világnézet a katliolikus ethikai tudósoknál 
már általánossá kezd válni. 

Eddig nálunk még elv volt az, hogy állami törvé-
nyeink lelkiismeretben köteleznek, mert Isten törvényei-
ből folynak. Ezentúl esetleg az ellenkező elv fog ura-
lomra jutni. Vagyis, amint Apponyi Albert gróf az ő mély-
séges mély belátásával és előrelátásával minap megálla-
pította: «Ha egy jogilag nem létező képviselőházi hatá-
rozatot tesz magáévá a főrendiház és ha egy nem létező 
országgyűlési végzést szentesít a király, úgy mindezek-
nek a tényezőknek a tekintélye métyen megrendül ; az 
a mi törvényül hirdettetik ki, tényleg nem törvény, 
engedelmességet csak a következményektől való féle-
leni alapján parancsol, szóval meginog az egész jog-

rend és meginog az állampolgári engedelmességnek ethi-
kai alapja.» 

Nagyon jól mondta az «Alkotmány»-ban «tb». Fő-
rendeink f. hó 15-én s ha aznap nem határoznak, a 
határozat napján, «nem politikát, hanem történelmet» 
vannak 1 hivatva csinálni. 

* 
Bruxelles. Még egyszer a belgiumi választásokról. — 
Azt mondtuk itt e helyen minap, hogy a belga 

katholikusok fölöttébb veszedelmes helyzetükben fényes 
parlamenti választási győzelmüket a belga papság kitűnő 
apostoli pasztorációjának köszönhetik. 

Erre vonatkozólag egy fölöttébb tanulságos bizo-
nyíték került kezünkbe. A párisi «Univers» június 6-iki 
számában a következő sorok olvashatók : 

«A belga választásoknak jóval előtte, az országnak 
(Belgiumnak) egyik legtevékenyebb apostola írt nekünk 
s arra kért, hogy jelezzük ez alkalomból újabb bizo-
nyítékát annak, hogy a kisdedek imádsága mily hatal-
mas. 0 már akkor, dacára minden pesszimisztikus jós-
lásoknak, biztos volt benne, hogy a katholikusok lenyes 
győzelmet fognak aratni : és az ő hite a szentséges szent 
Szív oltalmában nem is csalatkozott. Ez az irgalmas 
Szív nem tudott ellenállni 350.000 gyermeklélek min-
dennapi imádságának, mely ezer és millió más imád-
ságnak jött segítségére. 

Belgiumban június 2-án nem puszta politikáról 
volt szó. Az ország vallási békéje forgott veszedelemben; 
az egész új nemzedék lelki üdvösségéről volt szó, mert 
a katliolikus párt bukása után azonnal az iskolaügy 
került volna napirendre, még pedig az elvallástalanítás 
irányában. Valóságos keresztes hadjárat volt e küzde-
lem a belga katholikusok részéről az iskoláért és abban 
a keresztény gyermeklélek üdvösségeért. 

íme annak a gyermeki imádságnak a szövege, me-
lyet a választások alkalmával Belgiumban országszerte 
imádkoztak : 

Gyermek imája, Jézus szentséges szent Szivéhez : 
Édes Jézusunk szentséges szent Szive, a Te kis ba-
rátaid rettegnek. A gonoszak, kik tudják, mennyire 
kedvesek vagyunk mi neked, el akarnak bennünket 
a Te szeretetedtől szakítani. Ha győzni fognának, 
sokan közülünk nem tanulnának meg Téged ismerni 
és szeretni. Szorítsd őket vissza, Jézus édes Szive és 
mondd ki ismételve: «Hagyjátok a kisdedeket hoz-
zám jönni!» 

Hogy ezt a kegyelmet megnyerhessük, mi igen 
jól fogjuk magunkat viselni (nous serons bien sages), 
mi szivünk szeretetével fogunk szüleinknek és taní-
tóinknak engedelmeskedni, sokszor fogunk imádkozni 
és gyakran fogunk Téged (az Oltáriszentségben) szi-
vünkbe bebocsátani.» 

Eddig a belga katholikusság gyermeki imája. Most 
mondja valaki, ha meri, hogy a katliolikus pap és lelki-
pásztor apostoli lelke és elméje nem találékony! Nincs 
ennél találékonyabb elme széles e világon. Még a kü-
lönben lehetetlen dolgot is lehetségessé teszi, mint a 
Charitas, a szent szeretet, amely a lelkipásztori, az apos-

1 Valánák ! Már csak valának ! És történelem-csinálók helyett 
csak folytatói lettek a rossz politikának. 
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toli szellemnek éltető lelke s amelyről szent Pál apos-
tol állapította meg azt a nagy, páratlan tulajdonságot, 
hogy «nunquam excidil», soha ki nem dől a sorból, 
soha ki nem fogy az eszközökből. Most is, ki hinné el 
azt, hogy ime, a belgiumi példában, a katholikus pap-
ság, a szent szeretetből élő apostoli papság, képes az 
annyi viszály tárgyát alkotó politikai suffrage universel 
általánosságát és titkosságát igazán s egyedül valóra 
váltani, amennyiben csak ő tud és képes választások 
alkalmából befolyást szerezni és biztosítani mindenki-
nek s épen azoknak is, kik az igazán mesterkélt diva-
tos «választójogból» ki vannak zárva, az egész nőnem-
nek, a kizárt férfiaknak és az ifjúságnak s végük a gyer-
meklelkek millióinak. 

Belgiumban a szó teljes értelmében igazán általá-
nos és titkos volt a lefolyt szavazás ; részt vett benne 
a gyermeksereg is, a maga módja és ereje szerint Nem 
csodálatos a katholikus papság apostoli szelleme az ő 
fenséges találékonyságában ? ! 

«Puisse cet exemple — írja a párisi «Univers» tudó-
sítója záradékul — puisse cet exemple nous servir en 
France !» 1 —y —la. 

Magyar vonatkozású művek az Indexen. 
A mult évben e folyóirat szerkesztői rova tában 2 

közölve voltak az eddig Indexre került magyar vo-
natkozású művek. Ez a szerkesztői megjegyzés ösz-
szegezése volt annak a tudományos eszmecserének, 
amelyet két évvel ezelőtt ugyancsak e folyóirat 
hasábjain Wiblitzhauser Ödön, Márki Sándor dr., 
Karácsonyi János dr. és Hanauer A. István dr. foly-
tattak egymással.3 

Ehhez az eszmecseréhez pótlásként szolgálnak 
azok az adatok, amelyek a «Századok» 1885 4 és 1886 5 

évfolyamaiban jelentek meg Reusch műve alapján.6 

Tubero 7 (1459—1527) műve : «Commentarii suo-
rum temporum». Ebben a szerző éles kritikát gya-
korol a korabeli papság fölött és annak hibáit osto-
rozza, emiatt került — bár j ó későn — 1724-ben a 
tiltott könyvek közé. 

Indexen van Boníini Márk Antalnak 8 műve : 
«Symposion trimeson s. de virginitate et pudicitia 
coniugali dialogi trés».9 Ebben Mátyás, Beatrix és 
egy bíboros közt folyik a párbeszéd. Bonfini ezt a 
müvét készen hozta Olaszországból és Beatrixnek 

1 Tegyük hozzá mi — «és Magyarországban !» 
2 Religio, 1911. 448. 1. 
3 Religio, 1909. 207, 223, 240. 1. 
4 629. 1. s 373—4. 1. 
6 Reusch Henrik : «Der Index der verbotenen Bücher.» 

Két kötet. 1883-85. 
7 Munkája a korabeli eseményekről, köztük a magyar 

vonatkozásúakról is szól. Lásd Geiringer Pál: Adatok Tubero 
életéhez. Századok, 1911. 446—7. 1. 

8 Lásd Békési Concilia Emil értekezését : Magyar irók 
Mátyás korából. Katholikus Szemle, 1902. 328 s következő 
lapok. 

9 Békési így közli cimét : Symposion trimeson sive de 
pudicitia conjugali et virginitate dialogi très. 

ajánlotta. Kézirata (Corvina) megvan a bécsi csász. 
udvari könyvtárban. Megjelent 1572. Baselben és 
1621. Frankfurtban, mind a kétszer Sambucus gon-
dozása mellett. (Nunc pr imum ex bibliotheca Io. 
Sambuci in lucem prolati.) 

Tiltott könyv Coelius Pannonius m u n k á j a : «In 
s. Apocalypsum Collectanea» (1541 et 1547.) Coelius 
Pannonius tulajdonképen Bánffy György Ferenc, aki 
a Coelius hegyi kolostor főnöke volt és innen vette 
írói álnevét. 

Szintúgy el vannak tiltva Dávid Ferenc összes 
iratai, továbbá Hontems Jánosnak a brassói egyház 
számára írt műve : «Beformatio ecclesiae Coronensis 
ac totius Barcensis provinciáé cum praef. Melanch-
thonis», mely 1543-ban jelent meg Wittenbergában. 

El vannak tiltva Beusner Éliás munká ja : «Ephe-
meris s. Diarium historicum» (Frankfurt 1590 et 
1603) ; továbbá az 1693-iki Indexben egy bennünket 
közelről érdeklő m u n k a : «Conferenzia curiosa de la 
asemblea popular, que convocó en la puerta del 
Sol Catalina délia Parra explicada en una carta que 
escrive à Emerico Tekeli.» 

Tehát eddig összesen 12 szerzőről tudunk, akik-
nek művei a tiltott könyvek lajstromába vannak 
igtatva. Nagyon valószínű, hogy az Index bővebb át-
tanulmányozása után még találnánk több olyan mun-
kát, amelyek magyar vonatkozásúak. T. L. 

A Zász lónk , ifjúsági lap, (szerkeszti Izsóf Alajos), 
betöltötte pályafutásának tizedik esztendejét s ebből az 
alkalomból kiadta jubileumi számát. Közéletünk elő-
kelőségeinek elismerő sorai, a munkatársak vissza-
emlékezései s más ünnepi hangulatú cikkek teszik ki a 
szépen kiállított füzet tartalmát. 

Ez az előkelő helyről jövő elismerés teljesen fedi 
a valóságot, amennyiben a szokott módon nem csupán 
elismerése a tenni akaró buzgó törekvésnek, sem nem 
egyszerűen buzdítás a jövendő nagyobb törekvésre, ha-
nem tisztára »elismerése annak a tagadhatatlan ténynek, 
hogy a «Zászlónk» az újabb irodalmi életünk legsike-
rültebb s a legnagyobb eredménnyel dicsekvő alkotása. 

Ami az elterjedést, a hatást, vagy pedig olvasóinak 
a ragaszkodását illeti, se könyv, se folyóirat hozzáfog-
ható nálunk nincs s úgy tudom, hogy a külföldön 
sincs, legalább ebben a zsánerban nincs. Ez magának 
Izsóinak zseniális invenciója, mellyel meghódította az 
egész középiskolai ifjúságot. A nyitja a dolognak abban 
van, hogy az «utile cum dulci», nevezetesen a tudomá-
nyos ismeretek előadásának oly sajátszerű módszerét 
találta ki, mellyel — nagy szó — a magyar ifjúságnak 
eszét és szivét egyszerre megnyerte, magához, lapjához 
kötötte. Tanít és szórakoztat egyszerre oly módon, 
amint ez még nálunk egy ifjúsági írónak sem sikerült. 

Lelkünk mélyéből örvendünk ennek a kivételes 
sikernek ; mely abban is páratlan, tehát kivételes, hogy 
szerzőjének az egészből a lelki örömön kívül más haszna 
nincs, mint a tömérdek munka, melyet tíz éven át 
végzett. Az ilyen jutalmazásban a mai fölfogás szerint 
ugyan egy csöpp szociális igazság sincsen ; de ez nem 
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baj, legalább a «Zászlónk» szerkesztője nem tartja baj-
nak, gazdagabbnak érzi ő magát a gazdagoknál, mert az 
ifjúság szivét nyerte meg amaz ideálok szeretetének, 
amelyeket szolgálni hivatásának tekinti. 

Az ilyen munkán kell Isten áldásának lennie ; 
szálljon is belőle minél több a «Zászlónk» után induló 
ifjúság révén egyházunk és hazánk szent ügyére! d. 

* 
A m u n k a m e g s z e n t e l é s e , vagyis Útmutatás a 

tökéletességre. Első sorban ugyan a szolgálattevő testvé-
reknek szánva, de hasznos mindazoknak, kik a kézi-
munkával foglalkoznak. írták : Kumplido Bódog és 
Leblan Tamás jézustársasági atyák. Fordította Semmer 
Imre sarutlan karmelita-rendű áldozópap. Győr, 1912. 
(463 + III. 1.) Ára fűzve 2 korona. 

II. De messze elkalandoztam nem a tárgytól, hanem 
a könyvismertetésétől. Nem érzem azonban ezért bűnös-
nek magamat, mert hiszen mindez elősegíti azt, hogy meg-
értsük, mily fontos hivatása van e könyvnek. 

Tárgyát tekintve minden szükségest felölel. Első 
részben : A szolgálattevő testvérek szerencséje és előnyei 
a szerzetben» számol az emberi gyarlósággal, hogy minden 
ember mindig előbbre törekszik és nem szivesen türi 
alacsony sorsát. Nagy lélektani tudással vigasztalja a 
szerzetes testvéreket; s kimutatja előnyüket a felszentelt 
rendtagok felett, különösen ami a kötelességteljesítés 
fontosságát és a felelősség nagyságát illeti. Jól ismeri a 
testvérek lelkét, lelki kételyeit, kérdéseit, és helyesen 
iparkodik arra, hogy bennük a jó lelki hangulatot 
növelje. 

A második részben : Hogyan felelhetnek meg a szol-
gálattevő testvérek hivatásuknak a szent szerzetben ; a 
lelki élet gondozásáról beszél. Jó lett volna a gyakori, 
sőt a mindennapi szent áldozásról is szót ejteni. Igaz, 
hogy e mű fordítás, de az ujabb időknek és szentséges 
Atyánk rendeleteinek megfelelő közbeszúrást e tárgyról 
megengedhette volna magának a fordító. 

A harmadik rész : il testvérek foglalkozásai közt gya-
korlandó erényekről igen részletesen szól külön-külön 
az egyes hivatalokról, igy a sekrestyés, kapus, betegápoló, 
bevásárló, kiosztó, szakács, étteremgondozó, pék, varga, 
kertész, asztalos, lakatos, kőmíves slb. leendőiről. Igen 
jó, pontos utasításokat ad, s minden aprólékos dologra 
kiterjed figyelme. Pl. hogy a templomban jó levegő 
legyen (224 1.), a konyhában, étteremben tisztaság ural-
kodjék (298; 316. s köv. 1.), a háziállatokkal türelemmel 
bánjanak (354 1.), stb. 

Legérdekesebb és legszükségesebb fejezete akönyvnek 
a negyedik rész : Szerzetesi illem, mert rendesen csak az 
ájtatos lelkületre gondolnak az emberek, ha jámbor-
ságot, szentséget hallanak említeni és a külső kedves 
megjelenésre nem. E rész pedig a legnagyobb aprólé-
kossággal tárgyalja az illemszabályokat! Mennyire szük-
séges lenne, ha ezeket a papnevelőkben is tanítanák ! 
Mennyi félszegségtöl óvná meg ez a világba kikerülő 
fiatal levitákat ! És mennyivel jobban megkedvelnék a 
fiatal papok buzgóságát, s mennyivel könnyebben követ-
nék őket, ha a társaságban is jól tudnának forgolódni, 
ha minden tekintetben tudnák az illemszabályokat!1 

Az egész műnek tárgyalása könnyen érthető, s ami 
1 Mellesleg megjegyzem, hogy Pannonhalmán a noviciusoknak 

külön óráik vannak az illemszabályokból. 

fő, több példával is van fűszerezve. Elvei, tanácsai amellett, 
hogy egy tapodtat sem engednek az erkölcsi elvekből, 
a legjózanabbak és engedékenyek. így pl. a sekrestyésnek 
adott tanácsok közt ezeket olvassuk : «Az óvatosság 
dolgában ne legyünk szőrszálhasogatók, miért is a fön-
nevezett Vinter testvért, ki fogadalmat tett, hogy soha 
nem tekint nőszemélyre s eggyel sem beszél sem templom-
ban, sem sekrestyében, inkább csodálnunk kell, mint 
követnünk». (227 — 227. 1.) Igen helyesen, sok gondot 
fordít a helyes külső viseletre. Idézi szent Ambrus mon-
dását : «Isten a műveletlen szenteket nem kedveli !» azaz— 
fűzi hozzá : — a nyers, bárdolatlan embereket, kik a 
dugaszfa kérgéhez hasonlítanak, Isten nem tekinti sen-
kinek. Miért nem ? Mert valóságban nem szentek ők, 
minthogy másokkal való érintkezésben a négy lényeges 
erény: az alázatosság, igazságosság, szeretet és önmeg-
tagadás gyakorlása ellen vétenek. (368. 1.) 

A fordítás könnyed és az ember nem is gondolná 
fordításnak, mert ily kifejezések : bírvágy (3. 1.), gyógy-
eszköz (177. 1.), hitküldés (379. 1.), ha — úgy (143, 183, 
192, 226, stb. lk), avagy úgy — mint (172,182, stb.), tényleg 
(227. 1.) mainap a közönséges beszédben is általánosan 
használatosak. 

Midőn néhány év előtt Seinmer: Mindennapi Lelki-
kenyér c. munkáját ismertettem, kifogásoltam, hogy 
minden idegen szót magyarosan ír (még az x-et is ksz-nek 
írta), de ebben a művében ezt helyesnek találom ; egyszerű 
embereknek is ír, akik bizony nagyon kiforgatnák az 
egyes idegen emberek neveit. Azért írja léhát Semmer: 
Akvinói Tamás, Düzsarden (27. 1.), Nepfő (149. 1.), dő 
la Valié (277. 1.) Pietraszankta (342.) stb. 

Sajtóhibára kevésre találtam: állszégyen (190. 1.), 
beszélges (260.), mulazd (261.) Megjegyzem még, hogy 
az ajnározni (272.1.) szót manap már nem sokan értik 
(=gyengéden gondját viselni). 

Mindezekután csak gratulálni tudok Semmer Imré-
nek munkájához és a művet nemcsak a jó szerzetes 
testvéreknek, de mindenkinek ajánlhatom lelki olvas-
mány gyanánt. Aki elolvassa, szinte érezni fogja azt 
a megnyugtató lelki békét, azt a boldogságot, melyről 
szent Bernát szól, kinek mondását a lorditó is idézi 
(8.1.), és amely mondás a győri karmelita zárda ajtaja 
fölé van írva. «A szerzetes tisztábban él, esése gyérebb, 
felkelése gyorsabb, jártában-keltében óvatosabb, több 
kegyelmet kap, nyugvása biztosabb, nagyobb biza-
lommal hal meg, előbb tisztul meg, nagyobb jutalmat 
nyer.» Mattyasóvszky Kasszián dr. 

* 
Ifjúsági s z e n t b e s z é d e k . Irta. Acsay Ferenc győri 

főgimn. igazgató, III. kötet. Győrött, 1912. (Kókai Lajos 
bizománya Budapest.) 369 1. Ára 8 korona. 

I. Acsay Ferenc évek óta az egyházi szónoklat emelé-
sénekbuzgó apostola. Ifjúsági szentbeszédeket ír a «Szent 
Gellért»-ben és program mot hangoztat a theologiai 
iskolák számára a hitszónoklat reformja érdekében. 
Felírt már a püspöki karhoz is s külön kiadott ifjúsági 
szentbeszédei előszavaiban újból és újból fejtegette 
a szónoklás tanításának jobb módját s nevezetesen a 
rendes szónoklati tanszék állításának szükségét minden 
papnevelő-intézetben. Azonban mint a jelen — most 
már harmadik — előszóban fölpanaszolja: eddig kevés 
eredménnyel. 
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A vaskos kötet tehát, mely most előttünk fekszik, 
nem egyszerűen irodalmi munka, hanem a reformátor 
buzgólködásának egyik terméke. Acsay dolgozik és áldoz, 
hogy kedvenc eszméjét a vallás-erkölcs emelése érdekében 
dűlőre vihesse. Nemes cél és tiszteletreméltó buzgól-
kodás mindenesetre. Azért könyvét itt a kritikai rovat-
ban is illik honorálnunk olyképen, hogy külön meg-
fontolás és értékelés alá vesszük Előszavát s külön ma-
gukat a szentbeszédeket. 

Az egyházi szónoklat emelése körül eddig kifejtett 
reformátori törekvéseit Előszavában olvassuk, mint visz-
szapillantást az egyházszónoklat terén végzett 20 évi mű-
ködésére. Ha végig olvasom ezt az Előszót, amint épülök 
Acsaynak az eszme körül kifejtett kitartó buzgólko-
dásán, mert azon valóban csak épülni lehet ; úgy egyben 
megértem belőle azt is, miért kerül annyi panasz tol-
lára, buzgólködásának kevés sikere miatt. Feliratára 
csak öt püspök válaszolt ; csak egy-két szemináriumban 
állítottak a szónoklattannak rendes tanszéket s ha az 
egyetemre, illetőleg a theológiai fakultásra tekint, úgy 
látja, hogy a felállított kathedra, melynek első tanára 
Glattfelder Gyula dr. volt, csak függeléke a hitszónoki 
állásnak. «Mert — úgymond — amint most volt a tárgy-
beosztás, azzal nem sokra lehet menni. Hogyan is? 
A IV. éves theologusoknak egy óra hetenkint, oly csekély, 
hogy komolyan nem is lehet venni. Főleg, ha az az egy 
óra is inkább csak száraz, elvont elmélet, nem gya-
korlat.» 

Mondom, egyben látom panaszainak az okát is s 
engedje meg az általam nagy, buzgósága miatt igen tisz-
telt szerző, ha őszintén figyelmeztetem arra, hogy az az 
ok jó részben ő benne, eszméje terjesztésének módszeré-
ben rejlik. Buzgólkodásával, különösen a középisko-
lai rendszeres szentbeszéd-tartás körül nagy érdeme 
van; mert kétségkívül ő is egyike azoknak, akik ujabban 
újból és újból felhívták arra az illetékes tényezők figyel-
mét. Nem mintha az az ő fellépése előtt nem lett volna 
meg; hanem közrejárult ahhoz, hogy még nagyobb súlyt 
fektessenek az ifjúságnak a szentbeszéd-tartásban nyilvá-
nuló pasztorációjára. De ahogy a szónok-képzés ügyét 
a theologiai iskolák tantervébe beleillesztetni ajánlja s 
emiatt ahogyan ő az egész theologiai tanitás — tan-
tárgyak száma, az anyag átalakítása, a tanítási módszer — 
reformját kontemplálja, az bizony — sajnálatára — eddig 
nem történt meg s bízvást hozzátehetem : több mint 
bizonyos, hogy ezután sem fog megtörténni, ha még 
úgy panaszkodnnék is miatta. 

Ha maradt volna a szónoklattan mai tanítási mód-
szerénekjavításánál, bizonyára több sikerrel dicsekednék ; 
de ennek kapcsán oly messze területre elbandukolt, ahol, 
mint hangoztatott terve mulatja, ő már csak olyan 
«szeretetreméltó idegen», mint volna a gimnáziumi ta-
nárok szemében bármely, még a legkitűnőbb theologiai 
tanár is, ha a gimn. tanterv reformját részletezné előt-
tük, melynek légkörében nem él, nem működik, melynek 
előnyeit vagy hiányait naponta akathedrán nem tapasz-
talhatja. Afféle sutor ultra crepidam Acsay tervének 
a megindokolásában, nagyon avatatlanul beszél s úgy 
látszik erre nem figyelmeztette kezdettől fogva senki, 
így aztán nem fér a fejébe, hogy miért nem valósul meg 
az, amit ő olyan jónak talál. Panaszkodik. 

Pedig csak a theologus látja igazán, mennyire nem 

theologus Acsay, vagy csak annyiban, amennyire növen-
dékkori elhalványult reminiscenciái képesítik erre. Az 
új szónoklati tanszékek állítása érdekében egészen jó 
szándékkal olyanokat mond, hogy a szakember moso-
lyogni kénytelen rajta, mint egyszerűen meg nem való-
sítható dolgokon. «Nagy változatosságot hozna be a 
tanítási módszerbe, ha a növendékek önállóan olvas-
nák a Szentírást.» «A theologiai tárgyak a Szentírásra 
és Szentatyákra alapítandók.» «Módot kellene nekik 
nyújtani, hogy a tárgyak egyes részleteit maguk állítsák 
össze olvasmányaik s a tanár tudományának támogatá-
sával.» Mert «sok a fölösleges tárgy, a szükséges tár-
gyak a kelletén túl bővek s iskolás modorúak ; az elő-
adás jobbára leckefelmondás, a felelés megint csak 
leckefelmondás... A legelső teendő volna, ha az ifjú-
ság a Szentírást alaposan tanulmányozva, elemezve 
olvasná. . .» Ami megfontolandót mond is, azt se 
mondja szabatosan. Elfelejti, hogy egy fejlett tudomány 
előadásáról van szó. Szóval szerinte a mai theol. taní-
tás rossz, minden rossz, mert a szónoklattannak nincs 
mindenütt külön rendes tanszéke. Egyoldalú felfogás. 
Az iskola a tudományban csak az alapokat vetheti meg, 
melyeket a további önképzésnek kell kifejlesztenie, mint 
a közmondás tartja : a jó pap holtig tanul. Egyházi 
szónokainknak alapos dogmatikai képzettségre, előadói 
készségre s egypár jó szónok látására van szüksége. 
(Egyetemi hallgató koromban P. Weninger és Klinkow-
ström Miksa szolgáltak nekünk előképül). Ezen kellé-
kek feltételezése mellett teszi meg szolgálatát a rendes 
hitszónoklattani kathedra, a pesti is, anélkül van. (Meg-
jegyzem, hogy fennebbi idézete a budapesti hitszónok-
lati kathedráról elejétől az utolsó betűig téves infor-
máción alapszik, hogy csak egyet említsek, nem egy, 
hanem három órája van.) 

Szóval ahogyan a hitszónoklati rendes tanszéket 
más tárgyak rovására akarja a theologiai tantervbe 
beilleszteni, az laikus beszéd. Hagyja el terve mellől 
ezt a garnirungot ; hangoztassa csak a szónoki kikép-
zést, a theologiai reformot azonban bizza másokra. 
Theologiai reformra valóban szükség van, de más 
irányban, mint ő gondolja, s nem is a szónoklattani 
kathedra miatt. Indokolásában elsősorban a dogmatikai 
alapos képzettség szükségét hangoztassa, (ez teszi a 
jezsuitákat hatásos szónokokká), hogy aztán a rendes 
hitszónoklati kathedráról formailag kiképezve, csak-
ugyan tanulságos szentbeszédeket mondhassanak a papok. 

Előszavához ennyi a mondanivalóm. Panaszra 
oly formában, ahogy ő panaszkodik, alapjában nincs 
oka, sok történik nálunk a hitszónoki fejlesztés érdekében, 
ha talán nem is mindenütt a rendes kathedra formájá-
ban (ámbár most is, azelőtt is, ha talán nem is minde-
nütt megfelelő módszerrel, a homiletikát fél éven keresz-
tül tárgyalják rendes kathedráról) s azok a bécsiek is, 
akiket említ, azért tapsolták meg Glattfeldert kalh. 
nagygyűlésükön, mivel ő, a budapesti egyetemen a hit-
szónoklattan tanára, nekik is a külön egyetemi hitszó-
noklattani kathedra felállítását ajánlotta! Ami nekik 
eddig sincs meg. Mi tehát megelőztük még a bécsie-
ket is. 

Lássuk ezek után a mű érdemleges részét, Acsay 
ifjúsági szentbeszédeit. x, 

* 
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Mikor lett Bajoni István nyitrai p ü s p ö k ? 
A nyitrai püspöki széknek az 1504. és 1505. években 
összesen négy birtokosa volt. 1504. elején Thurzó Zsig-
mond gróf volt a püspök, de még ebben az évben át-
helyeztetett az erdélyi püspöki székre. Távozása után 
nem sokáig volt széküresedés, mert még azon évben 
főpásztort kapott Nyitra Szathmáry István szerémi püs-
pök személyében. Szintén nem soká volt a püspökség 
birtokosa, mert az 1505. év elején már Polner János 
váradi kanonok és a királyné titkára nyerte el a püs-
pökséget, azonban még mielőtt székét elfoglalhatta 
volna, meghalt. Halála után ismét rövid ideig volt üre-
sedésben a püspökség. Még azon évben ki lőn nevezve 
az utód, a Sartivánvecse nemzetségből származó Bajoni 
István személyében.1 A kinevezés idejéről eddig köze-
lebbi adatokat nem tudtunk ; csak hozzávetesekből sejt-
hető, hogy az 1505. év második felében történt a ki-
nevezés. 

Van azonban egy adat,2 mely téves volta dacára is 
kielégítő és valószínű megfejtést nyújt arra s kér-
désre, hogy mikor lett Bajoni István nyitrai püs-
pök. Az október hónapban történt nevezetesebb 
magyar egyháztörténeti mozzanatok közt 1505. október 
13-áról szól a következő adat: «Podmaniczky István 
nyitrai püspökké lesz».8 Ez az adat ilyen alakban nyil-
vánvalóan hamis és téves, mert történetileg bebizonyí-
tott tény, ami bizonyításra egyáltalán nem szorul, hogy 
1505—12-ig Bajoni István volt nyitrai püspök s Podma-
niczky csak 1512-ben lett nyitrai püspök. 

Nincs azonban semmi ok, amiért ezt az adatot el 
ne fogadjuk, mint Bajoni István kineveztetésének dátu-
mát. Tudjuk ugyanis, hogy Bajonit és Podmaniczkyt 
még jó nevű történetírók is gyakran összetévesztették.4 

Nagyon valószínű, hogy a jelen esetben is ilyen név-
cseréről van szó. Az adat hitelességét el kell fogadunk,5 

mert, ha Podmaniczky helyébe Bajonit tesszük, egészen 
beleilleszthető a nyitrai püspökség eddig ismert hiteles 
történetébe. Polner meghalt az év első felében ; amíg 
az új püspököt kinevezték, tekintve az akkori nehézkes 
viszonyokat, eltelt 3—4 hónap s akkor Bajoni kineve-
zése időpontjául épen október havát nyerjük. 

Mindenesetre nagy kár, hogy ezt az adatot okleve-
lekkel bizonyítani nem lehet. Mindazonáltal, ha nem is 
tudjuk positive bizonyítani, mégis nincs semmi ok sem 
arra, hogy 1505. október 13-át el ne fogadjuk Bajoni 
István püspöki kineveztetése napjául. t. 

Jlz őskeresztény áldozat Treneusig. <xiv.> 

Befejezés. 
Egy igen egyszerűnek, nem is fontosnak, sőt a 

laikus előtt talán fölösleges szőrszálhasogatásnak 
látszó kérdés: az ősegyházi áldozati fogalom kér-

1 Lásd Cserenyey : Nyitra püspökei a XVI. században. Religio. 
1910. 277. 1. 

2 Lásd «Magyar egyház napjai.» Új Magyar Sión. 1883. 585. 1. 
3 U. ott. * Reiigio. 1910. 278 1. 
5 Az «Űj Magyar Sion»-ban megjelent cikk-sorozat befejezése-

kor a névtelen szerző felsorolja a forrásokat, pusztán feldolgozott 
munkákat használt, (Új M. Sión 1885, 830—32. 1.), amikből dolgo-
zatát összeállította. Nem tudni, hogy ezt az adatát melyik forrás-
munkából merítette, de mivel a felsorolt könyvek mind alapos 
szakmunkák, az adat hitelességét kétségbe vonni nem lehet. 

dése foglalkoztatott bennünket. Úgy látszik ugyanis, 
hogy a fődologban, az eucharistia áldozati valóságá-
ban úgyis megegyezik mindakét fél, mi is, Harnackék 
is ; minek akkor feszegetni a fogalmi különbsége-
ket? A látszat ez lehet, de a valóságban máskép áll 
a dolog. Ha a laikus talán nem is tudja értékelni 
a fogalmak jelentőségét emberi ismereteink helyes 
vagy helytelen, ennélfogva értékes vagy érték-
telen volta tekintetében s következéskép ha nem 
is képes méltányolni rendkívüli, mert alapvető 
fontosságukat a tudományos rendszerekben: mi 
tudjuk, hogy e téren tulajdonkép minden a fogal-
makon fordul meg. A fogalmak azok a tudomány-
ban, ami a vetőmag a gazdasági életben. A gazda 
jól tudja, bog}' a termés minősége szempontjából 
nem mindegy egészséges vagy romlott magot elvetni ; 
hogy nem mindég}', fölcserélve a magvakat, búza-
termést várni ott, ahol zabot vetettek el. Mag nélkül 
nincs termés, nincs gazdaság: fogalmak nélkül nincs 
tudomány. 

Spinoza a substantia (az állag) meghatározásában, 
tehát egy egyszerű alapfogalomban, csak egy látszó-
lag csekély változtatást tett ; a megszokott meg-
határozás: id, cni convenit esse in se helyett ezt 
mond ta : id, quod est in se et per se concipitur s 
egy egész világgal mást mondott,1 amivel a filozófiá-
ban alapítója lett az újabb pantheisztikus rendszerek-
nek, melyektől a német gondolkodás nem tud 
szabadulni a mai napig. Schell Hermann, az egy-
pár év előtt sokat emlegetett würzburgi dogmatikus, 
az Isten fogalmába csak valami új elemet vitt bele: 
den Begriff der Selbstmacht, welche sich selbst 
bewirkt, más szóval azt m o n d t a 2 : Deus est causa sui, 
amivel a legfőbb Lénybe is az evolúció eszméjét vivén 
be, következetesen oly kath. dogmatikai rendszert 
alkotott, mely végig a kath. tanok egész vonalán 
mindent meghamisított, amit a katholikusok maguké-
nak vallottak és vallanak. 

Egyáltalán a ma akár a tudományokban, akár a 
politikai vagy társadalmi, nevezetesen a szociális 
élet terén tapasztalható nagyfokú eszmezavarnak s az 
ebből folyó bomladozásnak főoka az emberek gondol-
kozását átjáró téves vagy fogyatékos fogalmakban 
rejlik. 

Ilyen a fogalmak fontossága a közéletben, de 
főkép a tudományban. 

Fontos volt tehát a mi kérdésünk is, és pedig a 
keresztény tanrendszer szempontjából annyira fon-
tos, hogy Wielanddal az imás áldozati fogalmat 
vallani annyit jelent, mint protestáns istentiszte-
letre j á rn i ; ellenben Krisztus testének és vérének 

1 L. Dupeyrat : Manuductio in sehol, philosophiam. 
Parisiis. 1887. I. 281. 1. — Reinstadler: Elem. phil. sehol. 
Friburgi. 1909. I. 292. 1. 

2 Schell : Kath. Dogmatik. Padernborn. 1889. I. 268. 1. — 
V. ö. Pesch: Ist Gott die Ursache seiner selbst? (Theol. 
Zeitfragen. III, 1900.) 
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fölajánlását az eucharistiában vallani áldozatnak, 
annyi mint kath. templomban szent misét ünnepelni. 
Tudományos szempontból pedig annyi ez, mint alap-
jában magát a katholikus vagy a protestáns hitrend-
szert történetileg igazolni. Vagy az egyiket, vagy a 
másikat fogadni el igaznak. 

Az őskeresztény áldozat fogalma ugyanis akár így 
akár úgy fogva fel, hitrendszereket zár magában, 
mint az elvetett mag az egész jövő évi termést. Vele-
j á r az a kereszténység központi tanával, t. i. a 
megigazulással. S amint a protestáns megigazulási 
tan, a «sola fides (i. e. fiducia) justificat» elvre föl-
építve, nem tűri meg a misét, a tárgyi föláldozást, 
hanem csak az egyszerű imát, amint nem tűri meg 
a malasztközlő szentségeket, valamint a külön pap-
ságot sem, szóval egy egész külön világnézet alá 
helyezi Krisztus üdvintézményét : úgy viszont a kath. 
megigazulási tan az ember többféle aktusból álló 
dispositióját, felkészültségét s a malaszteszközöket 
föltételezve, magában foglalja azt a folyton ismét-
lődő engesztelő áldozatot is — a szent misét, — 
melynek tárgya a kenyér és bor szine alatt maga az 
értünk egyszer szenvedett Jézus, ki keresztáldozatá-
nak gyümölcseit ily módon árasztja hiveire. 

A protestáns ember nem vallhatja tehát az áldoza-
tot az «oblatio rei sensibilis» értelmében, az hitének 
alapelveivel ellenkezik; viszont a katholikus ember 
csakis ilyen áldozatot vallhat, ha igazán a katho-
licizmus hive. 

Ennyire nem mondható szőrszálhasogatásnak a 
fejtegetésünk. 

Minket természetesen a kérdés csupán csak 
tudományos szempontból érdekelt ; nem azt vizsgál-
tuk, hogy mit vallanak róla a felekezetek ma, hanem 
azt kutattuk, hogy mi van róla az őskeresztény iro-
dalmi forrásokban följegyezve. Miként jelentkezik az a 
fogalom ott abban a régi időben, mely a mai fele-
kezetekre oszlott kereszténységet még nem ismerte? 

Ha most végigtekintünk ezen a hosszas és fá-
rasztó kutatáson, meg kell állapítanunk, hogy az biz-
tos és tanulságos eredményre vezetett. 

Nem valami hosszú időre, csak az őskeresztény-
ség első másfél századára terjeszkedtünk ki, csak 
Ireneusig jutottunk el, mivel Wieland csak odáig 
utalt bennünket ; tehát arra az időre vonatkozólag 
nyomoztunk, amelyből különben oly szegényesen 
csörgedeznek a források s íme ezek a legősibb for-
rások teljes összhangzatban mind csak egy fogalmát 
ismerik a keresztény áldozatnak, azt, mely már a 
prototípusból, az urvacsorai rendelkezésből, oly vilá-
gosan s félreérthetetlenül szűrődik le, az oblatio rei 
sensibilis fogalmát. Az őskeresztény áldozat ezen 
források szerint a kenyér és bor Krisztus testévé és 
vérévé változtatva. Ezt találtuk meg s nem mást. 

Jusztin és Ireneus a fogalom megerősítésére az ala-
pító szavakat is ismétlik ; Didaché, Jusztin és Ireneus 
Malakiás profetiájára hivatkozva, domboi'ítják ki az 

új-szövetségi áldozat tárgyi jellegét; antiochiai Ignác 
négyszer is az oltárral hozza kapcsolatba; római 
Kelemexx papságunk upoa^opá-it az ó-szövetségi pap-
ságból vont párhuzammal jellexxxzi; alex. Kelemen 
magát Logos-t xievezi meg áldozatunk tárgyának : 
szóval valamemxyi tanú az oblatio rei sensibilis 
fogalmában ixxegegyezik. Ha a Didachén kezdve, exxiel-
lett a külső áldozat mellett, a hivek tisztalelkű-
ségének, ha ima képében a lélek emelkedettségének 
szükségét is hangoztatják, az a keresztény istenitisz-
telet természetéből következik. De ez a kettő — ima 
és a szorosan vett áldozat — mindig megkülönböz-
tetve jelentkezik a foiTásokban. Az ima hangoztatá-
sának mindig különös oka van, mint azt Jusztinnál 
és alex. Kelemennnél látjuk. A zsidó és pogány nyers 
áldozatokat bírálva, ezek ellenében hangsúlyozzák 
az imát, a bűnbánó, Istenhez térő szivet, mint Istennek 
tetsző áldozatot. Mert azoknak az ókori áldozatoknak 
Isten szándéka szerint ezt a szellemet kellett volnaápol-
niok, erre kellett volna nevelniök s ezzel előkészíteniük 
a zsidókat és pogányokat az újszövetségi áldozatra. 

Az imának, mint hagyatéknak, tehát meg kellett 
maradnia akkor is, mikor az újszövetségi áldozat 
életbe lépett. Mellette, de nem helyette. 

IIa tehát Luther, nem ugyan az őstradició for-
rásait tanulmányozva, hanem az új megigazulási 
rendszere, a sola fides salvifica hatása alatt nem 
kénytelen elvetni a misét és a szentségeket s ha mo-
dern apologétája, Harnack, nem igyekeznék Luther 
eme tanait az ősforrásokkal igazolni s így beléjük 
olvasni a saját hi té t : magukat a forrásokat olvasva, 
senkinek se ju tna eszébe az őskeresztény áldozat 
külső, tárgyi jellegét tagadni s egyszerűen az imába 
helyezni, annyira világosan van bennük ez a jelleg 
kifejezve. Renz és Wieland pedig, mint annyi más 
theologus, Harnack megtévesztő hatása alatt állanak. 

Különben amennyire biztosnak tekinthető törté-
netileg ez az eredmény, egyúttal annyira tanulsá-
gos is. És pedig két irányban : a hívekre és a kath. theo-
logusokra nézve. Mily más tudattal lép be a kath. 
ember a saját templomába s mily más tudattal lép 
a pap az oltárhoz, hogy a hívektől környezve be-
mutassa a szent áldozatot, a misét, ha ismeri az 
őskereszténység eme egyhangú tanuságtételét, ha is-
meri pl. a Didaché és Jusztin előadását az őskeresz-
tények vasárnapi istentiszteletéről, mely ugyanaz volt 
s ugyanolyan volt, mint aminőt ő végez most ! Ugyanaz 
a kép, ugyanaz a gyülekezés, a résztvevők részéről 
ugyanaz a megkívánt lelkület, központban pedig 
ugyanaz a kenyérből és borból, illetőleg Krisztus 
testéből és véréből álló ítoaía, mint akkor! Az Atyák 
hite, az Apostolok hite elevenül föl újból és újból 
minden mise alkalmával a hitében, a dogmáiban 
kétezer éve változatlan katholicizmusban. Mily meg-
nyugtató egy tudat, hogy amit a trienti zsinat az 
újszövetségi áldozatról tanított, ugyanazt megerősíti 
az ősforrásokat kutató tudomány is! 
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De tanulságos ez az eredmény, mint az egész 
kutatás, a tudomány férfiéra, a theologusra nézve is. 
Főképen pedig a módszer tekintetében fölhívja figyel-
mét az idők és igények változására. A trienti zsinat 
ideje utáni theologia, tekintettel a protestánsok «erős 
várára», a bibliára, mint az általuk a hit dolgaiban 
egyedülinek elismert forrásra, a hiltételek bizonyí-
tásánál kiváló, talán fősúlyt a Szentírásra fektetett ; 
nem hanyagolta el ugyan a tradiciót, a szent Atyák 
tanúskodását sem, de elégségesnek tartotta, ha idéz 
néhány irót, tekintet nélkül arra, vájjon az első, 
második, vagy a későbbi századokból valók-e? Körül-
belül ezt a képet mutat ják használt tankönyveink 
a mai napig. A helyzet változott. A protestánsok, azt 
lehet mondani, maguk dúlván föl erős várukat, 
ú jabban a szentírás helyett a tradícióra vetették ma-
gukat s ma már, nem mint egykor Luther, a bibliá-
val kezükben, hanem a hagyomány okmányaival, 
ráhúzván azokat az evolúció rámájára , igyekeznek 
kimutatni a kath. tanok emberi eredetét a II. és III. 
században. Ily módon igyekeznek őket elszakítani az 
evangéliumi forrástól. 

Kell tehát, hogy a mi részünkön is fölváltsa a 
tradiciós érvek kezelésében az atyákra, nevezetesen 
a későbbiekre való egyszerű hivatkozást, illetőleg 
idézést a ma népszerű dogmatörténeti módszer, mely-
nek egyik példája épen a jelen tanulmány. A leg-
régibb forrásokra kell lehetőleg s elsősorban súlyt 
fektetnünk, a genetikus egymásutánt kell szem előtt 
ta r tanunk; mert ma az evolucionista, illetőleg a 
naturalista theologusok, élükön Harnackkal, egész 
erejüket arra fordítják, hogy dogmáinkat a II. 
században a hellenismus befolyása alatt átalakult, em-
beri gondolatokkal bővült s ezen alapon tovább-
fejlődött őskereszténység torzszülöttjének tüntes-
sék föl. 

Hogy,eltérve a történeti módszer követelményei-
től, sőt egyszerűen fitymálva azokat, mily pusztítást 
visznek végbe az ősforrásokban ; hogy hogyan keze-
lik, hogyan olvassák ezeket a foi'rásokat, csak 
az tudja igazán, aki állításaikat, hacsak néhány pont-
ban is, összehasonlította magukkal az ősforrásokkal. 
Ennek a tudományellenes eljárásnak néhány példá-
jával is találkoztunk a jelen tanulmány folyamán. 

Nem szabad őket magukra hagynunk, mert a 
tudomány látszatával megtévesztik az egész világot ; 
utánok kell mennünk (Pohle dogmatikájában már 
így j á r el), ellenőrizni kell őket; mert a trienti 
zsinat alapján álló fejtegetéseinket azzal teszik gya-
nússá a keresztények előtt, hogy világgá kiáltják, misze-
rint a trienti zsinat atyáinak nézetei eltérnek az 
őskereszténység kutatóinak megállapításaitól. Vagyis 
hogy a trienti zsinat határozatai ellenkeznek a kutató 
tudomány adataival. Ami apró pénzre váltva s a 
népszerű iratokban terjesztve úgy hangzik: ime a mai 
katholicizmus ellenkezik a mai tudománnyal! Nem 
a bibliát, hanem a kutató tudományt, a hagyomány 

forrásait viszik ellenünk harcba; mi is tehát ma ebben 
a formában kezeljük a hagyományból merített 
dogmatikai érveinket. Dudek. 

Sz. D o b s i n a . A jövő számban. 
H. Modor . Ebben az irányban búvárkodjék tovább s 

hasznos munkát fog végezni. 
P . C s o m a k ö z . Mostanáig is arra a címre járt . A kül-

dött összegből 1913-ra marad 4 K 18 fdlér. 
K. B u d a p e s t . Hja, szép dolog nagy név viselőjének 

lenni ; de mikor a nagy név sokszor olyan, mint a krumpli, 
ami jó belőle, az a föld alatt van. 

I). E g e r . Mit csinál a «rector potens» ? a szüntelenül 
tervező, alkotó, formáló? Hiába bújt a Mátra mögé, a szellő 
mégis ide hozza hirét. Vannak ám, akik el nem felejtették. 

S. l i u d a p e s t . Nem jól beszél, uram ! Kath. hithűségé-
hez semmi köze nincsen bárki, még a legmagasabb körök 
politikai magatartásának sem. Ez egyszerűen emberi belátás, 
vagy mint mondja, az érdek folyománya ; a ker. hit pedig, 
ha őszinte, isteni motívumokon alapszik. Ezt őrizze meg 
változatlanul, mert a legnagyobb kincsünk. 

A 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 . Szegény sá-
rospatakiak ! Eogadják részvétemet. Hát nagyon «szorongatja 
és fojtogatja» önöket a «klerikalizmus» ? No az a rossz csont 1 
De még ilyet, szedte-vette klerikalizmusa ! Tudják mi t? Folya-
modjanak ide Budapestre Pavlik rendőrfelügyelőért, az 
nagyon jól tud segíteni a szorongatottakon. A minap bebi-
zonyította. De siessenek ám, nehogy közben elfelejtse — a 
legjobb módszerét. 

L. K e n e s e . Azt kérdezte tőlem valaki, mi különbség 
van a svájci Brunnen és a magyar Kenese között? Talál-
gattam. Először azt mondtam : a különbség köztük az, hogy 
Kenese a Balaton partján, Brunnen meg a vierwaldstâtti tó 
partján fekszik. Nem az, volt a válasz. Hát akkor az, hogy a 
vierwaldstâtti tavat gyönyörű havasok, no meg a világhírű 
Bigi-Kulm és Pilatus, a Balatont meg a reges kúpok : 
Csobánc, Tátika, a kialudt vulkánok szegélyezik. Ah, nem az, 
válaszolta az én barátom. Hát mi legyen ? kérdeztem vissza. 
Hát nem tud ja? Brunennel szemben van Teli Vilmos, a sza-
badsághős emléke, Kenesével szemben van a — Zsidófok. 
No, no, talán az oldalt fekvő Siófokot ért i? Uram, nem 
Siófok az többé, hanem Zsidófok, mind végig az egész bala-
toni oldalon. — Akármit is mondjon azonban az én kíváncsi 
barátom, mégis nekünk legszebb a Balaton tava s azért én 
nektek zavartalan jó üdülést kívánok. 

TARTALOM : Hartmann Ede transcendentális realiz-
musa. II. (Vége.) Madarász István dr.-tól. — Néhány 
adat a nyitrai püspökség XVII. századából. (Szelepcsényi 
György.) III. Cserenyey István dr.-tól. — Általános és 
titkos választójog. Halászy Caesar dr.-tól. — Enea Sil-
vio Piccolomini. I. Stöhr Gézától. — Egyházi világ-
krónika. —y -la-tói. — Magyar vonatkozású művek 
az Indexen. T. L.-től. — Irodalom. Izsóf: Zászlónk-ja. 
d.-től. — Semmer: A munka megszentelése. II. (Vége.) 
Mattyasóvszky Kasszián dr.-tól. — Acsay : Iíjúsági 
szentbeszédek. I. x.-től. — Mikor lett Bajoni István 
nyitrai püspök ? /.-tői. — Az őskeresztény áldozat Ireneu-
sig. XIV. (Befejezés.) DudektöL — 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. 

ELOFIZETESI ARA 
Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

Ki2.- D U D E K J Á N O S dr. 
6. BQÏBTHMI Tinin 

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Tanulságok a francia nemzet lelki életéből. 
írásban és szóban manapság egyik leginkább 

tárgyalt téma Franciaország társadalmi helyzete. Oly 
sokat foglalkoznak állandóan e kérdéssel, hogy szo-
kásossá vált minden rosszban csak a francia nemzet 
példájára mutatni. A közlemények sokasága mégsem 
tudja kimeríteni az anyagot, mindig új és új beállí-
tásban látjuk e nemzetet, még sem értjük meg. Azt 
lehet mondani, hogy az egyes cikkek elszórt mozai-
kokhoz hasonlítanak, melyekből nem sikerül a teljes 
képet összeállítani. Én sem kísérlem meg, mert nem 
is tudnám e mozaikdarabokból az egységes képet 
megalkotni, inkább én is néhány új szines kövecskét 
teszek a meglevőkhöz. 

Tudjuk, hogy nemcsak az egyes embereknek, de 
nagy nemzeteknek, magának az egész társadalom-
nak is van lélektana. Minden jelenségnek ilyen mély 
lélektani alapja és magyarázata van. Ha már egy 
embernek belső élete számtalan tényezőjével, ok és 
okozati kapcsolatával bámulatos gazdag világot tár 
elénk, vájjon mit szóljunk akkor egy nemzetről, 
mely sok millió egyénből alakul? Itt az okoknak 
egymásra való hatása és egybefonódása többszörösen 
megsokszorozódik. 

A francia földön való tartózkodásom alatt ez a 
lélektani vonás érdekelt. Megpróbálom, talán sikerül 
e nép elmúlt és jelen gazdag lelki életének néhány 
alapvonását megrajzolnom. 

1. A francia nemzet múltja. A jelen megértésé-
hez szükséges a múltba tekinteni. Épen a francia 
példa bizonyítja legjobban, hogy valamely nemzet 
élete a szerves lény fejlődéséhez hasonlít, hogy mult 
és jelen között a legbensőbb összefüggés van. De hiszen 
a francia nép olyan dicső, olyan vallásos volt ? S ime 
ez a romlott jelen ! A feleletet egyelőre felfüggesztjük. 

Az elmúlt eseményekről a történelem beszél, 
mint azoknak hiteles, megvesztegethetetlen tanuja. 
Értem ezalatt nemcsak az írott történelmet, hanem 
annak minden alakját. Franciaországban olyan tör-
ténelmet találtam, mely komoly tárgyilagosságával és 
világos előadásmódjával föltétlenül megkövetelte el-
ismerésemet. Ez a történelem kövekből van építve 
és faragva. 

Franciaországnak az elmúlt századokból, főleg a 
középkorból fennmaradt gyönyörű székesegyházai — 
ezek az a kövekből való történelem —- felejthetetlen 
hatással vannak. Fönséges némaságukban és monu-
mentális arányaikban nagy idők beszédes tanujaként 
tűnnek fel az embernek. Valóban a történelem iskolái, 
muzeumai ezek, melyekben járva az ember, érzi és 
tudja, hogy a múlttal, a francia nemzet dicső múlt-
jával a legelevenebb kapcsolatba lépett. 

Itt meg kell jegyeznünk, hogy Franciaországban 
nem volt török pusztítás, a hitújítás sokkal kisebb 
arányú volt, hogysem nagyobb kárt tehetett volna s 
így az értékes szobrok, épületek, főként a dómok 
nagyobbszámban és épségben maradtak fenn, mint ná-
lunk. Franciaország, mint a gótika hazája, ennek a 
szép stílnek igazán legértékesebb alkotásait hozta 
létre és őrizte meg, egy-két külföldit leszámítva. 
Ezen építkezési mód itt a szó legnemesebb értelmé-
ben uralkodott annak idején. 

Sorra szemlélve ezen templomokat (névszerint a 
reimsi, laoni, párisi, chartresi, toulousei, lyoni stb. 
kathedrálisokat), mindig ugyanaz a kép vonul el 
előttünk, a nagy hasonlóság mellett alig tudjuk meg-
ítélni, melyik a szebb, a nagyszerűbb. Közelről nem 
lehet eléggé csodálni a felülmúlhatatlan sok és szép 
díszítést, melyeket egy fáradhatatlan türelmű, kime-
ríthetlen gazdag és találékony, az aprólékosságban 
szinte nem is követhető művészet úgyszólván bele-
lehelt a kőbe. Messziről nézve, különösen mikor tá-
vozik az ember a városból, úgy látja, mintha a 
dómoknak alakja megnőne s minél jobban távozik, 
a házak mindinkább kisebbednek, maga a dóm pedig 
mindig nagyobb és nagyobb lesz : a házak tömegé-
ben hatalmas őr gyanánt áll. 

Ám a tanulságos hatás még nem teljes. Míg 
kivül a művészet bilincsel le, addig távolról a nagy 
arányok ragadnak meg. De vájjon mi tulajdonképen 
ezen székesegyházaknak lélektana ? Mit tanítanak mint 
élő történelem? Itt is összejöttek az emberek — 
halljuk a feleletet — hogy lakást építsenek, tornyot 
emeljenek, de nem gőgből, saját nevüknek, mint a 
bábeli toronyépítők, hanem Isten dicsőséges nevé-
nek, mert ők a vallás sugallatát követték. Hozzáláttak 
a munkához, összeszedték testük és lelkük minden 
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erejét és építettek imádkozva, mert munká juk ima 
volt. Csakhogy hiba esett a számításukban : nagyra 
tervezték az alapot, nem fontolták meg, vájjon fo-
gyatékos erejükkel keresztül vihetik-e vállalkozásukat 
és mint a bábeli torony, úgy az ő munkájuk is be-
fejezetlen maradt, a tornyok, noha századokon át 
építették, még ma is csonkán emelkednek ég felé. 
Vagy talán mégsem követtek el hibát, — szólal meg 
egy másik hang — e csonka tornyok azért befeje-
zetlenek, mert az elődök nagylelkű buzgalmukban, 
számítva utódaik hasonló lelkesülésével, szándékosan 
tervezték oly nagyra a munkát, mert úgy gondol-
kodtak, gyermekeik majd bevégzik, amit ők mái-
nem tudtak, hiszen az Isten dicsősége oly nagy, hogy 
sohasem építhetünk méltó hajlékot neki. Igy amel-
lett, hogy e nagyszerű építmények szótlanul is tanús-
kodnak a múltnak mély vallásosságáról, imádatos 
szelleméről, egyszersmind a mai kort hithidegsége 
miatt szigorúan vádolják. 

Mindez csak subiectiv benyomása, a lélek eltű-
nődése, melynek rabjává lesz, ezen emlékek látása-
kor. Maga az obiectiv igazság pedig az, hogy e temp-
lomok a múltnak tevékeny, mindent átható vallásos 
lelkületéről szólnak nekünk. Azzal, hogy századokon 
át építették, a legtökéletesebben fejezték ki a múlt-
tal való kapcsolatukat és eleven együttérzésüket. Igy 
legjobban valósították meg, amit az egyház szelleme 
megkíván és egész életében, liturgiájában oly utol-
érhetetlen művészettel létre is hoz, hogy t. i. a múlt-
nak jelenné kell válnia, hogy az igazi katholikusnak 
gondolkozásában és érzésében mindig meg kell 
őriznie és táplálnia a múlttal való benső összeköt-
tetést. 

Ha csak ezen termékeny, öntudatos kontaktust 
tükröznék vissza ezek a templomok, akkor is meg-
becsülhetetlen volna az általuk nyújtott tanulság. 
Már pedig ennyit feltétlenül nyújtanak. A templo-
mokkal azután összekapcsolódnak a többi történeti 
emlékek mind. Nem egyebek ezek, mint a vallásos 
és hazafias múltnak kőbe faragott képe. Itt is mint 
nálunk, az első királlyal lép fel a kereszténység. 
A kincsek, melyeket itt találunk, a francia király-
ságnak dicső kezdetéről és egyben a keresztény 
vallás fényes térfoglalásáról beszélnek. S ettől fogva 
a királyság és kereszténység mindig karöltve j á r és 
mint ikertestvéreket nem is lehet egyiket a másik 
nélkül gondolni. A kath. királyság emlékét azonban 
a legragyogóbb nimbusszal övezi szent Lajos ural-
kodása, majd Jeanne d'Arc, az orléansi szűznek cso-
dálatos szereplése. A reformáció minden kísérlete 
sem árthatott, az ország épen mint egységes király-
ság áll meg mindvégig. Tény az, hogy a francia 
nemzetnek múltja felette gazdag dicső események-
ben. Mint katholikus nemzet, mindig vezetett a kö-
zépkorban, de azután is. Habozás nélkül a nagy 
tettek és eszmék hazájának mondhat juk ezt az or-
szágot, a legtöbb kezdeményezés innen indult ki, a 

szerzetesrendeknek, szenteknek nagy száma francia 
földön született, egész története ezen népnek kifogy-
hatatlan termékenységéről és lankadni nem tudó 
elevenségéről tanúskodik. Igaz, sok rossz is termett 
ugyanitt, de érdekes, hogy ebben is előljárt a francia. 

2. A francia nemzet jelene. A dicső emlékekben 
felette gazdag mult után most itt van előttünk a 
hitétől megfosztott és erkölcseiben megromlott sivár 
jelen. Már megszoktuk Franciaországról csak rosszat 
hallani. Megdöbbenve olvassuk nap-nap után a hí-
reket, melyek a katholikus, de helyesebben szólva 
minden vallásnak megmagyarázhatatlan üldözéséről, 
a hitetlenségnek és erkölcstelenségnek állandó ter-
jedéséről számolnak be. A szomorú, már -már kétség-
beejtő állapot a maga teljességében bontakozik ki 
előttünk, a jelek láthatólag mind oda mutatnak, 
hogy a francia nemzet haldoklik. 

Ha már lélektanilag vizsgáljuk a mai viszonyo-
kat, az a kérdés, hogyan történhetett, hogy ez a nagy 
nemzet oly mélyre sülyedt? Pedig épen azért, mivel 
a jelen állapot lélektanilag meg volt okolva, azért 
következett be. Az okát ennek a sok, a francia nem-
zet testét elborító erkölcsi mételynek a távolabbi 
múltban kell keresni. A francia forradalom is olyan 
csomópontja a történelemnek, melynek megoldása a 
legnagyobb nehézséggel jár . Az utolsó századok 
Franciaországa már nem volt a régi dicső ország, 
mert az idő folyamán sok bűnnel terhelte meg" lelki-
ismeretét, a gyújtóanyag minden oldalról felhalmozó-
dott. Ismeretes, hogy a józan erkölcsöket felváltotta 
a különböző osztályok, elsősorban a főuraknak és 
főpapoknak fényűzése, könnyelmű életmódja, a tár-
sadalmi elégedetlenség nőttön-nőtt. Mindennek elő-
idézésében és fokozásában azonban legnagyobb sze-
repe a hitetlen, felforgató irodalomnak volt. E kü-
lönböző tényezőknek egymásra való hatását elég 
csak felemlítenünk. 

A jó áramlat nagyon gyenge volt, hogysem meg 
tudta volna törni az elemi erővel megindult és foly-
ton növekvő rossz áramot. Azt mondhatjuk, hogy a 
francia nemzet a nagy forradalom óta még nem él-
vezett békés napokat, mikor eszmélhetett és hibájá-
nak tudatára ébredhetett volna. A XIX. század nem 
egyéb, mint a zűrzavarnak, az eszmék kavarodásá-
nak ideje; ez a kor nemcsak a szüntelen egymást 
váltogató, legellentétesebb irányú kormányformáknak 
tarka képét mutatja, hanem benne legalább hétszer 
változik maga az államforma is. Bizonyítja ez azt, 
hogy a nemzet olyan, mint a bomlott kéve, maga 
sincs tisztában mit akar vagy mit kellene akarnia. 
A bukott államformáknak, a királyság és császárság 
eszméjének azután a nemzet kebelében nagyszámú 
örökösei vannak, kik a köztársaságiakkal nem tud-
nak barátkozni. Amellett, hogy mint más országok-
ban az ellentétes világnézetek vívják az élet-halál 
küzdelmét, a francia nem egységes erejét még a kü-
lönféle politikai pártok is sorvasztják. 
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Ha az így torzsalkodó pártok tisztán semlegesen 
viselkednének a vallással és annak hordozójával, 
az egyházzal szemben, ezeknek még akkor is csak 
mostoha helyzetük volna. Ámde a baj fokozódik az-
által, hogy sajnos igen sokan, a papság köréből is, 
politikai pártjukat a katholicizmussal azonosítják, 
hogy az egyház virágzását bizonyos konkrét állam-
formától teszik függővé. E vád különösen a király-
pártiakat sújtja, kiknek leginkább szól XIII. Leó 
pápának épen hozzájuk írt körlevele, mely az egy-
házat a köztársasággal is szépen összeférhetőnek 
mondja. 

A francia katholikusok nagy részének ezen egy-
oldalú felfogása azután sokat megmagyaráz. Csak 
természetes, hogy a köztársasági kormány nem ro-
konszenvez a vele szembehelyezkedő irányokkal. S 
mivel ezen ellentétes felfogásoknak képviselői első-
sorban épen a papok közt vannak, azért a gyűlölet 
és üldözés őket s velük a katholikus vallást éri leg-
inkább. Szó sincs róla, hogy a francia áldatlan egy-
házüldözés igazi magyarázatát ezen egy körülményre 
lehetne visszavezetni, annak legfőképen valláselvi 
és erkölcsi oka van, mint súlyosbító tényező azon-
ban mindenesetre ezen megfejthetetlen konzervati-
vizmus is hozzájárul. Talán sok minden másként 
történt volna, ha a merev álláspontot feladják. 

Mindezek a dolgok azt mondják nekünk, hogy 
a francia nemzet jelenlegi helyzete nagyon kuszált, 
hogy sokkal több tényezőt kell ügyelembe vennünk, 
mintsem gondolnók. A különböző hírek csak kró-
nikaszerüen számolnak be a lefolyó eseményekről, 
csupán következtetni engednek a mögöttük rejtőző 
szánandó állapotra. Az idegent, aki már gyakrabban 
olvasott és hallott a francia viszonyokról, bizonyos 
elfogultság szállja meg, mikor francia földre lép, nem 
érzi magát szabadon azon gondolatra, hogy épen az 
a nemzet, mely a szabadság, egyenlőség és testvéri-
ség jelszavát hordja ajkán, erre életével cáfol rá. A 
népnek nagy részét távolról sem érintik a vallási 
dolgok, ezek ismeretlenek. Az anyagias életnek ezer 
vonatkozásaitól lenyűgözött, elfásult emberek leg-
kevesebbet törődnek a vallással. Igaz, máshol is meg-
találjuk ezt, de francia földön a hitetlenségnek, az 
anyagiasságnak uralma a legteljesebb. Az a rész, 
mely állhatatos maradt őseinek hagyományához, a 
papsággal sokkal gyengébb, hogy szembeszállhatna a 
romboló szellemmel, inkább menekül és bezárkózik 
a templomba, kint az életben pedig olyan, mint a 
száműzött saját hazájában. A vallásos megnyilvánu-
lásból külsőleg semmi sem látszik, ott nincsen helye. 
A papok néma komolyságukban és a kimért for-
mákhoz való SZÍVÓS ragaszkodásukban a tömeg szá-
mára ismeretlen és elérhetetlen világra látszanak 
figyelmeztetni, nekik mintha a hitetlen, bűnös jelen-
hez nagyon kevés vagy semmi közük nem volna. 
A tény az, hogy a papság tevékenységét nem ter-
jeszti ki és kapcsolja bele a mai viszonyokba, a val-

lást nem tudja még a kavargó, kuszált modern világ 
közepébe állítani, hogy mint tengelye ennek, hordo-
zójává legyen és széthúzó törekvéseinek egységet, 
erőt és magasabb célt adjon. Mivel a papság, de 
velük a vezéremberek általában nem tartottak lépést 
korukkal, mivel bizonyos szűkkeblűséggel véka alá 
rejtették a vallás isteni világosságát, azért a társa-
dalom megbosszulta magát és kikapcsolta őket, mint 
használhatatlan elemet és új utat keresett magának, 
de ez az út csakis a romlásba vezethetett. 

3. A francia nemzetnek egy másik kapcsolata a 
múlttal. Úgy tűnik fel talán, mintha a francia hely-
zetet akaratom ellenére is egyoldalúlag bíráltam 
volna meg, mintha kelleténél nagyobb mértékben 
tenném a papságot felelőssé a jelen bajokért. Sietek 
azért a helyreigazítással. Ha egyedül az utódot vá-
dolhatnók elődeinek bűneiért, úgy a fracia papságot 
sem menthetnők. így méltán szenvedné a sok bün-
tetést, mert bizonyos, hogy a régi, a forradalom előtti 
időkben a papság sokat vétkezett. De ez a vád igaz-
ságtalan lenne. A helyzet nagyobb részben a mai 
klérus tudtán és akaratán kívül váll oly súlyossá. 
Dicséretére pedig meg kell engednünk, hogy bünte-
tését és egyben a megpróbáltatását nagylelkűen vi-
seli. Igaz, nem lett volna szabad oly türelmesen 
engednie, hogy teljesen bilincsbe verjék, mert az 
egyház érdeke az erélyesebb tiltakozást és ellen-
állást sürgette mindig, ámde ez nem egészen az ő 
jóakaratán mult. Meg van győződve, hogy így telje-
sül Isten akarata és ha elég lesz az áldozat, melyet 
csodálatraméltó türelemmel és megadással hoz, ak-
kor majd minden jóra fordul. 

A papsággal így gondolkodik a hivők jelentékeny 
csoportja is, mely pásztorai köré tömörül, velük 
érez és szenved. Az első részben a monumentál is 
templomokról szólva, rámutat tam a múltnak vallá-
sosságára. A j ámbor hivők megérzik azt, mert hála 
a jó Istennek, a mai Franciaországban sem minden 
rossz. Ha szóltam a nép bűneiről, nem hallgathatok 
erényeiről sem. Ezekben is bővelkedik s velük igazán 
méltó csodálkozásunkat vívja ki. A francia nemzet-
nek jó része, úgy hiszem a nagyobbik része (ha 
nem a nagyvárosokat, hanem a vidéket tartjuk szem 
előtt), vallásos ma is, sőt lelke mélyéig vallásos, ha 
ugyan a nagyszámú templomlátogatásból, abból a 
buzgó imádkozásból és sok szentáldozásból ilyesmire 
következtetni lehet. Ezt látjuk a nagyvárosokban, 
Párisban különösen, a falvakról pedig legalább is 
ennyit feltételezhetünk. 

Azt állíthatjuk, hogy a mult öntudatos vallásos-
ságát milliók ápolják jelenleg is lelkükben, a nagy 
üldözések következtében még féltékenyebb gonddal, 
mint azelőtt. Csak a hivatalos állani vetette el erő-
szakosan katholikus jellegét, szakított meg a keresz-
tény múlttal minden kapcsolatot, de az állhatatosak 
szivéből nem tudta kiirtani a régi emléket. Ezek 
tudják, hogy nemzetük múlt ja nem olyan, melyet 



404 RELIGIO • LXXI. évf. 1912. 

megtagadhatnak, elfelejthetnek, hanem ellenkezőleg, 
szükséges, hogy a múltnak egész lefolyt élete mindig 
jelen, a vele való összeköttetés a legelevenebb, a belőle 
levont tanulság a leggazdagabb legyen, mikor az 
istentelen szellem hasonlóan vallástalanná kivánja 
tenni a francia népet, nem is gondolja, milyen kin-
csétől akarja azt megfosztani. Ily módon lehetetlen 
a múlttal fentartani a kontaktust, hisz annak min-
den nevezetes hagyománya a vallásos lelkesülésnek 
szülötte, attól van megszentelve. Ez az erőszakos és 
igazságtalan elválasztás tulajdonképen a francia nem-
zet életének gyökerét vágja el. 

Itt van a kulcsa annak, miért ragaszkodik a 
nemzet jó nagy része a királyság eszméjéhez. Egy 
évezreden át volt a katholicizmus összeforrva a 
királysággal, közösen osztva meg az örömet és szen-
vedést. Noha elő volt készítve a forradalom és valami 
újítás szükséges volt, a nemzet józan eleme mégis 
csak pusztító orkánt látott benne mindig, a rombolás 
pótolhatatlan veszteséget okozott. Mivel mindez az 
átalakulás oly erőszakosan és kegyetlenül történt, 
mivel a vallással, a mult kegyeletével oly kíméletlenül 
bánt és az új állami alakulás kezdettől, ha nem is 
mindig nyílt ellensége, de állandóan mostohája volt 
a katholicizmusnak, azért sokan azok közül, kik 
szeretettel csüngtek a hagyományokon, eleve elzár-
kóztak és ellenszegültek a köztársasági eszmének is, 
mellyel mindeddig nem tudtak megbarátkozni. So-
kak gondolkodását és érzületét fejezem ki, ha azt 
mondom, hogy miközben forró vágyakozással vívják 
viszza a királyságnak a jelen üldözés által csak még 
idealisabbá lett korszakát, addig türelemmel várják 
a romlott köztársasági államszervezet összeomlását. 

Ezeket a vonásokat olvastam le a francia nem-
zet lelkéről, melyek nagyjában annak alaphangu-
latát fejezik ki. Az ország bensejében járva, úgy érzi 
az ember, hogy egy nagy, dicső népnek megszentelt 
földjét tapossa, érzi, hogy szivéhez szól és nem meri 
hamar jában elitélni. Távolról szemlélve e nemzet 
vergődését, könnyebben ítélünk, de épen azért sok-
szor igazságtalanok is vagyunk, mert nemcsak ész-
szel, hanem szívvel is meg kell őt érteni. 

S vájjon mit mondjunk, mikor befejezésül leszűr-
jük a tanulságokat '? 

Arról győződtünk meg, hogy ez a múlt jára tel-
jes joggal büszke nemzet most is bámulatunkat 
érdemli ki. Korántsem minden reménytelen. Aki 
látja az ország szentélyeit, azt a mélységes vallásos-
ságot, néma, odaadó szenvedését annyi jó léleknek, 
amint tudatában nemzete nagy hivatásának, annak 
boldogulásáért, megtéréséért imádkozik és minden-
képen áldozatot hoz, az nem tart mindent elveszett-
nek. Épen a fővárosban, ahol a két véglet a leg-
szembeszökőbben mutatkozik, a városnak legkiemel-
kedőbb pontján, a Montmartren épült, mintegy a 
nemzetnek közös szentélye, Jézus szent Szivének 
temploma arról tanúskodik, hogy lehet bízni a jobb 

jövőben. Ugyanilyen megújulást, eszmélődést mutat 
boldog Jeanne d'Arcnak, mint nemzeti hősnek fo-
kozódó tisztelete, mely legszebben domborodik ki az 
emlékére felállított számos szoborban, templomban 
és nyilvános ünneplésben. Végül pedig nem felejt-
kezhetünk meg a lourdesi kegyhelyről, mely első-
sorban és legteljesebben a francia népé. A falakat 
elborító votivtáblák ezrei egy-egy gyöngyszem e 
nép mélységes lelki világából, a bazilika fehér falait 
diszitő számtalan zászló a francia nép kifogyhatatlan 
vallásos lelkesülésének kifejezése, az évenkint a 
nagy kegyhelyre zárandokló százezrek pedig e nem-
zet hithűségének megragadó bizonyítékát nyújtják. 

Ha ezeket a tényeket számba vesszük, másrészt 
pedig látjuk a számos, igaz még gyenge kísérleteket 
az elszakadt elemek visszanyerésére, még nem sza-
bad feladnunk reményünket a francia nemzet jövője 
iránt. A jóakarat és az intenzív, kitartó munka 
Isten kegyelmével előbb-utóbb győzni fog, az ellen-
tétek ki fognak egyenlítődni és az a nemzet, mely 
minden jóban és rosszban úgyszólván előljárt, gaz-
dagabb lesz egy új, egy nagy tanulsággal, melyből ő 
és az egész világ okulhat, hogy t. i. a vallás és 
erkölcs nélkül nemcsak egyes emberek, de nagy 
népek sem boldogulhatnak. Faust Antal. 

Néhány adat a nyitrai püspökség XV11. szá-
zadából. (IV.) 

Mikor Szelepcsényi György az ország első főpapi 
székére távozott, Nyitrára a ma sokat emlegetett Kollo-
nich Lipót grófot nevezték ki püspöknek (16(56 — 1669). 

Kollonich született 1631. október 26-án Komá-
romban, édesatyja kollegrádi Kollonich Ernő gróf, 
ezredes, a komáromi vár parancsnoka volt, édesanyja 
Kuffstein Erzsébet, egy rendkívüli buzgóságú nő, aki-
nek kérelmére II. Ferdinánd letelepítette a jezsuitá-
kat Komáromban. A kis Lipótot Pázmány Péter 
biboros keresztelte. Kitűnő családi nevelésben része-
sült s ártatlan lelkülete, kiváló tehetsége, ernyedet-
len tanulási vágya, a szent ügyek iránt való buz-
galma szép jövőt jelentett számára. Tizennégyéves 
korában a bécsi egyetemre került és III. Ferdinánd 
udvarában, mint apród tartózkodott; különféle uta-
zásokat tett közben IV. Ferdinánd társaságában. Fel-
tűnt ügyességével, bátorságával és ezért, hogy katonát 
nevelhessenek belőle, 1650. április 15-én lovaggá 
avatták a János-rendi lovagok templomában. Erre 
Málta-szigetére utazott, ahol a törökök kezében levő 
Candia-sziget előtt az ellenség hajójára ugorván, ki-
tűzte a fehérkeresztes zászlót és ezzel eldöntötte a 
csatát 1655. május 2-án. Ezen hőstettéért máltai 
castellanná neveztetett ki, mely méltóság a rend 
szabályai szerint két évre szólt. Az időközben kiütött 
pestis miatt Máltáról igen sokan menekültek, Kollo-
nich ott maradt és csak 1657. május 31-én a két 
tiszti év elteltével hazájába tért vissza és mailbergi 
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(Alsó-Ausztria) parancsnok lett. 1659. j anuá r 18-án 
I. Lipót kamarássá nevezte ki. Egy izben mérgezési 
kísérletet követtek el ellene, azonban szerencsésen 
megmenekült s ez időtől kezdve mindinkább meg-
érlelődött benne a vágy, hogy a katonai csákót papi 
biretummal cseréli föl. 

Szelepcsényi Györgynek a primási székre való 
távozása után Lipót király Kollonich Lipót grófot, 
jóllehet még fölszentelt pap sem volt, 1666. augusz-
tus végén nyitrai püspökké nevezte ki. Csak ekkor 
kezdte tanulni a theologiát a bécsi egyetemen, mely 
idő alatt édesanyjánál lakott. 1668. február 25-én a 
kisebb rendeket vette föl, majd böjt második vasár-
napján a bécsi jezsuiták templomában Szegedy Fe-
renc váci püspök áldozópappá szentelte. Nemsokára 
megjött a pápai megerősítési bulla is, április 30-ról 
keltezve, melyet Nyitrán ünnepélyesen kihirdettek. 
Püspökké Pignatelli Antal herceg bécsi nuncius, a 
későbbi XII. Ince pápa (1691—1700.) szentelte 1668. 
pünkösd utáni 14-ik vasárnapon.1 

Kollonich, mint a királyi udvari kamara elnöke, 
csak ri tkán tartózkodott Nyitrán, egyházmegyéje kor-
mányzatát Fenesy György, nyitrai olvasó-kanonokra 
bízta,2 de azért nem hanyagolta el. Nagy buzgalommal 
látott a vallási reformhoz. Szónok nem volt és a nép 
nyelvét sem igen értette, azért maga mellé vett két 
jezsuitát, beutazta megyéjét, eltávolította a meg nem 
felelő lelkészeket, alamizsnával látta el nagy sze-
génységgel küzdő trencsénmegyei hiveit s különösen 
a protestánsok megtérítésére fordított nagy gondot. 

Nemcsak püspök, hanem a hadászat szempontjá-
ból fontos nyitrai vár parancsnoka is volt. Mint vér-
beli katona megmutatta, hogyan kell egy várerődít-
ményt rendbehozni és katonaságot szervezni. 

1665-ben 400 huszár és 200 hajdú volt Nyitrán. 
Abban az időben a katonákat rosszul fizették, kész-
pénzt ritkán kaptak, legtöbbször posztó és só volt a 
zsoldjuk, melynek eladásából tengették életüket. 

Nem csoda, ha az ilyen katonaság országszerte 
valóságos Istencsapása volt az illető környék rová-
sára ; raboltak, ahol mit találtak.3 Kollonich nem egy 
fölterjesztést tett a baj orvoslására, nem igen hall-
gattak r á ; de a maga számára mégis kieszközölte, 
hogy a nyitrai vár katonasága kizárólag magyar 
legyen, fizetésének felét pénzben, másik felét földben 
kapja. Intézkedett, hogy katonái kilencedet és tizedet 
nem fizettek, aki tíz évig kifogástalanul szolgált, 
nemességet kapott. Ez az eljárása annyira bevállt, 
hogy Nyitrának volt abban az időben a legrendesebb 
helyőrsége. 

Nem találta megfelelőnek, hogy udvari hivatalai 
miatt csak keveset tartózkodhatott székhelyén és 
hogy megyéjét személyesen nem kormányozhatta, 

1 Maurer Joseph : Cardinal Leopold Graf Kollonitsch. 
Innsbruck, 1887. 1—34. 

2 Wagner, i. m. 24. 1. 
3 Századok, 1904. 16. 1. 

azért 1669. szeptember 23-án a bécsújhelyi püspök-
ségre nevezték ki, mely minőségében X. Kelemen 
pápa 1670. május 19-én erősítette meg. 

Egy igen meleghangú latin levélben búcsúzott 
el a nyitrai káptalantól, amely szép lelki tulajdon-
ságait árulja el, melynek, mivel eddig sehol közölve 
nem volt, legalább egy pár részletét legyen szadad 
hű fordításban közölnöm. «0 felsége az Isten dicső-
ségét, a köz és saját javát előmozdítani óhajtván, a 
nyitrai püspökségben történt változás folytán nekem, 
méltatlannak, legkegyesebben a bécsújhelyi piispök-
ségetajánlottaföl,amellyel,bár kisebb, az előbbi okoknál 
fogva meg vagyok elégedve és nem haboztam a 
nagyobbat nálam méltóbb részére átengedni, és ez 
különös vigasztalásomra szolgál, mivel tudom, hogy 
utódom, méltóságos és főtisztelendő Pálffy Tamás gróf 
úr, elődjének emberi gyarlóságból elkövetett fogya-
tékosságait az ő ismert buzgalma által dicséretesen 
helyre fogja hozni. 

Ha bárkit is, érdemeit kevésbbé méltányolva, 
megbántottam volna, fölötte fájlalnám, miután leg-
főbb törekvésem volt, hogy lehetőség szerint min-
denki iránt érdeklődésemet kimutassam; kérem, 
fogadják jó tanácsként, amire Testvéreimet legbarát-
ságosabban buzdítom, hogy egymás között tartsák 
fönn az egyetértést és a kölcsönös testvéri sze-
retet . . . 

Az utolsó és a legfontosabb, amit búcsuzásul 
ajánlok, a vallás, amely nélkül üdvös dolog sohasem 
történt; legmelegebben ajánlom, hogy ezt tartsák 
fönn, védjék és lehetőség szerint terjesszék, és ha a 
jövőben a tiszteletreméltó káptalan összes és egyes 
tagjainak csekély erőmhöz képest valami kedveset 
tehetek, azt cselekedettel is bebizonyítani szeret-
ném . . .B1 

Kollonich 1672-ben a m. kir. kamara elnöke, az 
1679-iki bécsi pestis idején valódi apostolként mű-
ködik; 1683-ban, midőn a török Bécset ostromolta, 
élelemmel látta el a keresztény katonákat és ápolta 
őket. Midőn a törököt kizavarták Bécs alól, 500 ke-
resztény elhagyott gyermek ellátásáról gondoskodott. 
1685-ben győri püspök, 1686-ban XI. Ince bíborossá 
nevezi ki. (S. Hieronymi Illiricorum.) 1691-ben kalo-
csai érsekké neveztetik. 1692-ben államminiszter és 
a bécsi udvari kamara elnöke, 1695. július 14-én Szé-
chenyi György esztergomi érsek halála után Lipót király 
az ország első egyházi méltóságába emeli. 

Rendkívül tevékeny volt az ellenreformáció 
keresztülvitelében, 20.000 görögkeleti románt az egy-
ház kebelébe visszahódított. Az ország több helyén 
templomokat emeltetett, a többi között jellemző pár-
tatlan eljárására, hogy a beregszászi kálvinisták az 
ő adományozása alapján építettek a ferencrendiek 
telkén templomot és iskolát.2 Papneveldéket, iskolákat, 

1 Nyitrai Kápt. Levéltár Fase. XVI. Puhl. Eccl. n. 12. 
2 Alkotmány 1911. 186. sz, 2. 1. 
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kórházakat, szegényházakat emelt és támogatott. A jó 
könyvek terjeszthetésére Nagyszombatban nyomdát 
alapított, a jezsuitákat 1672-ben Eperjesre telepítette 
és javakkal ellátta.1 Pozsonyban a jezsuitáknak temp-
lomot és iskolát adományozott, hozzávett később két 
házat s ezt 1699-ben adományával tetézte, úgyhogy 
a vallásalap a pozsonyi kollégiumból 242.000 frtot 
foglalt el.2 Nem mellőzhetem még nagy jogi alkotá-
sát, a Kollonich-féle egyezményt, mely a főpapság 
végrendelkezési jogát szabályozza s mely törvény-
könyvünkben 1715: XVI. t.-c. alatt szerepel. 

A folytonos munkában testi szervezete kimerült 
és súlyos gyomorbaj okozta halálát. Elbúcsúzott a 
nagy útra mindenkitől, búcsúszavai jellemzik nagy 
szellemét is. «Legyetek j ámbor emberek és imádkoz-
zatok értem.» Buzgó áhítattal vette föl a szentségeket 
és 1707. j anuá r 20-án Bécsben elköltözött nemes 
lelke. Április 7-én temették el nagy fénnyel Pozsony-
ban a jezsuiták templomában, ahol egy szép, klasz-
szikus latinságú, márványlapra vésett szöveg hirdeti 
az utókor előtt sokak előtt részben elfelejtett, rész-
ben elferdített érdemeit. 

Az elfogulatlan utókor kénytelen beismerni, hogy 
hazánk történetében kevés ilyen önzetlen hazafival 
találkozunk; igaza van életirójának, Maurernek, mi-
dőn azt írja ró la : «Kolionich hatte ein Herz für 
Ungarn, in welchem Lande er ja geboren war.»3 Es 
ezt beigazolta a történelem, melynek adatait Maurer 
alaposan kikutatta, monographiá jában földolgozta és 
Kollonich érdemeit kellőképen méltatta. Azon szálló 
ige, mely szerint Kollonich azt mondotta volna : 
«Magyarországot először koldussá, azután rabbá, 
végül katholikussá teszem», minden alapot nélkülöz, 
komoly ember nem is említi, mert ilyen állítások-
kal szellemi szegénységét árulja el az, aki azt hirdeti,4 

Nem mondjuk, hogy minden cselekedete kifogáson 
fölül áll ; de megjegyzendő, hogy ő is ember volt, 
de sokkal kiválóbb, mint azok, kik üres ráfogásokkal 
emlékét elhomályosítani akarják. 

Kollonich utóda Nyitrán a püspöki méltóságban 
erdődi Pálffy Tamás gróf (1669- 1679). 

Az ország legtekintélyesebb főnemes családai 
egyikének sarja, született í623-ban Pozsonyban. Atyja, 
Pállfy Mihály gróf, fiát 1633-ban a nagyszombati 
kollégiumban taníttatta, 1641-ben Bómába megy s 
ott, mint a collegium Germanico-Hungaricum tagja 
végezte theologiai tanulmányait. 1645. június havá-
ban az örök városban pappá szenteltetett, ott is 
mondta első szentmiséjét. Még ez évben hazajött és 
Lippay György esztergomi érsek december 13-án 
esztergomi kanonokká nevezi ki, mely minőségben 
a primás oldala mellett sok ideig élt. 1647-ben honti 
főesperes és az Oltáriszentség oltárának javadalmasa, 

1 Knauz, i. m. II. 375. 
2 Knauz, i. m. II. 381. 1. 
3 Maurer, i. m. 285. 1. 
4 L. Történelmi Hazugságok 808. 1. 

1649-ben zólyomi főesperes, 1651. május 10-én őr-
kanonok és báthai apát. 1652-ben csanádi püspök-
nek nevezi ki a király, római megerősítését szemé-
lyesen eszközölte ki Rómában 1654. szeptember 25-én ; 
mivel pedig ez időben a csanádi püspökség inkább 
cím volt, 1653. augusztus 10-én a szenttamási pré-
postság javadalmát kapja. Püspökké szentelte őt 
Lippay György primás Trencsénben a jezsuiták temp-
lomában, Szelepcsényi György kancellár, nyitrai és 
Zongor Zsigmond nagyváradi püspök segédkezése 
mellett 1655-ben. Pálffy Tamás önálló munkakört 
keresett s azért augusztus 20-án segédpüspökséget 
kért, majd szeptember 16-án a primás jóindulatát 
kéri a váci püspökséget illetőleg. Azonban Szelep-
csényi kancellár azt irta a pr ímásnak: «Pálffy még 
fiatal, rá kerül a sor. Zongor öregebb, azt illeti a 
váci püspökség», s tényleg Zongor Zsigmond a nagy-
váradi székről váci püspökké s pozsonyi préposttá 
kineveztetett. (Zongor nyitrai kanonok is volt.)1 

Pállfy rokonai egykoron Veszprém megvívásánál 
érdemeket szereztek, erre való hivatkozással 1657. 
j anuá r 1-én ismét előléptetését kérelmezi a pr ímás-
nál. Kívánsága csak 1658. március 22-én teljesült, 
mikor az esztergomi nagyprépostságot kapta, de még 
ugyanazon évben Zongor Zsigmond váci püspök 
halálával utóda lett a püspöki széken. 1660-ban Eger-
ben találjuk, 1669. október 5-én kancellár és pozsonyi 
prépost másodízben, majd 1669. év vége felé, Kollo-
nich lemondása után, nyitrai püspökké neveztetett ki. 

Pálffy, mint nyitrai püspök, egyike volt kora 
legkiválóbb szónokainak, «erős, hazafias, alkotmányos 
érzületét2 kimutatta az 1678-iki országgyűlésen, mi-
dőn Hocher Pál osztrák kancellár ellen küzdött.» 
Nagy kegyben állott I. Lipótnál, ki őt a tanács «angyalá-
nak» nevezte.3 Ügyszerető, buzgó, nagylelkű főpásztor 
volt, tíz évi nyitrai kormányzata alatt 1674. és 1675-ben 
Novoszedlik György trencséni főesperes, nyitrai kano-
nok által hivatalosan megvizsgáltatta megyéjét.4 Egy-
házmegyéjének hagyományozta ezüstből vert, koporsó-
alakú ereklyetartóját, melynek fölirata a célját is 
jelzi : «Divis tutelaribus Ecclesiae Nitriensis Andreae 
et Benedicto M. M. Thomas Pálffy ab Erdőd Epp. 
Nitr. Cancell. Ung. F. F. anno Domini 1674., in quo 
sacra ossa reposita sunt.» Művészi ezüstkeresztet, 
melyben ereklyék is vannak, ezüst thuribulumot, 
B. Szűz Máriát ábrázoló, ezüstlapon vésett és arany-
nyal dúsan díszített képet adományozott egyházá-
nak (1676.), melyeken családi cimere és neve olvas-
ható. Székesegyháza fölszerelését zöld és viola casu-
lákkal gazdagította. A nyitrai püspökvárat bástyákkal 
és árkokkal vette körül, melynek emlékét a falakba 
beépített, családi címerével ellátott fölirás hirdeti. 
Mint nyitrai püspök kapta a jászói szent Jánosról 

1 L. Vagner: Adalékok: 199. 1. 
2 Szilágyi, i. m. VII. 279. 
3 Lányi, i. m. II. 275. 
4 Vagner: Adalékok. 281. 1. 
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nevezett prépostságot. Egri volt egyházmegyéjéről 
sem feledkezett meg, és a kassai Kisdy-féle szemi-
nár ium részére, ahol az egri növendékek egy része 
neveltetett, Rákóczy Erzsébettől, idővel Erdődy György 
gróf nejétől, harmincezer forinton megvette a hejcei 
birtokot, melyet később a Thökölyek foglalása után 
ismét 34.000 frton megváltott. Mint kancellár nagyobb-
részt Récsben lakott, helynökei Fenesy György, Demka 
Márton, Hasskó Jakab voltak.1 

Exponált kancellári állásában ellenségeket szer-
zett magának, akik emlékét csak elhomályosítani 
szeretnék, azonban a j ó cselekedetek fénye mellett 
elnémul az igaztalan vád.2 

Milyen hazafiasan gondolkozott, arra nézve szol-
gáljon a következő példa. Midőn nagyjaink az 
1678-iki országgyűlésen az ország alkotmányának 
sértetlen fönntartását követelték, Hocher János udvari 
kancellár elnök a magyarokat árulóknak nevezte. 
Erre fölkelt Pálífy nyitrai püspök és erélyes szavak-
kal fölvilágosította, hogy ők nem árulók, mikor a 
magyar nemzet szabadságát védelmezik. «Hát — úgy-
mond — föl sem sóhajthatunk, midőn egyrészről az 
elégedetlenek sanyargatnak, másrészt pedig a külföl-
diek n y ú z n a k ? . . . Hocher s affélék önkényének ellen-
szegülni hűség a király i ránt ; Lipóton kívül német 
nekik nem parancsol : Hocher és a magyarok ugyan 
egy úrnak a szolgái, azzal a különbséggel, hogy a 
magyarok közül egy sem olyan gaz — nebuló — 
mint Hocher.» Ezen hires beszéd hatása alatt a 
magyarok elhagyták a gyűléstermet.3 

Meghalt Bécsben 1679. május 6-án s ott el is 
temették; de Pálffy János gróf 1883-ban exhumáltatta, 
egy bizottság az ujjon lévő püspöki gyűrűről és 
mellkeresztről megállapította azonosságát és Bazin-
ban a családi sírboltban november 3-án eltemették. 

Az irodalom is megörökíti nevét, mert több ki-
váló beszédje maradt reánk, melyek nyomtatásban 
is megjelentek.4 Cserenyey István ár. 

(Vége köv.) 

Enea Silvio Piccolomini. (ii.> 
II. Pius pápa mint renaiszancekori földrajzi útleiró. 

A kastély körül három pompás kert terül el, 
ezek közül kettőt mély árkok szegélyezik, melyek-
nek oldalait szőlő és rekettye lugasok futják be és 
alattuk jól esik némelykor elernyedt szervezetünk-
nek a pihenés. 

Ha halászni akarunk, im olt a vizek szemünk 
előtt; madarászásra pompás helyet nyújtanak a sűrű 
csalitos bokrok ; ha kedvünk kerekedik vadászatra, 
im ott vannak az erdőségek alig egy pár lépésnyire, 

i Vagner, i. m. 241., 245., 258. 1. 
3 Pauler : Wesselényi Ferenc és társainak összeesküvése 

I. 294. 1. 
3 Lányi, i. m. II. 275. 1. 
4 Szinnyei, i. m. X. 183. 1. 

melyek tele és tele vannak mindenféle vadakkal. 
A kastélytól nem messze egy magaslat látható, amely 
szinte kellemes pihenő hely, sok árnyékkal, ez utób-
bit különösen hét hatalmas, ma jdnem óriásnak mond-
ható tölgyfa szegélyezi, ezeket szintén egy széles árok 
és több művésziesen elrendezett bokor és sövény 
határolja. A többek között e helyen rendkívül sok 
vadat őriznek és számos madarat is tenyésztenek 
mesterséges módon olyképen, hogy ezeknek költési 
idéjén sok fészket raknak ki. Télvíz idején pedig 
rendszeresen etetik a levegő urait. A síkságokon a 
termőföld nagyon kövér, ezért a termények fölös-
legéből odafönn a kastélyban jó minőségű pálinkát 
készítenek. Ez volna nézetem szerint a festői kas-
tély és környékének nevezetessége, de lásd csak mit 
is rejt magában a kastély maga. Az épület, amint 
mondám, egy magas szikla tetején épült, amelyet 
három oldalról meredekség környékez. Tehát már a 
természet által is kitűnően meg van védve. A ne-
gyedik oldalt kettős árok védi, amelyeket kél híd 
köt össze a kastéllyal. Az árkok tekintélyes mély-
ségűek. E hely hadászati pozícióját véve figyelembe, 
megemlíthetjük még a magas tornyot is, amely köz-
vetlenül a híd mellett épült, több elővédművel kap-
csolatban. Bent a kastélyban egy nagykiterjedésű 
kerek udvart látunk, amelynek közepén egy való-
ban mesterien készült kutat pillantunk meg, amely-
ből 12 réz csövön keresztül kitűnő forrásvíz csör-
gedez. A kút körül hét darab igen magas szilfa van 
ültetve, melyeknek ágai az egész kutat befogják és 
ennek révén pompás lombsátort alkotnak». 

Magáról Passau városáról ezt mondja Silvio 
barátjához intézett levelében : «Passait, amely a Duna 
és az Inn folyó összetalálkozása közti földrészen 
terül el, igen gazdag és hires város. A Duna folyó a 
Sváb hegyekben ered, az Inn pedig az Alpok hegy-
rendszeréből fakad, amelyek Németországot Itáliától 
elválasztják. A Dunábaömlés pillanatától kezdve el-
veszti saját nevét. Passau városa hosszant épült s 
majdnem szigetnek tartanok, ha az Inn folyót a 
Dunával egy csatornával összekötnénk, mert e kél 
folyó közti földrész alig 500 lépés szélességű. Az Inn 
folyón egy kisebb, a Dunán ellenben egy nagyobb 
szabású hidat látni. A dunai hidon áthaladva, arra 
az útra lépünk, amely a közeli magaslatokon keresz-
tül egészen Csehországba vezet. E magaslatok háta 
mögött még egy kisebb folyócskát is láthatunk, mely-
nek feketés szinű vize van ; ez az úgynevezett Ilz, 
amely Csehország bércei közt eredve, Passau váro-
sának azonban csak egyharmadát, a zsidónegyedet 
érintve, közvetlenül a püspöki kastély mellett, az 
Inn folyónak átellenében szakad a Dunába. Ezek 
szerint három folyó egyesül itten közvetlenül, melyek 
révén Passau városának neve könnyen etimologizál-
ható. E név nézetem szerint a «passus» szóból kelet-
kezhetett. amely «átjárást», «átkelést» je lent ; (talán 
«castra batava» ?). 
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A brucki származású Johann Lauterb ach nevű 
barátjához 1444-ben intézett levelében különösen a 
falusi élet kellemességét ecseteli a szellemes Silvius, 
a római Horacius és Michelangelo hasonló témát 
fölemlítő leveleiben tapasztalható irályformában. 

A több oldalra terjedő levélből csak a legjellem-
zőbb részeket közlöm: «.. . nemsokára kimegyek a 
rétekre, mezőségekre, ahol önkénytelenül átadom 
egész lényemet a napsütéses hegyek, árnyas erdők, 
a folyók és patakok csillogása szemlélésének. Nos, 
most tudod, hol vagyok s mit teszek. Ezek után el 
akarom neked mondani azon kellemes érzéseket, 
amelyeket azon ember átél, aki a mindennapi élet 
tülekedése, veszekedése elől menekülve, olyan életet 
él, bár csak rövid ideig tartót, amelyhez hasonlót 
csak az első emberek, alkotásuknak legelején foly-
tattak. Mert ki nem mondható boldognak, aki a 
köznapi élet minden boszúságátol mentesen, az édes 
anyaföldet saját állataival szántja, műveli ; sudár 
nyárfákat kúszónövényekkel lugasokká varázsol; ál-
latait legelteti és a rétek gyönyörűségeit szemléli. 
A vadonéból nemesfát teremt az oltás műveletének 
segélyével. 

A szorgalmas méhek termesztményét, a nemes 
mézet edényekbe gyűjti, a szelid és béketűrő juhok 
gyapját nyirja. Ha pedig az ősz beköszönt, im 
megajándékozza a szorgalmas földmívest és egész 
házanépét ajándékaival. Mily öröm szép gömbölyű 
almák sok válfaját szüretelni, bíborvörös és más 
szinű szőlőket télre eltenni, vagy bogyóiból illatos 
mustot sajtolni. Mert a jól végzett munka után alka-
lom nyilik nekik az évszázados tölgyek árnyékában, 
vagy pompázó rétek magas fűpázsitján kipihenni 
egész évi fáradalmaikat. Míg ez történik, csendesen 
folydogálnak a folyók és patakocskák régi medreik-
ben tova, az erdők s berkek hangosak a madárkák 
énekétől, a patakok csobogása mellett pedig fáradt 
testünk pihenő helyeket le lhet . . . 

Mindezek után mily kellemes azon egyszerű 
ebéd elköltése, amellyel az egyszerű, jó szivű falusi 
földmíves emberek kínálják meg a vándort. Ez leg-
többször jóféle gesztenyéből, érett gyümölcsökből, 
sonkából és sajtból áll. Igen jól esik azonkívül este-
felé a juhnyájak és igavonó barmok csordáinak 
hazatérésében gyönyörködni». 

Az összes eddig fölsorolt leveleiben észlelhető 
lelkesedést fölülmúlja az, amelyet 1432-ben intéz 
Sienában lakó Petrucci nevű barátjához. Ebben 
Genua városának szépségeit az égig magasztalja. 
E levél a többek között így hangzik: «Ha nálam 
lehetnél, kedves bará tom! Láthatnál egy oly várost, 
amelynek párját alig hiszem, hogy föllelnéd kerek e 
világon. Ezen város egy halmon épült, amelyet szá-
mos kisebb-nagyobb domb környékez, az alsó várost 
pedig a tenger vize mossa. A kikötő félköralakban 
van építve azon célból, bogy a tenger erős hullám-
zás alkalmával azon hajókban kárt ne tehessen, 

amelyek a kikötőben horgonyoznak. Az a nézet van 
itt széles körben elterjedve, hogy ezen kikötőt, ha 
ezüstből építették volna, úgy akkor sem lehetett 
volna olcsóbban előállítani. A tenger különben a 
kikötőben rendkívül mély. Magától értetődik, hogy 
ennek révén ez nagyon biztos révnek is bizonyult a 
hegynagyságú, háromsoros evezős és még más szá-
mos tengerjáró hajók számára. Mily nagy itt a 
sürgés-forgás! Úgy a Kelet, valamint a Nyugatról 
való emberek örökös vándorlásban láthatók itten. 
Ezzel együtt magukkal hozzák durva erkölcsüket és 
rossz szokásukat is, jót nagy ritkán. A kereskedők 
itten minden elképzelhető árúval kereskednek árú-
házaikban. Közvetlenül a kikötő mellett emelkednek 
ég felé a nagyszerű paloták. Ezek majdnem mind-
egyike márvánnyal van burkolva, oszlopokkal és 
sok szobrászati dísszel gazdagon ékesítve. A kikötő-
menti házak alatt, 1000 lépés hosszúságban, oszlop-
csarnok látható, amely alatt a kereskedők árúházai-
ban mindenféle tárgyak vehetők. 

A város második része a hegyek magaslatain 
épült. Az egész várost a hegyekből fakadó forrásvíz 
látja el, amelyet a legtávolabbi helyekre is elve-
zettek a munkás kezek. A víz különben kitűnő izű 
és üdítő hatású». 

Enea Silvius Piccolomini eddigi leveleiből csak 
a városok, vidékek és a falusi élet szépségeinek hű 
ecsetelőj ét ismertük meg. De nemcsak ezek érdekel-
ték s lelkesítették a nagy humanista természettiszte-
lőnek lelkét. A természeti jelenségek is megihlették 
II. Piust. Halljuk csak, hogyan ecseteli Silvius a 
Porto-i tengeri vihart. E leírása a «Commentarii» 
cimű műben egész terjedelmében van leközölve: «Az 
éj folyamán a tengeren végleg kitört a vihar. Már 
az előző napon is a fokozódó nyugtalanság tüneteit 
mutatta oly annyira, hogy a hajózást végleg be kel-
lett szüntetni. A déli szél oly hevesen kezdett fújni, 
hogy a tenger legmélyéről is fölkavarta, hul lám-
hegyekké korbácsolta és oly erővel csapta a víz-
tömeget a védgátakhoz, hogy nem egyszer üvöltő és 
mennydörgésszerű hangokat is lehetett hallani ebben 
a boszorkánytáncban. Ezalatt a különböző szelek 
egymással viaskodtak, hol az egyik, hol a másik 
kerekedve fölül. Úgy tűnt föl ez nekem, mintha 
birokra keltek volna egymással. Erdőket, kisebb 
házakat s minden gyengébb dolgot, amelyek a sze-
leknek útját állják, egyszerűen földöntenek. A leve-
gőben levő aether igen sokszor meggyúl és kéve-
alakban ég a koromsötét éjszakában. Az égdörgés is 
meg-megremegteti időnként a levegőt. Dacára, hogy 
a villámok gyakran bevilágítják az éjszaka sötétsé-
gét, ezek eltűnte után annál félelmetesebben tűnik 
föl a szemlélő előtt a borzasztó sötétség. Míg ez 
tart, egyre szakad az eső oly mennyiségben és oly 
hevesen, hogy azt nem is lehet nyugodt lelkiisme-
rettel annak nevezni, hanem inkább vizözönnek 
vélné az ember. Úgy tűnik ez nekem föl, mintha az 
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Úr ismételten vízözönnel akarná elpusztítani az egész 
földkerekséget».1 

Szülőföldje, Siena iránti szeretetét és a termé-
szet fínomlelkű csodálóját, leveleiben és hátra maradt 
egyéb följegyzéseiben bárki föllelheti. Különösen ki-
tűnik ez a már öregedő, betegeskedő Silviusnak 1460 
körül datált leveleiből. A tavaszt 1460-ban szülő-
földjén töltötte el, melynek szépségeitől valóságosan 
megittasul. Nagy terjedelme miatt itt csak töredék-
ben mutatom be, bár nyelvezetének magasztos egy-
szerűsége megérdemelné, hogy egész terjedelmében 
leközöljem: «Im elérkezett a bájos tavaszi idő; Sie-
nat mintegy koszorú alakban körülövező hegyek és 
halmok felöltötték tavaszias ruhájukat. Mindenütt, 
amerre csak a szem ellát, zöldelő bokrokat, virág-
pompájukban levő fákat és cserjéket láthatni ; ezeken 
kívül mindenütt zöldelő vetések és rétek gyönyör-
ködtetik a szemlélőt. A város közvetlen környéke 
valóban elragadó. Mérsékelten emelkedő házai, fák-
kal és bokrokkal beültetett dombocskák húzódnak 
egyfelől a kedves völgyek fölött, míg a másik olda-
lon szintén dombokat veszünk ki, de ezeket már az 
eke segélyével termőképessé tette az emberi szor-
galom. A völgyekben is minden zöldéi, különösen a 
vetések és kaszálók, ezek mellett pedig majd min-
denütt források csörgedeznek. Természetalkotta és 
mesterségesen ültetett erdőségek is láthatók, amelyek-
ben rengeteg madár valóságos hangversenyt rendez 
időről-időre». 

Sienának valóban vonzó dombvidéke szép nya-
ralóival és számos kolostorával a Piccolomini-
családnak szűkebb hazája volt már századok óta. 
Ezért, ha leveleiben e vidék szépségeit különösen 
kiemelni igyekszik, semmi nagyítást nem vehetünk 
benne észre. Elfogulatlanul csak a való igazságot 
mutat ják irásai. Most, századok multán is, az e vá-
rost és környékét fölkereső idegenek csak az elragad-
tatás hangján beszélnek róla. Piccolomini lelkületét 
és éles fantáziáját nemcsak a vidék összességének 
szépségei, hanem még az egyes, különálló természeti 
furcsaságok és alakulatok is megihlették. Benne 
pedig ezek valóban hivatott tolmácsra leltek. Ezt 
különben már láttuk az előző levelekben is. Teljes 
mértékben áll ez különben a Bolsenai-tó, Capo di 
Monti nevezetű földnyelv leírására is «Szőlőluga-
soktól beárnyékolt sziklabércek mentén vezet az út 
nagy meredekségeken keresztül a tó partjáig, mely-
nek oldalait örökzöld tölgyek szegélyezik. Ezeknek 
árnyékában előszeretettel húzódnak meg a rigók, 
melyeknek éneke oly élénkké teszi e kedves helyet». 
A Nemi menti tó vidékén sokszor időzött II. Pius, 

1 l'ii II. Pontificis Maximi commentarii rerum memora-
bilium a. r. d. Joanne Gobellino iamdiu compositi etc. Qui-
bus hac editione accedunl Jacobi Piccolominei, cardinalis 
Papiensis, rerum gestarum sui temporis et ad Pii continua-
tionem commentarii eiusdemque epistolae. Francofurti 1614. 
Pag. 303. 

ahol az útmenti gesztenye és egyéb gyümölcsfák 
alatt rendes gyalogsétáit szokta volt végezni ottléte 
alkalmával. Ezen séták némelykor órák hosszat is 
tartottak. Igen sokszor megtörtént azonban az is, 
hogy a külföld követeit és egyéb magasabb méltó-
ságokat terebélyes olaj-, gesztenye- vagy egyéb dús-
lombú fák árnyékában, zöldelő erdei tisztásokon, 
csörgedező patakok mentén fogadott és a legkomo-
lyabb diplomáciai eszmecserét sem zavarta meg az 
a tudat, hogy ők most tutajdonkép az Isten szabad 
ege alatt intéznek el országokra és népekre is ki-
ható ügyeket. 

Lebilincselő modora, éles megfigyelő tehetsége, 
nagy emberismerete révén mindenkit meghódított, 
akivel csak beszélt. Sokoldalú tudományos és szak-
képzettségét pedig elismerte az ő kora teljes mér-
tékben. Az égbe meredő sziklahasadékokat áthidaló 
építészeti alkotások szemléletében legott fölismeri az 
emberi tudásnak előhaladását és nem lankad ember-
társait minden szépre, jóra, hasznosra és nemesre 
kioktatni. A kékbe játszó virágzó lenföldek, az érő 
vetés sárgás szine, a mezei rétek himes szőnyegé-
nek szemlélete nem egyszer költői gondolatokra ösz-
tökélik II. Piust. Ebbéli gyönyöreit pedig legott siet 
papírra vetve barátainak és ismerőseinek megírni. 

1462-ben II. Pius a Monte Amiata kies vidékén 
nyaralt ; ugyanis a nyár legelején a szokatlan meleg 
és tűrhetetlen forróság következtében kiütött Itáliá-
ban a pestis, amely rövid egy-két hét leforgása alatt 
végigpusztított egész Olaszországon. Ez elől menekült 
a pápa és egész udvara. A hegyeknek közepetáján 
épült az ősi, longobard eredetű San Salvatore klas-
trom, ebben ütötte föl tanyáját Enea Silvius és kí-
sérete. Az itt eltöltött nyaralás leírása oly eredeti 
közvetlenséggel, természet iránti lelkesedéssel és annyi 
szeretettel van megörökítve a nagy pápa által, hogy 
nem mulaszthatom el, hogy belőle egy-két részt be ne 
mutassak. A kolostor viharedzett falai tárt karokkal 
fogadták a pápát s egész udvarát. Ott az árnyas 
gesztenyefák alatt, a meredek sziklaormon épült 
várszerű falakról igen jól kivehető Déltoskana szép 
vidéke. A láthatáron pedig a jószemű emberek Siena 
tornyainak csillogásában gyönyörködhetnek. Az egész 
pápai udvar innen nap-nap után szebbnél-szebb ki-
rándulásokat végzett, ezeken azonban a már beteges-
kedő II. Pius nem vehetett részt, ami a nagy termé-
szetbarátnak végtelenül nehezéx-e esett. Ezt levelei is 
igazolják, amelyeket itt időzése alkalmával több 
barátjához intézett. 

Ha kísérete estefelé hazatért a kirándulásokból, 
rendre kikérdezte őket, hogy mit láttak. Ilyen alkal-
makkor nagy élvezettel hallgatta a vidék vadregényes-
ségéről, természeti furcsaságairól való elbeszéléseket. 
Nem egyszer nagyítottak is a kirándulók, amikor 
azt állították, hogy tiszta időben Corsika és Sardinia 
körvonalait is kivehetik. Ilyen alkalmakkor az előre-
látó pápa, bár nem volt velük, kifejtve nézetük lehe-
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tetlen voltát, tanáccsal látta el kíséretének tagjait 
hasonló tévedések elkerülése végett. E szép helyen, 
évszázados tölgyek és gesztenyefák árnyékában, üde, 
harmatos pázsitos réteken, ahol a gyalogjárót semmi-
féle kellemetlen tövisek, rovarok, undorító és vesze-
delmes hüllők nem háborgatják, töltötte el Enea 
Silvius Piccolomini, a nagy természetbarát, az egész 
nyarat, nemes szórakozásainak hódolva. 

A segnaturákat itt is minden héten pontosan 
betartotta, akár csak Rómában lett volna ; hogy pedig 
kiséretének tagjait ezekkel a tanácskozásokkal ne 
untassa, mindig más és más kedves helyeket kere-
sett föl, amelyek legtöbbször csörgedező patakok 
mentén, árnyas fák alatt erdei tisztások voltak. Ezen 
tanácskozások komolyságát nem egyszer a humor 
is fűszerezte, amidőn a szemfüles vadászkutyák a 
közelben rejtőzködő hímszarvast kergetve föl, vias-
kodni kezdtek a tanácsurak szemeláttára. 

A napnyugtának festőiességét II. Pius rendszerint 
a kolostor előtt ülve élvezte, a bíborosokkal élénk 
eszmecserét folytatva. A kilátás innen lefelé a mély 
völgyre valóban elragadó. Ha ilyenkor vendégek 
jöttek és panaszkodtak a Nap tüzének elviselhetetlen 
voltáról, amely mindent kiszárít és eléget, olyankor 
az ő szelíd mosolyával a kolostorra mutatva, csak 
azt mondotta, hogy e falak mögött van az igazi 
«boldogok szigete.»1 

A nagy természet szemlélésében mindennek okát, 
célját keresve, nem tud betelni annak cél- és ok-
szerű berendezésével. Látva pedig a folytonosság 
egész láncolatát, nem szűnik meg az Alkotó bölcses-
ségét hangoztatni. II. Piust, a szó legigazibb értel-
mében «apostoli vándornak» tartották és mondották 
kortársai. De a késő utódok is csak annak nevez-
hetik, ha ismerik leveleiből kiáramló nagy lelkesü-
lését a természet iránt. Ezen elnevezésről magának 
is volt tudomása, azért egyik levelében nevének 
(Silvio) értelméi és saját lényét így határozza meg: 
«Silvarum amatőr et varia videndi cupidus.» 

Ismerve működését és a természet iránti lelke-
sedését, nem is csalódott, ha önmagáról így nyilat-
kozott. 

Ilyen volt a Piccolomini-k ősi törzséből fakadó, 
humanisztikus műveltséggel bőségesen fölruházott és 
a természet iránt nemesen lelkesedő pápa, valamint 
az egész renaissance áramlatban észlelhető termé-
szet iránti lelkesedés. Ezt nem egyhamar fogják a 
modern kor halandói túlszárnyalni. 

A megújhodás minden fázisa mélyen belevéső-
dött e nagy ember lelkületébe ; ha pedig évek múlva 
akadnak majd szakavatott férfiak, akik a renaissance-
kor természettudományi nézeteit és történetét mél-
tatni fogják, úgy II. Pius személyében egy oly vala-
kire fognak lelni, aki megérezte és valójában már 
átélte azt, amit mi csak most, sok század múlva 

1 Commentaríi, pag. 396. 

tudunk kellőleg megérteni, temérdek segédeszköz 
igénybevételével. 

Találunk ugyan más kiváló természetkedvelőket 
is, Dante, Petrarca, Leon Battista Alberti, Leonardo 
da Vinci-k sem születnek mindennap, ezt különben 
alkotásaik is igazolják; de egyikük sem érte el a 
természet szeretetét és valódi megértését oly össz-
hangzóan, amint azt II. Pius az ő primitiv eszközei-
nek segélyével elérte. 

Bámulatba ejt minden komolyabb kutatót fenn-
maradt levelezése, hogy mily átszellemült lelkesedés-
sel és szeretettel figyeli meg a természetnek minden 
egyes jelenségét, tüneményét és alkotását. Ha okos-
kodása helyeslésre talált, legott igyekszik azt bará-
taival, ismerőseivel és meghitt környezetével tudatni. 
Az isteni Gondviselés vezérlő, irányító voltát, az Al-
kotó páratlan szeretetét teremtményei iránt e nagy 
humanista egyedül a természet nyitott könyvében 
vélte föltalálni, ezt pedig minden levelében a leg-
határozottabban hangoztatta is. 

Stöhr Géza. 

Budapest . Honfitársaink között erősen folynak az Jzgyhá: 
előkészületek a szeptember hó folyamán Bécsben tar-
tandó XXIII. nemzetközi eucharisztikus kongresszusban , . 
való részvétel dolgában. A magyar bizottság esztergom- \ r o n t Kt 
főmegyei tagjai, ma, június 29-én, délután 5 órakor 
Budapesten a Központi Katholikus Körben Kohl Medárd 
püspök úr elnöklete alatt ülést tartanak. Utána ugyan-
csak Kohl püspök elnöklete alatt a bécsi katheketikai 
kongresszus magyar bizolfsága tart értekezletet, hogy 
megbeszélje a kongresszuson való résztvevés módjait. 
Minden jel arra mutat, hogy a mieink komolyan és 
tervszerűen fölkészülve jelennek meg Bécsben és a részt-
vevők száma is tekintélyes lesz. 

* 

B u d a p e s t . Egy szentéletü pap jóslata. — Az ai re i 
«Semaine religieuse» egyik minapi számából a párisi 
«Univers» f. é. jún. 19-iki száma a következő, nagyon 
érdekes jelentést közli Mgr de Ségur abbeli jóslatáról, 
hogy lesz egy eucharistikus pápa, ki a Szentlélek indí-
tására utat tör a mindennapi szentáldozásnak s ez által 
megújítója lesz a világnak. Az airei «Semaine religieuse» 
közleménye szószerint így szól : «Ez a szentéletű prelá-
tus nemcsak előfutára volt X. Piusnak, hanem több, prófé-
tája. íme 1880. aug. 20-án ezt irta Tamisier kisasszony-
nak, lelki leányának: 

«Nekem úgy látszik, hogy : ha én pápa lennék, az 
oltáriszentség és a szentáldozás ügye iránt való buzgó-
ság, nem csupán a gyakori, hanem a mindennapi áldo-
zás irányában képezné egész pápaságomnak főtárgyát 
(l'objet dominant). Én alázatosan igyekeztem ezt a gon-
dolatot a mi kedves IX. Piusunkkal közölni. Valószínű, 
hogy ennek az ügynek az ideje még nem érkezett el. 
Az a pápa, a ki ezt a Szentlélek hatása alatt meg fogja 
tenni , megujitója lesz a világnak.» 

Eddig de Ségur abbé, utóbb Mgr de Ségur jóslata. 
Ki volt ez az egyházi férfiú, talán nem szükséges tövi-
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ről-hegyire elmondani. Elég annyit tudni, hogy ő zent-
élet hiréhen élt, s az egész anyaszentegyház figyelmét fel-
keltő irodalmi munkákban terjesztette a hit világát, 
tehát korának oszlopos apostoli férfiai közé tartozott. 

Az eucharisztikus pápáról szóló fenti, minden esetre 
érdekes séguri nyilatkozattal kapcsolatosan azt jelent-
hetjük Magyarország eucharisztikus hivő közönségének, 
hogy a bécsi eucharisztikus kongresszus alkalmából 
X. Pius pápának «Legátus a latere»-je, van Rossum 
bibornok, ő felségének lesz a vendége. Ferenc József 
császár és apostoli király ugyanis levelet írt ő szentsé-
gének, jelentve, hogy van Rossum bibornoknak a 
Hofburgban fog lakást adni. 

* 

C i n c i n n a t i . A katholikusok az északamerikai Egye-
sült Államokban — igen jelentős szerepet töltenek be. 
A zsarnokság felé hajló imperializmus és az anarchia 
irányában dolgozó szabadoncság két véglete közepén ők 
tartják, a hol nagyobb vagy túlnyomó tömegekben lak-
nak, egyensúlyban a mérleget, hogy az se jobbra, se 
balra a két véglet irányában le ne billenjen. Erre nézve 
igen érdekes és tanulságos példát nyújtanak az Ohio-
állambeli németajkú katholikusok, akik f. évi május hó 
27-én tartották 14-ik nagygyűlésüket Cincinnatiban. 
A többi között arról volt szó ezen a nagygyűlésen, 
milyen állást foglaljanak el a katholikusok abban a 
mozgalomban, amely az egész Unió területén oda irá-
nyul, hogy az állami hatalmat a souverain nép az 
Egyesült-Államok területén úgy gyakorolja-e tovább is, 
mint eddig, t. i. közvetve, képviselői utján, vagy pedig 
képviselők, megbízottak, mandatariusok nélkül közve-
tetlenül maga gyakorolja, úgy mint némely svájci kan-
tonban, ahol a népgyűlés szavazza meg a törvényt s 
választja meg a kanton elüljáróságát és biráit. Az a 
kérdés merült fel, melyik irányban lépjenek akcióba a 
katholikus vallású polgárok? A cincinnatii nagygyűlés 
előtt mgre dr. Joseph Söntgerath, a columbiai pápai 
collegium rektora jelölte meg és fejtette ki a katholiku-
soktól követendő eljárás álláspontját. Igaz, így szólt, 
hogy politikailag teljesen szabad vagyis a zsarnokság 
minden fajának uralmától mentes nép kétféle alakban 
gyakorolhatja az őt megillető souverainitást : vagy köz-
vetlenül maga, vagy pedig szabadon választott közegei 
közvetítésével. Ámde Amerikában a közvetlen népkor-
mányzás anarchiába terelné az Uniót alkotó államoknak 
csaknem valamennyiét, és így a katholikusok, ha a 
közvetetten népkormányzás elvéhez csatlakoznának, 
maguk segítenének megásni az idáig élvezett vallás-
szabadság jótéteményének sírját. 

M ü n s t e r . Németország egyik leykiuálóbb katholikus 
theologusának pápai kitüntetése. — Ki ne i smerné Joseph 
Mausbach drt, a negyedszázados új münsteri egyetem 
tanárát, aki a Ker. Erkölcstudomány terén sok-sok 
irodalmi munkájával, de különösen sz. Ágoston erkölcs-
tanáról írt két kötetes könyvével, a legkiválóbb ethiku-
sok sorában az elsők közé küzdötte fel magát. O szent-
sége, X. Pius pápa, méltánylásául a nagyszabású iro-
dalmi munkásságnak, Mausbachot pápai prelátussággal 
tüntette ki. Ritkán olvashatni a lapokban i olyan kineve-

1 Különösen a magyar lapokban. Szerk. 

zési okmányt, amilyenben Mansbach részesült. Álljon 
itt teljes szövegében : 

X. Pius pápa. 
Kedvelt fiunk, üdvözlet és 

apostoli áldás. 
Minthogy abból a kérvényből, melyet a münsteri 

püspök küldött hozzánk s melyet megtisztelő módon a 
mi kedves fiunk, Kopp György áldozár-bibornok sűly-
lyal binr'támogatása erősített meg, mi arról értesül-
tünk, hogy te mint a hittudománynak kitűnő tudósa és 
tanára Münster városában bölcs buzgósággal töltöd be 
a hittudományi kar idősbjének reád ruházott magasz-
tos tisztét : Mi elhatároztuk, hogy téged különös ki-
tüntetésben fogunk részesíteni, amely emelni fogja az 
említett állás tekintélyét. Ennélfogva mi hivatalunk ere-
jénél fogva Antistes Urbanus-szá, azaz házi prelátussá 
teszünk, választunk és avatunk. Minek következtében 
megengedjük, hogy a violaszinü ruhát és a római kúriá-
nál a rocchettát viselhessed, valamint élvezhessed mind-
ama megtiszteléseket, kiváltságokat, kitüntetéseket és 
jogokat, melyeket más, evvel a méltósággal kitüntetett 
egyházi férfiak élveznek, vagy élvezhetnek, vagy élvezni 
fognak. Ez minden netán ellenkező határozattal szemben 
érvényben marad. 

Rómában, szent Péternél, a halászgvürü pecsétje 
alatt, 1912. jún. 5-én, pápaságunk 9-ik évében. 

Merry del Val 
bibornok, államtitkár. 

* 

W a s h i n g t o n . Az új apostoli delegátus. 
Monsignore Giovanni Bonzano, kit minap nevezett 

ki X. Pius pápa apostoli delegátussá Washingtonba, 
már elfoglalta a helyét. Amióta XIII. Leó 19 év előtt az 
apostoli szentszék első diplomáciái képviselőjét az 
Egyesült-Államokba kiküldte, ezt az állást eddig négy 
prelátus töltötte be, köztük monsignore Bonzano a leg-
fiatalabb korban. Három elődje, Satolli, Martinelli és 
Falconio, mikor a pápa visszahívta őket, a visszahívás-
sal kapcsolatosan bíbornoki méltóságot kaptak, amely 
kitüntetésben bizonyára az új delegátus is log részesülni. 
Látszik az apostoli szentszéknek ebből az eljárásából, 
hogy a washingtoni apostoli delegátusságot az első 
rangú nuntiaturákkal egyenrangúnak tartja. Monsig-
nore Bonzano Rómában nevelkedett és 22 év előtt vette 
fel az egyházirend szentségét. Kinába nyervén kiküldetést, 
ott mesterileg elsajátította a kínai nyelvet. Anyanyelvén 
és a latinon kívül beszél még és pedig kitűnően, ango-
lul, franciául, németül és több keleti nyelvet. Rómában 
más több kiváló hivatalt töltött be és Amerikába való 
elutazása előtt mytilenei püspökké szenteltelett. Mondtuk 
már, hogy működésére Washingtonban a Vatikán 
ugyanolyan súlyt vet, mint az első rangú európai nuntia-
turákéra szokott vetni. —y—la. 

Békef i -Emlékkönyv . Dolgozatok Békefi Rémig Jroda-
egyetemi tanári működésének emlékére. írták tanít- j 
ványai. Szerkesztette Pintér Jenő dr. Budapest, 1912. 
437. 1. 

Békefi Rémig drt rendje tavaly zirci apáttá válasz-
totta. Elhagyta az egyetemi kathedrát s akkor esett meg 
az addig csendesen dolgozó, nem szereplő tudóssal a 
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nem mindennapi történet, hogy tanártársai is, tanít-
ványai is egyszerre fennhangon sok jót kezdtek beszélni 
a távozóról. A bölcsészeti kar igazán megtisztelő fel-
terjesztésére újból való kinevezéssel megkapta a rendes 
tanári címet és jelleget, volt tanítványai meg ezzel az 
Emlékkönyvvel búcsúznak tőle, mely olyan, mintha 
csak márványszobrot állítottak volna neki. 

Nem magyar szokás így bánni a távozóval ; az eset 
tehát egészen rendkívüli, ami kétségtelenül bizonyítja, 
hogy Békefi a kathedráján nem mindennapi munkát vég-
zett ; de bizonyítja azt is, hogy az igazán komoly munka 
és valódi érdem, ha sokáig rejtve is marad a nagy-
közönség előtt, végre mégis méltánylásra talál még 
nálunk is. 

Tulajdonképen ez az Emlékkönyv érteti meg velünk, 
hogy miről is van valójában szó ; revelálja Békefi más-
fél évtizedes múltját a kathedrán s revelálják ezt a leg-
hitelesebb tanuk, maguk a volt tanítványai. Mint a 
magyar művelődéstörténet tanára e tanszaknak tanítá-
sával, irodalmi működésével s tanítványainak kutató 
és termelő munkába fogásával oly lendületet adott, 
hogy nemcsak iskolát alapított ; hanem a magyar tudo-
mányos életet úgyszólván elárasztotta űj munkásokkal. 
Sikerült neki a legnehezebb feladat, megszerettette szak-
tárgyát tanítványaival s állandó munkakedvet öntött 
beléjök. Ime a bizonyság ! A tőle többé nem függő, s 
a tudományos pályákon szerte működő volt tanítványai 
közül összeáll 32; nem dikciózva emlékszik meg volt 
tanárjáról, hanem jobbnál-jobb dolgozataikat egy 
kötetbe összeállítva ajánlják fel neki, minha mon-
danák : Mester, te dolgozni tanítottál, mi munkáinkkal 
tisztelünk meg! 

Nézem, forgatom ezeket az értékes dolgozatokat, 
valamennyi Békefi szaktárgyának a köréből való. Mire 
mutat ez ? Arra, hogy Békefinél egy-egy tanévvel semmi 
sem végződött, csak kezdete volt a munkának, tanít-
ványaira nézve. 

Hát ilyen eredményesen működő tanár elölt mi is 
szívesen emelünk kalapot. Békefi ime bebizonyította, hogy 
csak férfi és pedagógus kell hozzá s mindjárt nem igaz 
az a Kármán József óta sokszor feszegetett állítás, hogy 
a magyar ifjúság nem született tudománymüvelésre. 
Ime Békefi tanítványai évek multán is dolgoznak, 
kutatnak, ahogy azt mesterüktől látták. 

A szokatlan ünnepélynek, a jelen esetben, tehát 
valóban szokatlan tanári érdem az alapja. Szép, tanul-
ságos és télemelő egy eset, valósággal a magyar kultura 
ünnepe ez, amely kulturáról némelyek oly kishilüleg 
szoktak gondolkodni. A talány ime meg van fejtve : 
minél több ilyen igazi tanárt a magyar ifjúságnak és a 
sok jó tanárnak ilyen hallgatókat, mint az Emlékkönyv 
írói s a magyar kultura fényre derül ! —k. 

* 

I f j ú s á g i s z e n t b e s z é d e k . Irta Acsay Ferenc győri 
főgimn. igazgató. III. kötet. Győrött. 1912. (Kókai Lajos 
bizománya Budapest.) 360 1. Ara 8 korona. 

II. Acsay előszavával szinte maga A'ezeti rá a kri-
tikust, hogy nagy igényeket támasszon — az ő szent-
beszédeivel szemben. Micsoda kiváló szónok lehet az, 
ki annyira nincs megelégedve a mai egyházi szónok-
képzéssel s ki a hittanhallgatókat más tárgyak rovására 
is folyton a szentírással és a szent atyákkal akarná fog-

lalkoztatni, hogy majdan mélyen tudjanak szántani a 
hívek leikeiben s ez által magasra emelhessék a kath. 
hitéletet ? Aki ennyire érzi a mai prédikálás hiányait, 
az bizonyára minta szentbeszédeket ír, hä ebben az ér-
dekben tollhoz fog. Ilyen s hasonló gondolatokat tá-
masztott bennem a szerző hosszú előszava, úgy hogy a 
legnagyobb fokú kíváncsisággal nyitottam ki mindjárt 
az első beszédét, az : Évnyitó-t s folytattam tovább, hogy 
nemcsak beszédei szerkezetét és stíljét lássam, liancm 
kiváltképen azt, hogy hogyan kezeli bennök a szent-
írást és a szentalyákat az ifjúsághoz alkalmazottait ? 
Annyira tele lettem, az Előszó hasábjait olvasva, a szent-
írással és a szentatyákkal. 

S mit találtam? Őszintén szólva sokkal kevesebbet 
s egészen mást, mint a mit, az Előszótól fölhangolva, 
kerestem. Mindjárt az első beszéd tételéül: Mária eré-
nyeit tűzi ki, azokról akar beszélni s tulajdonképen 
arról szól, hogy munkánkhoz Isten segítségére van 
szükségünk ; hogy tanulásunkat Istenre kell visszavezet-
nünk ; mindez a hazafiságra való buzdítással össze-
kötve ; a szentatyák helyett pedig Madáchra és Eötvösre 
hivatkozik. Hogy van ez ? Hogy függ össze ez a tétel 
ezzel a tartalommal ? S miért szentbeszéd ez a beszéd ? 
Igaz, egy kicsit meg van hintve szentelt vízzel ; de ezt 
a különben épületes tartalmat körülbelül minden ko-
moly lelkű igazgatótól szokás hallani, midőn az ifjú-
sághoz szól, anélkül, hogy szen/beszédet akarna mon-
dani s anélkül, hogy valaha csak látnia is kellett volna 
a szentírást és a szentatyákat: az egészhez csak egy 
kis sváda s egy kis élettapasztalat szükséges. 

Szóval mindjárt az első beszédnél leszállítottam a 
nagy igényeket s olvastam tovább. A kevélységről, 
A tornáról, A szocializmusról, A szegénységről, A sze-
rencséről . . . mind szép és okos dolgok, beszédnek is 
beszédek, csak nem az Előszó után várt szentbeszédek. 
Csupa moralizálás, melyen egyáltalán nem látszik meg a 
a szentatyák valami beható tanulmányozása s az a cél 
sem, hogy katholikus ifjakban fejlesszük a vallásuk tanai-
nak ismeretén alapuló kath. lelkületet. Ezeket a beszéde-
ket prot. ifjakhoz is lehetne intézni. 

Folytatva eljutottam «A szeplőtelen fogantatás ün-
nepén» cimű beszédhez. (130. 1.) No ez már különlege-
sen kath. tétel ! Hát uramfia, van itt szó Nagy Sándor-
ról, Napoleonról, a világ átalakításáról a kereszténység 
által, a nő tiszteletéről, csak a szeplőtelen fogantatás 
tanáról egy szó sem. így, ilyen szentbeszédek hallalára 
nem jut a kalit, ifjúság a kath. tanok ismeretére ; így világo-
sítva föl nem lelkesülhet értük támadóikkal szemben ! 

Olvastam tovább, s az imént jelzett tapasztalatom-
ban csak még jobban megerősödtem. 

Egy sajátszerű helyzet ez. Az egyházi szónoklat re-
formjának sürgetője ilyen ifjúsági szentbeszédeket ír, 
melyeknél megfelelőbb akárhány olvasható a «Szent 
Gellértben». Nem minta szentbeszédek ezek, hanem 
olyanok, amelyektől óvni kell a kath. hittanárokat, ha 
azt akarjuk, hogy kath. középiskoláinkban kath. gon-
dolkodású ifjúság nevelkedjék. E • tekintetben Acsav 
beszédei teljesen színtelenek. 

De «a prózai műfajok» Írójának beszédei talán 
szónoklati szempontból mintaszerűek ? Talán e tekin-
tetben láthatnak bennök mintát a tanulók ? Nem mond-
hatnám, hogy a szerző akár a belső szerkezet, akár a 
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külső forma tekintetében valami különös gondot fordí-
tott volna rájok, — csak egyben, a bőbeszédüségben 
kifogyhatatlan. 

Szóval akár mint szentbeszédeket, akár mint szónok-
lati műveket nézem e beszédeket, nem találom minta-
szerűeknek. Nem olyanoknak, aminőket az Előszó után 
vártam. 

Úgy tűnik föl nekem ezek után Acsay, mint aki 
szerepét tévesztette s olyasmiért lelkesedik, amihez a 
kellő dogmatikai képzettsége hiányzik. Ennek hiányát 
érzem különösen szentbeszédeiben, szóval annak a hiá-
nyát, amit a reform érdekében legjobban sürget : a 
szentírás és a szentatyák beható tanulmányozását. 
E beszédek tartalma e tekintetben nem árul el nagyobb 
ismeretet, mint a minő egy jóravaló középiskolai tanu-
lónak van s a minő beszédeket bármely középiskolai tanár 
mondhat, aki sohasem tanulta a theologiát, de bő ta-
pasztatokat szerzett az életben. 

Valami olyan jelenség ez, aminőt Vörösmartynál 
állapít meg az irodalom. Legtöbbre becsülte drámáit, 
amihez legkevesebb tehetsége volt s nem sokra vette 
líráját, mely pedig hírnevet szerzett neki. De legalább 
nem hirdette, hogy reformátor akar lenni, hanem csen-
desen dolgozott. 

Acsay is bizonyára több sikerrel művelte volna gim. 
szaktárgyait, ha csak azokkal foglalkozik ; mert a sze-
rephez, melyre vállalkozott, a jó akaraton és lelkesedé-
sen kívül más is kell. Ne csodálkozzék tehát, ha itjú-
sági szentbeszédei nem szereznek neki babért. x. 

* 

A pannonhalmi főapátsági fő i sko la É v k ö n y v e az 
1911 —12-iki tanévre. Közzéteszi Zoltványi Irén dr. fő-
iskolai igazgató. Pannonhalma, 1912. 315 1. 

A pannonhalmi főiskola, mint tavaly, az idén is 
nagy kiadvánnyal lép a közönség elé, hogy lássuk, 
hogy az a sok százados kolostor ott a pannonhalmi 
magaslaton, melyből egykor a magyar kultura kiindult 
s ezer éven át meleg otthonát találta, ma is ugyan-
annak a kulturának nemcsak müvelője, de egyúttal 
folytonos előbbrevivője is. 

A tanárok szakszerű s mélységes tudományról ta-
núskodó dolgozatai töltik ki a kiadványt, végül pedig 
következik a beszámoló a főiskola ez évi működéséről. 
Ez a nyilvánosság tetszik nekem, mely nem fél a kri-
tikától, hanem odabocsátja működését a közönség 
Ítélete alá. Ilyen csak a nevére méltó s komoly mun-
kájú tanári kar lehet. A kritika nem is tagadja meg 
tőle elismerését, hanem meghajtja előtte zászlaját — a 
tudomány nevében. 

Hadd álljanak itt a dolgozatok cimei ; azok egy 
magukban is tájékoztatnak az Évkönyv gazdag tartal-
máról : A természetes erkölcsi törvény 2—67. 1. (Scher-
mann Egyedtől); A szentírás igazmondása 68—92. I. 
(Horváth Ádámtól); Szent Pál görög műveltsége 93— 
132. 1. (Kemenes Bélától); Goethe Faustjának 356-ik 
sorához 133—150 1. (Bíró Ányostól) ; A képzőművészeti 
műformák psychologiája 151—218. 1. (Havadi Barna-
bástól) ; A mellérendelő és alárendelő viszony kifeje-
zése az éjszaki osztják és votják nyelvben 219—284. 1. 
(Klemm Antaltól); Szentmiklósy Timót 284—289. 1. 
(Zoltvány Iréntől) ; Carlyle lialása Gyulai Pálra 290— 

294. 1. (Zoltvány Iréntől) ; Adalék a számelmélethez 
295- 300.1. (Tihanyi Miklóstól). 

Alaposság és sokoldalúság jellemzi ezeket a dolgo-
zatokat. 

A főiskolán 19 tanár működik, a növendékek 
száma 54. 

Ha Kazinczy ma látogatná meg Pannonhalmát, 
mint lette a múlt század elején, bizonyára nem keve-
sebb dicsérettel árasztaná el. d. 

* 

Bölsche: Az é l e t - f e j lődés t ö r t é n e t e . Fordította 
Fülöp Zsigmond dr. Világkönyvtár kiadása. 1912. Révai 
könyvkiadó-cég «Világkönyvtár» címen új vállalatot 
indított meg. A mai kultura nagy és maradandó alko-
tásait akarja a magyar közönség kezeihez juttatni. 
Evégből a törénelem, a filozófia, a szociológia, a természet-
tudomány, irodalom, művészet, politika, vallástudomány 
termékeit, minden irány és világnézlet képviselőit, 
munkáit teszi hozzáférhetővé. Nem meggyőzni, hanem 
csak tájékoztatni akar. Nem a tudóshoz, hanem a 
polgárhoz, a munkáshoz, nem esztelúhoz, hanem a 
hivatalnokhoz, a kereskedőhöz, nem professzorhoz, hanem 
a diákhoz akar szólani. A legközelebb megjelent és 
megjelenő könyvek programmjában a fentin kívül 
Carlyle, Dumas, France, Kropotkin, Lassalle, Maeterlinck, 
Marx, Shaw, Nietszche, Sombart, Tolsztoj, Darwin, 
Lombroso stb. munkái szerepelnek. A mű bevezető 
részét az író jelentőségéről írt essayszerü tanulmány 
képezi. 

Ennyit mond el önmagáról a Világkönytár. A vál-
lalat tehát demokratizálni akarja a tudományt. Nép-
szerű hangon akar az emberek szivéhez, értelméhez 
férkőzni, megnyerni a «tájékoztatás» szépen zengő 
frázisa alatt — annak az iránynak és világnézetnek, 
melyet a mű képvisel. 

Bölsche «Az élet-fejlődés története» munkájában a 
legridegebb és a legabszurdabb evolúciót képviselő. A 
materialismus ütött-kopott köpönyegét szépen csengő-
bongó mondatok özönében a tudomány palástjául 
mutatja be. A legdurvább anyagelvűség tobzódik Bölsche 
művében, kit Pogány bevezető soraiban úgy mutat be, 
mint az anyagelvü irány harcosát, kinek sokat kellett 
felfogásáért koplalni, szenvedni a klerikálisoktól. 

A mű három főcímből áll. És pedig : az ember 
származása, az állatok családfája és a kőszénkorszak 
őserdejében címükből. Mint látni való a legfontosabb, 
de egyúttal a legnehezebb kérdéseket szemelte ki Bölsche. 
A természettudomány rozsdás, avult fegyverzetében 
jelenik meg. Felmelegíti a Vogt-féle theoriákat. Hüxley, 
Darwin elcsépelt tanait mutatja szép, szinte költői 
irállyal. Nyelvezete elárulja, hogy nem tudós, hanem 
író, még pedig a javából, aki a fantázia aranyos 
színében látja az élet keletkezését, fejlődését. Nem lehel 
csodálkozni azon, ha állításai valószínűtlenek, ha kép-
telen feltevéseket állít és ad absurdum következtet. 

Az embernek majomtól való származását erősen 
hiszi és állítja. A krapinai, neandervölgyi leletek bizo-
nyító erejét hozza fel érvül, hololt a tudomány jelen 
álláspontja szerint ez ma már túlhaladott álláspont. 
Sőt a javai majomember meséjét a nagytekintélyű 
Virchow anatómus után mint dogmát szerepelteti, holott 
a természettudomány Ítélőszéke kimondotta a pitliecan-
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thropos tarthatatlanságát.1 A 111. oldalon a Haeckel-
féle monismusnak csinál propagandát. Nagy erőlködések, 
képtelen állítások, a synonimák felhalmozása mellett 
valószínűvé akarja tenni tételét, hogy valamenyi állat, 
föl a legmagasabbig, mint egyén, egyetlen sejtből ered. 
Persze a bizonyítással adós marad. A «talán», «vala-
hogy», «esetleg», «megtörtént, de hogyan, nem tudjuk»-
féle argumentumok épenséggel nem birnak bizonyító 
erővel. Egy mondatát mégis aláírjuk, mely így hangzik : 
«Az elfogulatlan szemlélőnek az a benyomása, hogy az 
élet őseredetét illetőleg igazi tudományos felfogás ezidő-
szerint még nem alakult ki» 118. oldal. 

Ennyi elég arra, hogy Bölsche müvéről tiszta 
fogalmat alkossunk magunknak. De egyúttal igen jól 
jellemzi a «Világkönyvtár» szellemi irányát, mely a 
modernség köpenye alatt be akarja csúsztatni — az evolú-
ciót az emberek gondolatkörébe anélkül, hogy elég 
bizonyítékkal rendelkeznék állításainak igazolására. 

Csepela Lajos dr. 
* 

Die Gese l l scha f t J e s u . Ihre Satzungen und ihre 
Erfolge, Von Moritz Meschler S. J. 1911. Freiburg. Her-
dersche Verlagshandlung. 307 oldal. Ára M. 1-50. 

A legújabb aszketikus irodalom történetében min-
dig ragyogni fog egy szerény Páternek, Meschler Jézus-
társasági atyának neve. Az ő szép elmélkedései gyön-
gyei maradnak az aszketikus irodalomnak ; az a mély-
séges hit, az a tüzes szeretet az isteni Mesterhez, mely 
a szerző lelkét jellemzi, kiérzik minden sorából. Jám-
bor, istenfélő életének egyik újabb kisugárzása arany 
könyvecskéje, melyben az Oltáriszentségben jelenlevő 
és érettünk magát odaadó Üdvözítőnek szeretetére buz-
dít : «Seelenschmuck zum göttlichen Gastmahl», — mely 
másfél év alatt három kiadási ért. 

Most ismét megjelent új munkájával : «Die Gesell-
schaft Jesu» és egy közvetlen képben bemutatja azt a 
rendet, melyben Isten kegyelméből immár 60 esztendőt 
töltött. Mint a jó gyermek anyjáról, oly szereteltei, oly 
keresetlen szavakkal ír Meschler a Jézustársaságról. 
Elete alkonyán, midőn testi ereje megroppant, e köny-
vében lelkileg újra átéli azt a 60 esztendőt, melyet mint 
szent Ignácnak hű fia a rendben eltöltött, s miként a 
lenyugvó Napnak sugarai bearanyozzák az egész menny-
boltot, úgy Meschler is szivének melegével, szeretetének 
arany sugaraival átkarolja a rendnek három és félszá-
zados életét. 

Könyve két részre oszlik : az első részben szól ma-
gáról a rendi alkotmányról, a második részben átpil-
lantva a rendnek történetét, beszámol az eredményekről, 
melyekre a Jézustársaság, mint munkásságának gyü-
mölcseire tekinthet. 

Rövid történeti vázlat után az olvasót megismerteti 
loyolai szent Ignáccal, az apostoli rendnek alapítójával. 
A rendet először III. Pál pápa erősítette meg 1540-ben, 
ki, midőn szent Ignác a megerősítést kérte, így szólt : 
«Ez Isten ujja ! Megdicsérünk, megerősítünk és meg-
áldunk mindent». (13.) III. Pál pápa után nem keve-
sebb, mint hét pápától nyert a rend megerősítést. Jézus-

1 E kérdésben a tudomány mai eredményeiről tájékoztat Dudelc 
János dr. müve: Származástan és Világnézet. 1909. 

társaságának mint egyházilag elismert és megerősített 
rendnek van határozott célja, eszközei és szabályai. 
Ezekkel foglalkozik az első rész. 

Általános célja a tökéletességre való törekvés : az 
önmegszentelődés és az embertársaknak üdvössége, 
mint szent Ignác azt konstituciójában mondja. Aki az 
emberek részére kegyelmet akar kieszközölni, annak 
magának is belső egyesülésben kell lenni Istennel töké-
letesség és szentség által (18—24). Az általános cél mel-
lett különös célja a halhatatlan lelkek szeretete és ve-
zetése az örök életre, ami végelemzésben nem más, mint 
Isten dicsősége. A pápai bullák is a hitnek terjesztésé-
ben és védelmében, a keresztény éleinek ápolásában 
jelölik meg a rendnek célját. 

A rend törzsét képező professzusok négyes fogadal-
mai tesznek; a három rendesen kívül a missiókra 
nézve a pápának különös engedelmességet fogadnak. 
Ez utóbbi ünnepélyes fogadalom adja meg a rendnek 
az apostoli jelleget (25—30). 

A kettős célnak : az önmegszentelődésnek és az em-
berek lelki boldogulása előmozdításának megfelelően az 
eszközök is kétfélék ; egyesek az elsőt, mások az utób-
bit célozzák. Az elsőt a rendi tagok gyakorolják a fo-
gadalmakkal, melyek között szent Ignác az engedel-
mességet, mint rendjének ismertető erényét, köti liainak 
szivére (31—38). A fogadalmakon kívül első helyen sze-
repel a konstituciókban az önlegyőzés és önmegtagadás 
gyakorlása; a missiókra nézve a pápának tett ünne-
pélyes fogadalom magával hozza a földiekkel való tel-
jes szakítást, olyan értelemben, hogy a természetes sze-
retetet a család és haza iránt váltsa föl a természetfölötti 
szerelet ; azonkívül az alázatosság, az imádság gyakor-
lása. A rendi tagok évenkint 8 napos, rendi életükben 
kétszer 30 napos lelkigyakorlatot tartanak. Eszközök a 
lelkek vezetésében a jó példa, a bensőséges imádság 
érettük, a vallásos egyesületek, a tollnak forgatása, ta-
nítás és a lelkipásztorkodás sok más ága. A tanítási öt 
pápa is hangsúlyozta az atyák tevékenységének kijelö-
lésében. Maga a szerző is ezeket ír ja: «A Jézustársaság 
miként missió — úgy lényegesen tanílórend is» (44). 

A rendnek kormányformája monarcliiai. Elén áll az 
élethossziglan megválasztott generális, aki azonban nem 
korlátlan, hanem a szabályok és a generális kongregá-
ció alatt áll, mely a rendnek tulajdonképeni törvény-
hozó testülete (52—58). 

A rendi tagok négy osztályba tartoznak: újoncok, 
scholastikusok, nyilvános egyszerű "(coadiutorok) és nyil-
vános ünnepélyes fogadalmasok (professusok). Szól 
ezután a konstitúciók (63 — 76), majd az exerciciumok 
(77—85) rövid tartalmáról. Külön szép fejezetet szentel 
a rend ismertető erényének : az engedelmességnek 
(86—94). Azután ismerteti szent Ignác azon szabályát, 
hogy a rend tanaiban, iskoláiban, nyilvános fölolvasá-
saiban mindenkor szorosan ragaszkodjék az egyháznak 
tanításához s itt talpraesett feleletet ad azon vádakra, 
melyekkel a rendet állítólagos tanai miatt illetik ; foly-
tatólagosan rövid, de tárgyilagos megvilágításban ki-
mutatja azon rosszakaratú ráfogások alaptalanságát, 
melyeknek a rend ki volt és ki van téve (95—113). 

A szellem, mely a rendet élteti, annak tagjait az 
egységes kormányzáson kívül összefűzi, őket az apos-
toli munkában lelkesíti és vezeti, annak a szeretetnek 
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szelleme, mely a szent alapító lelkigyakorlataiban is 
folyton kifejezésre jut, mely xavérí szent Ferencet min-
den útjában kisérte szárazon és vízen : «O Deus, ego 
aino te» (114—120). A negyedik fogadalom: a missió-
munkában föltétlen engedelmesség a pápa rendelkezése 
iránt, új fejezetben nyer megvilágítást (121—125). Az 
Üdvözítőnek az apostoloktól folytatott munkáját kiter-
jeszteni, ebben az irányban apostolkodni volt szent 
Ignác jelszava, amit a rend elnevezésével is kifejezni 
óhajtott: Jézus társasága. Innen szent Ignácnak folyto-
nos intelme, innen a rendnek jelmondata: omnia ad 
maiorem Dei glóriám (126—136). 

A könyvnek legszebb része a következő 18-dik feje-
zet : «Der Jesuit, wie er leibt, lebt und stirbt», melyben 
egy jezsuita életének ideális leírását kapjuk. Milyen 
egy jezsuitának élete belépése pillanatától haláláig. A 23 
oldalra terjedő fejezetnek minden sorából kiérzik a 
szerző lelkének melegsége, ki az egészet átélte, kinek 
már nincs más óhaja, mint a jó harc után jól meg-
halni, mely neki nem borzalmat, nem félelmet vagy 
rettegést jelent, hanem édességet, mert törhetetlen meg-
győződésében, hogy Akinek szent neve dicsőítése volt 
életének egyedüli célja, az a hűséges és jó pásztor nem 
fogja őt elhagyni. Szent Pálnak szavaival végzi : «Sive 
vivimus, sive morimur, Domini sumus». 

Miként a fát gyümölcséről ismerjük meg, úgy a Jézus-
társaság életrehivatottságát, a lelkek üdvében kifejtett 
apostoli munkásságát bizonyítják az eredmények, me-
lyeket fölmutathat. Ezen eredményekről számol be 
Meschler a második részben, mely szintén oly közvet-
len, oly figyelmet lekötő és érdekfeszítő, mint az első 
rész. Az eredmények feltüntetéséhez szükséges a rend 
történetének alapos ismerete ; erről a tájékozottságról 
tesz bizonyságot a szerző, ki a megfigyelő és kutató 
tárgyilagosságával egyszerűen elmondja a tényeket. Hogy 
szép eredményekről számolhat be, az nem érintheti 
objektivitását, hanem csak örömmel tölthet el minden 
katholikus embert ; s midőn a nagy munka- és műkö-
dési kör, tevékenység és eredmény dicséretet csal tol-
lára, ez oly természetes, mint mikor a természeti szép-
ségek láttára elragadtatva mondjuk : fölséges, nagy-
szerű 1 

A rendről, mely oly sok szenttel ékeskedik, túlzás 
nélkül állítható, hogy nagyban és egészben minden idő-
ben az állapot szerű tökéletesség magaslatán állott 
(160-169). 

Jézustársasága, mint papirend, szintén kivette a 
munkából részét. Az erkölcsi élet föllendülése, az egy-
házi szónoklat továbbfejlesztése, a katechezisnek rend-
szeresítése sokat köszönhet az atyáknak (számos adatot 
közöl a szerző). A rend mindenkor szorgalmasan buz-
gólkodott a lelkigyakorlatok, a népmissiók tartásában, 
a kongregációk és sodalitások vezetésében (170—186). 

A reformáció ellen hatalmas fegyvere volt jártas-
sága a theologiai tudományban, melynek müvelésében 
a rend mindenkor tündökölt. Toletus, Molina, Snarez, 
Lessius, Franzelin, Kleutgen, Wilmers, Bellarmin, Be-
canus, Maldonado, Cornelius a Lapide, Hardouin stb., 
mindnyájan nagyon ismeretesek és nevesek a theológia 
irodalmában (187—193). 

Figyelemreméltó aztán a negyedik fejezet : «Unter-
richt und Lehrtätigkeit», melyben a rendnek mint ta-

nítórendnek hatalmas munkásságáról kapunk képel-
A jezsuita iskolák, egyetemek, intézetek vezetése, me-
lyek, mint adatok alapján közli a szerző, az egész vilá-
got behálózzák, nagy, elvitathatatlan érdeme marad a 
rendnek. Az atyák jó nevelését, tanítását és vezetését 
minden máson kívül bizonyítják azon nyilatkozatok is, 
melyeket a szerző közöl. Értékesek I. Lipót belga ki-
rálynak szavai, miket 1843-ban Namurban tett látoga-
tása alkalmából az atyákhoz intézett : «Ami nekem 
mindenekelőtt tetszik, az, hogy a nevelés, melyet Önök 
az ifjúságnak adnak, valóban hazafias. Folytassák to-
vább, neveljék az iljúságot ebben a szellemben, ez a 
hazának támasztéka lesz» (194—239). 

Az aszketikus irodalom, költészet, esztétika ismer-
tetése után a rendnek a világ minden részére kiterjedő 
missió-munkájáról, annak különféle ágairól szól a szerző 
(254-276). 

Végül a betegek, halálra Ítéltek, rabszolgák testi és 
lelki ápolása körül kifejteit buzgólkodásról olvasunk 
(277—297). majd az egésznek rövid összefoglalásával 
világos lesz, hogy Jézustársasága korszerű és modern. 

Weber Pál dr. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Méltóságos Uram! A «Religio» hasábjain nemrég 

arról volt szó : szobor vagy templom legyen-e nagy 
Zichy Nándorunk emléke? 

Mivel Zichy mindnyájunké volt, legyen szabad 
a vidéknek is hozzászólnia. A nézetek tisztázása a 
siker érdekében is kívánatos, mert teljesen igaza 
van az egyik hozzászólónak abban, hogy más és más 
módon nyílnak az erszények, aszerint, amint temp-
lomról, vagy szoborról van szó. A templom bizonyára 
tágabbra nyitja az erszényeket, mint a szobor. 

Zichy Nándor laikus ruhában is apostol volt. 
Csak egyre mutatok r á : mily szívós kitartással dol-
gozott a Regisi szent Ferenc művén, melyből nem 
já r földi dicsőség, de annál több valláserkölcsi ha-
szon. Már most, ha valakit emlékkel akarunk kitün-
tetni, azt legméltóbban úgy tesszük, ha ez az emlék 
az illető szellemét hirdeti. A mai viszonyok között 
szerény véleményem szerint nagyszabású szalézi 
oratórium hirdetné legméltóbban Zichy Nándor em-
lékezetét. Budapesten tizezer számra züllik az ifjúság. 
Az ok és alkalom megvan tehát nem egy, de tíz 
szalézi oratóriumra is. A páratlan Don Rosco társa-
sága már rendelkezik legalább is egy oratóriumra 
való személyzettel. Rajta hát! Létesítsük az első ora-
tóriumot Zichy Nándor emlékére. Ez az oratórium 
az ő szellemében fog az Isten és a haza javára mű-
ködni. 

Mivel a társaságnak saját építőmesterei és mun-
kásai vannak, a szaléziek aránylag kevés költséggel 
is nagyot tudnak alkotni. 

Az oratórium keretében, melyben az utcáról fel-
szedett fiúk százai nyernek valláserkölcsi nevelést és 
kenyérkeresetre való képesítést, a templom és a 
szobor is megoldást nyernek. 
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Szobor egymagában semmikép sem volna Zichy-
hez méltó emlék. A nagy Windthorst is templomot 
óhajtott tisztelőitől nem magának, hanem Istennek 
és a lelkek javának. 

Én abban a véleményben vagyok, ha Zichy 
Nándor megszólalhatna, azt mondaná : «Hívjátok 
haza a magyar szalézieket, állítsatok oratóriumot a 
ziillő ifjúság megmentésére, mert csak az igazándi 
jótevője embertársainak, ki őket a lelki romlástól 
megszabadítja, őket nemesebbé teszi.» 

Ha a Zichy-emlékbizottság az eszmét magáévá 
teszi s a katholikusok pontosan tudják, mire adják 
garasaikat, ismételve is megnyílnak az erszények, 
hozzá sok, eddig zárt erszény is megnyílik. 

Végül az ilyen emlékműre a kormány s a főváros 
hozzájárulása is biztosra vehető. 

üobsina, 1912. jún. 17. 
Szives üdvözlettel készséges szolgája 

Szuszai Antal. 
* 

Zichy Nándor gróf nagyságát semmi sem bizo-
nyítja jobban, mint az az egyetemesen megnyilat-
kozó óha j : állítsunk neki egy hozzá méltó emléket! 
Valósággal ma-holnap legendás alakká növi ki ma-
gát képzeletünkben, oly mélyen véste be nyomait 
emlékezetünkbe. Tevékeny, lángbuzgó és áldozatra-
kész kath. férfiú volt ; sajnos, kevesed magával, any-
nyira, hogy ime nincs, kit utódjául tekintsünk. 

Ez különbözteti őt meg Windthorsttól. A nagy 
német katholikus államférfiú nemcsak a katholikus 
Centrumot hagyta maga után, hanem a jeles kath. 
férfiaknak egész seregét, kik utána és helyette nem 
engedik veszélyeztetni a kath. ügyet. Az ma is di-
csőn áll a német birodalomban. Mi velünk máskép 
tör ténik . . . 

Windthorst tehát kívánhatott magának templo-
mot, emlékül nekünk példára van szükségünk. 
Szoborra van szükségünk, melynek látása arra emlé-
keztessen : mink volt, mink nincs s mire volna 
szükségünk, mint egy falat kenyérre. Szoborra, 
mely megihlesse a reá tekintőket s ihletésével, ha 
Isten is úgy akarja, támasszon nekünk új Zichy 
Nándorokat. Hiszen oly árvák és elhagyatottak va-
gyunk 

Akiknek lelkében tehát először megfogamzott 
az eszme, hogy szobrot állítsunk Zichy Nándornak, 
nem gondolkoztak hívságosan. Megérezték, mire 
volna első sorban szüksége a magyar katholikusok-
nak. Templom szép dolog ; de hisz a mienkénél fensé-
gesebb templomaik vannak a franciáknak is s ime 
mi lett belőlük, miután szintén hiányzanak nekik 
politikus Zichy Nándoraik. 

. . . Ezt csak azért említem, hogy ne oly kevésbe 
vegyük a szobor eszméjét. Ennélfogva ha többféle 
emléket állítunk is Zichy Nándornak, egy sem lesz 
felesleges; Zichy Nándor sokat érdemelt tőlünk. 

Szerk. 

T ö b b e k n e k . A «Religio»-ban újabban közölt dogma-
történeti tanulmányaim, átdolgozva, szeptemberben külön ^ 
kiadásban jelennek meg. 

K. I t u d a p e s t . Eötvös «Kartliauzi»-jának a végén azt így 
mondja : Csak az önzőnek nincs vigasztalása a földön. 

II. Szepes l i e ly . A műemlékekben gazdag, kimagasló 
kulturai múlttal dicsekvő Szepességről nem kaphatnék valami 
dolgozatot? Szinte kellemes szórakozás számba megy az 
olyan foglalkozás. 

Cs. Vencse t lő . Örvendek kedves földim előmenetelé-
nek. Komoly és hasznos munkával érdemelte ki. Ne is akarjon 
soha semmit máskép kiérdemelni. De ha már Vencsellőre, 
Szabolcs «városába», került, ahol szent László királyunk 
1092-ben tartotta hires zsinatát, írja meg, ennek a történel-
münkben nevezetes ténynek él e még ott valami emléke ? 

II. B u d a p e s t . Persze, hogy különbség van a szereplő és 
a dolgozó férfiak közt. Nálunk különösen. A főkülönbség 
pedig köztük az, hogy a szereplőnek nincs ideje (hogy ne 
mondjam : nincs kedve) komolyan dolgozni, a dolgozónak 
viszont nincs ideje szerepelni. Azt emlegetik, ezt elfelejtik. 
A végén azonban ki szokott derülni, hogy melyik volt igazán 
hasznos tagja a társadalomnak, vagy abban a zsánerben, 
melyet említ, ki használt igazán a tudománynak. Mundus 
vult decipi, ergo decipiatur. 

M. Győr . A hirt már előbb a «Dunántúli Hírlapban» 
olvastam s épültem rajta. Várady győri megyéspüspök úr a 
győri főgimnázium és reáliskola jelesen érett ifjait, a város 
tanügyi férfiainak környezetében, ebédre hivta meg s ebéd 
közben tudatta velők, hogy haton ösztöndijjal kíván segíteni 
egyetemi pályájukon. Ennélfogva 4 évre szóló két 600—600 
koronás ösztöndíjat ő, egyet a győri káptalan, egyet Szely 
Lajos pápóci prépost, egyet Hlatky-Sclilichter Lajos ország-
gyűlési képviselő és egyet Lévay Henrikné báróné biztosít a 
nevezetteknek. «Ez az igazi alapvető munkája Magyarország 
müveit előrehaladásának», jegyzi meg erre a «Dunántúli 
Ilirlap» ; mi meg azt látjuk benne, hogy ezt a «művelt előre-
haladást» tervszerű munkával, különösen az áldozatkészség 
tervszerűsítésével, az egész országra ki lehetne terjeszteni. 
Az ifjúság ilyetén felkarolása igazi hazafias cselekedet, óhaj-
tandó azonban, hogy az egyháznak is legyen belőle haszna. 
A püspöki székhelyeken lévő középiskolákban tömérdek az 
ösztöndíj egyházi kézből, a rajtok fölnövekedett ifjak azonban 
mintha nem fognák föl, vagy megfeledkeznének az alapítók 
szándékáról. Az életben ennek kevés nyomát látjuk. 

H e l y r e i g a z í t á s . A mult szám 397. lapján, a második 
hasáb közepe táján, értelemzavaró sajtóhiba van. E helyett: 
»a pesti is, anélkül van», olvasandó: a pesti is, anélkül nem. 

A következő szám szepl. 1-én jelenik meg. 

TARTALOM : Tanulságok a francia nemzet lelki 
életéből. Faust Antaltól.— Néhány adata nyitrai püspök-
ség XVII. századából. (Kollonich Lipót és Pálffy Tamás 
grófok.) IV. Cserenyey István dr.-tól. — Enea Silvio 
Piccolomini. II. (Vége.) Stöhr Gézától. — Egyházi világ-
krónika. —y — Za-tól.— Irodalom. Pintér: Békefi-Emlék-
könyv. —/r.-tól. — Acsay : Ifjúsági szentbeszédek. II. 
(Vége.) ac.-től.— Zoltvány: A pannonhalmi főiskola Év-
könyve, d.-től. — Bölsche : Az élet-fejlődés története. Csepela 
Lajos, dr.-tól. — Meschler: Die Gesellschaft Jesu. Wéber 
Pál dr.-tól. — Levél a szerkesztőhöz. (Zichy Nándor 
grófnak állítandó emlékműről. Szuszai Antaltól. — 
Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K J Á N O S dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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K E L I 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI É S IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELŐFIZETÉSI ÁRA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K12- D U D E K J Á N O S dr. 
6- KGYKTKMl TANÁÉ 

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

A «passiva assistentia» felélesztése. 
A cimberj kifejezett jelentőséget kell adni az 

Inquisitio 11912. jun. 21-iki decretumának (Acta A. S. 
vol. IV. 1912. júl. 1. füz. 443—4.) azért, mert sokfelé, 
így hazánkban is, az a vélekedés jutott uralomra, 
hogy a «Ne temere» decretum után a hármas kau-
ciót megtagadó vegyes vallású feleknek a «passiva 
assistentia» meg nem adható, mert az ezt némely 
országokra nézve régebben megengedő pápai decre-
tumok2 a «Ne temere» decretum IV. és XI. articulusa 
folytán hatályukat vesztették. 

Ezen felfogás azonban kuriális határozatra hivat-
kozni soha sem tudott. 

A S. C. C. 1908. júl. 27. resolutioja (ad III.)3 is 
csak annyit mondott ki, hogy a vegyes házasságok-
nál is az érvényes házasságkötéshez ezentúl meg-
kívántatik az összeadó pap részéről, mint minimális 
közreműködés : a felek consensus-ának kitudakolása 
(requirant excipiantque contrahentium consensum») 
vagyis nem elég a jövőben a merőben «passiva 
(materialis) assistentia», hanem legalább is a kérde-
zésre kiterjeszkedő assistentia (minimalis activa) 
lesz szükséges. 

A S. C. C.-nak kánonistái (Tabea, Ojettii) az ő 
jogi véleményeikben («Votum consultons») 1908. 

1 Az 1908. jun. 29. «Sapienti consilio» bulla és későbbi 
határozatok szerint a vegyes házasságok dolga teljesen a S. 
Congregatio Officii (S. R. et U. Inquis.) hatáskörébe tartozik. 
Ezen házasságokra nézve, valamint a «ciiltus disparitas» mellett 
kötendő házasságokra nézve a jogszabályalkotás (pápai specif, 
jóváhagyás mellett), törvénymagyarázat és dispenzáció a Szent 
Officium-ot illetik meg. 

2 A rajnai egyháztartományra nézve : VIII. Pius Uteris 
altero abhinc anno» (1830. márc. 25.) brevéje és az Albani-
féle instructio (1830. márc. 27.), Bajorországra a Bernetti-
féle instructio (1834. szept. 12.), Ausztriára nézve az 1841. 
május 22-ikéről kelt Lambruschini-íéle instructio, Magyar-
országra nézve pedig XVI. Gergely «Quas vestro» brevéje 
(1841. ápr. 30.) és az ugyanezen napról kelt Lambruschini-
féle instructio. 

3 III. «An vi decreti «Ne temere» etiam ad niatrimonia 
mixta valide contrahenda, ab Ordinario vel a paroclio exqui-
rendus et excipiendus sit contrahentium consensus ?» Resp. : 
«Affirmative ; servatis ad liceitatem quoad reliqua praescripti-
onibus et instructionibus S. Sedis. 

évben az imént idézett resolutiot úgy indokolták, 
hogy mivel a «Ne temere» szerint minden házasság-
kötésnek, a vegyes házasságnak is, érvényességi for-
mája a plébános kérdezésére történő consensus-
kijelentés, azért ezentúl nemcsak a «passiva assis-
tentia» privilégiumával biró országokban járulhat-
nak a plébános elé érvényes, bár tiltott házasság-
kötés végett a kauciókat megtagadó felek, hanem 
mindenütt az egész világon ; mert a «Ne temere» 
folytán mintegy egyetemes egyházi közjegyzővé lett 
a plébános (ez valóban így is van !) a házasságkötést 
illetőleg és így az eléje való járulást és a házassági 
aktus érvényességéhez szükséges kérdezést a plébá-
nos nem is tagadhatja meg soha a felektől, ha az 
érvényesség egyéb feltételei fenállanak. Ezen felfogást 
tette magáévá F. Wernz is munkája (lus Decretalium) 
IV. kötetének 1912. évi II. kiadásában (I. m. 456. 1.). 

E felfogás volt a kuriális felfogás, amellyel 
szemben is a legújabb időkig továbbra tartotta 
magát az a fent említett rigorisztikus felfogás, t. i., 
hogy a «passiva assistentia», illetőleg annak helyébe 
lépő «minimalis activa assistentia» a «Ne temere» 
folytán többé nem adható meg a kauciók hiánya 
miatt nem dispenzálható vegyes házasságoknak. így 
tudtommal, Budapesten is, a felek kérése dacára is, 
a «passiva assistentia» megtagadtatott. 

Legújabban végre az Inquisitio-Congregatio 1912. 
jun. 21-én kelt decretumában a kúria elé terjesztett 
kételyek eloszlatása végett ezt határozta : 

«Praesci'iptionem decreti Ne temere n. IV. §. 3., de 
requirendo per parochum excipiendoque, ad vali-
ditatem matrimonii, nupturientium consensu, in 
matrimoniis mixtis, in quibus débitas cautiones exhi-
bere pervicaciter partes renuant, locum posthac non 
habere; sed standum taxatíve praecedentibus Sanc-
tae Sedis ac praesentim s. m. Gregorii P. P. XVI. (Litt, 
app. diei 30. Apr. 1841 ad episcopos Hungáriáé) ad 
rem concessionibus et instructionibus: facto verbo 
cum Sanctissimo.» 

Ezen határozat folytán jelenleg a nem dispen-
zált (kauciók nélküli) vegyes házasságok kötésére 
vonatkozó jog így foglalható össze: 

1. A «Ne temere» decretum IV. art. 3. §-ának a 
consensus-kitudakolást a házasságkötés érvényessé-
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gének feltételévé tevő rendelkezése alól a kauciók 
nélküli és ezért nem dispenzálható vegyes házas-
ságok a jövőben («posthac») kivétetnek. A «posthac» 
szóból következik, hogy 1908. ápr. 19-étől 1912. júl. 
l-ig, vagyis az 1912. jun. 21 decretum kihirdetéséig, 
a Congregatio felfogása szerint, a «mere passiva 
assistentia» vagyis a puszta consensus kijelentés meg-
hallgatása, kérdezés nélkül, a házasság érvényessé-
géhez elégtelen volt; ehhez consensus-kiludakolás is 
szükséges volt. És épen ezért kellett «in forma speci-
fica» pápai megerősítést («facto verbo cum Sanc-
tissimo») kieszközölni e határozathoz, mert t. i. általa 
az eddig (1908—1912) fennálló jogon változtatás tör-
tént (interpretatio restrictiva, helyesebben : dero-
gatio legis). 

2. A kauciók nélküli vegyes házasságoknál tehát 
a jövőben a házasságkötés újból (úgy, mint 1841-től 
1908-ig.) érvényes lesz akkor is, ha a plébánosnak 
közreműködése kizárólagosan «passiva (materialis) 
assistentia», vagyis egyszerű bár öntudatos (nemcsak 
fizikai) jelenlét : tehát ha minden cselekvőség, a kérde-
zés is elmarad. 

3. Ezen «passiva assistentia» csupán a külön 
pápai indultumokkal biró országokban adható meg 
és pedig olyan módon és feltételek mellett, aminő 
módon és feltételek mellett annak idején az egyes 
pápai levelek külön-külön, egy-egy országra, talán 
különböző mértékben is, azt megengedték. Csak ezt 
jelentheti a «taxatíve» szócska. Tehát megadható : 
a kölni provinciában, Bajorországban, Ausztriában 
és Magyarországban és ha netán más helyek is meg-
kapták (Cleve) vagy a jövőben megkapnák az ebbeli 
privilégiumot. E privilégium pápailag adott ins 
speciale jelleggel bír. 

4. Az ilyen indul tammal nem biró országokban, 
vagyis az egyház túlnyomó részében, a kaució nélküli 
és ezért dispenzációban nem részesíthető vegyes 
házasságokra nézve egész merevségében áll a ins com-
mune; vagyis a szóban levő ius commune hatálykörében 
ilyen házasságok a plébános által semmiféle assistentiá-
ban sem részesíthetők. Dezavuálta tehát a Congregatioa 
doktrína némely képviselőinek (Tabea, Ojetti, Wernz) 
fentemlített felfogását, mintha a «Ne temere» folytán 
a «passiva assistentia» (illetőleg az «assistentia mini-
mális activa») mindenféle vegyes házassságnál és 
mindenütt megadható, vagy pláne kötelezően meg-
adandó volna. És talán épen ezen dezavuáláshoz 
akarta a tiszta helyzetet megteremteni a Congre-
gatio az által, hogy a «passiva assistentia» belső 
tartalmára nézve teljesen végrehajtotta a «restitu-
tio integrum»-ot, vagyis visszaállította a régi(a Ne 
temere előtti) helyzetet. Ezáltal ugyanis a pas-
siva assistentiát egyes vidékeken megengedő ius 
speciale ismét visszahelyeztetett a trienti házasság-
kötési szférába («coram parocho et 2 vei 3 testibus»), 
amiképen chronologice is ezen indultumok a Irienti 
házasságkötési jog uralmának idejében adattak. 

5. A négy éven át (1908—1912) fönnállott jog-
bizonytalanságot az Inquisitio 1912. junius 21-iki ha-
tározata megszüntette, de annak gyökeresen elejét 
vette volna és a törvénymódosító határozatot fölös-
legessé tette volna az, ha a «Ne temere» decretum 
derogatorius klauzulája alól («contrariis quibnslibet 
etiam peculiari mentione dignis minime obstanti-
bus») a «passiva assistentia»-t, mint kivételes há-
zasságkötési formát, megengedő ius speciale kifeje-
zetten már magában a «Ne temere» decretumban 
kivétetett volna. 

* 

Kívánatos már most az, hogy a lelkipásztorok 
a jövőben a kauciót ugyan meg nem adó, de még 
mindig jó indulatú és a kath. egyház előtt házassá-
got kölni akaró vegyes vallású feleket ne utasítsák 
el, hanem őket, lia az 1841. évi breve és instructio 
föltételei fönnállanak, az 1844. évi püspökkari utasítás 
és az 1858. évi esztergomi tartományi zsinat (tit. III. 
c. 8.) szerint a passiva assistentiá-ban részesítsék. 

Az 1841. április 30. «Quas vestro» breve e föl-
tételeket így állapítja meg: 

«Siquidem igitur, Venerabiles Fratres, in Begni 
istius dioecesibus ex temporum, locorum ac persona-
í'iim conditione quandoque contingat, ut matrimo-
nium acatholici viri cum catholica muliere et vicis-
sim, deficientibus licet cautionibus ab Ecclesia 
praeseriptis, absque maioris mali scandalique peri-
culo in religionis perniciem interverti omnino non 
possit, simulque in Ecclesiae utilitatem et commune 
bomim vergi posse dignoscatur, si huiusmodi nupliae 
quantumlibet vetitae et illicitae coram catholico 
parocho potius, quam coram ministro haeretico, ad 
quem partes facile confugerent, celebrentur ; tunc 
parochus catholicus aliusve sacerdos eius vice fun-
gens, poterit iisdem nuptiis materiali tantum prae-
sentia, excluso quovis ecclesiastico ritu, adesse, pe-
rinde, ac si partes unice ageret testis, ut aiunt, quali-
ficati seu auctorizabilis, ita scilicet, ut utriusque con-
iugis audilo consensu, deineeps pro suo officio 
actum valide gestum in matrinioniorum librum 
referre queat.» 

Az 1858. évi esztergomi tart. zsinat (tit. III. c. 8. 
de matriin.) pontosan elősorolja a «passiva assis-
tentia» cerimoniáléját és magára a consensus kijelen-
tésére nézve előírja, hogy az kérdezés nélkül történ-
jen («nulli exceptioni obnoxia sit») és pedig ezen 
formula fölolvasása mellett: 

(Akath. férfi:) «Ego N. N. in coniugem accipio 
N. N. honestam personam, non ipsam deseram usque 
meam et illius mortem in quacunque vicissitudine. 
Sic me Deus adiuvet.» 

(Kath. nő:) «Ego N. N. in mar i tum accipio 
honestum iuvenem (vei virum), non ipsum deseram 
usque meam et illius mortem in quacunque vicissi-
tudine. Sic me Dens adiuvet et Beata Virgo et omnes 
Sancti.» 
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Ezen előírt formában, mint látnivaló, eskü is 
van ; és így a kauciót meg nem adó felek nemcsak 
egybekelnek a plébános előtt, hanem ő előtte meg 
is esküsznek, ami katholikus hívőre nézve nagyon 
megnyugtató. 

A «passiva assistentia»-t minden esetben telje-
síteni ugyan nem kötelessége, sőt, ha a föltételek 
fenn nem állanak, nem is joga a plébánosnak; de 
minden egyes esetben meg kell fontolni, nem lesz-e 
mégis jobb arra a sulvos vétség mellett is vegyes 
házasságot attentáló félre nézve az, ha a kath. egy-
ház előtt kel egybe és esküszik. 

Nem vethető ellene az, hogy a vegyes házasság 
érvényességéhez Magyarországon és Németországon 
a plébános assistentia-ja a Provida kiterjesztése óta 
(1909. február 27.) nem szükséges; és pedig azért 
nem vethető ez ellene, mert hiszen már akkor, ami-
kor XVI. Gergely pápa az 1841. április 30. breveben 
megengedte a passiva assistentia-t Magyarországra 
nézve, ugyanazon napon ál lamti tkár ja : Lambruschini 
utján megadta volt a pápa, az államtitkár által alá-
irt instructio-ban, azon engedményt, hogy a Magyar-
országban nem kath. plébános előtt kötött vegyes 
házasságok is a jövőben érvényesek lesznek. Tehát 
1841-ben sem a házasság érvényességének biztosí-
tása végett engedte meg a pápa a passiva assisten-
tia-t és így 1912-ben sem evégett állítja vissza a 
Congregatio a régi passiva assistentia-t ; hanem azon 
célból, hogy a kath. féllel és annak remélhető gyer-
mekeivel az egyház ne szakítsa meg az utolsó köte-
léket, mert ennek is eltépése után, mint sok esetben 
történt, a fél teljesen elhidegül vagy el is fordul 
egyházától, (pedig a házasságkötés után való recon-
ciliatio-jának elháríthatatlan akadály nem áll útjában, 
ahhoz minálunk még convalidaíio sem kell!) és 
gyermekeit is talán mind az akath. fél vallásának igéri 
el az 1894: XXXII. t. c. szerinti egyezség útján. 

Ha a római határozatnak meg fog felelni a lelki-
pásztori gyakorlat, akkor és csakis akkor fog föl-
éledni újból a «passiva assist entia». 

Hanuy Ferenc dr. 

Néhány adat a nyitrai püspökség XV11. 
századából. (v.) 

Pálfty Tamás utóda Gubasóczy János (1679—1686.) 
lelt. SzületettNagyszombatban.A theologiát l642- 44-ig 
a bécsi Pazmaneumban végezte, ezután a római 
Collegium Germanico-Hungaricum tagja lett, ahol 
kiváló képességeivel társait túlszárnyalta. Fölszente-
lése után átvette a vágsellyei plébánia vezetését, de 
1655. j anuá r 22-én már esztergomi kanonok. Ez 
időtől kezdve gyors előléptetésben volt része. 1662. 
március 9-én honti főesperes, 1663-ban szentgyörgy-
mezei prépost, 1664-ben szekszárdi apát, 1665. szep-
tember 8-án nagyszombati plébános, 1667 május 1-én 
éneklő kanonok, scopiai púspök és Szelepcsényi 

György érseki helynöke. 1668 július 17-én pécsi 
püspöknek nevezik ki, ahol főpapi működésén kívül 
a lefoglalt püspöki javakat visszaszerezni iparkodik. 
1676-ban esztergomi stallumáró! lemond és szent-
tamási prépost lesz, s ugyanez évben Szent György 
napján váci püspök is. 

Ezen püspöksége idejére esik aggódó hazafias 
lelkületének megnyilatkozása, midőn 1678. jan. 22-én 
I. Lipótnak adott válaszában Zsigmond, Nagy Lajos, 
Corvin Mátyás, s kivált II. Ferdinánd királyok pél-
dáit hozta elő, kik bántalmak feledésével, királyi 
kegyelmezéssel s a mi a dolog veleje, kíméletes 
bánásmód által, az országos kiváltságok és nemesi 
adományozások által a magyar nemzetet magukhoz 
láncolták és győzelmeket vivtak ki, melyekre tapsolt 
a világ. Isten a töredelmes halandó bűneit meg-
bocsátja és megbarátkozik vele anélkül, hogy isteni 
fenségén csorba ejtetnék; a föld királyai sem veszte-
nek méltóságukból, lia, Istennek kegyelméből ural-
kodván, példája szerint a kegyelem keresővel szem-
ben engesztelékenyeknek mutatkoznak. 

Most már késedelmezni nem szabad, kapu előtt 
már a veszély. Az ellenség télen sem henyél. Az 
ottoman hold éjjel támad, hogy elfojthassa a keresz-
tényeket. A Gallus hasonlólag virraszt és keres 
szövetségeseket. Mindenike önmagáról gondoskodik, 
mert a kereszténységnek utolsó védfala veszélyben 
forog, melynek lehulltával az ellenség előtt minden 
nyitva áll.1 

Hogy e lelkes hazafiúi szívből jövő tanácsot 
meg nem fogadták, arról Gubasóczy nem tehet, a 
tanács keresztülvitele rá bizva nem volt, s így 
részéről dicsérendő a jó akarat. 

A nyitrai püspökséget 1679. év vége felé kapta, 
ahol rendbe hozta palotáját.2 Azonban kancellári 
méltósága miatt nem sokáig időzött Nyitrán, 1685-
ben a nyitrai püspökség kormányzója címmel kalo-
csai érsekké és pilisi apáttá neveztetik. Püspöksége 
javait a Tbökölyi-féle mozgalmak miatt nem élvez-
hette, Kéry Ferenc gróf és Styrham ezredesek nem-
csak a birtok jövedelmét foglalták le, hanem egyéb 
regale jogokból folyó jövedelmeket is elköltötték. 
A püspök tiltakozott e jogtalanság ellen, de nyert-e 
jogorvoslást, arra nézve nincsenek adataink. 

A kalocsai érseki széket nem soká birta, egy 
év múlva 1686. április 7-én megírta végrendeletét, 
amely nemes lelkületéről tesz tanúságot. Modori 
házát a nagyszombati jezsuitáknak hagyja, hogy egy 
nyitrai növendéket eltartsanak és ruházzanak. Gálosi 
(Mosonm.) birtokát a bécsi Pazmaneumra hagyta, 
hogy a jezsuiták által megállapítandó számú nyitrai 
növendékek neveltessenek. Pozsony-sz.-györgyi házát 
a pozsonyi jezsuitáknak hagyja egy nem katholikus 
vallású nemesi ifjú neveltetésére. 

1 Lányi : Magyarföld egyháztörténelme. II. 274. 1. 
2 Testamentum J. Gubasóczy- Nyitrai Kápt. Levéltár. 

I. No 14. 
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200—500 frtig terjedő hagyományokat tesz a 
bécsi, soproni, szakolcai, trencséni jezsuitáknak, 500 
frt a bécsi ágostonrendieknek, 300 frtot a bécsi pálo-
soknak, szervitáknak, karmelitáknak, barátoknak, 
kapucinusoknak. A római Germanico-Hungaricum 
Collegiumnak 100 aranyat hagy s több száz aranyat 
római templomoknak. Nemeslelkűleg gondoskodik 
aulikusairól és szolgáiról. A kor szokása szerint 
diszes ruházatát Kollonich Lipót gróf győri püspök-
nek, Mattyasovszky Lászlónak, Pyber Lászlónak és a 
nyitrai plébánosnak hagyja. Gyémántos gyűrűjét a 
nyitrai káptalan kapta. Diszes misemondó ruháját 
és infuláját a székesegyház. Alapítványt tesz votiv 
misére. Összes nyitrai gabonáját a szegények között 
szétosztani rendeli. 12.000 frtot a királynak, borának 
felét a végvárakra, másik részét kolostoroknak adja. 
Az akkori bécsi nunciusnak arany párnáját hagyo-
mányozza stb. 

Nem soká élte túl végrendeletét, 1686. április 
10-én meghalt és végső óhajtása szerint a bécsi 
jezsuiták templomában temették el. 

Az üresedés nem soká tartott, mert 1686. dec. 
16-án nyitrai püspök Korompay Péter lett (1686—1690.), 
aki 1623-ban született Nahácson (Pozsonym.). Közép-
iskolai tanulmányait a nagyszombati jezsuita kollé-
giumban végezte, a theologiát Bécsben, mint a 
Pazmaneum növendéke. Fölszentelése után mint 
lelkipásztor működik az egri és győri egyházmegyé-
ben, idővel váci kanonok és püspöki helynök lett. 
1654-ben átlép az Esztergom-egyházmegye kötelékébe, 
november 14-én pozsonyi kanonok, 1656. július 1-én 
őrkanonok. 1661. április 21-én az esztergomi kápta-
lanban a komáromi főesperességet kapja, 1665. 
január 2-án szentistváni prépost, 1676. április 22-én 
nagyprépost lesz. 1679. augusztus 21-én váci püs-
pökké nevezik ki, a szentszék csak 1681. április 29-én 
erősíti meg. Ugyanez évben Egerbe, 1686. december 
16-án pedig Nyitrára kinevezik s egyúttal királyi 
kancellár is lesz. Jövedelmének szaporítása végett 
pilisi javadalmas apáttá nevezik ki. 

Széleskörű jogi ismereteit mint kancellár érvé-
nyesítette, I. Lipót király bizalmát bi r la ; az egyház-
megyét Kosztka István nyitrai kanonok és Hasskó 
Jakab vágujhelyi prépost, helynökök kormányozták. 
1688-ban jezsuitákra bízta a zsolnai plébánia veze-
tését.1 Nyitrán emlékét hirdeti ritka műbecsű kelyhe, 
melyet a rajta levő fölirás szerint 1690-ben hagyott 
egyházának. A székesegyház régi művészi oltára, a 
püspöki trónus és a kanonoki stallumok az ő alko-
tásai. Alapítványi misét rendelt szent Péter és Pál 
tiszteletére. 

Több kézirat max-ad fönn utána, melyek 1661— 
1665. és 1686—88. terjednek és kancellári naplója 
1687—1690. januárig terjed, melyben hivatalos tárgya-
lásai, utazásai, látogatásai röviden, sokszor alig 

olvashatóan vannak írva. Ezek a nyitraegyházmegyei 
könyvtárban őriztetnek. 

Meghalt 1690. május 12-én Bécsben, ahol a 
jezsuiták templomában temették el. 

Utóda Hasskó Jakab (1690—1691.) lett, aki 
életének főbb eseményeit sajátkezüleg vetette papírra, 
és folytatta azokat hűséges volt vágujhelyi káplánja 
Vankovics Máté ferencrendi szerzetes. 

Hasskó Jakab születelt a Garam melletti Trubin 
barsmegvei községben, 1622. április 27-én, atyja 
Márton, anyja Koza Dorottya voltak. 1637—42-ig a 
nagyszombati gimnáziumban végezte tanulmányait, 
ahonnan Leleszre megy tanítónak, innen egy év 
múlva visszakerült, de a Bákóczy György-féle moz-
galmak miatt nem folytathatta tanulmányait, miért 
is előbbi tanítói pályájára visszatért, s előbb Csep-
regen, később Ikervárott tanított. 1647-ben Bécsbe 
ment, s a Pazmaneum növendéke lőn. 1651-ben 
pappá szenteltetett s Liptómegyében Szent-Ivánon 
két évig mint segédlelkész működött. 1653—1660-ig 
Szomolányban (Pozsonym.) plébános volt, innen 
Modorra került s néhány hét múlva Csejtére 
(Nyitram.) hasonló minőségben. 1662-ben pozsonyi, 
1664-ben esztergomi kanonok s nagyszombati plébá-
nos lett, ahol két évig működött, ekkor a beckói 
uradalom birtokosai vágujhelyi javadalmas préposttá 
választották, ahol egész 1686. december 30-ig áldá-
sosán működött. Buzgó működése eredményezte, 
hogy ötszáz protestáns tért meg plébánoskodása 
alatt. A préposti lakosztályt emeletre húzta, a temp-
lomot helyreállította és díszítette, 1678-ban az új 
pobedini egyház, 1681-ben az ott létesített plébánia 
javára apítványt tett. Már 1672-ben rosoni c. püspök 
és rajki apát lett. 1676-tól több ízben nyitrai püs-
pöki helynök volt, s mint ilyen erélyes intézkedései 
által rendet teremtett.1 

A buzgó férfiút a királyi kegy 1690-ben a 
nyitrai püspöki székbe emelte, e méltóságot ugyan 
vonakodott elfogadni s midőn látta, hogy testi ereje 
megfogyatkozott, 1691. elején lemondott s alázatos 
lelkületre valló levélben elbúcsúzott székeskáptalaná-
tól, és szeretett vágújhelyi hivei között folytatta 
apostoli működését. 

Az Ur Isten hív szolgáját súlyos betegséggel 
látogatta meg, jobb lábának nagyobb ujja üszkösödni 
kezdett, az orvosok levágták, de a baj tovább terjedt, 
úgy hogy a láb csontjai bokájáig egyenkint váltak 
el. Hűséges káplánja összegyűjtötte ezeket és midőn 
1695. október 19-én a halál megváltotta szenvedései-
től, koporsójába helyezte. Szentül élt és szent gyanánt 
halt meg. 

Nyitrai működését azzal örökítette meg, hogy 
1692-ben remek művészetű ezüst szentségtartót a ján-
dékozott székesegyházának és a Nádasdy Ferenc 
gróf által megkezdett beckói szentferendcrendi kolos-

1 Paska i. m. 22. 1. 1 Vagner : Adalékok 260. 1. 
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tor építését folytatta. A nemes munka bevégzését 
ugyan nem láthatta, de befejezéséről gondoskodott, 
és e munkát Rácsay János beckói plébános, később 
nyitrai kanonok be is fejezte. 

A Hasskó lemondásával üresedésbe jötl nyitrai 
püspöki trónt Elefánti Jaklin Balázs báró (1691—1695.) 
nyerte el 1691. március 14-én. 

Előkelő muraszombati család sarja. Tanul-
mányait eleinte a nagyszombati nemesi konviktusban, 
majd az egyetemen végezte, ahol 1662-ben a bölcse-
let baccalaureusává avatják, a következő évben már 
a római Collegium Germanico-Hungaricumban talál-
juk, ahol példás buzgósága, ernyedetlen szorgalma és 
őszinte jámborsága által tiint ki. 1668. május 22-én 
Szempcen plébános, 1673 március 10-én pozsonyi, 
1674. április 22-én esztergomi kanonok, két év múlva 
barsi főesperes, 1678. j anuár 29-én szentgyörgymezei 
prépost és schávniki apát. A káptalanban gyorsan 
lép elő, 1684. május 16-án éneklő kanonok, 1685. 
szeptember 25-én olvasókanonok, 1687. augusztus 
9-én scradini püspök és szeptember 25-én már nagy-
prépost. 1688. j anuár 16-án knini püspökké nevez-
tetik, ki, a római praeconisatio megtörténte után a 
következő évben püspökké szentelik és az eszter-
gomi érsek helyettesévé lesz, 1690. június 10-én 
kancellárrá éá pilisi javadalmas apáttá lesz. Hasskó 
Jakab lemondása után 1691. március 14-én a nyitrai 
püspöki méltóságot nyeri el. 

Nyitrán azzal örökítette meg nevét, hogy 1695-ben 
betelepítette Zobor hegyére a kamalduliakat és 
részükre nagybátyjával kényelmes kolostort építte-
tett, ahol e szerzetesek egészen II. József eltörlő 
intézkedéséig (1782.) laktak.1 A nyitrai tiszteletbeli 
kanonokok azon kérelmét, hogy a jövedelemben ők 
is részesüljenek, nem teljesítette.2 A Boldogságos 
Szűz Mária kövesdhegyi templomában főoltárt építte-
tett.3 Több beszédet adott ki. Helynöke Szörényi 
Zsigmond nyitrai kanonok volt. Meghalt Bécsben 
1695. október 17-én, a jezsuiták templomában várja 
a föltámadást. 

E néhány adattal vázoltam a nyitrai püspök-
séget a XVII. században. Elfeledett nagyjaink emlé-
két visszaidézni mindenkor kedves kötelesség. 

Cserenyey István dr. 

A népkönyvtárakról. 
Közhelyet ismétlek, ha azt mondom, hogy kül-

földre való egy-egy kirándulásunk legelső benyomá-
sai legelőször is népünkre emlékeztetnek bennünket : 
micsoda más az a külföldi nép, mint a mi népünk! 
Mily más az ildomossága, beszéde, gondolkodása, 
munkája, életmódja. Szóval a legelső benyomások 

1 L. bővebben Religio 1911. 423, 439. 
3 Vagner: Adalékok 67 1. 
8 Vagner : Nyitravárosi plébániák. 11 1. 

alatt is érezzük m á r : mennyivel műveltebb az, mint 
a mi népűnk. Az állapot hátrányait sinyljük is mind-
nyájan ; hiszen ennek a kulturális elmaradottságnak 
rengeteg visszahatása van összes közállapotainkra, 
úgy társadalmi, mint politikai viszonyainkra. 

Ezen már egyszer végre alaposan kellene segí-
teni, hacsak bele nem akarunk nyugodni abba a 
fatális gondolatba, hogy a mi népünk nem kultur-
képes, vagy amint valaki rossz pillanatában ki-
sütötte, hogy a magyar egy degenerált nép. Ez lehe-
tetlen egy fölfogás. Minden nép nevelhető s ha mégis 
valamely nép fölött évtizedek és évtizedek nyom-
talanul surrannak el, úgy, hogy kultúrája folyton 
csak az ötven vagy a száz év előtti fokon vesztegel, 
ott mulasztása van nem a népnek, hanem mind-
azoknak, akiknek a népművelés emelése a legszoro-
sabb kötelességük. 

Egész nagy darabjai vannak ennek a nem nagy 
országnak, főkép ott északnyugaton, északkeleten és 
délkeleten, melyeken az 1868. évi 38. t.-c. által álta-
lánossá tett iskolai kötelezettségnek s vele az iskolai 
nevelő, emelő munkának alig látható valami nyoma. 
Százados nyers szokások, százados babonák, száza-
dos elmaradottság és élhetetlenség tanyázik ott ma 
csakúgy, mint apáik korában, mintha a templom 
mellett nem is léteznék az iskola, mely az ifjúság-
ban az egész nép értelmiségére s ezzel erkölcseire 
és egész életmódjára emelőleg visszahatni van hi-
vatva. Csak a magára hagyatott nép lehet ilyen s 
csak oly országban, melyben a templom és az iskola 
kellőkép nem teljesíti föladatát. 

Elmaradottságunkat a külfölddel szemben azzal 
szokás mentegetni, liogy századokon át háborúsko-
dással elfoglalva, őrei voltunk a nyugoti civilizáció-
nak, tehát hogy magunk nem foglalkozhattunk tudo-
mányokkal. Ha ez mentség a múltra, bizonyára nem 
lehet mentség a jelenre, nem különösen arra az 
időre vonatkozólag, amióta az általános tankötele-
zettség törvénybe van igtatva. Pedig hát 50 60 év 
csendes munkájának kell hogy nyoma legyen, ha az 
a munka lelkiismeretesen végeztetett. 

De hát a legjobb törvény is hatástalan, ha azt 
kellő odaadással végre nem hajtják. Hogy pedig a 
mi törvényünk nem lett azzal az odaadással s azzal 
az ügyszeretettel végrehajtva, mint a kultura igaz 
szeretete és becsülése kívánja, mutat ja az eredmény. 
Felelősség terheli ezért a kormányokat és a feleke-
zeteket. Bűnös ezért itt mindenki ; mert azt elvitatni 
nem lehet, hogy máskülönben ma már általánosan 
más kulturális állapotnak kellene nálunk lennie. 

Amit a számokkal megrakott statisztikák mint 
haladást mutatnak be, az mind csak a föladat kül-
sejére: a fölállított új iskolaházak, a beállított új 
tanítók nagyobb számára mutat ; de ennél fontosabb 
az, ami nincs a statisztikában : a munka minősége, 
mely azokban a sokszor fényűzésbe csapó iskola-
házakban végeztetik. Ezt nem lehet a statisztikába 
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foglalni, ezt az élet mutatja. Ez pedig cáfolhatatlanul 
bizonyítja, hogy bizony a belterjes munka értéke 
nem érte meg azt a sok áldozatot, amit nálunk 1868 
óta a népiskolákra fordítottak. Tehát a kormányok 
és a felekezetek mulasztásai ebben az ügyben na-
gyok; mert felügyeletük mellett nem úgy tanítottak 
és neveltek azokban az iskolákban, mint kellett 
volna. 

Nálunk az általános tankötelezettség gúnyjára 
még tömérdek az analfabéta, akár Spanyolországban. 
Ez az a kiáltó száraz tény, mely népünk maradisá-
gát bizonyítja. Ennek csak két oka lehet. Az első, 
hogy tanítóink között kevés a «szadovai mester», 
aki Moltke szerint nevelte azt az intelligens német 
népet, melynek fiai megverték a f ranciát ; a máso-
dik: a felügyelő hatóságok nemtörődömsége, vagyis 
jobbára csak a papiroson végzett iskolai ellenőrzés. 

Folyton csak azt hangoztat ják: szaporítsuk és 
szaporítsuk az iskolákat, már t. i. az iskolaházakat 
s emeljük a tanítók anyagi ellátását. Hát hiszen két-
ségtelen, hogy mindakettő fontos dolog s föltétele a 
nép jó iskoláztatásának. Történik is e téren újab-
ban annyi, amennyi két száz év leforgása alatt sem 
történt. Csak egyet nem hallunk hangoztatni, azt, 
hogy milyen az az iskolai munka és hogy váj-
jon a töméntelen anyagi áldozatnak megfelel-e az 
eredmény ? 

Ezt a kérdést kellene már egyszer napirendre 
tűzni és minden oldalról megvitatni : az iskolai 
munka és az iskolai igazgatás színvonalát. Mert ha 
az élet e tekintetben kevés eredményről tanúskodik 
és a statisztikában mégis kellő eredményekről számol-
nak be, akkor az nem lehet más, mint szemfény-
vesztés, melynek már egyszer erélyesen a nyaka 
közé kellene ütni. Erre rátermett és erélyes közok-
tatásügyi miniszter kellene nekünk, aki jól utána-
nézne s közegeivel jól utánnézetne az iskolai mun-
kának. 

A jó iskolai alapvetésnek folytatását képeznék a 
lehetőleg községenkint fölállítandó népkönyvtárak. 

Nem egy olvasóm fog akadni, aki erre egysze-
rűen mosolyog. Könyvtárt a népnek ? Hogyan ? Hisz 
nálunk az «intelligencia» nagy részének újságján 
kívül se kell könyvtár, mire való volna az a népnek ; 
a szegény népnek kenyér kell s nem könyv. 

Hát hiszen ez rendszerint az a maradi ellen-
vetés nálunk minden oly ügynél, mely a haladást 
célozza. Örökösen egy-egy circulus vitiosusba fojta-
nak bele mindent s az okoskodás végén rendesen 
az jön ki: ne tegyünk semmit, maradjon minden, 
ahogy volt, apáink is megéltek mellette. Azt azon-
ban nem gondolják meg, hogy a népnek az értel-
metlensége az oka minden anyagi és erkölcsi rom-
lásának s nevezetesen annak, hogy nincs földje, nincs 
kenyere, mely pedig volt. Nem gondolják meg, hogy 
az értelmiség emelése a népnél egyben az anyagi 
jólét emelését is jelenti ; mert egyrészt néni engedi 

kiforgatni a még meglevő javaiból s másrészt a ke-
vés meglevőt gyarapítani tanítja. Külföldön se Krözu-
sokból áll a nép s sok helyütt annyi fekvősége sincs, 
mint a mi tótjainknak, ruthéneinknek s oláhjaink-
nak s mégis a maga lábán áll, megél tisztességesen, 
mert azt a keveset, amije van, megóvni és értékesí-
teni tudja. 

Különben a falusi népkönyvtárak fölállítása már 
megkezdődött az állam részéről az elemi iskolák-
ban az ifjúsági könyvtárak életbeléptetésével. Az arra 
hivatott központi bizottság több fokra osztott könyv-
jegyzéket állít össze, melynek a felső fokba osztott 
könyveit a felnőttek is olvashatják; a tanítók pedig 
kellő útmutatással ellátva, csoportonként beszerzik. 
300—400 könyvből álló ilyen könyvtárak lesznek 
magvai a lassan meghonosítandó falusi népkönyv-
táraknak. Kezdjük az iskolán, az ifjúságon, ezzel ked-
veltetjük meg az olvasást, az ismeretszerzés szerete-
tét, hogy felnőve, ugyanazt a divatot terjessze az 
öregebbek között is. Vannak vidékek, ahol az ügy 
máris szép lendületnek indult s ha buzgó apostolai 
akadnak a tanítókban és a papságban, terjedni fog. 

Az örökölt jóra való restség ne bénítsa meg a 
terjedni kezdő kulturális eszmét. Ne tartson senki a 
nép romlásától, ez csak amolyan megszokott skrupulus; 
a maga elhanyagoltságában meg van az eléggé romolva 
anyagilag és erkölcsileg. Azt a szabad időt, melyet 
az év egyes szakai engednek meg számára, hadd 
fordítsa önművelésére; nem eszközölheti azt ma 
jobban senki a jó könyveknél, melyeket a nép ke-
zébe kell adnunk. 

A buzgó tanítók s a hivatásukat szerető, az 
iskola munkájához értő lelkipásztorok, mint iskola-
igazgatók, óriásit lendíthetnek ily uton a népkultura 
emelkedésén, melynek mai alacsony voltát s a vele-
járó romlást talán senki se érzi jobban s közvetle-
nebbül, mint éppen a templom. A templom felé az 
iskola felől vezet az ú t ; ha ezt fű veri föl, nem lesz 
kinek hirdetni az evangélium igéit. Tehát tulajdon-
képen a maguk ügyét szolgálják a lelkipásztorok is, 
ha az iskola, ha az oktatás ügyét a szivükön viselik. 

Becsüljük tehát többre az iskolát, mint az eddig 
sok helyütt tapasztalható volt; s a népiskolákban 
fölállított, vagy ezután fölállítandó ifjúsági könyv-
tárak legyenek magvai a fölállítandó népkönyvtá-
raknak, elmaradt népünk szellemi kulturája eme 
biztos emelőinek. 

Aki külföldön járt s látta ott a népet, az nem 
fog sajnálni semmi fáradságot, hogy akármi áldozat 
árán is hozzájárulhasson népünk értelmi színvona-
lának az emeléséhez. Pusztul erkölcsileg, pusztul 
anyagilag a mi népünk; állítsuk meg ezt a pusztu-
lási folyamatot, hiszen ez nemzetünk pusztulását je-
lenti. Emeljük a nép értelmiségét.1 — s. 

1 A tanulságos s minden figyelemre méltó cikk kissé 
éles hangon van megfogalmazva. De nálunk erre az élesebb 
hangra úgylátszik már szükség van, Szerk. 
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J görög szertartású katholikusok elkülönző 
ïvilégiumai és a katholikus egység. (I>) 

Távolról sem szándékom az, hogy a római és a 
görög szertartású katholikusok egységét megbontsam. 
A magam részéről nem szeretném, lia a magyar-
országi görög szertartású katholikusok vezető emberei 
úgy a világi intelligencia, de legfőkép az általam 
nagyrabecsült papság, intenciómat félreértve, hamis, 
tételeikben indokolatlan konklúziókra ragadtatnák 
magokat. A címben jelzett «elkülönző privilégiumok» 
alatt tisztán azokat a disciplináris és rituális eltérése-
ket értem, melyek komplexuma a görög szertartású 
katholicizmus gerincét alkotja. Ez eltérések pedig, 
ha mindjár t másodrendű, akcidentális értékükben is, 
azt a bizonyosfokú eltolódást és árnyalatbeli elkülön-
bözést eredményezték, mely a római és a görög katho-
likus ritus között a maga mélyebb, bántó disszonan-
ciákat, sőt kész veszedelmeket előidézett és előidéző 
hatásaiban az alábbiakban megállapítandó lesz. 

Nem teszek mást, csak utalok az északamerikai 
görög katholikusok ezreire, akik a legújabb időkben, 
sajnálatosan, papjaik iniciativáira, tértek át a görög 
keleti schismára. És én nem tudom ezt az észak-
amerikai schismára térést tisztán politikai tekin-
tetekből kimagyarázni. Megengedem, hogy Ortinszky 
püspök a maga ukrainista érzéseivel és politikai ten-
denciáival, akaratán és számításán kívül, megad-
hatta ugyan az impulzust, előkészíthette a schisma 
útját, de azért tisztán politikai indokokból ezt az 
apostaziát levezetni nem lehet. 

A politikai p r imum movens mellett kétségtelen 
bizonysággal meg kell állapítanom, hogy a görög 
katholikus rítusból kivezető és a görög keleti hetero-
doxiába befutó utat épen azok a rituális és discipli-
náris privilégiumok alkották, melyek a görög katho-
likus ritus sajátosságát képezik. Ami pedig azután 
döntő fontossággal bír, ezek az eltérések és privi-
légiumok a görög keleti egyház felfogásával, több 
jelentős rituális és disciplináris rendelkezésével az 
egyezőség vagy a közeli vonatkozás jeleit mutat ják. 

Itt vannak azok a görög keleti schismatikus 
törekvések minálunk is, melyek egyre nagyobb, 
szélesebb gyűrüzésekkel, tudatosan provokatív inge-
renciákkal akarják épen a munkácsegyházmegyei 
görög katholikus ruthének sorait megbontani. Hiszek 
a görög katholikus ruthének hithűségében, de hogy 
a schismatikus propaganda mégis meg tudta köze-
líteni a ruthéneket és meg tudta ingatni azok 
számottevő részét, annak bizonyítékát én az egyház-
megye vezető embereinek kifejezett és teljesen indo-
kolt aggodalmában, úgyszintén azokban a preven-
tív és védelmi intézkedésekben látom, melyekkel a 
schisma további térfoglalását meg akarják akadályozni. 
A schisma terjedésének lélektani okát nem másban, 
kizárólagosan csak a vallási vonatkozásokban látom, 

azokban a rituális és disciplináris külsőségekben, 
melyek lehetővé teszik azt, hogy a görög keleti 
heterodoxia és a görög katholikus ritus között a hit-
beli differenciák az előbbi javára elsimuljanak. A mi 
speciális hazai esetünknél hiába akarnánk politikai 
tendenciákat keresni ; az egy aktuális nyelvi kapcson 
kívül más közösséget nem tudok találni. Annak, 
hogy a görög keleti egyház a ruthénekre és nem a 
római katholikus tótokra vetette magát, bár ez 
utóbbiak túlzó nemzetiségi, tehát eminenter politikai 
frakciójukban a politikai panrussismus törtszáma, 
lélektanilag mélyebben fekvő, vallási oka van. Hogy 
azután a vallási együvétartozás politikai célokat is 
szolgálhat, azt bizonyítanom nem kell. 

Természetes, hogy megállapításaim nagyobbrészt 
a túlnyomóan simplex, felfogásában és tudásában 
sekély, csakis a külsőségeket megérteni és az azokkal 
számolni tudó görög katholikus hivek psychologiai 
analysisén alapszanak. Az intelligencia és a vallási 
tudás fokától, a vallási meggyőződés intenzitásától 
függ az, hogy valaki a római és a görög szertartású 
egyazon katholikus vallás lényegét, az abban való 
egyezést felismerje, hogy a rituális és a disciplináris 
eltéréseket a maguk másodrangú jelentőségében 
értékelje. Meg vagyok győződve róla, hogy a dolgok 
ily világos ismeretével nem sok görög katholikus 
hivő fog rendelkezhetni. Volna egynémely szemé-
lyes tapasztalatom is. így az a görög katholikus 
rulhén, ha megkérdezem tőle, hogy katholikus-e, 
soha igenlő választ nem ad, hanem egyre csak azt 
fogja hangoztatni, hogy ő ruthén és nem katholikus. 
A lényeget képtelen felfogni. Neki a papja, temploma 
meg" a szertartása a mindene. Neki ez a lényeg. 
Csoda-e azután az, hogy így az a szegény ruthén, 
pláne papjának a kezdeményezésére, letéved az 
apostasiára. Nem ; mert a levezető út megvan. Vissza-
maradt valami az unió előtti időktől a görög 
katholikusoknál, ami idegen komplikációknál, másod-
rendű kérdéseknél is elegendő indítékul szolgálhat 
arra, hogy valaki minden nagyobb emóció nélkül 
ráléphessen a merő idegen, schismatikus területre. 
Sőt hiszem, hogy vallásilag képzett egyének, a görög 
katholikusok vezető emberei is készek volnának a 
görög szellem épségének hangoztasásával odáig 
menni, hogy inkább a schismára térnének, semhogy 
ezeket a másodrendű értékeket a tökéletes egység 
kedvéért feláldozzák. Pedig ezek tudják, mi a lényeg 
és hogy a lényeget a mellékesért feláldozni nem szabad. 

Ez psychologiai tény. Itt még a görög szellem 
kisért. 

A lehető legtermészetesebben folyik az előbbiek-
ből azután az, hogy a görög katholikus ritus amennyi 
külső hasonlatosságot és közeledést mutat a görög 
keleti egyház külsőségeihez, annyira meghasonul a 
római fegyelemmel és eltávolodik a római szer-
tartás szabályaitól. Bántó disszonanciákat, határozott 
ellenmondásokat találhatunk a két ritus felfogásában, 
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ami annál érthetetlenebb, mert a két ritus elvégre 
is egy és ugyanaz a katholikus egyház, mely önmagá-
nak ellen nem mondhat. Ismételten hangsúlyozom, 
hogy nem a lényegről van szó. Ezeket a disszonan-
ciákat és ellentéteket lehet ugyan a lényegre, a 
lényegben való megegyezésre hivatkozással gyöngíteni, 
de teljesen eltüntetni nem. 

A magam felfogása szerint ezekre a kontrasz-
tokra is rá akarok a következőkben mutatni. 

1. A naptárkérdés. Ez a legaktuálisabb. Jelen kis 
dolgozatom keretében nem terjeszkedhetek ki a kér-
dés érdemére vonatkozó részletekre, mindössze 
célomnak megfelelően általánosabb nézőpontokból 
akarom e kérdést megvilágítani, fontosságát kiemelni 
és mai hováfejlődésében bemutatni. Nem fogom 
soha megérthetni azt, hogy a görög katholikus ritus 
miért ragaszkodott és ragaszkodik a régi időszámí-
táshoz, a megjavított Gergely-féle naptárt miért nem 
akarta mindjár t annak életbeléptetésekor elfogadni 
és végül, hogy a régi időszámítás mily összefüggés-
ben lehet és mennyiben öregbítheti a «keleti felfo-
gást, a görög szellemet». Az idevonatkozó megoko-
lásokat, az összes helyi és időbeli relációk, úgyszin-
tén a psychikai mozzanatok kötelességszerű objektiv 
respektálásával, tudomásul veszem, de a dolog 
logikai magyarázatát kihozni nem tudom. A szoro-
san vett görög katholikus templomi rítusnak tiszte-
letreméltó és elfogadható magyarázatát a régi keleti 
rítushoz, annak szépségéhez való ragaszkodásban 
látom. Az itt megnyilvánuló kegyeletnek van értelme. 
De mikor a régi időszámításról be van bizonyítva, 
hogy helytelen, mikor a Gergely-féle naptár tudo-
mányos alapokon, mint «megjavított naptár», lett 
bevezetve és nemcsak egyházi, de világi részről is el 
lett fogadva, érthetetlen akkor az, hogy a görög 
katholikusok részéről miért nem volt akceptálható. 
Logikailag csak úgy érthető a dolog, ha a görög katho-
likusok tudományosan be tudják igazolni azt, hogy az 
ő naptáruk a helyes. És ezt beigazolni nem tudják. 

Más megokolásnak meg alig van helye. A kegye-
letnek, a régi időszámításhoz való vallásos ragasz-
kodásnák itt nincs értelme; lehetetlenné teszi azt a 
logikai alap hiánya. Mert ha az emléktárgyról, a 
reliquiáról be van bizonyítva, és én meggyőződtem 
arról, hogy hamis, — eldobom. 

A görög katholikus rítusra nézve, a fennebb 
említett okokból, nem tartom szerencsésnek azt, 
hogy megegyezik a naptár használatában a görög 
keleti egyházzal. Ez utóbbihoz elvégre semmi közünk. 
Ha megmarad a régi naptárnál, teszi azt azért és 
nem másért, hogy a közte és a katholikus egyház 
között fennálló ellentéteket annál inkább kiélezze 
és a maga különállását ezzel is dokumentálja. Azt 
hiszem azonban, hogy a görög katholikus rítusnak 
ily demonstrációkra nincs szüksége. 

A naptárban, az ünnepek megülésében manap-
ság már jelentékenyen mutatkozó eltérés gyöngíti a 

katholikus hitélet egységességében rejlő erőt és 
elvonja, megosztja azt a fényt, mely az ünnepek 
közös megüléséből a katholikus egyház egyetemes-
ségére áradhatna. Mert a két ritusbeli katholikusok 
nem respektálják egymás ünnepeit. Nem vesznek 
tudomást egymásról; az egyiket egy egész világ 
választja el akkor, nem érez egyet, mikor a másik 
szive melegével, legszentebb érzéseivel ünnepel. Kér-
dem, a hitélet, a bensőség, a közösségben rejlő 
nagyobb erő fokozására van ez a megosztás? 
Semmiesetre. Mert akármilyen kicsi, másodrangú 
dologról van is szó, meg kell gondolnunk azt, hogy 
a hivek nagy tömegének lelkéből nem dogmatikai 
expektorációkkal, a lényegre való hivatkozással, 
hanem külső, másodrangú, sokszor kicsinyesnek 
látszó dolgokkal lehet a bensőség, a legmélyebb 
vallásosság erejét, tüzét kicsiholni. Megállapítom és 
hozzáveszem ehhez még azt, hogy az ünnepek külön 
megülése a féltve őrzött görög szellem semmi hasz-
nára nincs. A görög katholikus ritus hangsúlyozhatja, 
demonstrálhatja ugyan ezzel a maga különállóságát, 
de egyúttal zavarba is hozhatja azt a szegény hivőt, 
aki a maga teljesen következetes logikája szerint 
joggal fog panaszkodhatni, hogy nem tudja «az Úr 
Jézus a katholikusok (!) vagy a görögök (!) vigiliáján 
szúletett-e». 

A fennebbiekben aktuálisnak mondtam ezt a 
kérdést. Nemcsak a mi magyar egyházi folyóirataink-
ban (még az újságokban is), de a külföld irodalmá-
ban is egyre sűrűbben és nagyobb nyomatékkal 
hangoztatják a naptáregyesítés szükségességét. A leg-
nagyobb elismeréssel konstatálnunk kell, hogy miná-
lunk épen görög katholikus részről a legnagyobb jó-
akarattal kezelték e kérdést, olyannyira, hogy legjobb 
tudomásom szerint egy helyen egyházmegyei hatá-
rozatot is provokáltak az egyesítés érdekében. Semmi 
akadálya nem volna annak, hogy az immáron tisztá-
zott kérdés gyakorlatilag is megoldassék. 

A hívőkre, mint nehézségre, hivatkozni nem 
szabad; nálunk volna az új naptár és vele az új 
rend a legkönnyebben bevezethető. De az ügy ily 
kedvező állása mellett is aggodalmaim vannak, hogy 
a tényleges naptáregyesítésből még soká nem lesz 
semmi. Sejtelmeim vannak, hogy nagyon meg fogja 
feküdni és késleltetni a megoldást a féltékenység, a 
gyanú, az idegenkedés és — a görög szellem. 

Jenei Béla. 

lltaljuk-e a vallástan tanítását a családi 
körbe? (I.) 

A napisajtó növekedését szemmelláthatólag sínyli 
a komoly tudomány. Könnyűségével, szellemeskedé-
sével egyrészt elveszi a kedvet a komolyabb elmél-
kedéstől; másrészt a politikán s a napi kérdéseken 
túl úgyszólván mindenre kiterjesztvén figyelmét, min-
denről, még a tudományos kérdésekről is — et de 
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quibusdam aliis — beszélvén, szinte rászoktatja az 
embereket nemcsak a felületességre, hanem arra a 
vélekedésre is, liogy az általános műveltség megszer-
zésére elég a napilap olvasása. 

Ez magában véve is kulturális baj, mert nem 
napilapokat olvasva lehet megszerezni azt a tudást, 
mely minden nemzetnek kell, hogy lelki szükség-
letét képezze; de baj azonkívül a tekintetben is, 
hogy lapjaink üzleti alapra lévén fektetve, nemcsak 
a politikát, hanem a többi kérdéseket is bizonyos 
célzatossággal kezelik, ami egészében ellenkezik a 
komoly tudomány természetével és céljával. 

A fönnebbi paedagogiai kérdést is nemrég egyik 
napilapunk tárgyalta, megszólás nélkül mondván, 
újságba illő felületességgel és az illető lapnak meg-
felelő szellemben. Főgondolata a vallási holmi szív-
beli érzelemre, kedélyhangulatra visszavezető mo-
dern frázisban csúcsosodott ki, mely szerint a vallás 
magánügy s nevezetesen azt variálta, hogy a vallás-
tan nyilvános tanítása rászoktatja a tanulókat a fele-
kezeti különbségek ismeretére, ez irányban kelti föl 
ligyelmüket, ami az összetartás, az egység rovására 
történik. Azért azt gondolja, legjobb lenne az egész 
vallástan-tanítást az iskolából a családi körbe utalni. 

Nem tudom, mennyire volt tisztában a cikk 
írója állításainak a tartalmával s eszmei előzményei-
vel; de annyi bizonyos, hogy fölfogása mind a val-
lás, illetőleg a vallástan, mind pedig az iskola hiva-
tásának szempontjából téves. 

Az óhaj maga ugyanis úgy, ahogy szól, egész 
súlyában csak úgy érthető meg, ha történeti fejlő-
désében tekintjük, mint utolsó folyamányát a kinyi-
latkoztatott kereszténység ellen folyó százados nagy 
eszmei harcoknak s mint a vallásos előidőkre kö-
vetkezett vallásúnta nemzedék modern gondolatát. 
Utoljára a materializmust az életben megvalósítani 
akaró szociáldemokrácia vette föl programmjába ; a 
vallást magánügynek nyilvánító határozata az erfurti 
programm egyik pontja. Azelőtt meg már a keresz-
ténység természetfölötti jellegét tagadó s nevezetesen 
a katholicizmus fölényét elismerni nem akaró racio-
nalizmus hangoztatta a vallás magánügyes voltát s 
hangoztatja ma is. 

Szóval több százados fejleménynek s a keresz-
ténység körében a XVI. század óta történt megosz-
lásnak lassan leszürődött lemondó gondolata nyilat-
kozik meg a vallásnak magánüggyé való nyilvání-
tásában. Egyenesen a protestantizmus álláspontjának 
a végső következménye ez. Előbb ugyanis nagyon is 
nyilvános, illetőleg közügynek tartották a vallást. 
Csaknem kétszáz éven át küzdött a protestantizmus, 
és pedig mint vallás, az elsőségért a katholicizmus 
ellenében. Ezt elérnie ugyan nem sikerült, de sike-
rült más, amit eleinte maga sem akar t : sikerült 
csökkentenie a keresztény vallás tekintélyét s a val-
lási meggyőződés igazolható voltának elismerését az 
emberek szemeiben egész odáig, amíg szinte köz-

felfogásba nem ment át a gondolat, hogy a keresz-
tény vallás egyik formája sem lévén igazolható tör-
ténetileg, tekintessék mindenki magánügyének. 

Ennek az objektiv, tani szempontból teljesen téves 
fölfogásnak pedig be kellett következnie. A tekintély 
elvének elvetése s a szabad vizsgálati elvnek kimon-
dása a XVI. században vallási megoszlásra vezette 
a keresztény népet. Hiába lépett föl emiatt Luther 
mindjár t 1525-ben a tőle eltérő fölfogást valló ana-
baptisták ellen, az elv csakhamar meghozta következ-
ményeit, a szekták szaporodását s a meginduló refor-
mációnak ezt megakadályozni se módjában, se jogában 
nem állott. Szaporodtak azok bizony szépen annyira, 
hogy ma már kétszáz egynéhány szektát számítunk a 
protestantizmus kebelében, melyek mind egyképen 
evangéliumi alapon álló vallásoknak tartják magukat. 

Eleinte elkeseredetten kárhoztatták egymást ; de 
végre is győzött az elv ereje, amennyiben belátták, 
hogy nincs joguk bármit is vetni egymás szemére. 
Az egyik csakúgy keletkezett a szabad evangéliumi 
vizsgálat alapján, mint a másik. Egyik tehát olyan 
jó, mint a másik. Erre természetesen az egymásról 
való vélekedésben új fordulat állott be, kivált midőn 
valakinek sikerült fölvetnie egymás igazolására az 
egyetemes kereszténység gondolatát, hogy ők, mint 
egyformán igaz egyházak, mind csak különböző for-
mái Krisztus igaz egyházának s tulajdonképen az 
alapvető cikkelyek alapján (articuli fundamentales) 
mind együttvéve csak egy egyházat képeznek. 

Ez a sokféleség azonban, mely alapjában mégis 
csak egynek tartja magát, már magában hordta a 
gondolatot, hogy ez az egymásról való jó vélekedé-
sük talán még sem egészen igaz. A történet mutatta 
ezeknek a szektáknak különböző keletkezését, tanaik 
összehasonlítása mutatta a nyilvánvaló ellenmondá-
sokat, melyekben egymással szemben állanak. S ez 
mind egyképen igaz volna ? Mikor az igazság a 
dolog természeténél fogva csak egy lehet ! A prot. 
Lessing Bölcs Náthánjában, a három gyűrűről szóló 
mesében, végre nyíltan kimondta, hogy biz az nem 
igaz. Világgá röpítette az új eszmét, hogy az igaz 
vallás többé föl nem található, ne is keressük; he-
lyébe ajánlotta az új vallást, melynek csak egy dog-
mája van : a szeretet, t. i. a szabadkőműves vallást. 
Megjegyzendő, hogy Lessing művében nem volt kö-
vetkezetes, amennyiben a «Bölcs Náthán» drámában 
a kereszténységet, a zsidóságot és a mohamedániz-
must mégis úgy mutatja be, hogy a zsidó Náthán 
vallása tűnik föl legjobbnak, ez a legeszményibb. 
Ennyire azonban még a XVIII. század végi közgon-
dolkozás sem volt hajlandó, hanem megállapodott a 
gondolatnál: tehát az igaz keresztény vallás többé 
löl nem ismerhető. Ahelyett, hogy a protestantizmus 
befutott útját szemlélve, azt mondták volna: vissza 
a kalholicizmushoz, inkább azt mondták Lessinggel — 
az életben nem lévén logika — hogy az igaz keresztény 
vallás többé föl nem ismerhető. 
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A protestantizmus hosszú vajúdásainak az ered-
ménye lett a gondolat, hogy minden vallás egyfor-
mán jó, vagy egyformán rossz, ahogy vesszük. De 
hát itt sem volt megállapodás. Ugyanakkor, neveze-
tesen a XIX. század elején, a protestantizmusból fej-
lődő racionalizmus, kritika néven, neki állott az 
addig előttük is érinthetetleneknek tartott Szent-
iratoknak is, természetfölötti jellegéből kezdte ki-
vetkőztetni az evangéliumokat, magát Jézus életét is, 
hogy miután már amúgy is elvesztette lábai alól a 
talajt, azt a katholicizmus alól is kihúzza. 

A nagy eszmekavarodásban így csökkentette meg 
a protestantizmus sok ember előtt a keresztény val-
lás értékét, igazságát, mely ilyen uton a közönséges 
emberi nézetek, a fdozófiai rendszerek értékére szál-
líttatott le ; amiből önként következtek a keresztény-
séget fitymáló többi gondolatok s nevezetesen az a 
csalóka mezbe öltöztetett fölfogás, hogy a vallás 
magánügy. 

Amit tulaj donkép tehát a protestantizmusról, a 
különféle szektája láttára, mint történeti fejlemény-
ről kellett volna mondani, hogy mindenik egyfor-
mán igaz, vagy egyformán hamis, azt rávitték ma-
gára a kereszténységre, mely pedig a XVI. század 
előtt is létezett s végezte az újkori civilizáció nagy 
munkáját és most is létezik a kath. egyházban. Az 
egyedül jogosult polgári türelmet, mely megkülön-
böztetvén a vallásoktól az őket követő embereket, 
ezek számára vallási tekintetben is kölcsönös türel-
met és tiszteletet hirdet, kiterjesztették a dogmati-
kára is s jogosultnak nyilvánították az indifferentiz-
must, a «minden vallás egyképen jó» elvét, mely 
pedig a kutató s az igazságot kereső ész előtt soha 
jogosultságra nem számíthat. 

Látjuk ezekből, hogy az a mai állítás, hogy a 
vallás magánügy, a protestantizmusban fejlődött, ál-
tala általánosított, de mindig jogosulatlan lemondás-
nak a következménye, annak a lemondásnak, mely 
szerint az igaz vallás többé föl nem ismerhető, 
tehát nem is értékelhető, hanem csak olyan, mint a 
többi emberi vélemények. Lemondás ez a keresz-
ténység történeti értékének a fölismerhetéséről s 
tulajdonképen támadás a katholicizmus ellen; mert 
a keresztény felekezetek körében egyedül ennek van 
még veszteni valója. A protestáns Berlin most is 
vezet ezekben a támadásokban, azzal a célzattal, 
hogy ha már a protestantizmusnak nem maradt 
semmise az isteni kereszténységből, a világ szemé-
ben ne legyen a katholikusoknak se. S a kisebbség 
mindig élénkebb lévén, sikerül is neki sok katholi-
kusnak a gondolkozását ily irányban megtévesztenie, 
az ilyenek azonban csak azoknak szaporítják a szá-
mát, akik nem tudják, mit cselekesznek. 

Az ilyen romboló munka, az ilyen megtévesztés 
ideig-óráig arathat diadalt, de se a történelmet meg-
tagadni, se az igazságot jogaiból kiforgatni véglege-
sen nem lehet. 

Az osztó igazság ugyanis követeli, hogy a pro-
testánsok, amit a saját kereszténységükből, támasz-
kodva a szabad vizsgálati elvre, kifejtettek, tartsák 
meg maguknak; ha nekik a kereszténység nem élet-
elv, nem megalapított igazság, hanem csak kutatási 
objektum, melyen mutogassák, ki képes nagyobb 
ötletek kigondolására, legyen meg nekik; de ne 
akarják a katholicizmust is tépett rongynak be-
mutatni, ne akarják a mi embereinket is megtévesz-
teni oly irányban, hogy az ő gondolatuk a mi gon-
dolatunk is. Temessék halottjaikat egymásután, amint 
eltemette Paulust Baur, a thübingiai iskolát Plleide-
rer, Harnack s ezt ismét el fogja temetni más ; de 
ne mondják, hogy az a történeti keresztén3'ség, amit 
ők tanítanak s hogy más kereszténység nincs. 

Nem fogadhatjuk el tehát a megtévesztő elvet, 
hogy a vallás magánügy; mert ez a történeti előz-
mények szerint annyi, mint a kereszténység igaz s 
istenileg kötelező voltának a megtagadása és a vál-
tozó emberi vélemények szintájára való lealacsonyí-
tása. Az államok, föladatuk lévén alattvalóik földi 
jólétéről s a közbékéről gondoskodni, helyezkedhet-
nek a polgári türelem alapjára, mint minden pol-
gár a társadalmi életben ; de a dogmatikai türelmet 
jogosnak senki sem mondhat ja ; nem az állam, mert 
az nem tartozik reá s nem mondhat ja az egyes 
ember, mert a történeti igazság fölismerése, mint 
minden téren, úgy a vallási téren is lehetséges. 

Ezen előzmények ismerete vezet rá tulajdonkép 
a szólamnak, az egészen helyesnek látszó axiómá-
nak, a vallásnak, mint magánügynek, megértésére. 
A kereszténység támadása, megtagadása s kevésre-
becsülése szülte azt, hirdessék akár a természet-
fölöttit el nem ismerő racionalisták, akár pedig a tel-
jesen az istentagadó materializmus alapján mozgó 
szociáldemokraták. A kiindulási pont a kettőnél más 
s az útban is különböznek, amennyiben a raciona-
listák a félúton megállanak, a szociáldemokraták 
pedig végig levonják alapelveik következményeit; 
de az axiómában végre is találkoznak, amazok a 
kereszténységgel, emezek pedig minden, még a ter-
mészeti vallással is ellenkező nézeteik folytán. 

Az ártatlannak, sőt helyesnek látszó frázis mö-
gött tehát világnézetek küzdelme rejlik s csak az 
avatatlan nem látja be, mennyire következetes ma-
gához a katholikus egyház, midőn állást foglal ellene. 
0 tudja, mit tartalmaz ez a szólam ; más az, mint 
amit mondani látszik. Állást foglal tehát ellene, 
mert nem oszthatja se a racionalista protestánsok, 
se a materialista szociáldemokraták nézetét a ke-
reszténységről. 

Ezek után lépjünk közelebb a cikkíróhoz s vizs-
gáljuk meg cikkét a «magánügyként» kezelt vallásnak 
az egyénre és az iskolára való alkalmazásában, hogy 
lássuk, utalható-e a vallástan tanítása az iskolából a 
családi körbe? 

Maróthi. 
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'Egyházi í iaramszentkereszt . Emlékezzünk régiekről. — 
. . . Mint a hírlapokban olvassuk, Budapesten, a Belvárosban, 

° a mai Kigyóléren, még az idén lel fogják állítani Pázmány 
krónika. Péter szobrát. A «Tripartitum» szerzője, a régebben ott 

álló Werbőczié mellé végre odakerül tehát a «Kalauz» 
szerzőjének a szobra is. Királyi kegyelet emeli s a 
nemzeti emlékezet hálával fogadja : mind a keltő nagy 
férfia a magyar múltnak. Az egyik a XVI. század elejének, 
a másik a XVII. századnak jellegzetes alakja. Werbőczi 
irodalmi érdeme, hogy a régi Magyarországot 1514-ben 
kódexbe (Tripartitum = Hármaskönyv) foglalta s ezáltal 
a Szent István dekretumain fejlődött kath. magyar 
nemzet jogi életét örökítette meg számunkra. A régi, a 
még tisztára kath. magyar nemzet életét. Hazai életünk 
első ötszáz évét. Az önálló magyar királyságét. Pázmány 
működése ellenben s így érdeme is már az új Magyar-
országé volt, a vallásilag és területileg megoszlott országé. 
Az ősi katholieizmussal az ő idejében erősen viaskodik 
itt az új vallás, a protestantizmus; az ország új utakra 
térve, nemzeti király helyett, egy szomszéd állam dinasz-
tiájának a fejét választja királyának s a Hunyadiak 
egykori egységes törökverő szép országának jó részben 
török is az ura. Werbőczi még csak hajnalát látta ennek 
az új fordulatnak, Pázmány már teljesen benne találta 
magát a szinte már rendes sorsszámba fejlődött vallási 
és politikai felfordulásban: nemzeti életünk második öt-
száz esztendejének alapvető korában. 

A két szobor tehát nagyon egymás mellé fog illeni 
— a mi jelen s jövő tanulságunkra. Hogy amit mi oly 
nehezen tanulunk, mint két korszak reprezentánsai, 
folyton emlékezetünkbe idézzék vissza. Werbőczi a maga 
«Tripartitumával», mint egyszer már átélt valóságra, 
arra figyelmeztet, liogy egységben az erő, hogy nálunk 
is : concordia res parvae crescunt. Pázmány kora ellenben 
megrendítő tanulságokat tartalmaz arra nézve, hogy a 
megoszlás a mi pusztító veszedelmünk, mellyel teljese-
désbe megy rajtunk, hogy: discordia res etiam maxi-
mae dilabuntur. A két szobrot nézve, nevezetesen azon 
elmélkedhetünk: mikor és miért volt egykor nagyobb 
a magyar? 

Mint egyéniség azonban az én szememben Werbő-
czinél nagyobb Pázmány. Minden egyébtől eltekintve, 
kora viszonyainál s működésénél fogva hozzánk sokkal 
közelebb áll, számunkra tanulságosabb a bíboros állam-
férfiú. Mint korában, ma is csak olyan az állapot nálunk 
vallásilag és politikailag. Ugyanazok az okok ma is 
ugyanazokkal a bajokkal járnak. A sok vallásra oszlott 
nemzet ma sem érti, ma sem tűri egymást. Ez a helyzet 
egyik fele. S valamint akkor, úgy ma sem lehet még 
mondani, hogy az idegenben székelő államfő alatt a 
politikai viszonyok nyugvópontra jutottak volna. Ez 
bajaink másik fele. Szóval a régi vallási és politikai 
bajok, akár Pázmány korában, a nemzeti békés fejlődés 
hátrányára, ma sincsenek még teljesen kiegyenlítve. 
Ebben a nehéz iskolában Pázmány lehet tanítómesterünk. 
Ö benne ugyanis soha el nem muló nagyságban áll 
előttünk az eféle nehéz viszonyok között is biztos utat 
felismerő államférfiúi példája. Abban az időben, midőn 
mindent, de mindent az elkeseredéssé és szeretetlenséggé 
fajult vallási motívumok mozgattak, ő is védte egyháza 
jogait, annál keményebben, miután nálunk a katlioli-
ciznius volt az ősi birtokos, ki nevelte és erőssé fejlesz-

tette az országot. Avila et haereditaria religio voltunk, 
a mult nehéz munkájával és nagy érdemeivel. Azonban 
midőn a nemzet egyetemes érdekeiről volt szó, ugyanaz 
a Pázmány számolni tudott a körülményekkel s egy 
közös szempontra emelkedett : hü alattvalója maradt 
ugyan a Habsburg-házból való koronás királynak, de 
egyúttal jó barátja s önzetlen tanácsadója tudott lenni 
I. Bákóczi Györgynek, a különálló Erdély protestáns 
fejedelmének is. Tisztán látta ugyanis, hogy a független, 
ha mindjárt protestáns, Erdély nélkül «gallérunk mögé 
pökik a német». Bizonyára főképen ezért vetett gáncsot 
a kath., de Erdély visszafoglalására törekvő Eszterházy 
Miklós nádornak is. Tudta ő azt, hogy személyében 
jó indulatú lehet a király; de azért idegen tanácsosai 
s az egymásra utalt két idegen állam politikai érdekei 
miatt mégis csak állandó veszedelem fenyeget bennünket 
Bécs felől, amiért is elhárító eszközökről állandóan 
gondoskodnunk kell. 

Ez a politikai felfogása és magatarlása ma is egy 
okos figyelmeztetés a mi számunkra s az is marad mind-
addig, míg Habsburg a közös feje a szövetkezett független 
két államnak. 

Pázmány nagy volt tehát mint a vallási egység iga-
zait védő férfiú s nagy volt mint politikus. Az előbbinek 
emlékét főkép «Kalauzá»-ban, az utóbbiét újabban két 
kötetben megjelent történeti jelentőségű leveleiben 
hagyományozta számunkra. 

Csodálatos dolog, hogy míg az újabb történetírás 
elismeréssel nyilatkozik Martinuzzi György liazafiassá-
gában is különös színű politikájáról, addig Pázmánynak 
nem kevésbbé nehéz viszonyok között követett politikai 
elveit a magyar alkotmányról írt munkájában se Beöthy 
Ákos, se ifj. Andrássy Gyula gróf nem ludta kellőkép 
értékelni. Megértés helyett elitélik, aminek oka bizonyára 
csak az lehet, hogy nem mélyedtek el elég mélyen annak 
a megfontolásába, hogy az akkori mindent átjáró vallás-
ujítási mozgalmak alatt mennyi önzés és mily nagy-
fokú indokolatlan gyűlölség lappangott. Nem mérlegelik 
azt, hogy ha vannak a politikának érdekei, vannak a 
vallásnak is s hogy az utóbbiak nem kisebb értékűek 
az államra és a társadalomra nézve egyaránt, mint az 
előbbiek. 

Pázmány mind a két érdeket összeegyeztetni ipar-
kodott s jobban látta az akkori küzdő felek cselekvési 
motívumait, mint mi ma, négyszáz év múlva. De különben 
is, ha a fényes lángelméjéről tanúskodó vallási vita-
irataiban a mi érzésünkhöz képest olykor keményebben 
is szállott síkra a hitújítás ellen, vájjon az idő maga, 
vájjon maga az utókor nem szolgáltatott-e neki ebben 
is igazságot? Nem döntötte-e meg már mindazt a mai 
protestáns tudomány maga, amivel akkor Luther és 
Kálvin lázba hozták a népeket ? Ezt az oldalát a helyzetnek 
kevésbbé tanulmányozta az említett két író, innen eredt 
a történeti igazságnak meg nem felelő itéletök, mely 
messze áll attól, amelyet Fraknóin kívül Beöthy Zsolt 
mondott Pázmányról Irodalomtörténetében. 

Talán épen a felállítandó szobor lesz megindítója 
Pázmány alaposabb tanulmányozásának s ezzel jobb 
megismerésének is, amint azt ez az ízíg-véríg magyar 
államférfiú már régen megérdemelte volna. 

. . . A hír hatása s a hely inspirációja alatt foglal-
koztatták bensőmet ezek a gondolatok. Ugyanis épen 
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Pázmány egykori nyaralójában, Garamszentkereszten, 
mint Radnai Farkas dr. besztercebányai püspök vendége, 
Platz Bonifác drral tartózkodva, az iskolai szünet alatt 
a napilapokban olvastam az örvendetes hirt a székes-
fővárosi tanács határozatáról Pázmány szobrának föl-
állítása iránt. A körülmények e találkozása igen kelle-
mesen hatott rám, annál inkább, mert épen ez év 
februárjában a fővárosi pedagógiai szemináriumban 
nekem adatott alkalom a főváros tanítósága előtt Pázmány 
irodalmi nagyságát hirdetnem. 

Mintha az öreg falak is megszólaltak volna örömük-
ben körülöttem: végre, végre tehát meglesz! Sohasem 
éreztem annyira a miliő inspiráló hatását, mint ezen a 
helyen, mikor a hirt olvastam. Minden kő egyszerre beszé-
des lett. Mert hát ebben a házban tartózkodott ő is 
egykor ; erre járt ő is az öreg fák alatt s fáradtan az 
idegemésztő munkától, itt pihentette egykor szemeit a táj 
szépségein. Izzó harcok környezték ; sokan szerették, 
tisztelték s még többen gyűlölték. S ma, háromszáz év 
után végre szobrot emelnek a rendíthetetlen meggyőző-
désű férfiúnak I Tehát mégis csak van igazság a világon. 

A várszerű épületben, ahol a jó hír ért, a húsz 
holdnyi terjedelmű gyönyörű kerttel körülvett püspöki 
kastélyban, különben a magyar történelem múzsája már 
előbb hódolt a nagy Pázmány emlékének, midőn a 
Magyar Történelmi Társulat, Ipolyi püspöksége alatt, 
egyik vidéki kirándulása alkalmával, a főkapu egyik 
falába a következő emléktáblát illesztette: 

Itt a nemzet történeti emlékei által megszentelt helyen 
mely 1075.1. Gejza király oklevelében Keresztúr név alatt már előfordul 

hol az esztergomi érsekek hadnépei várdája állott 
és megtelepített vendégnépei polgári szabadalmakat nyertek 

határa téréin a nemzeti hadak és fölkelések véres csatákat vívtak 
hol Forgách Ferencz bibornok-érsek 

Pázmány Péter karjai közt 1615. nov. 14. elhunyt 
s a várdát Pázmány Péter bibornok-érsek 1631-ben újra fölépíté 

utóda Lippay érsek bástj'ákkal és tornyokkal erődíté 
majd a beszterczebányai püspökök székhelyévé lön l 

a Magyar Történelmi Társulat 
1874 augusztus végnapjaiban és szeptember elején 

vidéki nagygyűlése zárülését tartotta 
Hidvégi gróf Mikó Imre az ország főlovászmestere 

Horváth Mihály tribuniczi választott püspök 
Ipolyi Arnold beszterczebányai püspök elnöklete alatt. 

Jelen volt tagok : 

Balássy Ferencz 
Botka Tivadar 
Csaplár Benedek 
Deák Farkas 
Fraknói Vilmos 
Greguss Ágost 
Kandi a Kabos 
Nagy Imre 
B. Nyáry Albert 
Ortvay Tivadar 

Osztroluczky Géza 
Pesty Frigyes 
Pór Antal 
B. Radvánszky Béla 
Szabó Károly 
Szilágyi Sándor 
Thaly Kálmán titkár 
Toldy Ferencz 
Véghelyi Dezső 
Zsilinszky Mihály 

A Társulat küldöttsége 1886. évi április 28-ikán 
a távozó püspöktől búcsúzva e helyet megjelölé. 

Dicsőség a magyar történelemnek ! 

Pázmány tehát 1631-ben újra építette a lakot, melyben 
a munka után én is pihenek most. Az emeletes, elől 

1 Nem székhely, ma is csak nyaraló. 

két magas tornyú háznak földszinti része ma is a régi, 
a Pázmány korabeli ; a stíl s a köves ajtófélfák arra 
vallanak. Micsoda idők lehettek azok, amikor ez a 
rombolás történt ! Bizonyára a nem messze fekvő Besz-
tercebányán 1620-ban tartott Bethlen Gáborféle ország-
gyűlés után dúlták föl Bethlen hadai a hajthatatlan 
Pázmány «várdáját», aminek, mint látjuk, nagyobb baja 
nem lett, mint hogy újra föl kellett építeni. 

Itt, ebben a lakban, olvasok tehát most Pázmány 
dicsőségéről : szobrot állítanak neki I Mintha csak az 
apámat érné az elismerés, mintha csak lelkem ideálját 
magasztalnák föl! Akkora az örömöm. Az idő tehát 
mégis csak a legjobb orvos, nem engedi meghalni az igaz 
érdemeket. 

Moha lepheti el a nagyok emlékét, az elfogultság 
feledésnek szánhatja azt s mégse halhat meg az, aki 
halhatatlanságot érdemelt. 

Itt járok, itt üdülök, ahol a nagy Pázmány is 
kereste egykor a pihenést s forgatta nagy gondolatait ! 

Végre van még egykörülmény, melylelkesedésre gyul-
lasztja szivemet, valahányszor csak Pázmányról olvasok. 
Nyitra egyházmegyének papja vagyok, annak az egyház-
megyének, melynek püspöke Forgách Ferenc gróf volt, 
midőn Pázmányt, gráci egyetemi tanár korában, Ipolyival 
szólva, «fölfedezte» a magyar egyház számára. Magához 
kapcsolta ; radosnyai nyaralójában 1603-ban irta Páz-
mány első magyar polemikus iratát Magyari István sárvári 
prédikátor ellen, s ezzel indította meg az antireformáció 
irodalmi sikereit.Nyitráról 1607-bennevezték kiForgáchot 
prímásnak, onnan mentek kelten Nagyszombatba, a 
primás akkori székhelyére, onnan ide Garamszent-
keresztre is, ahol együtt dolgoztak, míg 1615-ben, itt 
halt meg Forgách, Pázmány karjai közt, ki aztán mint 
prímás-utód átvette nagy páltfogójának diadalmas 
örökségét. 

Hogy a nyitrai pap ily körülmények között bensőbb 
szálakkal érzi magát kötve Pázmányhoz, mint bárki 
más, ki csodálkozhatnék azon ? Hisz a dicsőséges férfiú 
közpályája is ott kezdődött, ott, amellett a katedrális 
mellett, ott abban az ősi nyitrai várban, hol engem is 
az Úr papjává, igéjének hirdetőjévé szenteltek f ö l . . . 

— Pázmány 1635-ben halt el, ma pedig 1912-őt 
írunk. így kapcsolódik a mult a jelenbe, így élednek 
föl újra, hosszú idő után is az igaz érdemek. Pázmánynak 
tehát szobrot állítanak ! . . . Itt mellettem, ahol most e 
sorokat írom, a nemzet történeti emlékei által megszen-
telt e helyen, közel a szomszéd szobában dolgozik a 
püspök-utód, a besztercebányai püspök . . . Séta közben 
úgy elnézem, úgy elhallgatom. Mennyi gond, mennyi 
töprengés érzik ki beszédén. Sohasem gondoltam 
volna, hogy a püspöknek ennyi gondja lehet. Foglal-
koztatják papjai, hívei, iskolái . . . Ez a püspök is csak 
egy érdeket ismer : egyházmegyéjének jobb állapotját. 
Ezt forgatja folyton eszében, erről beszél, erről tervez. 
S mintha nem keveset örökölt volna Pázmány erélyes-
ségéböl s kormányzati hozzáértéséből i s . . . veszem 
észre papjain, hogy egyházmegyéjében rend van . . . 

Garamszentkereszten, nagy emlékek közt, százados 
fák alatt, egy fáradozó s folyton tevékeny püspök kör-
nyezetében telt el két hetem az idei szünidőből. Itt 
olvastam a kellemes hirt Pázmány szobráról s — írtam 
emlékül e sorokat. d. 
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Tájképek' XV. Rajzolja: Mester. 

Búcsúznak a gyerekek. Itt van a szeptem-
ber ! Ez a hónap pedig a jövő Magyarországnak, a 
nemzet hite szerint való örök ifjúságnak az új eszten-
deje. Azzá érlelődött a nemzet életének fejlődésében. 

Mikor a természet arculatára ráborul a herva-
dás első lehellete, akkor a nemzet reménységén az 
embersarjak jövendője lebeg. 

Századunkat a gyermekek századának hivják. 
Itthon, Magyarországon is az. A szülőket láz égeti, 
mikor a gyermekek jövőjére gondolnak. Tiszteletre-
méltó, sőt sokszor megdöbbentő az az áldozat, mi-
ket ma a szülők, bizony sokszor erejükön felül is, 
gyermekeikért meghoznak. 

A családok nagy-sok száma pedig nincs is ab-
ban a helyzetben, hogy gyermekeit otthon képez-
tesse. Mindegy. Legyőzhetlen szenvedelemmel viszik 
messze-közel vidékekre. Iskolába, nevelőbe. Illúziók 
világába. 

Egy-egy nagyobb vidéki város hatalmas méh-
köpüje a nyüzsgő gyermekvilágnak. Jó magam is 
benne voltam ebben a világban, úgy négy évtizeden 
túl való időben. Korán, mikor még alig jöhettem 
gyermeksorba. Hát most is eltűnődöm a sokkal na-
gyobb, a sokkal hatalmasabb, a sokkal elegánsabb, 
módosabb rajokon. Milyen más idők! Milyen más 
gyermekek ! 

Hanem úgy tapasztalom, megfigyeléseim arról 
győznek meg, hogy bármily nagy változások, az 
«evoluciók»-nak bármily fordulatai, sőt kanyarula-
tai vannak is a családok életében és a gyermekek 
világában : ugyanazokkal a lelki jelenségekkel, ha-
sonló lelki állapotokkal találkozunk azoknál a gyer-
mekeknél, akik főleg elsőben szakadnak, búcsúznak 
el a szülőföldtől, a szülőföldek boldog fészkeitől. 
Anyától, apától. A határtól, a földnek rögétől, cse-
vegő pataktól, zsongó erdőktől, a templom tornyá-
tól, a harangnak szavától. 

Azt tapasztalom, hogy ez a szeptemberi búcsú-
zás is a gyermek-ember lelkének épen úgy, mint 
a szülők benső, legbensőbb világának egyik legmeg-
hatóbb, legcsodásabb jelensége. Maga a természet is 
közreműködik benne, hogy az legyen. 

A természet, mely izzó szeretetben egyesült a 
nyárral, enged heves szenvedelméből. Bontakozik 
idegbontó öleléseiből. Szelidebb, megcsendesedett, 
sőt már komoly arculatát láthatjuk. Pillantásai bágya-
doznak. A tarlókon merészebben suhan végig a 
szellő. Nem forró lehellet ez már. Ez a szellő a 
föld sóhajtása. Első sirásai azért, a mi — volt. A fecs-
kék lityi-lotyi csicsergéssel a távozásról csevegnek. 
Vadgalambok csapatostul ülnek a cserjékben. A ma-
dár szárnyával ver. Bogár bújik, siet a sűrűn hulló 
sárgult levelek közt. A gólya nagy komolyan kipis-
log a határból. Magasban lebegő vad ludak hangjai 
mintha búcsúzó melódiát hallatnának. 

0 , a szívnek pedig minden búcsúzás fáj. Érző 
húrokat érint lelkünkben a természetnek búcsúzó 
hangulata is. Hát hogyne fájna, hogyne nyúlna az 
ember lelkébe bele az a hangulat, ami gyermekeink 
búcsuzása kapcsán támad így szeptemberben. 

* 
Lépjünk be csak egy csöndes, békés családi fé-

szekbe, ahol a búcsúzás nemsokára bekövetkezik. 
. . . A készülődésnek eltakarhatlan nyomait látod. 

A varrógép serényen berreg. A mama szemeiben 
meg-megrezzen a könny. Az apa szinte félve tekint 
az elmélázó feleség arcára. A gyerekek nagy szabad-
ságot élveznek. Kedvenc ételük kerül az asztalra. 
A mama tömi a szegény gyermeket. Mert ki tudja, 
nem fog-e éhezni. Csak a gyermekek vidámak. Játé-
kok kerülnek elő, melyekről régen megfeledkeztek. 
A kertbe gyakrabban be-benéznek. A jószágokat 
becézgetik. Bubusgatják, simogatják a kis kutyát, 
meg a macskát. Máskor, nemrég, bántották, köteked-
tek velük. 

Az idő meg rohan. Számítgatják a napokat. Az 
órákat. Lacika, a jeles számoló, már a perceket is 
tudja, ameddig még itthon maradhat. 

És jön, érkezik a búcsu-est. A búcsu-vacsora. 
A búcsu-játékok. És jön a nehéz, a hosszú éjszaka, 
mikor az anya ébren álmodik. Mikor párnája meg-
nedvesedik könnyeitől. Mikor az apa lelkén végig-
ömlik a reménységnek, aggodalomnak forró hul-
láma. És jön, érkezik valóban a búcsúzás pillanata. 

Nézzétek azokat a gyermekeket ! Kedélyük víg, 
szinte kicsattanó. A lábak perdülése, a kezek moz-
gása, a szemek ragyogása . . . mintha egy közeli vihar-
nak előjelei volnának. Futnak, rohannak bele — a 
pillanatba. 

Hát meg se csókolsz — Bubikám? 
És úgy van. A mamának kell reszkető karjait 

felé tárnia. A mama könnye indul meg záporként. 
Ezek zokogását rejtegeti szegény, hogy aztán magára 
maradva, annál hangosabban törjön ki. 

Az apa meg" nézi, nézi. Mint valami erős bronz-
szobor, melynek csak homlokát barázdítják az aggo-
dalom és reménység ráncai. 

Zörögve indul már a kocsi. Bús kongással jelez 
az állomás harangja. Indul is, ni c sak . . . a prüsz-
kölő gőzös, amely szenet eszik és fekete füstöt önt 
magából. 

Otthon pedig üres marad a fészek. 
— Még nem is sírt! Majd sírtok ti még! Mikor 

fölébredtek, mikor keresni fogtok. 
És ő maga . . . keresve-keresi gyermekét. Minden 

zug, minden tárgy róla beszél. Csak ő nincs! Hiány-
z ik . . . És ő maga már újra sír. Hulló könnyein ke-
resztül a jövő napja szivárvány színekben játszadozik. 

* 
Honnan van a gyermeki szívnek, a búcsúzás 

idejében való különös és legtöbbször megmagyaráz-
hatatlannak látszó víg hangulata? 
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Nem nehéz rájönni. 
Az a víg kedély, az a lendületes perdülése lábak-

nak, kezeknek, szokatlan ragyogása a szemeknek: 
nem normális állapot. Egy kis mámor az, melynek 
nagyobb foka akkor következik be, mikor az új 
miljő, egy egészen üj világ k é p e . . . szinte kiveri 
még a legélénkebb, a leghatalmasabb otthoni képze-
teket is. Az édes anya jóságos arcát. Síró szemeit. 
Ölelő k a r j a i t . . . A domboldalt, hol csúszkáltak. A pá-
zsitos rétet, ahol labdáztak. 

Hanem aztán a mámornak törvénye, kegyetlen 
visszaütése, szánalmat nem ismerő logikája szintén 
vulkánszerűen tör elő. 

Sokszor hamarább, mint gondolnók. 
A csupor időnek előtte eltörik. A gyermek sze-

mei permetezni kezdenek. Aztán potyog. Végre sza-
kad, mint a záporeső. 

0 be sokszor figyeltem én ezt a jelenetet a 
vendéglőben, ahol étkezem. Ezt a megható, kedve-
sen naiv, ezt a szivetfogóan érzékeny jelenetet, ame-
lyet, mondom, jó magam is átéltem. Mintha csak 
újra gyermekkönnyeimnek forróságát és fajdalmát 
érezném mindig, így szeptemberben. 

ö l t ülnek, velem szemben egy magános asztal-
nál. Kis, kurtaruhás, bakfis leányka. Piros, alma-
képű leányka. Bájos és komoly, könnyben ringó sze-
mekkel. Szerencse, hogy le van sütve a szeme, mert 
látható volna, hogy könnyével sózza az ételét. A fiú 
még ugyancsak tartja. Majd kicsattan. Egy percig 
sem nyugszik. Zsarolja apját mindenért, mert szá-
mít reá, hogy neki most itt szabad étlapja van. 
Bezzeg a leányka! Az étkek nem érdeklik. Egyszer-
egyszer fölnéz, mintha meg akarná lopni a pillana-
tot, hogy nagyon mélyen és nagyon fájóan sóhajt-
hasson. De ha ránéznek, sugár, kedves alakja meg-
rezzen, mint a virág, ha szokatlan szél hajt ja. Ám, 
egyszer csak lecsuklik a kedves fejecske. A nagy, 
zajongó étteremben lelkét zokogásba fullasztja. 

* 
Az apa már hazaérkezett. A mama lelkendezve, 

szinte ezer kérdéssel ostromolva, fogadja : 
— Hát s í r tak? 
— A fiú, nem a'. Egy csöppet se! 
— Ugy-e, a Bubika, úgy-e? Mondd . . . hogy a 

s z i v e . . . a lelkemnek a szive, csakhogy meg nem 
szakadt. 

— A' sírt . . . a' nagyon sírt . . . 
És az erős férfinak idegzete szinte összerezzen, 

rázkódik. De tartja magá t . . . m e r t . . . 
A fiú az új világban még egy-két napig mámor -

ban ringatja lelkét. Még akad új kép. Még mindig 
visszatartják, leszorítják az acélos, otthoni képzete-
ket az új benyomások. 

Hanem aztán! 
Mint mikor hosszú, ruccanó napok után mámo-

rából fölébred test és lélek ; mikor az öntudat köve-
teli hatalmát, helyét; mint mikor a leszorított acél-

rúgó megszabadul zsarnokától: úgy ébred, riad a 
gyermek meglátása; úgy szabadulnak föl idegszálai, 
pat tannak vissza a maguk helyére otthoni emlékei, 
keresztül-kasul cikkáznak agyán, szivén, feledhetlen 
régi benyomásai. 

És egyszerre, igazán megmagyarázhatlanul, le-
küzdhetlenül megszállja a gyermek lelkét a haza-
fájás, a honvágy égő, lobogó parázstüze. Valóságos 
hazafájás, honvágy ez. Nem költők meséje, kitalá-
lása. Érzés, mely éget, nyugtalanít. Amely visz és 
lök, bár tudjuk, hogy mindig egy helyen vagyunk. 
Mintha óriási tenger választaná el őt az otthontól, 
attól a kis hazától: szülőföldtől, családi fészektől. 
Igazán, egy más világrészből sír az ő lelke vissza, 
haza . . . a régi hazába. 

Lessük meg csak azt a fiúcskát. 
A gyermekseregből im kiválik. Egyenkint válnak 

ki azok, kiket az a hazafájás most először gyötör. 
És az a könnyező gyermek meghúzza magát egy-egy 
szögletben. Keresi, szereti a magányt. Es ott csön-
desen újra kezdi építgetni a szülőföldet. Az ő ott-
honát, hol gyermekéveit játszotta. A tornyot, ahol 
vágyának netovábbja tölt be, mikor a legnagyobbik 
harangot is meghúzhatta. Látja síró édes anyja ar-
cát. Szivéhez kap, mikor hangját véli hallani. Érzi 
az édesnek főztjét, álmaiban csókját, áldott kezének 
puha simogatását. Minden kis darab papiros drága 
neki, mert otthonról hozta. Minden legkisebb emlé-
ket elülről átél, újra lát és vágyakozik utána. 

És az iskolában ! 
Az előadások folyamata alatt is, ott ugrálnak 

előtte az otthoni jelenetek. A kis kutya, a macska. 
Mintha nem is az előadáson, de az ő otthonának 
mozijában volna. 

Egyszer csak fölsír a gyermek. Sokszor tapasz-
taltam. És keservesen, mindig csendesebben, fokoza-
tosabban — ezen utolsó fölsírás után — kezdi meg-
adni magát. 

* 
Hát íme, a gyermekvilágnak, ennek a csodás 

világnak,egy darabkája.A gyermekek első—búcsuzása. 
Szép, kedves, az életnek magasztos jelenségei 

között talán a legszebb, a legmeghatóbb és leg-
emberibb. 

Bizonyságot tehetnek róla, akik átélték, át-
érezték. 

De ó ember, de ó gyermek, van a mi életünk-
nek egy más, nagyobb, egy mélységesebb, fönségé-
ben megrázóbb, nagyságában tiszteletreméltóbb bú-
csuzása. 

Az a búcsúzás, mikor anyánk búcsúzik el tő-
lünk. Mikor mi búcsúzunk el anyánktól ; mikor ez a 
legnagyobb, legmélységesebb fájdalom, az egyetlen, 
az egyetlenegy, amit nélküle kell elviselnünk, elsír-
nunk — megérkezik. Ez a búcsúzás, melyet én él-
tem át néhány héttel ennek előtte ; bizony hogy 
nem csak emberi, hanem emberfölötti is. Mert ezt 
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a búcsúzást nem enyhíti, nem feledteti, nem gyó-
gyíthatja semmi más, mint annak rendithellen hite, 
hogy nemcsak a földön, de azon túl is viszontlát-
juk egymást. 

y , S a m a s s a József dr . h i h o r n o k , egr i é r s e k be-
szédei . Kiadja az egri egyházmegyei irodalmi egyesület. 

lom. Eger, 1912. I. kötet 394 1. II. kötet 434 1. 
Gyémántmiséje alkalmából irodalmi kiadvánnyal 

kedveskedett érsekének az egri egyházmegyei irodalmi 
egyesület. Kiadta — leszámítva néhány kisebb alkalmi 
nyilatkozatát — főbb beszédeit, a többi közölt egykori 
dékáni beszédét, melyet az egyetemen mondott ; majd 
az első autonomiai kongresszuson történt felszólalását, 
azután — más egyébtől eltekintve — legnagyobb szám-
mal az egri papi nyugdíjintézet ülésén és a főrendiházban 
elmondott beszédeit. 

Nagyítás nélkül el lehet mondani, hogy az egyesü-
let ezzel a kiadványával gazdagította a magyar irodal-
mat. Ez a beszédgyüjlemény ugyanis odatartozik annak 
a kornak, a mult század 80-as éveinek, a jellemzéséhez, 
midőn a püspöki kar sorában a kiváló tudós férfiak és 
szónokok: Simor, Haynald, Samassa és Schlauch nevei 
ragyogtak. Simor és Schlauch beszédei ki vannak már 
adva, Haynaldé még nem s most hozzájárult Samassa 
klasszikus értékű beszédeinek a kiadványa. 

Valami elbűvölő erő szól ezekből a beszédekből, 
mely minden időre értékessé teszi őket. Simor nagyobb 
dogmatikus volt, nem hiába, hogy a vatikáni zsinat III. 
ülésének is ö volt az előadója. Haynald szellemesebb, 
Schlauch többoldalú; de a hol éles jogi látásra, mély-
séges jogi distinktiókra s nevezetesen az állam és egyház 
viszonyának s egyensúlyuk bomlásából eredő bajoknak 
boncolására, nemkülönben a szükséges orvosszerek ki-
jelölésére van szükség, ott Samassa elméje ragyog pá-
ratlanul, világít s magával ragad. 

Hogy kedvelt latin nyelvén szóljunk: intellectusa s 
intuítiója óriási. Különben egészében az ész s nem az 
érzelem embere ; elveket fejteget s nem nézi az embe-
rek megalkuvási kedvét és nem bánja, ha ellenfele a 
falhoz szorítás fájdalmaiban fel is szisszen, ő a meg-
adásig el nem bocsátja. Felboncolja előtte a tételt s 
olyat világít rá, hogy állításainak igaz voltát meg nem 
látni lehetetlen. Csak egy esetet említek. Tisza Kálmán 
elég ravasz róka volt s mégis, midőn Samassa 1880-ban 
a Bosznia okkupációja ellen elmondta a főrendiházban 
fulmináns beszédét, kénytelen-kelletlen azt mondta, 
hogy erre a beszédre nem könnyű rögtönösen válaszolni. 
(I. 208. 1.) 

A klasszikus műveltség ritka módon egyesül benne 
a modern műveltséggel ; a római irók mellett a mai 
kulturhistorikusokat szereti idézni s alkalomadtán re-
mekül tudja alkalmazni a mult idők tanulságait a jelen 
okulásra. Ezeket a sokszor talpraesett axiómákkal fű-
szerezett beszédeket olvasva, azt hinné az ember, ennek 
a zseniális férfiúnak felszólalásaiban mindig igaza volt, 
tehát bizonyára hallgatósága s nevezetesen az egyházi s 
világi politikusok mindig követték is. Mi tudjuk, hogy 
nem volt ez így. A szellemi nagyság nála se volt árnyék 
nélkül, legalább sokan árnyéknak nézték azt, hogy nagy 
esze mintha teljesen elhallgattatta volna benne a szivet ; 

modora az emberek szemében rideg volt, gorombának 
tartották s talán ezért nem igen követték. Tisztelték 
sokan, szerették kevesen. S ez az ércből öntött férfiú — 
ki hinné? — különösen a primási szék betöltése idején 
(1891-ben) maga is kénytelen volt ezt észrevenni, nyoma 
is van beszédeiben ebbeli panaszának. (II. 115, 121. 1.) 
Pedig tudott ő érezni is, szeretni is tudta az embereket, 
mutatják a köréből kiemelkedett négy püspök fölszente-
lésekor mondott beszédei. De hát a távolabb állók úgy 
látszik nem igen tudták ezt, alfélé félelmetes «Jupiter 
tonans»-nak tartották, ki nagy eszével világít, de mele-
gíteni, az embereket magához vonzani, nem tud. 

E kötetekben azonban csak az Istenadta lángész szól 
hozzánk. 

Beszédeinek fönséges logikai fölépítéséhez hasonlót 
csak Apponyi Albert gróf beszédeiben lehet találni ; 
semmi sem felesleges bennük, de nem is hiányzik 
semmi; amit ő fejteget, az ki van aztán fejtve; csak 
egy dolog látszik meg stílusán, mintha nem magyarul, 
hanem latinul gondolkozott volna. Latinos az ő stílusa, 
mint németes Eötvös báróé. De az eszmék, a gondola-
tok ragyogása és a mesteri szerkezet könnyen elfeledtetik 
ezt az olvasóval. Micsoda remekek pl. az 1894-ből való 
egyházpolitikai fölszólalásai és a szószék-paragrafusról 
tartott főrendiházi beszéde! 

Szóval Samassa biboros beszédei valóban beszédek, 
valóban remek szónoki alkotások, a minőknek ez idő 
szerint, a parlamenti s egyéb szónoklatunk hanyatlási 
idején, híjában vagyunk. Az emberek ma ismét keveset 
tanulnak és még kevesebbet elmélkednek s mégis sokan 
és sokat beszélnek, valóságos beszédjárvány uralkodik. 
Nincsenek is szónokaink, csak szájjártatóink, már amint 
ez ehhez a felfordult s minden komolyságból kivetkő-
zött szocialisztikus időhöz egészen hozzáülik. 

A nagy szónokok sokat tanulnak és sokat elmél-
kednek s felelősségteljes feladatnak tartják a mások 
felvilágosítását. Ezt a tanulságot is le lehet vonni Sa-
massa biboros beszédeiből. Megvan itt tontolva minden 
szó, de érezzük is súlyát és fönséges értékét. Erezzük, 
hogy a ki ily formásán és tartalmasan beszél, mint 
Samassa, az tudatában van ama klasszikus igazságnak : 
qui ascendit sine laboré, descendit sine honore. Bizo-
nyára sokat tanult és elmélkedett, míg a beszédeiben 
megnyilatkozó rétori magaslatig emelkedett. 

Az egri irodalmi egylet tehát sokszoros szolgálatot 
lett e beszédek kiadásával a magyar irodalomnak. Egy 
értékes kinccsel gazdagította azt, melynek még sokan 
vehetik hasznát. Teljesség okáért azonban közölni kellett 
volna az érsek egy pár templomi szószéki szentbeszédéi 
is, az evangélium hirdetőjéét, hadd gyönyörködtünk 
volna azokban is. Egy főpásztor beszédgyüjleményében, 
kivált ha az klasszikus értékű, ezek nem hiányozhat-
nak.1 Dudek. 

1 Ez az ismertetés meg volt irva s ki is volt szedve, midőn 
aug. 24-ikére Egerbe, a nagy főpap temetésére, kellett indulnom. Mint 
gyermek sokszor ministráltam neki, midőn egyetemi tanár korában 
unokatestvérével, Horváth Mihály történetíróval, nagy karrierjének 
tulajdonképeni megindítójával, közös szülővárosunkban, Aranyos-
Maróthon, szüleinél a szünidőt töltötte. Most mint egyetemi tanár, a 
hittudományi kar képviseletében, melynek egykor ő is tagja volt, 
állottam koporsójánál. Ilyen sajátszerű sokszor az életviszonyok 
találkozása. A gyermek nem álmodta, hogy férfi korában hol talál-
kozik utoljára az akkor neves tanár hírében álló férfiúval s hogy 
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Dr. Paul Schanz: Apologie de s C h r i s t e n t u m s . 
Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage, herausgege-
ben von Dr. W. Koch. Erster Teil : Gott und die Natur. 
Herder, Freiburg i. Hr. 1910. IX+848 S. Kötve 12 Mk. 

I. «Können wir noch Christen sein ?» — kérdi Eucken 
Rudolf egy nemrég megjelent könyvének cimében, és 
aki ismerős az ő eszmevilágával, cseppet sincs meg-
lepetve a könyv se hideg — se meleg, — igen is — nem 
is feleletén. Eucken szerint a kereszténység tehetetlenül 
áll a mai szellemi élet követeléseivel szemben: a ka-
tholicizmus merev dogmák jegébe fagyva, a protestan-
tizmus mentheteilenül szilánkokra forgácsolódva. A mo-
dern lélek szomjúságát eloltani egyik se képes. Másrészt 
azonban mégis csak be kell vallanunk, hogy csak a 
kereszténység az az egyetlen világfölényes vallás, ami-
lyenre az ideálok után törő emberi léleknek szüksége van. 

Mennyiben találta el az igazságot a neves jénai 
bölcselő a protestantizmusra nézve, annak megítélése 
nem reánk tartozik. De annál inkább kell, hogy mind-
nyájunkat érdekeljen az a másik állítása a középkori 
felfogásban megmerevedett katholicizmus tehetetlensé-
géről, hogy hát tényleg olyan fölényes magasságban, 
konok elzárkózottságban fagyott-e meg a katholicizmus, 
míg körülötte rohanó léptekkel eljártak a századok? 
Vájjon korunk természettudományos igazságaival tény-
leg ellentétben állanak-e a katholikusok hittételei ? Vájjon 
tényleg alkalmatlan-e az egyház a modern lélek igé-
nyeinek kielégítésére, úgy hogy a mai kor gyermeke 
értetlenül, legföljebb ha a régi emlékeknek kijáró tisz-
telettel tekint reá? Müveit katholikusainkat nap-nap 
után kerülgetik suhogó szárnyakon ilyen nehéz kérdé-
sek és csak érthető, hogy vallásuk könnyen elveszti 
előttük erejét s tekintélyét, lelki életük a harmóniát, 
ha nem hessegetik el idejekorán a lelküket megülő 
nyomasztó kételyek fekete varjúseregét. 

Ezért nem lehet megtagadni manapság se — a 
részletkutatások korszakában — a létjogosultságot azok-
tól a nagy összefoglaló munkáktól, amelyek ha nem is 
viszik előbbre az emberiség ismereteit, mégis azáltal, 
hogy a tudomány mai állásáról bizonyos kérdésben át-
tekintést nyújtva megbízható vezetőinkké válnak a tu-
domány útvésztőiben, elvilathatatlan polgárjogot sze-
reznek maguknak a tudományos könyvpiac termékei 
között. Akiket megkísértett a lemondó kislelkűség szel-
leme a kereszténység örök igazságaival szemben, nem 
közönséges haszonnal fogják áttanulmányozni Schanz 
nagy összefoglaló müvének immár negyedik kiadásban 
megjelent első kötetét. Nem mintha akár ez, de akár 
Gutberiet, Hammerstein, Duilhé de Saint-Projet, Het-
tinger, Schell, Weiss vagy bármelyik más szerző apo-
lógiája egy csapásra buzgó hivővé tudná varázsolni a 
hitetlen lelket. Hiszen tudjuk, hogy az észen kívül a 
szíven is áll a vásár; és Schanz műve is azért apologia 
s nem apologetika, mert olvasása már egy alapjában 
istenhivő lelket kíván meg. Ez mind igaz. Hanem az a 
csodálatosan gazdag adathalmaz, amit a szerző egész 
élete munkájával könyvében összegyűjtött és amit ka-
thedrájának örököse, Koch Vilmos tübingai egyetemi 
tanár, még a legújabb tudományos kutatások eredmé-

mint szintén egyetemi tanár ékesen szóló beszédeiről irt ismertetést 
teheti majd le cipruslombként Samassa bíborral díszített sírjára — 
Egerben. 

nyével kibővített, feljogosít a reményre, hogy képes 
lesz megcáfolni a modern természettudományok és a 
kereszténység tanai között fennálló áthidalhatatlan el-
lentétről világgá bocsátott állításokat, és így talán nem 
egy aggódó keresztény lelket megnyugtatni. 
(Vége köv.) Tóth Tihamér dr. 

* 
Zász lónk : D i á k n a p t á r a az 1912—1913. tanévre. 

16. rét, 240 I. A «Zászlónkkal» együtt előfizetve 3 K 10 fii. 
Külön 1 K 50 fii. Megrendelhető a «Zászlónk» kiadó-
hivatalában Budapest, Damjanich-utca 50. 

Ez a kis Diáknaptár ép olyan különlegesség, mint 
a «Zászlónk» maga. Tanulónak való igen hasznos zseb-
könyv, melyből többet tanulhat, mint egyik-másik tan-
könyvéből. Azt hiszem, nem kisebb keletje lesz, mint a 
kedvelt Zászlónknak. x. 

M. K a g u s a . A küldött összeg 191 l-re szól. t i C 
F. C l e v e l a n d . Az előfizetés — a bélyegtöblettel — késik. J elCjOt1 
S. K ó m a . A tétel korszerű. Közöljük. Ha kutatása nem 

mindenben üti meg a mértéket, mások is hozzászólhatnak. 
R. V e s z p r é m . Hornig br. püspök úrnak az orvosok és 

természettudósok vándorgyűlésén mondott elnöki beszéde 
«Az ember eredetéről» remek beszéd, kötetekkel ér föl. 

M. Csek lész . Sajnos, egy százados fejlődés, jobban 
mondva : hanyatlás eredménye az nálunk, hogy a világiak 
nem érdeklődnek a theologiai fejtegetések iránt, azokat nem 
hozzájuk, hanem a papsághoz tartozóknak tekintik. S ez a 
téves felfogás mint kiirthatatlan babona tartja magát. Nem is 
értik, nem is olvassák a vallásra vonatkozó kérdéseket. Vég-
zetes egy tévedés. Hiszen egy és ugyanazon vallása van a 
a papnak és a hivőnek, mindkettőnek tehát illik ismernie a 
vallását. Nálunk a világiak szinte hivalkodnak vallási tudat-
lanságukkal, pedig a tudatlanság soha sem disze az embernek. 
A vallási műveltség ellenben kiegészítő része az általános 
emberi műveltségnek s kihat az egész élet irányítására. Mily 
máskép nézne ki nálunk a családi és társadalmi élet, ha ezt 
a tudatlansági babonát valahogy ki lehetne irtani az embe-
rekből s divattá tenni a vallási ismereteket ! Heh más tartalma 
volna az egész életnek ! A «Religio» tehát igenis a világi 
katholikusoknak is való olvasmány. Csak meg kell szokni. 
Ezt a gondolatot jó volna bevinni az ifjúság nevelésébe is ; 
ha az iskolában nem hallják, a sivár közélet ugyan később 
nem szoktatja őket rá. Ez a tudatlanság és nemtörődés kü-
lönben meglehetősen magyar specialitás. A berlini és bécsi 
tudományos akadémiák most adják ki a szent Atyák iratait ; 
ugy-e ilyet még nem éltünk meg a magyar földön? Mert 
másutt ám sok dolog máskép van. 

TARTALOM : A «passiva assistentia» felélesztése. 
Hanuy Ferenc dr.-tól. — Néhány adat a nyitrai püspökség 
XVII. századából. V. (Vége.) Cserenyey István dr.-tól. — 
A népkönyvtárakról. —s-töl. — A görög szertartású 
katholikusok elkülönző privilégiumai és a katholikus 
egység. I. Jenei Bélától. — Utaljuk-e a vallástan taní-
tását a családi körbe? I. Maróthitól. — Egyházi világ-
krónika. (Valami a Pázmány nyaralójából.) — Tájképek. 
XV. (Búcsúznak a gyerekek.) Mestertől. — Irodalom. 
Samassa bíboros-érsek beszédei. Dudektől. — Schanz : 
Apologie des Christentums. (IV. kiad.) I. Tóth Tihamér 
dr.-tól. — Zászlónk : Diáknaptára, x-től. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó: 

DUOEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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ELOFIZETESI AHA. 

Egész évre K 12.— 
Félévre « 6.— 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

D U D E K J Á N O S dr. 
BQYETEMI TANÁK 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Mit örökölt a hittudomány TÇjïsztus Urunktól 
és az apostoloktól a Szentírásban ? 

i. 

A Szentírás az ő újszövetségi betetőzöttségében 
nekünk keresztényeknek isteni hitünkre nézve ket-
tős értelemben isteni forrásmű : forrása hitünknek 
és forrása hittudományunknak. 

Hogy forrása hitünknek, vagyis hogy a Szent-
irásból isteni hitet meríthetünk, az a theologiának, 
a keresztény hittudománynak egyik sarkalatos alap-
elve. Gyakorlatilag ez az igazság például szent Ágos-
ton életében nyert igen szembeszökő megvilágítást, 
amennyiben szent Ágoston lelki szeméről akkor 
hullt le végleg a hályog, ő akkor kezdett teljes hit-
életet élni, mikor a Szentírásban szent Pál apostol-
nak a rómaiakhoz írt leveléből a XIII. fejezel 
13. és 14. verseil «Sicut in die honeste ambulemus: 
non in commessationibus» stb., elolvasta. Természe-
tes, hogy a Szentírás a Krisztus Urunktól fölállított 
hitélet rendje szerint általában nem közvetetlen, ha-
nem közvetőleges forrása az isteni hitnek. Hogy né-
melyeket mégis a Szentirás olvasása ihlet meg a hit 
isteni kegyelmével, az kivételes eset, mert szent Pál 
apostol tanítása szerint — «fides ex auditu»2 — a 
keresztény hit nem olvasásnak, hanem Isten igéje 
meghallásának a gyümölcse. Az is természetes dolog 
azonban a keresztény hitélet rendjében, hogy valaki 
a Szentirás olvasása közben is meghallhatja Isten 
igéjének lelki fölhangzását; ámde Isten igéjének lei-
künkhöz szóló lelki hangzása mégis nem írott holt 
hetükhöz, hanem az apostolok és az ő utódaik, a 
tanító anyaszentegyház élő szavához van elsősor-
ban Krisztus Urunktól odafűzve. Ez sarkalatos alap-
tétele a keresztény vallás Alapvető Hittudományának. 
Eszerint tehát a Szentirás hitünknek csak anyagi, 
nem alaki hitforrása, vagyis a Szentirás Isten és lel-
künk között hitigazságokat közvetít ugyan, de Isten 
a Szentirás olvasásához nem mindig adja oda a hit 

1 Mutatvány, szabadon magyarra fordítva, egy sajtó alá 
készütő latin munkából, mely bevezetés óhajt lenni a keresz-
tény erkölcstudományi szemináriumi gyakorlatokba. 

2 Róm. X, 17. 

kegyelmét, mert az rendszerint a hitigazságoknak a 
tanító egyház részéről való előadásához van, ha ez 
Isten akarata szerint történik, állandóan odacsatolva. 
Ismeretes szent Ágoston nagyjelentőségű mondása: 
«Ego Evangelio non crederem, nisi me Ecclesiae 
auctoritas confirmaret». 0 az evangélium szavainak 
nem adott hitelt, csak amennyiben őt a tanító egy-
ház támogatása, tanúskodása, isteni tekintélye biz-
tosította. 

Tehát a Szentirás hitforrás, az kétségtelen, de 
rendes körülmények közt csak abban az értelemben, 
hogy a Szentirás az emberi elmének hitigazságokat 
szolgáltat. 

Ámde most itt a Szentírásról nem mint hitfor-
rásról, hanem mint a hittudomány forrásáról óhaj-
tunk néhány szót szólni és pedig nem abban az ér-
telemben, hogy a Szentirás a hittudománynak tár-
gyul hitigazságokat szolgáltat, tehát annak anyagi 
forrása — ez közelismerésben részesülő dolog — 
hanem abban az értelemben, hogy a Szentirás a 
hittudománynak alaki forrása is lehet annyiban, 
amennyiben a Szentirás Krisztus Urunk és az apos-
tolok közlött tanításaiban megadja nekünk a hit-
tudomány alaki lényegél, azaz az okoskodást, az ok-
fejtést, a bizonyítást is, még pedig az oknyomozás-
nak és okfejtésnek a hittudományban bevett három-
féle módszere, a pozitív vagyis történeti, az elmélődő 
(spekulativ) és a gyakorlati (praktikus) okfejtés és 
okadatolás módszere szerint. Más szavakkal: mi 
theologusok, a Szentírásban, magától Krisztus Urunk-
tól elsősorban, azután az apostoloktól, a hittudo-
mánynak nemcsak anyagát — a hitigazságokat — 
örököltük, hanem a hittudomány alaki alkotó ele-
mének lényegét is alapvonalaiban örökségbe kaptuk. 

Ezt a tételt kívánom a jelen értekezésben kissé 
a szokottnál s illetve nem szokottnál tüzetesebben 
kifejteni és pozitív módszer szerint bebizonyítani, 
azután elmélődő s ahol szükséges lesz, praktikus mód-
szer szerint megokolni. 

Mert valóban, mikor Krisztus Urunk a neki 
hinni nem akaró zsidó kortársaival szemben a maga 
isteni küldetését és istenségét az ószövetségi Szent-
irás prófétáinak jövendöléséből okoskodva igyeke-
zett bebizonyítani, még pedig általánosságban, pél-
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dául így: «Kutassátok a Szentirásokat; hiszen ti azt 
hiszitek, hogy benne az örök életet b í r já tok: épen 
ők tanúskodnak énrólam;»1 vagy pedig különlege-
sen például, mikor keresztelő szent János tanítvá-
nyainak perdöntő kérdésére («Te vagy-e az eljö-
vendő, vagy mást vár junk?») Izaiás prófétát (XXXV; 
5, 6.) idézve ezt felelte: «Menjetek, válaszoljátok 
Jánosnak, amiket hallottatok és láttatok: Vakok lát-
nak, sánták járnak, bélpoklosok megtisztulnak, süke-
tek hallanak, holtak föltámadnak, szegények evan-
géliumban részesülnek: és boldog, aki bennem meg 
nem botránkozik» : 2 kétségtelen dolog, hogy Krisz-
tus Urunk mindannyiszor a pozitív, történeti bizo-
nyítás módszere szerint való hittudományi eljárás 
számára állított föl példát. 

Mikor továbbá Krisztus Urunk részint állításait 
vagy tagadásait megfelelő s természetesen nála min-
dig döntő okokra fektette, részint mikor a farizeu-
sok, saduceusok és «törvénytudók» támadásaira s 
fogásos kérdéseire válaszolva a gonoszság áltudomá-
nyát cáfolva összetörte, mindannyiszor a hittudo-
mány elmélődő, spekulativ módszere számára vég-
zett a theologusok s a hit megértésére törekvő vilá-
giak számára útmutatást. 

Mikor pedig végül, például a fenséges hegyi 
beszédben, az ő erkölcstanának fensőbb aszketikáját, 
gyakorlási művészetét fejtette ki, vagy például mikor 
a házasságtörő asszony esetében az ő mennyei ka-
zuisztikájának isteni fényoldalait ragyogtatta, mind-
annyiszor a hit tudomány gyakorlati oldalának mi-
ként való kezelésére, vagyis a hit tudomány gyakor-
lati módszerére nézve állított föl típusokat, világ-
nemlátta mintaalakzatokat.8 

Az apostolok, ebben a tekintetben is, hiven 
követték az isteni Mester példáját. 

Szent Máté apostol és evangélista például az ő 
evangéliumának megírásával a hit tudomány pozitiv 
történeti megalapozásának módszerére nézve lett út-
törő mester, amit mindjár t evangéliumának beve-
zető soraival érvényesít, mondván : «Jézus Krisztus, 
Dávid fiának, Ábrahám fiának a származási könyve.»4 

Azonban szent Máté e tekintetben a többi apostolt 
korántsem előzte meg. Különösen szent Péter, az 

1 Csak a Vulgata s a görög szöveg fekszik e pillanatban 
előttem, a magyar nem, azért álljon ilt a két előbbi szöveg: 
Scrutamini scripturas, quia vos putatis in ipsis vitám aeter-
nam habere : et illae sunt, quae testimonium perhibent de 
ave. 'EpsuvâTS ta; -fpaçà;, 8xt ű|isí; îoy.sïts èv aù-cat; £u)ï]v a'.mviov 
iyvs!v, y.al èxsîvai etaiv ai [laptupoijaai r.epi à|ioù. Joan. V, 39. 

2 Máté XI; 4, 5, 6. Et respondcns Jesus ait illis: Euntes 
renuntiate Joanni, quae audistis, et vidislis. Coeci vident, 
claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt, mortui 
resurgunt, pauperes evangelizantur : et beatus est, qui non 
fuerit scandalizatus in me. 

3 Lásd a fentiekre nézve is a könyv második részében 
a Példatárt. 

4 BißXo; feváasMj 'Irjacu Xptatoü, ÖLC-0 Aautä, 5lo3 'APpaxá|a. 
Matth. 1; 1. 

evangélium űttörő szónoka 1 és szent Pál a zsidó 
hitetlenség isteni ostora, fölül nem mult minták e 
tekintetben.2 

Szent János apostol és evangélista evangéliu-
mát oly fenséges elmélődéssel kezdi, amely a Szent-
irás első könyvének, a teremtéssel kezdődő Gene-
zisnek a kezdeténél is fönségesebb ; 3 szent Pál apos-
tol, a Rómaiakhoz írt levelében, mikor a pogány 
népeknek mérhetetlen erkölcsi romlottságát szemére 
veti, azt azzal okolja meg, mert az élő Istennek, kit 
eszével élő embernek meg nem ismernie lehetetlen,4 

megvetésével mindenféle alantasságokat sőt aljassá-
gokat ruháztak föl isteni tulajdonságokkal. Mind-
ezekkel s a hasonló fejtegetésekkel szent János és 
szent Pál a hittudósok elmélődő eljárásának utján 
végeztek űttörő munkát. 

Végül szent Jakab és a többi apostol, szent 
Péter és szent Pál, szent Júdás, midőn a híveket a 
jó cselekedetek gyakorlására s a bűnök kerülésére 
okta t ják 5 s általában mikor erényekkel és bűnök-
kel foglalkoznak, a gyakorlati, a kazuisztikus és asz-
ketikus módszer alapjait rakták le a hittudomány 
számára a Szentírásban. 

Hogy az ószövetségi Szentírás a hit tudomány 
három módszeréhez szintén szolgáltat mintákat és 
alaprajzokat, azt a hit tudományi szemináriumi gya-
korlatokra vállalkozó hit tudományi hallgatók előtt, 
kik minden nap, délben és estve, Szentírást olvas-
nak, illetve hallgatnak, nem szükséges bővebben fej-
tegetni. 

Mindebből világosan és kétségbevonhatatlanul 
következik az, hogy a keresztény hittudomány, mint 
a hitről való tudomány, nemcsak — mert ott hit-
igazságok vannak — alapszik a Szentíráson, hanem 
mint a hit tudomány a maga valóságában és lénye-
gében véve a Szentírásban gyökerezik is; vagyis a 
Szentírásban nem csupán a hit tudomány tárgyát kap-
tuk Krisztus Urunktól és az apostoloktól örökségbe, 
hanem a hit tudomány hármas módszerében kifeje-
ződő lényegét is, az okadatolást és bizonyítást is 
örököltük.0 Breznaij Béla dr. 

» Ap. Csel. I ; 15. II; 14-36., 22. III; 12—26. stb. 
2 V. ö. a Hóm., Gatat., Zsidókhoz irt leveleit. 
8 In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Dcum, 

et Deus erat Verbum. Joan. I ; 1. 
4 Invisibilia enim ipsius, a creatura mundi, per ea 

quae facta sunt, inlellecta conspiciuntur : senipiterna quo-
que eius virtus et divinitas : ita, ut sint inexcusabiles. 
Rom. I ; 20. 

6 I ; 22—27. Szent Pál számos helyen. Szent Péter I. lev. 
I ; 13 s köv. II; 1 s köv. stb. Szent Júdás az egész 
levél során. 

0 Innen van az, hogy a hiltudósoknak régi idő óta szoká-
suk a Szentirás theologiájáról, vagyis hittudományáról, álta-
lában és különlegesen is, például szent Pál theologiájáról, a 
Zsoltárok theologiájáról stb. beszélni és pedig nem csupán 
abban az értelemben, hogy a Szentirás hitforrás, hanem 
abban az értelemben is, hogy a Szentirás magának a liittu-
dománynak, vagyis a theologiának mint tudománynak is 
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«E jelben győzni fogsz !» (I-) 
Egyháztörténelmi tanulmány. (312—1912.) 

Az Úr megelégelte egyházának háromszázados 
szenvedéseit. Gondviselő akarata elérte már azt a 
célt, melyet e szenvedésekben maga elé tűzött. Össsze-
hozhatta már az első századok hőstetteiből azt a 
világcsodát, mely a későbbi korok gyermekének 
Krisztus egyháza isteni eredetét minden másnál éke-
sebben hirdeti majd. 

Egy más, egy vérszomjas császárok gyilkos fegy-
verénél is sokkal veszedelmesebb ellenség támadá-
saira kellett egyházát előkészítenie. Már életben volt 
Arius, ki egyházrontó táborában embermilliókat vezet 
majd föl a krisztusi tanítás ellen. — Hogy tehát földi 
országának fenmaradását — emberileg szólva — 
biztosítsa, az Üdvözítő szabadságot szerez egyházának. 
Es pedig csodás, isteni módon. 

Végtelen bölcsesége munkájá t a császáron kezdi 
el. A keresztények üldözőjét az egyház pártfogójává 
változtatja. Hogy ezt véghez vigye, rendkívüli, csodás 
eszközhöz nyul a természet Ura. Fénysugarakkal 
festi a kereszt jelét az égre s a szent jel köré eme 
diadalt igérő szavakat: « É j e i b e n győzni fogsz!» — 
Konstantinnak s az egyháznak szólnak e szavak. 

Ily látószög alatt akar juk a 312. év kereszt-
csodáját, Konstantin császár látomását, vizsgálatunk 
tárgyává tenni s annak hitelességét a történelem 
adataival beigazolni. 

1. Konstantin 311-ben még nem volt keresztény. 
18. életévében került Dioklecián nikomédiai udvarába 
s egészen 306-ig, 32 éves koráig maradt ott. Az ott 
töltött 14 év elég volt arra, hogy a keresztény hitnek 
azt a kis csiráját is, melyet a nemeslelkű ifjú a szü-
lői házból hozott volna magával, teljesen elfojtsa 
szivében. 

De meg otthonról nemes szivén s szelid lelkü-
letén kívül többet nem is hozott magával. Atyjától 

forrása. Nem lesz fölösleges itt néhány ilyen irodalmi mun-
kát fölemlíteni. Ilyenek a többi között: Henr. Marcellius S. J. 
Tlieologia Scripturae Divinae, Sententiarum libris 4 digesta, 
quibus Summa doctrinae sacrae scholastieae, morális, pole-
micae, asceticae comprehenditur, in gratiam theologorum, 
coneionatorum et omnium fidei ae pietatis christianae arnan-
tium. Bruxelles, 1658 in 4°. Neapuli 1846 in 8., Monteregali 
1858 in 12°, Migne, Cursus S. Scripturae T. 1. p. 906—1184. 
Erről a könyvről érdemes elolvasni, amit H. Hurler, Nomen-
clatora, Oeniponte 1893., 2. köt. 133. lapold. ir róla. Azután : 
Lutterbeck, Die neutestamentlichen LehrbegrifTe. Handb. für 
älteste Dogmengesch. und systematische Exegese des N. T. 
Mainz, 1822. 2 köt. Krawutzcky, Petrinische Studien. Eine 
biblisch-theologische Studie. Breslau, 1872—3. Két rész. 
Simar, Die Theologie des hl. Paulus übersichtlich darge-
stellt. Ereiburg, 1883. Paul Scholz, Handbuch der Theologie 
des Alten Bundes im Lichte des Neuen. 2 Teile. Regens-
burg, 1861—62. König, Die Theologie der Psalmen. Freiburg, 
1857. Zschokke, Theologie der Propheten des Alten Bundes. 
Ereiburg, 1877. Ugyanaz, Der dogmatisch-ethische Lehrgehalt 
der alttestamentlichen Weisheitsbücher, Wien, 1889. E. Prat 
S. J., La théologie de Saint Paul. I. part. Paris, 1908. 

nem ; hisz' a nagy katona s derék hadvezér, Galliának, 
Britannia- és Hispániának Caesárja, pogány volt. Ha 
nem üldözte is a keresztényeket, de sőt szerette őket, 
pogány vallását nem hagyta el. Szerette a kereszté-
nyeket s királyi házában, seregének magas tiszti állá-
saiban is alkalmazta őket, mert tudta jól, hogy hű 
és lelkiismeretes alattvalók.1 Dioklecián rendele-
teinek is csak annyiban engedelmeskedett, a meny-
nyiben egy-két keresztény templomot romboltatott le. 
De a keresztényeket megkímélte mindig.2 

Nemtelen családból házasodott. Állítólag Britan-
niában egy egyszerű vendéglős leányát vette feleségül, 
kit, midőn 292-ben a nyugati birodalom északi tarto-
mányainak urává lelt, el kellett taszítania magától. 
A mai Trier környékén éldegélt az eldobott nő, Kon-
stantinunk anj'ja, mígnem a császárrá lett fiú magához 
vette s királyi trónjára emelte. Nemcsak ezt, de 
keresztény vallását is fiától kapta Sz. Ilona császárné 
öreg napjaira, ami Konstantinunk térítette őt meg 
a krisztusi hitre.3 

Mint pogány hagyta el tehát Konstantin a családi 
tűzhelyet, midőn 292-ben Dioklecián kívánsága a keleti 
udvarba hívta meg őt. Atyja hűségének kezeseként 
kelleti ott élnie. Mindjárt kezdettől fogva nem bántak 
vele ugy, mint ezt egy királyfi elvárhatta volna. 
Politikai okok vezették ebben Diokleciánt, illetőleg 
jobbkezét s későbbi utódját, a ravasz és rosszlelkű 
Galeriust. Ez már mint az Illyricum Caesárja Konstan-
tin életére pályázott. De még inkább szomjazott az 
ő vérére, midőn 305-ben ő lett Keletnek urává s Caesár-
jaivá Konstantin mellőzésével kegyenceit tette meg. 
Mégse határozhatta el magát a nagyreményű ifjú 
meggyilkolására. E szándékát valószínűleg Konstantin 
atyja, a katonáitól bálványozott Konstantius, tartotta 
sakkban. Ravaszsága azonban talált utat és módot 
arra, hogy a gyűlölt királyfi életét állandóan oly 
veszedelmeknek tegye ki, melyekben emberi számítás 
szerint el kellett volna vesznie. A császár parancsára 
vadállatokkal kellett Konstantinunknak viaskodnia, a 
csaták leghevesebb tüzét — ott az első sorokban — 
néki kellett fölfognia.4 Csak ritka szerencséje, személyes 
bátorsága s lélekjelenléte mentették őt meg. 

Sokkal okosabb volt a kiváló tehetségű Konstantin, 
semhogy észre ne vette volna, hogy régtől szálka ő 
az udvar szemében. Nem csoda tehát, hogyha külö-

1 Eusebius : Vita Constantini I. 13, 16. — Migne P. G. 
XX. 927, 931. 

2 Lactantius, De mortibus persecutorum 15. — Migne 
PL. VII. 217. — V. ö. Funk, Kirchengeschichtliche Abhand-
lungen u. Untersuchungen, 1899. II. 16. 

3 Eusebius, V. C. III. 47. — V. ö. Tillemont, Histoire d. 
Empereurs, 1732. IV. 129-30. 

4 «Nam et in insidiis saepe iuvenem appetiveral; quia 
palam nihil audebat, ne contra se arma civilia, et quod ma-
xime verebatur, odia militum concitaret. Sub obtentu exer-
citii ac lusus feris illum obiecerat.» Lactantius, De mortibus 
persecutorum XXIV. Migne PL. VII. 233. — V. ö. Weisz, Welt-
geschichte2 II. 1. 198. o. — Tillemont, 89. o. 
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nősen ez a körülmény, párosulva az atyjától s édes 
anyjától örökölt nemes, szelid természetével, érzésében 
őt a keresztényekhez közel hozta. Látta szenvedésüket, 
de látta és tudta ártatlanságukat is. Látta jól, tanuja 
volt annak, hogy miként kínozzák őket csak azért, 
mert a názáreti Krisztusnak hivei s mert nem akarnak 
a kőből faragott isteneknek áldozni. 

A közös veszély érzete rokonérzést keltett Kon-
stantin lelkében a keresztények iránt. Szánakozott 
raj tuk, sajnálta őket és áhítozva várta a saját s a 
keresztények szabadulásának óráját. 

Veszedelmes fogsága 306-ig tartott. — Eddig élt 
a keresztények Mózese, mint életirója nevezi, a niko-
médiai fáraó udvarában.1 

Az említett év elején u. i. atyja hirtelen haza 
óhajt ja Konstantint. Galerius legalább látszólag bele-
egyezett a kívánságba, de ki tudja mire nem határozta 
volna el még magát, ha Konstantin idejében meg nem 
szökik. Utja ez év nyarán ért véget. Ekkor találkozott 
atyjával, ki bizonyára érezte már, hogy életének vége 
közeledik s ez lehetett az oka annak is, hogy fiát 
visszakérje a császári udvarból. Es tényleg Konstan-
tins nem sokkal élte túl a fiával való találkozását. 
Azzal a kívánsággal vett búcsút halálos ágya köré 
gyűlt hű katonáitól, hogy fiát, Konstantint, kiál tsákmajd 
ki utódjául. Ez meg is történt, Konstantin 32 éves 
korában a római birodalom egyik részének Impera-
torává, császári urává lett.2 

Most tehát szabad Konstantin s ura a szabad-
ságnak. Szabad kifejezést adhat vallásos meggyőző-
désének; csakhogy ez még nem szól a keresztények 
Istenének. 308-ban a frankokon kivívott nagy győzelme 
után fényes ünnepségek közepette Apollónak mutat 
be hálaáldozatot. O t. i. kora Nap-kultuszának hódol 
s a Napisten két legismertebb megszemélyesítője közül 
nem Mithras, hanem Appolló az ő kedvenc istene.3 

2. Miért hagyta el épen 312-ben s mért oly 
hirtelen vallását ? S mért cserélte fel a názáreti Jézus 
hitével ? 

Egyszerűen ügyes politikából, — halljuk a választ 
ezer felől. 

«Konstantin uralomra vágyó, nagy tervek embere. 
Tán épen a világhódító Nagy Sándor az ő példaképe. 
Tán a kettészakadt római birodalmat ismét egy jogar, 
az ő büszke j ogara alatt akarj a egyesíteni.» — De hogyan ? 
Vájjon e nagy terveknek, e nagy tervek megvalósulá-
sának elég szilárd hordozója lesz-e a beteg, a haló-
félben lévő pogányság? Hogy nem, ezt csakhamar 
észrevette Konstantin éles szeme. Mit tegyen tehát ? 
Más, szilárdabb alap után kezdett kutatni. S fel is 
fedezte ezt a kereszténységben : serege mellett a 
kereszténység, illetőleg serege is csak a kereszténység 
mellett szolgáltathatja szándékának, szándéka kivite-
lének a megfelelő erős alapot. 

1 Eusebius, V. C. I. 12. Mignc PG. XX. 926. 
2 V. o. Tillemont, 90—1. o. 
3 Grisar, Zeitschrift f. kalh. Theologie 1882. VI. 597. 

íme Konstantin polit ikája! — mondják. Ez az ő 
vallása, az ő kereszténysége, az ő csodás megtérése! 

A történet azonban ezt a felfogást nem igazolja, 
sőt arról tanúskodik, hogy ha csak politikáról lett 
volna szó, Konstantint emberi számítás szerint had-
vezéri és államfői politikája egészen más lépésre 
határozta volna. 

A negyedik század elején vagyunk. Ha elfogadjuk 
is, hogy a kereszténység már az első századokban, 
kivált Keleten, szép számmal volt képviselve, el kell 
fogadnunk azt is, hogy a gyakori és éveken át tartó 
üldözések, de különösen a legutóbbiak, nagyon is meg-
tizedelték e %zép számot. S ha az igen sok pogány 
emléken talált ide vonatkozó feliratok kissé tömjé-
neznek is a dölyfös császárok hiúságának, mégis e 
tömjén «fekete» füstje nem kormozta be annyira e 
történelmi kútfőket, hogy legalább lényegükben ne 
maradtak volna meg hitelt érdemlőknek. E feliratok 
Diokleciánnak és Maximiánnak, a nyugati keresztény 
üldözőnek, dicsőségét hirdetik. Az ő dicsőségük t. i. 
abban áll, hogy — mint a feliratok mondják — «a 
keresztények nevét eltörülték a föld színéről, hogy 
babonás hitüket elfojtották s hogy az ő isteneik 
tiszteletét újból visszaállították».1 S öldöklő munká-
jukat a keresztény katonákon kezdték el.2 

Nyugaton azonban s kivált az északi tartományok-
ban, Konstantin országrészében, mint Origenesnél 
olvassuk,3 a kereszténységet még csak nagyon kevesen 
vallották. Ezeket írja Origenes pár évtizeddel Konstan-
tin kora előtt: «Még nem terjesztették el a sz. hitet 
az egész világon, még nem hirdették azt a különböző 
aethiop törzseknél s e m . . . S mit szóljunk a britan-
nokról, vagy a germán népekről, kik a tenger mellékét 
lakják; s hallottak-e már Krisztus vallásáról a bar-
bárok, a dákok, sarmaták és a s c y t h á k ? Legnagyobb 
részük még nem.»4 

1 DIOCLETIAN. IOVIVS. MAXIMI. HERCVLEVS C/ES. AVGG. 

AMPLIFICATO PER ORIENTER! ET OCCID. IMPER. ROM. ET NOMINE 

CHRisTiANOR. DELETO stb. vagy egy másik : DIOCLETIAN. C;ES. 

AVG. GALLERIO IN ORIENTE ADOPT. SVPERSTITIONE CHRISTI VBIQ. 

DELETA CYLTY DEOHVM PROPAGATO — Baronii Annales, 1738. 
Lucae, ad ann. 304. n. IX. 

2 Eusebius HE (História Ecclesiast.) 1. 8. c. 4. 
8 «Nondum est praedicatum evangelium regni in toto 

orbe. Non enim fertur praedicatum esse evangelium apud 
omnes Aethiopas . . . Quid autem dicemus de Britannis, aut 
Germanis, qui sunt circa Oceanum, vei apud barbaros, Dacos 
et Sarmatas et Scythas ; quorum plurimi non audierunt evan-
gelii ve rbum. . .» Origenis in Mt. Comm. series, Migne PG. 
XIII. 1655. 

4 E szavakkal könnyen kiegyeztethető Tertuliánnak kb. 
200—6-ban irt költőiexclamatiója: «Hispaniarurn omnes termini 
et Galliarum diversae nationes, et Britanorum inaccessa Roma-
nis loca, Christo vero subdita, et Sarmatarum et Dacorum, 
et Germanorum et Scytharum et abditarum multarum gen-
tium et provinciarum et insularum multarum nobis ignotarum, 
et quae innumerare minus possumus.» —Tertull ianus adver-
sus Judacos c. VII. Migne PL. II. 610. — Könnyen elhihető, 
hogy egyik-másik hithirdető e tartományokba is behatolt. 
S ebben tesz Tertullián szavai megmagyarázásának a kulcsa. 
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A dolognak tehát más lesz a magyarázata. 
Az alkalom, melynek Konstantin politikai álmait 

kellett megvalósítania, nem sokáig váratott magára. 
Maxentiust ugyanis ugyanazok a gondolatok foglalkoz-
tatták, tetteinek mozgató rugói ugyanazok voltak, mint 
császár-kollegájának. Kisebb rátermettséggel ugyan, 
de annál nagyobb dicsvággyal ő is az egyeduralomról 
ábrándozott. S ezért már régtől irigy szemmel nézte 
Konstantin folytonos győzelmeit; bántotta hiúságát, 
hogy Észak ura egymás után veri le a frankokat, 
fényes diadalt arat a germánokon s a többi barbár 
törzseken.1 

A testvérharcban elválik majd, hogy ki lesz ket-
tejük közül a győztes. Róma ura háborúra készül 
Konstantin ellen. Erre atyjának erőszakos halála 
épen jó ürügyet szolgáltat neki. Tervének igen jól 
megfelel, hogy atyja meggyilkoltatásával Konstantint 
vádolja meg. S a vádat vérbosszú követi. 

Konstantin azonban, valószínűleg a senátus és a 
római nép meghívására, megelőzi Róma gyűlölt 
zsarnokát. A senátus s a nép már amúgy is rég szere-
tett volna megszabadulni a kegyetlen, vele nemtörődő 
s bűnös kéjelgésekben uszó rémurtól. 

Konstantin útra kelt. Már épen az Alpok magas 
hegygerincének a megmászására készül seregével. 
De vájjon ez a kiváló hadvezér, a győzelmekhez 
szokott katona, jól meggondolta-e a maga dolgát? 
Vagy annyira bízik-e saját talentumában s hadainak 
erejében? Maxentius ellen, ki legalább is kétszer akkora 
harcedzett sereggel vár reá?2 Róma ellen? a föld 
leghatalmasabb s bevehetetlen fallal övezett városa 
ellen ?3 Egy született barbár a világ királynéja ellen ? 
Hát elvégre is nem az ő nevében uralkodik-e s most 
ellene fordul?4 A papok rossz jövőt jósolnak, a had-
vezérek vakmerő s kétes kimenetelű vállalkozásnak 
mondják, de sőt maguk az istenek is ellenzik.5 S Kon-
stantin mégis megmarad terve mellett. Makacssága 
nem enged. Rettenthetetlen és hajthatatlan. De hát 
nem fél-e attól, hogy őt is ugyanaz a szégyen éri 
Róma falai előtt, mint csak pár évvel ezelőtt Galeriust, 
hogy katonái felmondják neki az engedelmességet s 
inkább urukat hagyják el, mintsem hogy Róma 
ellen hadakozzanak? 

És Konstantin, (ó nagyszerű, geniális politikai) 
a pogány császár, ki még csak az imént Apollónak 

Hiszen ma is így beszélünk «a kereszténység az egész világon 
el van terjedve», holott Közép-Afrikának sok oly helye van, 
hová hittérítő lábát még be nem tette. 

1 Tillemont, Histoire des Empereurs IV. 114—5. old. 
2 Tillemont, Hist, des Emp. IV. 123-4 old. Cantu, Világ-

történet V. 29. fej. 
3 Jól jegyezzük meg, hogy lia a senátusnak s a népnek 

része is volt benne, hogy Konstantin Róma ellen indult, ez 
még nem jelenti azt, hogy tehát Róma tárt karokkal várt rá. 
A haderő a császárnak s nem a senátusnak vagy a népnek 
a kezében volt. 

4 Weisz, Weltgeschichte'- II. 1. rész, 204. old. 
5 Panegyricus incerti (313-ból), Migne PL. VIII. 655. 

áldozott, most katonái elé lép s ünnepélyesen kije-
lenti, hogy ő a keresztény hitre tér át, hogy ő már 
most a názáreti megfeszített Krisztusnak követője. 

Hát ez a Konstantin poli t ikája? Be se várja a 
csata sorsát? S nem törődik magával s katonáival? 
Tehát szakít uralkodó elődeinek meggyőződésével? 
Szakít a római birodalom államvallásával, megveti 
népe aránytalanul nagyobb többségének1 hi tét? Sőt 
talán megkívánja, hogy keresztény üldöző katonái 
az ő példáját kövessék? . . . 

S mégis azt állítják, hogy Konstantin politikából 
tért át a keresztény vallásra. Azok mondják ezt, kik 
az első keresztény császár életirójának «legenda-
szerű» vagy egyenesen «mesés» elbeszélését minden 
lelkifurdalás nélkül mellőzni akarják. 

Soltész Béla dr. 

A görög szertartású katholikusok elkülönző 
privilégiumai és a katholikus egység. (II ) 

2. A görög katholikus papi nősülhetés és a coeli-
batus. A lehetőség határain belül a leggyakorlatibb 
szempontokból akarok e kérdéshez hozzászólni s azért 
szükségesnek tartom, hogy már itt is rámutassak 
a magam álláspontjára s hangsúlyozzam a magam 
legegyénibb felfogását, a coelibatushoz való feltétlen 
ragaszkodásomat. 

A görög katholikus alsó papság nősülhetéséről 
lévén szó, tudom, hogy ezzel annak legféltettebb privi-
légiumát érintettem. Amíg a római katholikus papság 
egyetemességét a coelibatus terheli, addig a görög 
katholikus alsó papság nősülhet. Ez ha elvileg ki is 
volna egyenlíthető, a gyakorlatban még is megmarad 
kontrasztnak. De nehogy görög katholikus részről 
valamelyes rendreutasítás érjen, hogy mint latin 
és coelebs ne avatkozzam a görög katholikus papság 
legsajátosabb, legbelsőbb ügyébe, hanem seperjek 
csak a coelibatus ajtaja előtt, igérem, hogy úgy a 
coelibatust, mint a görög nősülhetést minden egyol-
dalú tendencia nélkül, a legteljesebb paritással fogom 
a következőkben egymással szembeállítani, hogy így 
a netán tagadásba vett kontrasztot kimutassam. 

A coelibatus a heroikus fok, a legjobb; a papi 
nősülhetés szintén jó. Eddig nincs ellentét. De lia a 
coelibatust és a papi nősülhetést megokolásaikban, 
bizonyítékaikban, összetevő tényeikben veszem, ha a 
kétfélekép leélhető papi élet realitásait, az azokban 
kiütköző factumokat nézem, a kontrasztot a coelibatus 

1 Funk, Kirchengeschichtl. Abhandlungen u. Untersu-
chungen 1899. II. 8. «Man schätzte ihre Zahl (t. i. a keresz-
tények számát) neuerdings teils auf ein blosses Zwanzigstel, 
teils auf ein Zehntel der Bevölkerung.» — Különösen Rómában 
még később is mily erős a pogányság L. Tillemont, 526. o. 
De meg az egész Itáliában, úgyszintén Gallia-és Hispániában 
ugyancsak még Julián alatt : «Le paganisme était encore trop 
puissant en Italie et même en Gaule et en Espagne.» Allard, 
Julien l'Apostat2 1903, II. 151. 
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és a nősülhetés között, ha nem is azok morális 
értékkülönbségében (mint jó és rossz), de practikus 
jelentéseikben mindenesetre észre kell vennem. Avagy, 
ha úgy tetszik, ha a két fogalomhoz nem akarnánk 
nyúlni, akkor a megokolásaikban, a bizonyítékaikban, 
összetevő tényeikben van a kontraszt. Ami egyre megy. 

A coelibatus megokolásaiban azért kötelező 
a római katholikus papságra, hogy a pap tisztán, 
szentül, a házas, a családi életben esetleg beállható 
zavaró hatásoktól menten, önmagának tudhasson 
élni ; hogy hivatásának megfelelően egészen a híveké 
lehessen, azoknak élhessen; végül, bogy a nepotis-
musnak és a belőle származható bajoknak eleje 
vétessék. Amint látjuk tehát, az első a pap egyéni 
javát, a második a hivek, a harmadik pedig az egyház 
érdekeit kívánja szolgálni. Ez a coelibatus programmj a, 
mely ebben a hármas megokolásban nyeri jelentő-
ségének, értékének és evvel együtt létjogosultságának 
igazolását. Ily felfogás, a coelibatus ez elméletileg 
absolut értékei mellett a papi nősülhetés kizártnak, 
bizonyítékaiban, melyek szükségképen kell, hogy a 
coelibatus ellen irányuljanak, lehetetlennek látszik. 
Ezzel szemben az Egyház a maga eminens érdekeinek 
rovására mégis megengedi a görög katholikus alsó 
papság nősülhetését. De akkor, a fennebbiek logikai 
folyományakép, a görög katholikus nős papságról 
elméletileg meg lesz állapítandó, hogy lekötöttsége, 
függősége, nős állapota folytán nem tudhat a szük-
ségelt mértékben hivatásának megfelelni. Nem tud 
egészen sem a magáé, sem a népé lenni ; megkötik 
a családi gondok. Ezek nyomában pedig olt j á r 
a nepotismus. 

Konkrét formában ez így hangzanék. A nős pap 
elsőbb férj és családapa ; csak azután pap. A házas-
társi és a vérségi kötelék a maguk természetéből 
érthetően megkötik és odakényszerítik a papot, hogy 
az elsőbb az innen folyó kötelességeknek tudjon 
megfelelni; csak azután lehet, mint pap, a magáé. 
A házassággal is előbb lesz férj és csak mint férj, 
lesz — pap. Ebből önként folynak a továbbiak. A nős 
pap, ha nem tudhat a magáé lenni, annál kevésbbé 
fog a népé lehetni. Magára való tekintettel csak a 
misézés napján, tehát r i tkábban Zsolozsmázik ; a nép, 
a lelki élet kárára pedig többnyire lietenkint csak 
egyszer misézik. Ez utóbbit nem a görög szertartás 
kívánja meg, de megkívánja azt a pap házas álla-
pota. De ez még nem minden. A görög katholikus 
lelki pastoratió nem egy kiáltó defectusára és szomorú 
tünetére tudnék rámutatni, melyek mind onnan 
datálódnak, hogy a görög alsó papság nős ; hogy a 
maga függetlenségében, ha a legszentebb házassági 
kötelékkel is, meg" van kötve. Nem akárom a görög 
katholikus alsó papságot megsérteni azzal, ha mondom, 
hogy a nép gazdasági, szociális érdekeivel is keveset 
törődik. Nem az én megállapításom, de kemény 
igazság. Tudom, hogy nem igen tehet arról. Neki 
magának is érdekei, gondjai, bajai vannak, mert — 

nős. Nem tudok csodálkozni azon, ha a ruthén nép 
minálunk anyagilag, gazdaságilag tönkre megy. 

Mindezzel együtt j á r a nős pap anyagi érdekelt-
sége. A családdal, az intelligencia és a papi állás 
fokának megfelelő anyagi megélhetés biztosításává, 
együtt járó gondok és nehézségek arra kényszerítikl 
oda formálják a papot, hogy ez az anyagiak minél 
nagyobb termelését kénytelen állása céljának tekin-
teni. A nélkülözések, az áldozatok itt lehetetlenek. 
A papi családokkal, az anyagiakkal együtt jár az 
élvezett papi javadalmak a család részére biztosítása: 
az apáról a fiúra, vagy fiú hiányában a vőre. Ez meg 
a nepotismus, mely a fegyelem, az egyházi és a papi 
élet lazulására vezethet. 

Ez az igazság fele. Görög katholikus részről 
be fogják bizonyítani, hogy csak részben van igazam. 
Mutatnak énnekem egy csomó szent, zelosus, puritán 
papi életet és bebizonyítják azt, hogy igenis, a coeli-
batus ellenére is, lehet a nős pap is szent, élhet 
a maga egész odaadásában híveiért és hogy a papok 
rokoni egymásra következésében, a papi javadalom 
ily értelmű bírásában nincs semmi veszély. Hozzá-
teszik, hogy az Egyház is meg van győződve a nős 
papi élet tisztaságának, szentségének, lehetőségéről: 
innen van privilégiumuk. En meg meghajtom a hivat-
kozások előtt becsülésem, elismerésem zászlaját és 
a teljes objectivitás kedveért az érem másik oldalára 
fordítok, a coelibatusra. 

A coelibatus az ideálisabb állapot, ezt az 
előbbiekben igyekeztem kimutatni. De annak ideolo-
gikus és practikus értéke fedik-e egymást? Sikerült-e 
a coelibatus ideologikus erejével a célzott hármas 
eredményt elérni ? Vagy megmaradt hangzatos frá-
zisnak? Bizonyos, hogy a coelibatusnak megvannak 
a maga szórványos csodái, de mégis mit mutat az 
élet?! És énnekem meg kell hajolnom az érvek 
súlya alatt. A római katholikus papság ijesztő 
percentje a maga sajátos körülményeinél, a coelibatus 
heroikus fokánál, eszményi magasságainál fogva 
annak rovására él, tisztán azért, mert megvan fosztva 
a nősülés lehetőségétől, hogy így a reálisabb helyzet, 
a házassági tisztaság korlátai között élhessen. A hármas 
célt pedig az Egyház a coelibatus megtartása esetén 
is, kisebb kivétellel, nem éri el. Mert a coelebs latin 
papság jó része, a jobb meggyőződés ellenére is, 
talál magának más foglalkozást és életcélt, mely 
kizárja azt, hogy a maga papi állásának, hivatásának 
élhessen. A gazdasága, a profán passziói kötik le, 
csak nem a papsága. így azután a coelibatus meg-
okolásai, bizonyítékai letörnek; letöri azokat a reális 
élet. Nem jobb-e a házassági tisztaságnál, a házi élei 
melegénél a hivatásnak és a családnak élni, mint a 
coelibatus imbolygó fényénél a coelibatus és a jobb 
sorsra érdemes ideologia nagy kárára azt egészen 
discreditálni ? Magasztos dolog a coelibatus, de helyez-
kedjünk arra a krisztusi elvre: «Qui potest capere, 
capiat». 
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Ezek görög katholikus ellenérvek. Én meg 
egyéni meggyőződésemmel, a coelibatushoz ragasz-
kodásommal meghajlok az érvek és vele a nagy 
kontraszt előtt. Hiába fognék hivatkozni arra, hogjr 

egyes esetekből nem szabad, a coelibatus, az eszmei 
magasztosság rovására, általánosítani, — nem használ 
semmit. Válaszul egyre az életet fogják elémbe tolni. 

Tudom, bog}' a görög katholikus papság nem 
enged e privilégiumából egv jottányit se. Pedig a 
görög katholikus alsó papság helyzete ily alakban 
a görög keleti felfogáshoz mutat közeledést ; ami nem 
kis veszedelem. S azért vagy a görög katholikus 
if jabb clerust kell a coelibatusra nevelni, vagy a római 
katholikus alsó papság javára kell a coelibatust 
facultativvé tenni. De a tökéletes egység kedvéért 
a nagy kontrasztot el kell oszlatnunk. 

3. A görög katholikus szertartás. Sem Miksa 
herceggel, sem mással nem szállok perbe, aki a Kele-
tért, a keleti rítusok szépségeért lelkesedik. Van miért. 
A keleti rítusok pompáját , külső lekötő képességét 
elismerem. Ha szóvá teszem a rítus-kérdést, ha hozzá-
nyúlok a görög katholikus és evvel implicite az 
összes keleti rítushoz, teszem azt azzal a tisztelettel 
és feltétlen becsiiléssel, amely tisztelettel és becsü-
léssel a magam római katholikus szertartása 
iránt viseltetem. Az Egyház ide vonatkozó felfogása, 
rendelkezései előtt meghajlok és ha óhajaimban, álma-
imban, alábbi konklúzióimban az egységes rítust 
fogom hangoztatni, érte lelkesedni, teszem azt egy 
jobb ügy érdekében, a tökéletes egység kedvéért. 

A görög katholikus különállás lényege a szer-
tartás. A szertartásban érzik meg a Kelet lelke, 
szelleme. Ezért a szertartásért lelkesedik a görög 
ember, a szépségeért, a zománcáért, lelkesedik azért, 
mert ahhoz a szertartáshoz ő is hozzá adhat valamit 
a maga lelkéből. A görög katholikus szertartás, 
a keleti rítusok lételének ez a hármas titka : a szép-
sége, a zománca, meg a psychikai movens, a köz-
vetlensége. De innen van egyúttal a keleti ritus sok-
félesége : a szépség külön megérzése, a rítusként más 
traditiokkal lerakódott zománc ható foka és a nép 
faji jellege, érzelmi világa. Ezek mind elegendők 
ahhoz, hogy a keleti ritus további megoszlására 
vezessenek. Ezek mind olyan tényezők, melyek 
a maguk másodrangú összetartó erejükkel hordoz-
hatják ugyan a katholikus szellem egyetemességét, 
de annak megbomlását is ugyanannyi erővel tudják 
elősegíteni. Mint a görög keleti schisma mutatja, 
ezek tökéletesen elegendők voltak ahhoz, hogy egy 
particularis nemzet hiúságát szolgálva, az egység 
teljes megbomlását elősegítsék. 

A szépség, a zománc, a traditio relatív értékek, 
melyek megérzésére, becsülésére az embereket nevelni 
kell. A keleti rítusokra is nevelni kell az embereket ; 
tehát azok nem lehetnek faji szükség. Én végignéztem 
a legszebb keleti rítusok egyikét, a mechitaristaörmény 
szertartást, megcsodáltam a fényét, de a fénynek 

semmi melegét nem éreztem. Csak a templom pazar 
esti fényét, a mechitarista barátok bíborvörös, arany-
hímes ruháit, a miséző nagy koronás fövegét láttam 
és az örmény kispapok tisztacsengésű hangját, hosszú 
szertartásos énekeit hallottam. Nem voltam nevelve 
r á ; az örményeket is így kell megnevelni. Ez a keleti 
szertartások psychologiája. 

A római katholikus szertartás szépségét nem 
kell hangoztatnom, azokat a közel 2000 esztendős 
traditiókat nem kell kimutatnom, de azt nemcsak 
a magam egyéni, de annak a görög embernek a felfo-
gásában is meg kell állapítanom, hogy a római 
katholikus szertartás szépség, traditio dolgában nem 
marad semmiben a keleti rítusok, a görög katholikus 
szertartás mögött. A keleti rítusok harmadik sajátos-
sága, a közvetlenségük azok nemzeti nyelvében leli 
magyarázatát. Ez ily értelemben hiányzik ugyan 
a római katholikus szertartásban, de nem a bensőség, 
nem a lelki élet kárára. Mert a római katholikus 
hivő, ha nem is játszik activ szerepet a szertartásban, 
de azért ennek a szertartásnak a reá hatásával 
a legtökéletesebben meg tudja érezni, ki tudja vál-
tani magából azt, ami minden katholikus rítusnak 
elsőrendű célja: a katholikus szellemet, a maga 
megszentelődését, lelkének melegét. Csak úgy 
mint a görög katholikus, vagy más keleti hivő. 
A római katholikus rítusnak azt a nagy előnyét 
azonban ki kell emelnem, hogy nem egyes fajok 
és nemzetek érzelmi összetételén épült, nem is csupán 
azok particulárisan megnyilatkozó aesthetikai érzé-
két, vallásos kedélyét tudja szolgálni, hanem idegen 
elemektől ment, a maga merően vallásos jellegével 
alkalmas arra, hogy tekintet nélkül a népek faji 
megosztódására, céljának megfelelően a katholiciz-
mus egyetemességét szolgálja. Ez a római katholikus 
szertartás el nem vitatható természete. Meg tud 
felelni minden népfajnak, azok nemzeti tagozottsá-
gának. Az olasznak, a franciának, az angolnak, 
a szlávnak, a kínainak, az indiánnak, a pápuának 
egyaránt. Mindegyik talál benne szépséget, lelki 
világának megfelelőt. Ép úgy tudná pótolni a keleti 
rítusokat is. Az a ruthén, román, bolgár, örmény 
egyformán nagy szépségeket, nem ismert gyönyörű-
ségeket találna benne. Nem is a népen, az egyszerű 
hivőn, fordulna meg a ritus egységesítése sem; az 
hallgat a maga papjára. A népet csak nevelni 
kellene. 

Pontosnak tartanám az egységes ritust azért, 
hogy a görög katholikus szertartás s általában a keleti 
rítusok, azzal a sűrű hangoztatással, hivatkozással 
«a keleti szellemre, a görög felfogásra», ne álljon 
semmi vonatkozásban a görög keleti egyházzal. 
Nem akarok itt semmi kapcsolatot kimutatni, csak 
nyugtalanítónak, aggodalmat keltőnek találom azt 
az egyre kisértő «keleti szellemet» s nagyon szeret-
ném, ha a felfogás, a szellem minden distinctiója 
nélkül csak egy «katholikus szellem és felfogás» volna. 
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Nem utolsó helyen állanak a görög katholikus 
szertartás gyakorlati nehézségei, a római felfogással 
ellenkező, itt-ott nehezebben megokolható gyakor-
lata. Az elsőt a hozzáértők előtt példakép eléggé 
igazolja a concelebratio, a gyakrabbi misézhetés 
nehézségei; a második bizonyítására elég lesz fel-
hoznom a bérmálás szentségének a kiszolgáltatását. 
Ez utóbbinál a szentség természetével, rendeltetésével 
homlokegyenest ellenkező gyakorlat van érvényben. 

A bérmálás szentségének természetéből folyik, 
hogy az csak discretioval, bizonyos értelmi fokkal 
biró embernek adassék fel, hogy annak természet-
szerűleg szüksége is legyen arra a szentségi kegye-
lemre és hogy azzal élni is tudjon attól a pillanattól 
fogva, amelyben a szentséget felkapta, vagyis a jelen 
esetben, hogy a hitét képes legyen (értelmileg, physi-
kailag) megvallani. Ez a bérmálás szentségének a 
természete. A gyermek a keresztségben megkapja 
a gratia fidei-t, de ha még azt sem tudja feldolgozni, 
a íides-t nem tudja megérteni, hogy tudhassa azután 
megvallani. Hogy lehessen valamit, valakit valamiben 
előre megerősíteni, ami csak idők multán lesz fejlő-
dőben, nem tudom. Ezzel szemben a görög katho-
likus ritus a keresztséggel együtt adja fel a bérmálás 
szentségét. 

Pedig a bérmálás lényege, természete mindakét 
rítusban egy. Hogy miér t? nem tudom. Csak meg 
vagyok győződve, hogy itt is egészséges felfogás és 
gyakorlat kellene. 

A görög katholikus rítusban a görög katholi-
kusok legszentebb jogait érintettem. Nem azért tettem 
azt, hogy azokat megtépjem, kétségbe vonjam. A leg-
nagyobb tisztelettel nyúltam azokhoz, nem más szán-
dékkal, csak hogy közelebb hozzam a görög ritust 
a rómaihoz és viszont. De nemcsak a szorosan vett 
szertartásban, hanem a nap tárkérdésben és a pap 
állapotában, annak végleges rendezésében is szük-
ségesnek tartom a közeledést, az egységes megoldást. 
Nemcsak az előbbiekben megokolt aggodalmak, a 
logikai okok miatt. Azért, hogy a tökéletes egységből 
nagyobb fény áradjon a katholicizmusra és az Egyház 
ezzel is megerősödjék. Azért, hogy így egymást tel-
jesen megértve, semmi elkülönzés ne legyen közöttünk. 
Az a kívánságom, az az óhajom, hogy ne legyünk 
se rómaiak, se görögök, mert ezekben a distinctiok-
ban semmi "erő, hanem legyünk egyek, legyünk — 
katholikusok. Jenei Béla. 

Utaljuk-e a vallástan tanítását a családi 
körbe? (u.) 

A vallásnak magánüggyé való ilyen nyilvání-
tása, mint láttuk, nem lehet kath. elv. Nyomban meg-
jegyezzük azonban, hogy a «magánügy» szónak 
többféle értelmezése lehet: jó is, téves is. A magán-
ügy megkülönböztetendő a nyilvános ügytől, mint 
a magánérdek a közérdektől, vagy a magánjog a 

közjogtól. A kettő különbözik ugyan egymástól, de 
egymással ellenkezniük nem szabad. Se a magánügy 
nem lehet olyasmi, ami a közügynek kárára van, 
se pedig a közügy nem nyomhatja el, nem teheti 
lehetetlenné a jogosult magánügyet. Ez a keresztény 
civilizációnak — szemben a pogánnyal — lényeges 
eleme, ez az egyéniség joga, melyen egész mai fejlő-
désünk alapszik. Az egyén nem enyészhetik el az 
egészben, az egyetemesben; de mint öncéllal biró 
erkölcsi lény, egyéniségét, mint a társadalom tagja 
is megtartja. Viszont az összesek szükséges közü-
lete, az állam, a társadalom, az összesség jogosult 
érdekeit védő jogokat fenntartani tartozik ott, ahol 
az egyéniség a maga jogát egyoldalulag túlhajtani 
hajlandó. 

«Az én házam az én váram» jogi elv gyűjtő-
fogalma mind annak, amit csak a magánügy és az 
ezáltal feltételezett magánjog szentségének nevezhe-
tünk. Enyém testem, lelkem; enyéim a tehetségeim, 
enyém a munkám s annak gyümölcse, mit magán-
tulajdonnak nevezünk; enyém mindenekfölött a 
lelkiismeretem, enyém a meggyőződésem s a dol-
gokról való Ítéletem mind addig a határig, míg 
mások ép ilyen magánjogába nem ütközik. Az én 
házam valóban az én váram. 

Ide, emögé a vár mögé tartozik a vallás is, 
mint az egyéni lelkiismeret szentélyének egyik leg-
sajátabb tulajdona. Magánügy az a szó legteljesebb 
értelmében, mint az előbb felsorolt valamennyi jog. 
Ezekhez nyúlni, ezeket megtámadni, ezekért kérdőre 
vonni senkinek sem szabad; ellenkezőleg minden 
ember, aki a művelt névre számot tart, azokat a 
másikban tisztelni tartozik. 

Ezekről a jogokról s használatukról senkinek 
Istenen kívül számot adni nem tartozom, senki 
értök engem felelősségre nem vonhat, kivéve egyet : 
egyházamat, a Krisztustól rendelt nem e világról való 
hatalmat, melynek tagjává lelkiismeretemmel kötöt-
tem le magamat. De ebben is nem embernek, 
hanem Isten törvényszerű s általam ilyennek elis-
mert helyettesének számolok. Krisztustól ered az 
intézkedés: A kiknek megbocsátjátok bűneiket, meg-
bocsáttatnak nekik. 

A vallást ilyen értelemben magánügynek nevezni, 
egészen helyes és jogos eljárás. Az élet azonban a 
mesterszónak (magánügy) éppen a vallásra vonat-
kozólag, az előbbi cikkben vázolt történeti fejlemé-
nyek következtében, oly mellékjelentéseket adott, 
amelyek, gyakorlatilag keresztülvive s az emberek 
által követve, értékében lealacsonyítják a vallást, 
amennyiben,hogy úgy mondjam, oly értéktelen valami-
nek tüntetik fel, aminek kifejezést adni, amelyről 
egyéni jogon mások előtt beszélni, vagy elveit a 
cselekedetekben, kivált a nyilvános élet terén, követni, 
nem szabad, következéskép nem is illik. 

Afféle elrejtendő magánügynek szokás feltüntetni 
a vallást, mint valami szégyenletes dolgot, melyhez 
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midőn a nyilvánosság nem nyul, egyúttal szinte meg-
kívánja, hogy az illető se vegye hasznát; hanem 
szive redőibe takarja s abból szavaiba, cselekedeteibe 
ne kerüljön bele semmi. Otthon, magában tegyen, 
ami tetszik; imádja az Istent, ahogy tetszik, leg-
föllebb még a templomban mutassa magát valamely 
vallás hívének; de azontúl ne adja jelét se; hanem, 
különösen a nyilvános életben, igazodjék a senkitől 
meg nem határozott, a senkitől eddig körül nem 
irt s körül nem irható ú. n. közvélemény szerint. 

A vallásnak, mint magánügynek, ilyetén felfo-
gása; szóval a «magánügy» mesterszónak eredeti 
jelentéséből való ilyetén kiforgatása az, amiről mond-
tam, hogy nem kath. elv; mert az nem egyéb, mint 
a protestáns oszladozásból keletkezett s az előbbi 
cikkben bemutatott lemondó gondolatnak, hogy az 
igaz vallás többé föl nem ismerhető, a racionalisták 
által az emberek gondolkodásába s az életbe beerő-
szakolt követése. Egy szóval a vallásnak s nevezete-
sen a keresztény vallásnak meg nem érdemelt 
háttérbeszorítása, elértéktelenítése, sutba dobása. 

Az ilyen sivár felfogás két szempontból is sérti 
az igazságot : és pedig tudományos s gyakorlati 
szempontból. 

Tudományos szempontból igazságtalan ez a fel-
fogás azért, mert a protestánsok házi megegyezését, 
hogy a kebelükben kifejlődött kétszáz egynehány 
secta vagy egyformán igaz, vagy egyformán hamis, 
átviszi a történeti kereszténységre s vele a katholi-
cizmusra is, mely pedig az igazság felismerhetéséről 
való ilyen lemondást se jogosultnak, se igazoltnak el 
nem ismeri. Hogyanis? Hiszen csak «az egy vallás 
sem igaz» nézet mellett tekinthető minden vallás 
valami elrejtendő magánügynek. 

Sérti továbbá az igazságot s nyilvánvalóan téves 
gyakorlati - szempontból ; mert a protestáns öniga-
zolás céljából kigondolt elvet rá akarja erőszakolni 
az egész világra s ennek értelmében egy lehetetlen 
császárvágást tart elkövethetőnek az egységes embe-
ren, midőn benne a magánembernek a nyilvános 
embertől való elválasztását, illetőleg a kettőnek ellen-
kező cselekvésmódját jogosultnak hirdeti. 

Mennyi tévedés, mennyi képtelenség rejlik az 
ilyen mondva csinált nézetben ! Föltételezi, hogy 
nincs, bog}' nem lehet igaz vallás; föltételezi, hogy 
senki sem lehet meggyőződve a keresztény vallás 
isteni voltáról ; föltételezi, hogy a vallás valami 
szivbe rejthető érzelem, a lélek rejtélyes metafizikai 
szükséglete, nem pedig tani rendszer, életelv, melyet 
követni kell. Föltételezi, hogy a meggyőződés lehet 
nem-meggyőződés is ; föltételezi, hogy a meggyőződés 
nem áll összefüggésben az ember egész lelki világá-
val : gondolataival, szavaival, cselekedeteivel. Ennek 
folytán a legnagyobb immoralitást hangoztatja, hogy 
a magán életében vallásos ember a nyilvános élet-
ben lehet nem vallásos is, hogy tehet vallásának 
elvei ellen is. Hogy tehát joga van a nyilvános élet-

ben elnémítani lelkiismeretét s egyenesen ellene 
cselekedni Krisztus parancsának : «Aki megvall 
engem az emberek előtt, én is megvallom Atyám 
előtt és aki megtagad engem az emberek előtt, én is 
megtagadom őt Atyám előtt.» 

Ez a tan, ez a képtelen kettéosztása az ember-
nek s egyugyanazon emberben a magán embernek 
elválasztása a nyilvános embertől, ez a farizeismus 
egy század óta a legsötétebb foltja civilizációnknak, 
ahogy t. i. a protestántizmus a kereszténység tekin-
télyét az emberek szemeiben meggyöngítette s ahogy 
ennek nyomában fejlett ú. n. szabadelvű tanok a 
tudományban és az életben az emberről és az er-
kölcsről a legalaptalanabb nézeteket elterjesztették. 
Erkölcsi hanyatlásunk e tekintetben olyan nagy, 
hogy arról a későbbi századok csak úgy fognak meg-
vetőleg Ítélni, mint mi szoktunk ítélni a vajúdó kö-
zépkor egyes nyersebb intézményeiről. Sok mai em-
bernek egész élete, egész praktikája ezen a kétszínű 
elven sarkallik s jóllehet nyilt ellenmondásban van 
a józan ésszel és a természetes becsületességgel, mégis 
erősen tartja magát, szinte általános, mert alkalmas 
takaróul szolgál a sok meggyöngült jellemnek. 

A vallásnak ilyen értelemben magánüggyé való 
nyilvánítását, amennyiben a lelki sivárságot, a vallás-
ban való megfogyatkozást, a vallással való nem 
törődést, az emberi cselekedeteknek a vallás elveitől 
való elválasztását s az embernek lehetetlen ketté-
osztását akarja helyes elvként elismertetni a világ-
gal, szóval amennyiben az erkölcstelenséget akarja 
szentesíteni, melytől annyira boldogtalan a mi korunk : 
ezt mi visszautasítjuk s korunk szellemi betegségé-
nek, a XX. század eretnekségének tartjuk. 

Ilyen értelemben a keresztény vallás nem lehet 
magánügy, hanem nagyon is nyilvános ügy; nyilvá-
nosnak kell lennie oly értelemben, hogy nem szabad 
eltitkolva rejtőznie, nem szabad bujkálnia; hanem 
igenis meg kell nyilatkoznia az emberen, úgy gondo-
lataiban, mint szavaiban és cselekedeteiben, úgy a 
szobában, mint a fo rumon: mert az ember, akár itt, 
akár ott jelenjék meg, mindig egy és ugyanaz az 
ember, akár a közéletben jelenik meg, akár csa-
ládja körében van. Nem a hamiskodásra született. 
Ezen azonban nem azt értjük, hogy aztán egyebet 
se tegyen, mint hogy szüntelen fitogtassa vallását, 
vagy hogy másokat támadjon vallásukban; hanem 
értjük azt, hogy vallása erkölcstana szerint cseleked-
jék mindig és mindenkor s ezt a jogát senkitől 
elvitatni ne engedje; amiről különben — a tapaszta-
lás szerint — csak a katholikusok szoktak megfeled-
kezni. 

Ezekben az eddigi fejtegetésekben pedig már 
bennrejlik a tagadó felelet is a cikkíró amaz óhaj-
tására: utaljuk a vallástan tanítását a családi körbe. 

Hisz az ilyen óhaj egyenes folyománya a vallás, 
illetőleg a vallástan ama kevésrebecsülésének, mely 
a vallásnak, mint az előbbi kifejtésben megvilágított 
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magánügynek, modern fogalmában bennefoglaltatik. 
Meglátszik ez különben azon az őszinteséghiányon 
is — meglehet, hogy a cikkiró az óhajt csak mások 
után ismételve, észre sem vette -— mely a követelé-
sen: utaljuk a vallástant az iskolából a családi körbe, 
nyilatkozik. Aki ilyesmit kíván, az vagy becsüli a 
vallást, vagy nem. Ha igazán becsüli, akkor nem lesz 
azon, hogy kituszkolják az iskolából. Miért? Mert 
egyrészt fontosságot tulajdonít a vallásnak, másrészt 
pedig mivel a célt, melyet emleget, a tanulók között 
a felekezeti különbségek eltüntetését, ily uton elérni 
nem lehet. Az otthon a vallástanában kioktatott 
tanuló t. i. ezt a különbség tudást az iskolába is magá-
val viszi; sőt otthon egymagában oktatt i tván vallá-
sára, talán még élénkebb lesz benne a felekezeti 
hovátarlozásának a tudata, mint máskülönben. Tehát 
a cikkiró célja elérhetetlen. IIa pedig, ami hihetőbb, 
a vallás nembecsüléséből, sutbadobásából követeli 
ezt, még kevésbbé érdemli meg, hogy meghallgattas-
sák; mert álorcába bújva, csalfa módon, álüriigy 
alatt, támad a vallás ellen. 

Ismétlem, a cikkiró indokolása nem őszinte azért 
sem, mert a felekezeti különbségek tudata eddig sem 
a tanuló-ifjúságnak, sem pedig, ahová nevelkednek, 
a társadalomnak nem ártott ; ellenkezőleg az isko-
lában nevelkednek a kölcsönös türelemre a jövendő 
társadalom számára, mely állandóan a felekezeti 
különbségek konglomerátuma. Tehát ha igazán a 
társadalom érdekeit tartaná szem előtt, a vallástannak 
az iskolából való kiküszöbölése helyett, a tiszlán feleke-
zeti iskolával szemben, legfellebb a közös iskolát kellene 
kívánnia, melyet mindenféle vallású tanulók együtt 
látogatnak. Kívánságának igazi, de elrejtett indítóoka 
ennélfogva csak a vallás modern magánügyes fel-
fogása, vagyis a vallás kevésrebecsülése lehet, amint 
ez a mai divathoz tartozik. 

Hogy végre a pedagógiai szempontra térjünk át, 
a vallástan tanítása az iskolában a legtermészete-
sebb pedagógiai követelmény, amenyiben nevelési 
szempontból épen a felekezeti iskola tulaj donkép az 
eszményi iskola. Olyan iskola t. i., melyben nemcsak 
hogy a vallástan, mint rendes tantárgy szerepel, ha-
nem azonfölül valamennyi többi tárgyat is egy és 
ugyanazon vallás szelleme hatja át. 

Mert az iskolának és pedig nemcsak az elemi, 
hanem a középiskolának is elsőrendű célja a nevelés, 
a jellemképzés, melynek az iskola minden működésé-
nek, tehát az ismeretnyujtásnak is szolgálatában kell 
állania. Egységes, szilárd jellem alapjainak a meg-
vetése elsősorban az, amit az iskolától kívánnunk kell. 
Jellem szükséges az életre, az ismeret az könnyebben 
szerezhető meg s jellem nélkül alig is bir valami 
értékkel. Jellem pedig csak egységes elvek alapján 
fejleszthető. 

Már most annak a jellemre való nevelésnek az 
elveit, a legerősebb motívumait, nem a semmitmondó, 
a levegőben lógó ú. n. független ethika, hanem a 

vallás, nevezetesen a keresztény vallás szolgáltatja, 
egyúttal egy eszményi magaslatot mutatván a növen-
dékeknek: Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei 
Atyátok tökéletes. Ez a vallás szolgáltatja azt az 
egységes világnézetet, melyben megedződik a fiatal 
akarat, hogy ha majd kilép az életbe s az prózájával 
sokat koptat is az egykori növendéken, maradjon raj ta 
mindig annyi, amennyivel a hasznos polgárok számát 
szaporíthatja, nem pedig a bukott existenciákét. 

Hogyan nézne még csak ki a mai vallásilag 
magánügyes élet, ha káros hatásait az iskola úgy-ahogy 
nem ellensúlyozná ? 

Tehát nemcsak hogy nem lehet a vallástant 
kiküszöbölni az iskolából, hanem ellenkezőleg, vissza 
kell térni a Fináczy által felmagasztalt régibb iskola 
tradícióira, arra az egységes, nevelő szellemre, mely 
a többi tárgyakat is a vallástan támogatására hasz-
nálta. Vissza kell térnie az iskolának és pedig a 
közérdek miatt a Barkóczy báró miniszteri tanácsos 
által egykor a tanárgyűlésen oly bölcsen ajánlott 
pozitív keresztény alapra, melynek, mint Apponyi 
Albert gróf mondotta, újkori civilizációnk minden 
áldását köszönhetjük. Maróthi. 

B u d a p e s t . A szünidő alatt történt nevezetesebb -p u 
eseményekre visszapillantás. — Krónikás tisztünket a fr, 
szerkesztő ur engedelmével folytatva, mindenekelőtt a V l i a g ~ 
nagy szünidő alalt történt jelentősebb eseményekre kell kfótlik 
visszapillantást vetnünk. 

Hazánkban négy nagyobb ügyre illik visszaemlé-
keznünk. X. Pius pápa döntött Magyarországban az 
ünnepek új rendtartására nézve véglegesen. Redukció 
lesz nálunk is ; a mit a népnek jól meg kell magyarázni, 
mert a konkolyhintők máris megjelentek. 

Egerben, Samassa József bibornok-érsek gyémánt-
miséjét és főpásztori működésének negyvenévi jubileumát 
ünnepelték, a pápa, a király, a püspöki kar üdvözlésével, 
s mondhatni, az egész ország számottevő tényezőinek 
tiszteletteljes részvevésével. 

Az Országos Kath. Szövetség mint a XXIII. nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus magyar csoportjának 
középponti bizottsága az iskolák szünideje alalt is 
szakadatlanul dolgozott, hogy Magyarország kath.papsága 
és híveik méltóképen legyenek képviselve az Úr Jézus 
eucharisztikus imádásának világraszóló ünnepnapjain. 
Példaadó buzgósággal vettek részt az ünnep előkészí-
tésében a ft. püspöki kar egyes tagjai, külön-külön is 
főpásztori szózatokban felhívást intézve papságukhoz és 
híveikhez az ájtatos kongresszusban való méltó rész-
vevésök iránt. 

Emlékezet okáért ide iktatjuk a nevezetes Kong-
resszus magyarországi csoportja tisztikarának névsorát, 
a mint következnek: Felséges Fövédő: ő cs. és ap. kir 
Felsége I. Ferenc József királyunk. Fővédők: Vaszary 
Kolos Ferenc bíboros hgprimás, és ő cs. és kir. fensége 
Izabella főherczegasszony. Védők : ő cs. és kir. fensé-
geik Klotild, Auguszta és Erzsébet főhercegasszonyok,1 

1 Királyi herceg nem találkozott volna egy se a magyar csoport 
élére ? ! 
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továbbá a nm. megyés püspöki kar valamennyi tagja,1 

továbbá Kohl Medárd, Rajner Lajos fölsz. püspökök és 
Hajdú Tibor pannonhalmi főapát. Elnökök: Esterházy 
Miklós herceg, Fischer-Colbrie Ágost püspök, Pálft'y 
Miklósné hercegné, Pallavicini Edéné őrgrófné. Taná-
csosok: Mailálli József gróf, Pálffy Miklós hg., Zichy 
János gróf. Középponti ügyvivő bizottság: az Orsz. Kath. 
Szövetség elnöksége: Zichy János gróf, elnök Zsembery 
István dr. alelnök, Hindy Zoltán igazgató. Következik : 
az alelnökök, illetve alelnöknők s a diszelnökök, illetve 
diszelnöknők, hosszú-hosszú sora. 

Nyár elején — miért-miért nem — az a hír kerin-
gett, hogy a kongresszusi magyar szónokok sorából 
Prohászka püspök és Apponyi Albert gróf exclusiva alá 
estek. Szerencsére ez a hír nem valósult meg. A közép-
ponti bizottság fűzölt jelentésében E) alalt általános 
tájékoztató olvasható, mely az álhírt megcáfolja, jelentve, 
«hogy Prohászka Ottokár dr. székesfehérvári megyés 
püspök a kongresszus plenumában, Apponyi Albert gróf 
egyik magyar gyűlésen fognak beszélni.» 

Zichy János gróf magyar vallás- és közoktatásügyi 
miniszter középponti ügyvivő bizottsági elnöksége mellett 
az eucharisztikus kongresszusi magyar csoport nemzeti 
épségét csorba nem érheti. De ez már a jövő zenéje. 
Most térjünk át itt, Magyarországra vonatkozólag még 
arra, a mi magyarok részéről egy hónap előtt folyt le, 
figyelmet keltve nemcsak itthon, de Lourdesban és 
Rómában is. 

F. é. júl. 29-én indult el Budapestről egy zarándok-
csoport, — két vonaton, mely oly népes volt, — a mely 
Paduán, Milánón, Genuán át aug. 1-én érkezett Marseil-
lebe, onnan pedig Narbonneon át aug. 2-án, pénteken 
este lü órakor Lourdesba. Itt három napot töltöttek a 
zarándokok ájtatosságban s aug. 5-én éjjel Róma felé 
vették útjokat, a hová Toulouseon, Montpellieren, Nizzán, 
Genuán át aug. 8-án reggel érkeztek meg. Itt részt vettek 
X. Pius pápaságának évforduló ünnepén s pápai áldásban 
részesülvén, Lorettón és Velencén át aug. 13-án érkeztek 
vissza Budapestre. 

A napilapok erről a nemzeti magyar zarándoklatról 
hiányos tudósitásokat közöltek. Némelyik 200, másik 
500 zarándokról beszélt. A tényállás az, hogy a zarándokok 
kezébe adott füzetes Kalauzban a betűrendes névjegyzék 
437 zarándok nevét tünteti fel. A zarándoklat jelentő-
ségét is egyik-másik lap vagy némán átugrotta vagy elmo-
sódottan állította az olvasóközönség szeme elé. Valóságos 
nemzeti zarándoklat volt ez az idei lourdesi zarándoklat, 
mert főcélja nemzeti cél volt, t. i. a lourdesi kálvárián 
a magyar kápolna fölszentelése. E magasztos célból 
csatlakozott ehhez a zarándoklathoz Budapestről Vaszary 
Kolos hgprimás, esztergomi érsek űr nevében dr. Kohl 
Medárd fölsz. püspök úr, hogy a világhírű kegyhelyen 
a magyar kápolnát fölszentelje. 

A mi a zarándoktat fölött uralkodott szellemet illeti, 
hát azt minden részese elismeri, hogy ez a zarándoklat 
igazán nem kéjutazás, hanem szakadatlan ájtatossági 
gyakorlat, kellő időkőzökbe beosztott üdülésekkel. — 
E tekintetben a kiadott Kalauz fő cím alatt az utazás 
céljáról világosan kimondta a következőket : «A lourdesi 

1 Mihályi érsek hiánya a májusi kimutatásban érthetetlen. O 
nmga különben a harmadik görög kath. misét fogja celebrálni am 
Hof templomban. 

utazás zarándoklat és nem kéjutazás. Célja: hódolás a 
«Szeplőtelen Fogantaiásnak», ki különös oltalma és gyógyí-
tója a betegeknek. Az egész zarándoklat sikere és áldásos 
volta érdekében előkészületképen egy kilenceden(í)napon) 
át ajánlatos elimádkozni : «Oltalmad alá futunk» stb. 
imádságot és mindannyiszor hozzáfűzni e könyörgést : 
«Szeretelt lourdesi Szűzanyánk, könyörögj érettünk»! 
(300 napi búcsú.) A Kalauz nagy gondossággal imarendet 
állapított meg reggelre, délelőttre, délutánra, estére s 
csendes olvasmány-rendről is gondoskodott. Vannak 
benne egész ima-formulák is közösen mindnyájuk és 
külön a betegek számára. Szóval, ez a zarándoklat a leg-
sikerültebbek egyike. A rendezőség élén a Kalauz dr. 
Nemes Antal p. prelátus, apát, budavári plébánost, mint 
rendező bizottsági elnököt említi, és Gaibl Sándor pozsonyi 
apáikanonokot, mint lelki vezetőt, a ki igazán kitűnő 
lelki vezetőnek bizonyult. 

A zarándoklatban részt vett notabilitások közül 
említjük a már nevezetteken kívül Jedlicska Pál p.prelálust, 
nagyszombati érseki helytarlót, Francsics Norbert bencés 
apálot, a világiak közül a jótékonyságáról hírneves 
Szapáry Ilona grófnői, gróf Pongrác Ágostont és Ágoston-
nét, dr. Benárd Ágoston orvost, Suták József dr. egyet, 
tanárt stb. 

A technikai vezelést nagy megelégedésre rétháti 
Kövér Viktor, a ki előre utazott s útkészitő volt és rét-
alapi Hlalky Kálmán végezték. 

Ennyivel tartoztunk krónikás lisztünknek itthonról. * 

T r i e r . Az ezidei vagyis a hatodik Mária-kongresz-
szusról. — Erről is számot kell adni a krónikának. 

Az első ilyen kongresszus éppen 10 év előtt svájci 
Freiburgban volt. Ott van külömben is az ily kongresz-
szusokra előkészítő középpont. Annak élén mgr. Kleiser 
János apostoli protonotárius áll, kit « sorok írója az 
1875-iki paraylemoniali katholikus publicista kongresszus 
és az ugyanazon évben bádeni Freiburgban larlolt német 
kath. nagygyűlés óta ismer. A második Mária-kongresz-
szust 1904-ben, a harmadikat Einsiedelnben 1906-ban, 
a negyediket 1908-ban Saragossában, az ötödiket 1910-ben 
Salzburgban tartották, vagyis ez a kongresszus minden 
második esztendőben ül össze. X. Pius pápa már előze-
tesen jóváhagyását és áldását adta a Trierben Korúm 
mégyés püspök elnöklete alatt aug. 3-tól 6-ig tartott 
kongresszusra. A következő kongresszus 1914-ben lesz 
Antwerpenben megtartva, a holMercierbibornok, Belgium 
bíboros prímása és mechelmi érsek fog elnökölni. 

Hogy az ezidei kongresszus székhelyéül Triert vá-
lasztották, annak Korúm püspök buzgólkodásán kívül az 
az oka, mert Trier ős idők óta nagy Mária-tiszteletnek 
a helye. Ott őrzik ugyanis és lisztelik az Úr jézus varratlan 
felöltőjét (tunica inconsutilis), melyet a b. Szűz készített 
s amely az Egyház egységének symboluma. 

A Lyonban mgr. Bauron apostoli protonotárius 
szerkesztése alatt megjelenő «Revue Mariale» a következő 
pontokat ajánlotta a Mária kongresszusok figyelmébe: 

1. Mária, mint az apostoli Szentszék királynéja; 
mint tanácsadója, védője és pártfogója a pápáknak. 

2. Mária IX. Pius, XIII. Leo, X. Pius pápák életében. 
3. Mária, mint a pápák iránt való szeretet, tisztelet, 

engedelmesség és részvét példaképe. 
4. A pápaság és Mária a lefolyt századokban. 
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5. Mely értelemben lerontója Mária a hittévedésnek 
és őre a hitnek. 

6. A pápák és a Mária-tisztelet szentélyei. 
Az ezidei Mária-kongresszus méltó bevezetés volt a 

német katholikusok aacheni nagygyűléséhez. 
* 

Luzern. Egy levél, mely mélyen bevilágít a svájci 
katliolikus közéletbe : 

Fribourg, jún. 18. 
A «Semaine Catholique» m. t. Szerkesztőjének. 
Engedje meg, uram, hogy egy szóval járuljak ahhoz 

a kitűnő cikkelyhez, mely a «Semaine» legutóbbi számá-
ban «Katholikusok! érvényesítsük magunkat» cím alatt 
jelent meg. Van benne egy hely, mely alkalmat szolgál-
tathat sajnálatos zavarokra, mert azt a véleményt kelt-
heti, hogy az április 22-ikikatholikusbizalmiférfiakluzerni 
gyűlése a svájci katliolikus Népegyletre vonatkozólag 
határozta el a katliolikus jelző elhagyását, holott ennek 
az országos népegyletnek1 épen ez a szó fejezi ki lénye-
gét és létjogát. 

Hála Istennek, a dolog nem így áll. A svájci orsz. 
katliolikus Népegylet marad az, ami volt, mindenek 
előtt katholikus. Nevén és szellemén semmi sem változott. 
A luzerni gyűlés Parteitag név alatt politikai párt-
gyűlés és szervezkedés volt, melynek a mi egyletünkhöz 
semmi köze. Ott a svájci katholikusok interkantonális 
vagyis szövetségi politikáját tárgyalták és szervezték, a 
amely szervezet teljesen különbözik a mi Volksverei-
nünktől. 

Ennek a Luzernben szervezett szövetségi pártnak 
nem tartották érdekében fekvőnek, hogy katholikus 
pártnak nevezték. Célszerűnek vélték, hogy az Konzer-
vatív Néppárt legyen.2 

A mi egyletünknek és középponti bizottságunknak 
is a tagjai, igaz, erre a névre szavaztak, sajnos,3 Luzern-
ben; az azonban kétségtelen, hogy ha a mi Volks-
vereinünkről lett volna szó, sose egyeztek volna abba, 
hogy ez a népegylet címéből a katholikus jelzőt törül-
jék, amely az ő büszkesége és dicsősége. 

Úgy mint az április 22-iki luzerni gyűlésnek legtöbb 
tagja, a mi egyletünk tagjai is a legjobb szándékkal 
cselekedték azt, amit tettek. Azonban nem számoltak 
a következményekkel, melyek tettükből erednek.Reméljük 
hogy nem fognak késni tévedésük belátásával. Reméljük, 
mindenek fölött azt, hogy a luzerni igyekezetnek a 
svájci katholikusok mennél szorosabb egyesítésére nem 
az lesz az eredménye, hogy belőle viszály fog keletkezni. 

Ami a mi népegyletünket illeti, az marad az, ami 
volt mindig, avval a névvel, amelyet mindig homlokán 
viselt. Jobban mint valaha fog ezentúl arra törekedni, 
hogy a jóakaratú embereket mind a katholikus Zászló 
alá tömörítse, mert csak ez a zászló vezethet győzelemre. 

L. Esseiva, 
a «Svájci Kath. Népegyesület» 

kantoni elnöke. 

— y —la. 

1 Mely a németországi Volksverein mintájára szerveződött. 
2 A német katholikusok is Centrumnak nevezik azt a politikai 

pártot, melyet támogatnak, amely nyitva áll nem katholikusok 
előtt is. 

3 Itt, ebben a «sajnos»-ban rejlik a svájci katholikusok meg-
oszlásának a jele. 

á j k é p e k - XVI. Rajzolja : Mester. 

« M á r i a d r á g a n e v e . » A minapában úton voltam. 
A kupéban már utitársakul találtam egy kedves, 
feledhetlen házaspárt. Mint utóbb megtudtam, mái-
öt esztendő óta igen boldog, fiatal házaspárt. Aztán 
egy hírlapírót, művelt, tartalmas, középkorú férfiút; 
csodálkozásomra szerény, előzékeny embert, aki egy 
csöppet sem éreztette, hogy annak a nagy hatalom-
nak, a sajtónak képviselője. 

Szívesen fogadtak. Talán annak is köszönhettem 
látható örömüket, mert épen a mi «eltörölt (?) ünne-
peink»-ről folyt a beszéd; vagy mint észrevettem, 
amolyan kis nemes lázzal j á ró eszmecsere. 

— Szinte vártunk önre — szólt a hölgy. Ked-
vesen, bájosan s nem palástolhatta el értelmes szemé-
nek és kiderült arcának bizakodását, hogy most 
bennem segítőre talál. 

— Segíteni fog nekem ebben a kis csatában. 
— Hohó, nagyságos asszonyom, akkor most már 

hárman lesznek egy ellen. Hárman — és egy! No ez a 
küzdelem mégiscsak egyenlőtlen erők mérkőzése lesz. 

— Csakhogy ön tollforgató ember ám. Benne 
van napról-napra az eszmék harcában. 

— Úgy van ám — erősítettem utitársunk igazát. 
— A tollforgató ember sokszor, talán legtöbb-

ször gyenge, erőtlen a beszédben. A szavakkal való 
kifejezés nehezére esik, mert megszokta a néma 
Írásban való beszédet. 

— Lári-fári — intett kedves kézmozdulatával a 
nő — térjünk csak a thémánkra. Az volt önnek, 
kedves hírlapíró úr, utolsó mondása, hogy hiszen az 
ünnepek kérdése az egyház benső (még úgy is mon-
dotta) privát ügye, úgy-e mondot ta? 

— Jól emlékszik, asszonyom. 
— Hát mint ilyenhez, voltakép nincs is köze 

másnak. 
— Szerény felfogásom. 
— Ritka kivétel, uram. Lássa, a valóság pedig 

az, hogy a mi ügyeinkbe minden emberfia beleártja 
magát. Jobban fáj a fejük a mi ellenségeinknek a 
magunk ügyéért, mint miniagunknak. Fájdalom, de 
így v a n . . . 

— No, no, édes lelkem, nem kell ezért hara-
gudni — szól a férj. — Azzal és azokkal szoktak 
az ellentáborban foglalkozni, akiknek és amiknek 
súlyuk van. Széltében, naponként hirdetik, hogy a 
vallás privát ügy. Hogy az egyház már csak temp-
lomaiban él. És ime, egy kis ünnepváltoztatás, mek-
kora általános érdeklődést kelt. Úgyszólván az egész 
társadalom idegzetét érinti. Ünnepeink kérdésével 
minden ember foglalkozik. 

— Talán épen azért is uram, mert úgy tartják, 
hogy ime, a mozdíthatlan egyházat mégis meg-
mozdította a szociális fejlődés áramlata. Győzelemnek 
tekintik, hogy a csalhatatlan pápa ünnepeket töröl; 
és így a dogmákon is változtatni lehet á m . . . 
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— Amennyire szerencsém volt eddig uraságod 
tartalmas lelkét megismerhetni — így beszélt fönn-
ségesen férfias nyíltsággal a férj — annyira vagyok 
bátor konstatálni, hogy a hi t tudomány elemi isme-
reteiben is meglehetősen fogyatékos. 

— Ugy-e, nem haragszik a férjemre, hogy ilyen 
mérvmondó — kérlelte, engesztelte a hirlapirót a 
hölgy, igazán édes gyöngédséggel. — Már ő ettől a 
szokásától eltérni nem tud. 

— Nagyságos asszonyom — mozgolódott a hírlap-
író — bizony a mai modern embernek nem valami 
erős oldala a theologia. 

— Nohát! Legyen szabad megmagyaráznom, 
hogy elsőben is téves felfogás az, hogy az egyház 
mozdithatlan, mozdulatlan. 

— A dogmák változhatlanok. 
— A dogmák, uram. De szíveskedjék türelemmel 

lenni. Ön egyházról beszél. Hogy az egyház mozdit-
hatlan, mozdulhatlan. Az egyház pedig nemcsak 
merő, puszta dogmákból áll. Mint a fa, a hatalmas, 
óriási fa, melynek nemcsak gyökere van. Az egyház 
nem gúla, kőoszlop módjára áll. Változhatlan oly 
módon, mint mondom, az az óriási fa, mely mozdit-
hatlan gyökereivel a földben, a sziklában áll. De 
míg egy és ugyanazon gyökerével ott áll és ingatlan : 
nedve kering, törzse nő. Levelei kihajtanak, virágai 
kinyiinak. Ha egyik ága elszárad, hajt mást, hatal-
masabbat, hogy duzzadó erejével oly nagyszerű 
terebélyt vessen maga körül, mely alá az egész 
emberiség elférhessen. 

— Szép hasonlat - bólintott a hírlapíró, hiva-
tásának megfelelően. 

— Hát igaz, hogy a hasonlat csak hasonlat. De 
alkalmas arra, hogy bevilágítson abba a jelenségbe, 
mely szerint az egyház ünnepei az ő életének csak 
megnyilvánulásai. Nedvkeringésének, derekának, haj -
tásainak, ágainak a gyökerekről fogamzott biologiai 
eredményei. Tehát dogmáinak is kifejezői, magyará-
zatai, tanuságtételei. Ezeket a jelenségeket az egyház 
élete hozta. A hívek hitélete. Vágyakozásai. Az egy-
ház szükségletei. Ezeket a jelenségeket fejleszteni, 
szabályozni, a kor kívánalmai, sőt irányai közé be-
illeszteni, alkalmazni : az egyház rendelkezéseihez, 
az egyházfejedelmek bölcsességéhez, belátásához tar-
tozik. 

— Nem tagadom, világos beszéd. 
— Az ünnepeket rendelte, hozta, többször — 

sokszor maguknak a híveknek kívánságára, vagy az 
egyház szükségleteihez képest az egyház. És miként 
hozta, úg}r átteheti, rendezheti, anélkül, hogy érintené 
a dogmát, vagy egy gyökérszálat is elvágna a hit 
gyökereiből — a dogmákból. És még magukat az 
ünnepeket sem töröli el, mint azt a hírlapok tévesen, 
könnyű felfogásuk szerint írják. Vagy átteszi, vagy 
a templom ünnepévé avatja. Mert könnyíteni akar 
a szociális bajokon ; könnyíteni a hivek lelkiismere-
tén, mert a hivek is belekerülnek a szociális élet 

malomkövei közé. És e helyzetükben az egyház segít-
ségükre siet. 

— Azért ezrek és ezrek maradnak, lesznek a 
hivek közt mindenütt, akik ünnepeket fognak ülni 
kötelezettség nélkül, a maguk buzgóságukból és lelki 
szükségükből — fokozta férje beszédét a hölgy. — 
Például lássa! Holnapután lesz a boldogságos szűz 
Mária nevenapja. Az ünnepek rendezése előtt sem 
volt nyilvános ünnep. És a mi nagyközségünknek 
egyik legszebb, legpompásabb, nyilvános ünnepe. 
Azzá tették az ősök. Annak tartják a mai generációk. 
Amennyi mosolygó virága van még az ősz első lehel-
letének, azok mind, mind a Mária-szobra elé jutnak. 
Öreg és gyermek, nő és férfi, szegény és gazdag, 
egészséges és beteg hatalmas, lelkes tömeggé válik. 
Áradatként fog hullámzani holnapután a nép oda, 
a határban álló Mária-szoborhoz. És fölhangzik a 
nép ajakán az ősi ének, mint a szivek, a lelkek gyö-
nyörű, megértő és megnyugtató ha rmóniá ja : 

«Mária drága neve, 
Lelkünk édes öröme !» 

Oly lendületesen, annyi hévvel és érzéssel beszélt 
ez az asszony, hogy mi bámulva csodáltuk átszelle-
mült lényét és az arcán kigyúlt lelkesedésnek tűz-
rózsáit. Percekig nem juthat tunk szóhoz. Végre a 
hirlapiró szólalt meg, mint valami világfájdalmas 
fuvola : 

— Ah! A Mária-kultusz ! A magyarok naivságos, 
ősi hite. Es lovagias hódolata — a nő iránt. Be-
hódolása a nő-kultuszba. A nemzet egyéni vonása. 
Talán — bocsánat az őszinteségért — nem árt egy 
kis nemzeti önbevallás, nemzeti büszkeség. Többet 
mondok. Magyar hiúság ez is, akár a — magyarok 
Istene. 

No, nem kellett több. Fér j uram úgy pattant 
föl, mintha valami villamfolyam, vagy legalább jókora 
szikra ütötte volna meg. 

— Uram, hirlapiró uram ! Hát ön is azt hiszi, 
hogy csak önző hiúság, nemzeti büszkeség, vagy 
pusztán frázis a magyarok Istenének fogalma. És 
ugyanabból a frázisból buggyant ki és táplálkozott 
a magyar Mária-kultusz? Különcködés az a nagy, 
hatalmas nemzeti érzés, mely ezer éven keresztül végig-
járta, végtől-végig árasztotta a századokat? Amely-
ről zengett a magyar költészet első, dadogó citerája. 
Amelyről szólanak diadalaink és búval harmatozott 
mezeink. Ejnye, ejnye újságíró u r am! Frázis az, hogy 
mindent, még a legkézzelfoghatóbb valóságot és tar-
talmat is frázisnak nevezik ma. Önzés, elbizakodott 
önhittség az, hogy eldobják a multat és a jelent is 
millió jelenségeivel és tanúbizonyságával. . . és csak 
azt akarják valónak elfogadni, amit önök annak 
tartanak. 

— Hiszen a németek is gúnyolódnak a mi nem-
zeti Istenünkkel. 

— No hiszen szépen vagyunk. A németet maj -
moljuk még az önmagunknak szóló gúnyolódás-
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ban is. Csak gúnyolódjanak! A magyarok Istene 
talán hagyomány. Talán nem. ü e minden bizonnyal 
eredeti, nemzeti fogalom. Egy nemzet lelkében ki-
alakult tiszta, megengedett felfogása az istenség esz-
méjének. A mi magyar saját metafizikánk, mint 
Tóth Béla, a magyarság e rettenthetlen bajnoka, mon-
dotta, irta. Tanúbizonysága annak, hogyan fogja és 
érzi át a magyar a maga józan eszejárásával az 
istenség eszméjét az egész emberiség, de különösen 
a maga-maga lelke számára. Mikor ugyanis mi a 
magyarok Istenét emlegetjük : a magyar értelem ősi 
ereje ömlik felénk. Hivatkozik arra, hogy nekünk 
idegen, faragott isteneink sohasem voltak. Es egyet 
talált meg a kinyilatkoztatás fényénél, oly természete-
sen, oly szeliden, mint talán egy nép sem. A leg-
magasztosabb eszméhez, az Isten eszméjéhez emel-
kedett a magyar néplélek nemzeti gondolat kifejezésé-
vel és óhajtó hitével. Szent önzés, nemes büszkeség 
ez, mely hát legyen különcség, kivánom ezt a különc-
ségei minden nemzet, fiatal nemzet múltjának, mely 
azt a történeti részt hirdeti a magyarról, bogy sok 
biine volt, de van egy külön, egy nagy erénye, hogy 
nem tagadta meg Istenét soha ! De soha ! A nemzet 
Istene vol t . . . 

— És az is lesz mindig I — szólott bele a lelkes 
nő hangja az izzásig forrott férj beszédébe, mint 
valami ezüst harang. 

. . .Gyönyörű férfiú volt ez az én hitvalló úti-
társam ; de most, e percben szinte a fenségesnek, a 
felmagasztosultságnak fénye derengett magas, értel-
mes homloka körül, melyet a gyöngéd, puha női 
kéz fehér kendőjével törölt meg. Mintha a győzőnek 
homlokát érintette volna, hogy ha fáradt, pihentesse 
meg azokban a kezekben, melyek a nemes férfi 
út jaira mindig csak virágokat hintenek. 

És azután azokat a jóságos szemeket rávetette 
a bámuló hirlapiróra, mintha oda is, rá is az engesz-
telődés, a megadás sugarait óhajtaná önteni. 

— Lássa, uram, lássa — szólott, szinte angyalok 
nyelvén — milyen szépen fölvilágosíthatnák egymást 
az emberek. Hogy az emberek nem tudják meg-
érteni egymást, annak egyik legfőbb oka, mert nem 
akarják egymást meghallgatni. Milyen szép, hogy ön 
oly nyugodtan hallgatta férjemet, sietek megjegyezni. 
Aztán kiderült az arca, mintha valami bizalom ömlött 
volna el egész lényén. 

— Pedig még önnek türelemre lesz szüksége. 
Ó, a Mária-kultuszt nem hagyom ám. Arról is téves 
nézetei vannak, hirlapiró uram. Meghallgat még 
engem ? 

•— Nagyságos asszonyom, nemcsak kötelességem, 
de most már igazán lelkem szükségessége. Bár tudom, 
hogy kikapok. 

— 0, nem ! Nem ! Az ikerleikeket nem ostor-
heggyel, szeretettel fogjuk megszerezni. A türelmet 
türelemmel viszonzom m a j d . . . Jó lesz? 

A vonatunk nagyot zökken. 

— Kiszállani! . . . harminc pe r c . . . hangzott be 
kupénkba a kalauz tompa hangja. 

És mi kiszállottunk. Az állomás mellett, hűs fák 
árnyában kellemes sétánk esik. Egyszer csak szálló 
énekhang hallszik a közelből. 

— Hall ják? 
— Népének . . . 
Pár perc és mellettünk vonul el az országúton 

egy nagy búcsus-csapat. Zászlókkal, keresztekkel. 
— Holnapután Mária nevenapja lesz. Nem paran-

csolt, nem nyilvános iinnep. És mégis millióknak 
legbensőbb ünnepe. Halkan mondotta ezt a nő, 
de szemének pillantásával a hirlapiró tekintetének 
vágott. 

. . . A búcsúsok már elvonultak. Nyomukban föl-
hangzott az ősi ének: 

«Mária drága neve, 
Lelkünk édes öröme ! 

Mária !» 

Mi pedig újra beszállottunk a kupéba. És ped ig . . . 
a hirlapiró gondossága folytán olyan kupéba, ahol 
ezt a kis csatát nyugodtan folytathatjuk. 

A k e r e s z t é n y s é g é s k o r u n k . Irta : Bougaud Emil jroja 
lavali püspök. Fordították Szentannai (Spett) Gyula és 
Dobos Lajos. IV. kiadás. I. kötet. Kiadja négy pécsegy- * o m ' 
házmegyei pap. Pécs, 1912. 530 1. (Ara az öt kötetnek 
26 K., díszkiadásban 36 K. Fizethető havi 3 K. részle-
tekben is. Megrendelések küldendők Müller Károly 
plébános cimére Laskafalu Baranya m.) 

I. Bougaud öt kötetes müvének utolsó(III.) magyar 
kiadása húsz év előtt jelent meg s azóta teljesen elfo-
gyott úgy, hogy új kiadása vált szükségessé, amit most, 
jóllehet Spett Gyula nagyváradi kanonok életben van, 
négy pécsegyházmegyei pap eszközöl s ennek az új 
kiadásnak az I. kötete fekszik most előttünk. 

Egy öt kötetes kath. munkának négyszeri kiadása 
ritka jelenség nálunk s kétségtelenül a mű nagy kedvelt-
ségéről tesz tanúságot. De tagadhatatlan is, hogy nagyon 
szépen megírt egy munka ez, igazi művészi termék, 
teli francia esprit-vel, ötletességgel s oly előadással, 
mely, mint egy szép költemény, magával ragadja az 
olvasó képzelmét s szeretetre gyullasztja szivét az iró 
és műve iránt. Azonban nem minden a szerzőé ebben 
a könyvben s igazságtalanságot követnénk el, lia a 
magyar Bougaud-nál kizárólag csak a francia püspökre 
gondolnánk. Hogy ez a könyv a magyar közönségnek 
a tetszését annyira megnyerhette, abban tetemes része 
van Spett Gyulának, a fordítónak, kiről Kisfaludy Béla dr. 
annak idején úgy nyilatkozott előttem, hogy Spettnél 
jobb magyar műfordítót nem ismer. Pedig tudvalevőleg 
a két Kisfaludy unokája, mint ezt a «Kath. Szemle» 
első évfolyamaiból ismerjük, maga is kiváló stíl-mester 
volt. Szóval a magyar Bougaudban a stílus elragadóan 
szép. A francia szövegnek magyar tolmácsa igazán 
remekelt, s eszerint a közkedveltségnek ő is társszerzője. 

Jól tették tehát az új kiadók, hogy a művet a Spett-
féle fordításban változatlannl adták ki ; úgy szép az, 
ahogy van s számíthatnak is rá, hogy ebben a forrná-
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ban újból elfogy majd ; meri szó, ami szó, nagyon szép, 
fülbemászó egy olvasmány az. 

Nagy kelendősége annak a jele, hogy a szépen 
megírt kath. műveknek, még ha nagyobbak is, nálunk 
is lehet keletje. 

Ez a szembetűnő közkedveltség azonban feladatot 
ró a szakkritikusra is, hogy jól megnézze, mi az tulaj-
donképen, ami a nagyközönségnek annyira telszik. 
A szakkritikus szeme ugyanis valahogy máskép van 
alkotva, mint a nagyközönségé ; rideg egy szem az, mely 
akkor sem káprázik el, mikor a nagyközönség elkábulva, 
elbájolva tapsol örömében s azt mondja: jaj, de szépen 
ír ez az író vagy beszél ez a szónok, ha mindjárt nem is 
lud mindig számot adni arról, hogy voltakép mit is 
írt vagy mondott olyan nagyon szépen. 

Újból figyelmesen elolvastam tehát ezt az I. kötetet, 
melynek tárgya a : Vallás és vallástalanság s itélelem 
részben máskép alakult ki, mint a nagyközönségé. Azt 
a régi véleményemet kellett megújítanom róla, hogy, 
miként az imént mondottam, amint egyrészt jól tették 
az új kiadók, hogy Spett fordításán semmit se változ-
tattak, mert az egy tökéletes stilmunka : úgy másrészt 
nem egészen jól tette annak idején Spett, midőn a 
III. magyar kiadás előszavában ezt írta: E müvet úgy 
veszi a magyar közönség, amint szerzője a francia közön-
ségnek szánta. A derék fordítónak az eredeti mű tartal-
mán itt-ott változtatnia kellett volna; mert a francia 
esprit amilyen fölülmulhatatlan az előadás szépségében, 
ép annyira felületes olykor a tanok megalapozásában, 
illetőleg a kath. tanok szabatos visszaadásában. A forma 
mellett olykor kátyúba kerül nála a lényeg. Ez történt 
Bougaud-val is. 

A következőkben hadd tegyem meg tehát kritikai 
megjegyzéseimet erről a különben szép munkáról : ezzel 
tartozom az irodalmi érdeknek és a magam — szak-
tárgyának. d. 

¥ 

A b r a s s a i ö tvösség t ö r t é n e t e . Irta : Gyárfás 
Tihamér dr. főgimn. tanár. Brassó, 1912. 325 1. és szá-
mos kép. Ara 3 kor. 30 fill. 

Hogy a II. Géza alatt hazánkban letelepített szá-
szok magasra vitték a kulturában s gyönyörű műemlé-
keket hagytak az utódokra, a szepességi városokban 
(a templomokon, az oltárokon) ma is látható, az Erdély-
ben, a Bárcaságban letelepítettek kullurájának egyik ágá-
ról, az ötvösségről pedig a jelen monografia szól. 

Négy részre oszlik. A bevezető rész Erdély ötvös-
ségéről szól állalában s a brassai ötvöscéhről különö-
sen. A második rész a céh belső életét, a harmadik a 
brassai ötvösműveket mutatja be, a negyedik az ötvös-
művek jegyeivel foglalkozik. 

Egy darabja ez a régi társadalmi életnek, a maga 
szabályaival, fegyelmével, aminőt most sehol se látunk. 
S a szerző ezt mind apró kutatásaiból, elsárgult régi 
levelekről s más emlékekről valóban hangyaszorgalom-
mal állítolta össze s oly érdekesen irta meg, hogy 
szinte oda képzeljük magunkat abba a más világnézet-
től, más lelkiismerettől uralt régi időbe s elgondol-
kozunk azon, hogy azok a köznek alárendelt, fegyel-
mezett emberek mégis mennyire egyének tudlak ma-
radni s micsoda remek művészelű tárgyakat tudtak 
előállítani. 

Gyárfás azon volt, hogy ne csak a fönnmaradt 
emlékeket (arany-ezüst kelyheket, kupákat, tányérokat, 
kardokat, öveket stb.) állítsa össze s jellemezze, hanem 
még a céhbeliek neveit is fölelevenítette, amennyire 
ez a meglelhető forrásokból csak lehetséges volt. 

Nagy és szép munkát végzett, mely neki a magyar 
művelődéstörténet művelői előtt becsületet fog szerezni, 
ha azt már előbbi kulaló müvei állal meg nem sze-
rezte volna. Ez aztán a főgimn. tanár, ki iskolai mun-
kája mellett a tudomány művelésének is tud élni s ilyen 
műveket alkotni ! 

A sok szép ismeret mellett azonban, melyet köny-
vében nyújt, én olyasmit is tanultam az adataiból, 
amire ö talán nem is gondolt, azt, hogy régi királyaink-
nak, hogy mai kifejezéssel jellemezzem, nagyon rossz 
nemzetiségi politikájuk volt, melynek mi most meg-
adjuk az árát. 

Abba a brassai ötvöscéhbe csak német nyelvűt volt 
szabad mesternek fölvenni és ezt királyaink erősítették 
meg s különben is sok más privilégiummal látták el a 
szász lelepílvényeseket. Az ilyen népcsoportnak eo ipso 
mindenkorra zárt testületnek kellett maradnia, aminek 
kettős hátránya lett : se ő nem törekedett testvériesülni 
a magyarral, se a magyart művelődésének szférájába 
be nem vonla. Nem művelődhetett mellette, nem fog-
ták be a mesterségekbe, amire pedig nagy szüksége 
lett volna. Csodálkozhalunk-e ilyen múlt után nemzeti-
ségeink mai magatartásán? S azon, hogy a magyar soha-
sem szerette meg a munkát? 

A szászok ilt a magyar földön is — pedig kivált-
ságolt Királyföldnek nevezlék ott Erdélyben — szászok-
nak, németeknek maradtak; a reformáció is nekik 
kelleti először, mert német volt s németek a mai napig. 
Van-e ország, melynek kebelében ilyen alakulásokat 
találnánk ? Apró államokat az államban ? 

No de lia szász műveltségről is szól ez a könyv, 
egy vigasztaló van benne, hogy végre is magyar ember 
ilia meg s olyan szépen és annyi tudással, mely vete-
kedik a régi szász mesterek alakító művészetével. x. 

¥ 

I)r. Paul Schanz: Apoloçjie de s C h r i s t e n t u m s . 
Vierte, vermehrte und verbesserte Auflage, herausgege-
ben von Dr. W. Koch. Erster Teil : Gott und die Natur. 
Herder, Freiburg i. Br. 1910. IX+848 S. Ivötve 12 Mk. 

II. Ez a kötet általában a vallásról, az istenmegis-
merés különféle módjairól, Isten létezésének érveiről, a 
lélekről, a bibliai teremtéstörténetről, az emberiség egy-
ségéről s koráról, és a vízözönről tárgyal. A valóságos 
önálló értekezésszámba menő §-okban bőven megvitat 
minden kérdést, ami csak kapcsolatban áll az említett 
főbb tételekkel. 

Figyelmet keltő az a módszer, ahogyan a szerző az 
istenérvekkel foglalkozik. Bölcselőink s nyomukon a 
hitvédelmi könyvek szerzői átlag ugyanazon minta sze-
rint dolgozzák ki a kozmologikus istenérvet, t. i. az 
okozatról az okra következtetve. A bizonyításnak ez az 
útja az okság elvén nyugvó «via causalitatis». Már most 
az okság elve vagy a nagy természetre, mint egészre, 
és minden dolog általános tulajdonságaira alkalmaz-
ható, vagy pe:lig korlátozható a dolgoknak csupán egyes 
klasszisaira és ezek tulajdonságaira. Schanz a rendes 
úttól eltérőleg az utóbbin jár, amikor a világtani érvet 
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a lények csoportjai szerint négy fokozatra osztva (kezdet 
és vég, az élet, növény és állat, állat és ember), mind-
egyikből külön vonja le a következtetést. Módszeréhez 
következetes maradt a teleologikus érv tárgyalásánál is, 
és a célszerűség s a célratörés konstatálásában fokoza-
tosan halad a szervetlenről a szervesre, növényről az 
állatra, állatról az emberre. És csak ezután adja pár 
oldalon szent Tamás ismeretes öt érvét, amelyek az egy-
séges nagy világot s az összes lényeknek általános tu-
lajdonságait tartják szem előtt. Schanz ilyetén eljárá-
sának megvan az a nagy előnye, hogy így sokkal több 
alkalom kínálkozott neki az empirikus szemlélődésre s 
a természettudomány eredményeinek felhasználására. 

Az okság elvének megítélésénél a szerző szembe-
helyezkedik Kleutgen, Balmes, Liberatore, Pesch, Rein-
hold stb. neoscholastikus felfogásával, amely az okság 
elvében elemző Ítéletet lát, hanem azt egyszerűen az ész 
posztulátumának, apriorikus evidens alapigazságnak 
tartja (20ö. 1.) A hexaëmeron értelmezését tárgyalva, 
joggal veti el a verbális és a restiluciós theóriákat; de 
már a konkordisztikus ellen bizonyára sokan nem fog-
nak oly nyíltan állást foglalni, mint ezt szerzőnk teszi, 
az idealisztikus javára, amely Mózes leírásában csak 
vallási eszméknek (az egy Isten teremtett mindent, a 
sabbath ünnepe) igazolását látja, és a tényleges világ-
fejlődés s a hexacmeron közt elégnek tart felvenni némi 
analógiát. (713. 1. s köv.) A könyv egy mondata (724. 1, 
1. bekezdés) azt a benyomást kelti, mintha a szerző 
csak a hit és erkölcs dolgában tartaná az inspirációt; 
pedig az ezen vélemény mellett emlegetni szokott tri-
enti zsiuatszöveg — «nemo suae prudentiae innixus, 
in rebus fidei et moruni sacram Scripturam . . . inter-
pretari audeal» — szemmelláthatóan csak a szent köny-
vek értelmezéséről beszél. Az inspirációt ellenben kiter-
jeszti «ad libros sacros integros cum omnibus paiiibus». 

Bő irodalmi jegyzeteiben jóleső örömmel vettük észre 
egy kiváló tudósunknak, Giessvvein Sándornak munká-
jára való hivatkozást is. (389. 1.) Tóth Tihamér dr. 

* 
Megjelent : 

A z ő s k e r e s z t é n y s é f j 1>ő 1. 

Dogmatörténeti tanulmányok. 

Irta : Dudek János dr. 
E l s ó k ö t e t . 

Tarta lma: Előszó. — A «dogmátlan» őskeresz-
ténység.— Az eucharistia szentsége a Didachéban.— 
A csoda hajdan és most. — Az őskeresztény áldozat Ire-
neusig. (A szentmise az ősegyházban.) 

* 
A katholicizmus serényen dolgozó ellenfelei ez 

időszerint nem a filozófiával, hanem a történelem 
segítségével igyekeznek aláásni vallásunk alapjait. 
Nem arra fektetnek súlyt, mint még két-három év-
tized előtt, hogy dogmáink észellenesek, hanem arra, 
hogy történelemellenesek, hogy nem a Jézus hagya-
tékából valók; hanem a kereszténységbe később be-
csempészett idegen elem, mely annyi tiszteletet ér-
demel csak, mint bármely más, a történelem folya-

mán felmerült s az emberiség kiválóbbjai által ki-
gondolt tanrendszer. 

Bámulatraméltó szorgalommal kutatják föl e 
célból az őskeresztény irodalom fönnmaradt termé-
keit s általok igyekeznek igazolni a katholicizmus 
eme tisztára vett emberi eredetét. 

A jelen mű négy fontos dogmatikus kérdésben 
foglalkozik eme modern kutatások eredményeivel s 
igazolja a kath. álláspontot. Bizonyára érdekelni fogja 
mindazokat, akiknek szivén fekszik vallási tételeik 
mai felfogás szerint való tudományos bevitatása. 

Ára 4 kor. Kapható a Szent-István-Társulat könyv-
kereskedésében. (Kecskeméti-utca 2.) 

A T i s z á n t ú 1-nak, a Nagyváradon megjelenő kath. poli-
tikai napilapnak, abból az alkalomból, hogy «terjedelemben, 
elevenségben újjászületve», szept. 1-vel új fegyverzetben 
jelent meg, hogy «járja a krisztusi igazság útját tovább», 
őszintén gratulálunk. A folytonos hátramenések között oly 
jól esik az itt-ott észrevehető előremenés — a magyar kath. 
sajtó terén. 

I'. Kalocsa. Egy kis ideig várnia kell. 
B. Alsócsernáton. Értesítése a mult számra elkésett. 
B. Budapest. Némely világi katholikusnak a mutoga-

tott katholicitása úgy látszik fejős tehenül szolgál, kivált ha 
a felsőbb körökben balekokra talál. A vezető férfiaknak 
mégis csak élesebb szemmel s kevesebb hiúsággal kellene 
birniok s észre kellene azt vcnniök, ki az, akinek alázatos 
kézcsókját s mézes-mázos beszédét folyton egy-egy praesta 
quaesumjts követi. Az ilyen huncutot ki kellene ebrudalni, 
mert a nem hizelgő érdemesek elől szedi el a kenyeret. 

M. Budapest. Azt a frázist, hogy «az érdem ott kezdő-
dik, ahol a kötelesség végződik» végre jó volna elhagyni ; 
mert gyakorlatilag nem igaz, dogmatikailag pedig igen nagy 
tévedés. Minden erkölcsileg jó cselekedet érdemszerző, mi-
után az axiologia tanítása szerint az érdem nem egyéb, mint 
az erkölcsi cselekedetnek az a tulajdonsága, mely jutalomra 
vagy büntetésre méltóvá teszi. A kötelesség teljesítés sem 
egyéb erkölcsileg jól végzett cselekedetnél, tehát nagyon 
is megilleti az a tulajdonság. Az a frázis Dionysius Carthusia-
nustól (f 1471) származik, akit megtévesztett Jézus egyik 
nyilatkozata : mikor mindent megtettetek, ami parancsolva 
van nektek, mondjá tok: haszontalan szolgák vagyunk, amit 
meg kellett cselekednünk, azt cselekedtük. (Luk. 17, 10.) 
Ennek folytán azt gondolta, hogy csak a kötelességen túl-
menő cselekedetek (opera supererogatoria) érdemszerzők. 
Pedig Jézus arha szavaival nem a kötelességteljesítésnek az 
érdemét tagadta, hanem alázatosságra intette tanítványait. 

TARTALOM: Mit örökölt a hittudomány Krisztus 
Urunktól és az apostoloktól a Szentírásban ? I. Breznay 
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I. Soltész Béla dr.-tól. — A görög szertartású katho-
likusok elkülönző privilégiumai és a katholikus egység. 
II. (Vége.) Jenei Bélától. — Utaljuk-e a vallástan taní-
tását a családi körbe? II. (Vége.) Maróthitól.— Egyházi 
világkrónika. —y —Za.-tól. — Tájképek. XVI. (Mária 
drága neve.) Mestertől. — Bougaud : Kereszténység és 
korunk. (Új kiadás.) I. d.-től. — Gyárfás : A brassai 
ötvösség története, x.-től. — Schanz : Apologie des 
Christentums. (IV. kiad.) II. (Vége.) Tóth Tihamér 
dr.-tól. — Megjelent : Az őskereszténységből. Dudektöl. — 
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FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Mit örökölt a hittudomány JÇriszlus Urunktól 
és az apostoloktól a Szentírásban ? (IL) 

Theologusnak, ki a hit tudomány magaslatain és 
mélységeiben egyaránt otthonosságot óhajt szerezni, 
hivatásbeli kötelessége a hit igazságainak egyszerű, 
hisztorikus tudomásvételével meg nem elégedni. Neki 
tovább kell mennie, tovább kell kutatnia. Neki nem 
elég csak tudni a tényállást, hogy mi történt s mi 
van mondva a Szentírásban, például, hogy Krisztus 
Urunk halottaiból feltámadott, hogy a bűnösöknek 
penitenciát kell tartaniok stb; hanem neki a kritika 
és az okoskodás útjára kell lépnie, és amennyire 
a keresztény hit fenséges és legfenségesebb tárgyai-
nak titokba burkolt természete és az emberi ész 
végessége megengedi, a tényeknek s a tanoknak okát 
kell adnia: szóval mindent, amit csak lehet, eviden-
ciára kell emelnie ; bensőre, az ész világánál átkutat-
hatókat, külső evidenciára, amik az emberi ész vilá-
gító erejének hatáskörét felülmúlják.1 

Miről van most itten szó ? 
Arról van szó, hogy Krisztus Urunk és az apos-

tolok nekünk a Szentírásban nemcsak hitigazságokat 
-— nemcsak tudományos tárgyat, — hagytak örök-
ségbe, hanem a hi t tudomány alaki alkotó elemét is 
alapvonalaiban kipontozva készen hagyták nekünk. 
Ezt mi fentebb, az előző cikkelyben, pozitív módon 
vagyis tényállást megállapító történeti módszer szerint, 
Krisztus Urunk és az apostolok szájából fakadt idé-
zetekkel, igazoltuk. Ez a történeti bizonyítás, magában 
véve, és az ő külön célját tekintve, világos hogy 
nagyon elégséges és viszonylagosan véve tökéletes. 
Ez a bizonyítás alkotja meg a pozitív hittudományt. 

1 Nagyon találóan és tanulságosan mutat rá Deniíle kuta-
tásai nyomán, Mihályíi Ákos dr., A papnevelés története és 
elmélete c. k.-ben, az I. 53. 1, arra a tévedésre, mely eddig 
a tudomány-egyetemek keletkezéséről széles körben volt el-
terjedve, mintha azok gépiesen alakultak volna ki az addigi 
«kiváló püspöki és kolostori iskolákból.» Nem így történt a 
dolog. Az ellenállhatatlan emberi tudásvágy az addigi po-
sitiv, történeti okmányokból bizonyító módszer mellé egy 
másik módszert — az elmélődőt, a hivő észből okoskodó! és 
vitatkozót, — állított fel s ez volt «a kiinduló pont az első 
két egyetem, a párisi és bolognai keletkezéséhez.» 

De az emberi ész tudásvágya ezzel teljesen nincs 
kielégítve. Tudni akarja a hittudásban az emberi ész 
azt is, miért maradt nekünk Krisztus Urunktól és az 
apostoloktól a Szentírásban örökségbe nemcsak a 
hit tudomány anyagi alkotó eleme, a hittárgy, hanem 
a hi t tudománynak alaki alkotó eleme is alapvonalai-
ban kipontozva, vagyis a három hittudományi mód-
szer alakzataiban mintául hagyva? 

Hogy miért történt ez így, ex-re nézve kielégítő 
s ha lehet egyúttal kimerítő feleletet csak úgy ad-
hatunk, ha rálépünk az elmélődő módszer eljárá-
sának útjára s kutató pillantásokat vetünk a hit és 
a hi t tudomány közt levő összefüggésbe, viszonyba. 
Mi a hit mint cselekedet s mi a hit tudomány szintén 
mint cselekedet? Ennek a két kérdésnek megfejté-
séből derül világosság arra a kérdésre, miért történt 
az, hogy Krisztus Urunk és az apostolok az utókorra 
nemcsak a hit és a hit tudomány tárgyát hagyomá-
nyozták, hanem ezzel kapcsolatosan a hit tudomány 
alaki alkotó elemének alapvonalait megfelelő, apró 
mintákban is örökségbe hagyták? 

A dolog igen egyszerű. Mindakét cselekedet ben-
nünk, — a hit is mint cselekedet, a hi t tudomány is 
mint cselekedet — ugyanazon egy tehetségnek, az 
észnek cselekedete, — az ész ítélése, a mely mind 
a két esetben másképp és másképp alakul. Az isteni 
hit ugyanis, mint cselekedet, eszünk Ítélete, mely 
akaratunk jóindulatától függ és hozzá isteni kegyelem 
is elkerülhetetlenül szükséges és Isten tekintélyén 
alapszik. Máskép alakul a hit tudomány mint csele-
kedet. Ez is eszünk Ítélete, okokba való saját belá-
tásunk alapján, akaratunk tetszésétől függetlenül, s 
isteni kegyelem az ő (a hit tudományos ítélet) lénye-
géhez nem szükséges. Mikor szent Pál apostol azt 
mondta : «Scio cui credidi, et certus sum,» vagyis : 
«Világosan látom lelkemben, kinek hittem, és bizo-
nyosságban vagyok», akkor ő eszével három ítéletet 
fejezett ki : scio, credidi, certus sum. Az első a hit-
alapozó tudomány ítélete, a második a hit ítélete, a 
harmadik — a hit és a hit tudomány együttes ítélete. 
Mind itélet s mind az ész ítélete. Megegyeznek abban, 
hogy egy alanyból — az emberi észből — fakadnak 
s egy az anyagi tárgyuk is, — de máskép és más-
kép jönnek létre vagyis más és más az indító 
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okuk, az alaki tárgyuk, továbbá más és más lete-
sülésüknek a módja is. 

Példában világosabb lesz a dolog. Mikor hiszem 
azt, hogy Jézus Krisztus az Isten egyszülött Fia, 
akkor ennek az Ítéletnek eszemben való kialakítására 
engem az birt rá, mert az Isten igazmondó. A hit 
cselekedetének indító oka tehát az Isten tekintélye. 
Mikor ugyanezt a hitigazságot tudományos kutatás 
és bizonyítás erejével evidenciára — itt persze csak 
külső, történeti evidenciáról lehet szó -— emelem : 
akkor Ítéletemnek s a vele kapcsolatos meggyőző-
désemnek közvetetlenül nem az Isten tekintélye, 
hanem saját eszem belátása vagyis az az evidencia, 
az a szembeszökőség az indító oka, melyet történeti 
bizonyítással eszem derített hitem tárgyára, amely 
ebben az esetben teljes titok. Vegyünk fel olyan hit-
tárgyat, amely egyúttal benső evidenciára emelhető, 
de bár nem titok, hit tárgya is, mert ki van nyilat-
koztatva, p. «bűnbánatot tartsatok», «tiszteljed atyádat 
és anyádat» stb. Mikor a hittudós az ily hitigazsá-
gokat igaz erkölcsi elveknek tartja, azért, mert Isten 
kinyilatkoztatta, akkor ő hisz; mikor a dolog termé-
szetéből fakadó szembeszökőségből kiindulva tartja 
igazaknak, akkor a tudomány cselekedetét végzi, tudo-
mányos aktust, tudományos ítéletet fejez ki. Vegyünk 
fel harmadsorban olyan hittárgyat, a melyben mély-
séges titok homálya és úgyszólván kézzelfogható 
szembeszökőség karöltve, együttesen kopogtatnak 
ítélet végett az emberi ész ajtaján. Például, miféle 
és hányféle cselekedetet gyakorol az emberi ész akkor, 
ha szembe kerül ezzel az igazsággal : Jézus Krisztus 
halottaiból saját erejéből feltámadt. Ebben a tételben, 
amely hittétel, három tényre vonatkozó három Ítélet 
foglaltatik : Jézus Krisztus valóban meghalt ; feltámadt ; 
saját erejéből. Ez a példa azért nevezetes, mert 
raj ta be lehet bizonyítani azt, hogy a hittudomány 
ugyanazon bizonyítékokkal és evidenciákkal dolgozik, 
mint a többi tudományágak, — lénytanival, logi-
kaival, fizikaival és morálissal : — minél fogva igazság-
talanul veti neki szemére a tudákos elfogultság, hogy 
nem tudomány, vagy hogy tudományos értékre nézve 
nem egyenrangú a többi tudománnyal. 

Lássuk a dolgot részletesen 1 
«Jézus Krisztus meghalt» keresztény hitigazság. 

Titok annyiban, hogy isteni személy, — Isten 
hogyan tudott meghalni? Katholikus hittel hiszem, 
mert Szentirás, Szenthagyomány és a tanító Egyház 
Isten tekintélyére utalva tanítják. De tudományosan 
is be lehet bizonyítani vagyis evidenciára is lehet 
emelni, még pedig úgy, hogy a teljes tudományos 
értékű evidenciáknak háromja ragyogja be, és pedig 
a) a történeti vagyis erkölcsi, mert hiszen okmá-
nyokkal és emberekkel lehet bizonyítani, jobban, 
fényesebben, mint a történelemnek bármely más 
tényét; b) a fizikai, mert kétségbe vonhatatlan 
tény, hogy Krisztus Urunk szivét keresztül szúrták, 
vagyis okvetetlenül el kellett véreznie, ha nem gyilkos 

sebeiből, a mi úgy is történt,2 hát akkor keresztül-
fúrt szivéből, a hol a vér már feloldásnak indúlt ; c) 
a logikai, a mely a halálos gyilkosság és a bekövetkezett 
halál közt levő, vasnál keményebb konzekvenciában 
rejlik. 

«Jézus Krisztus feltámadott.» Keresztény hitigaz-
ság. Hittilok annyiban, hogy ember hogyan tudott 
fel támadni? Katholikus hittel hiszem, a fenti három 
motívum credibilitatis (Szentirás, Szenthagyomány 
Egyház tanítása) s az egyetlen isteni hitinditék 
(motívum credendi) t. i. Isten tekintélye alapján. De 
tudományosan is be lehet bizonyítani, vagyis eviden-
ciára is lehet emelni, amelyben ismét háromféle evi-
dencia foglaltatik: a) az apostolok és akik az Üdvö-
zítőt feltámadása után érzékeikkel érzékelték, fizikai 
evidenciája, b) a történeti bizonyítás világraszóló evi-
denciája, és ezzel a két evidenciával kapcsolatosan 
c) a logika vaskonzekvenciájának evidenciája. 

«Jézus Krisztus saját erejéből támadt fel.» Keresz-
tény hitigazság. Teljes hittitok. Katholikus hittel 
hisszük, a három motívum credibilitatis (Szentirás, 
Szenthagyomány, Egyház tanítása) s az egyetlen és 
mindenek felett való isteni hitindíték (motívum 
credendi) t. i. Isten tekintélye alapján. De tudo-
mányosan is be lehet bizonyítani, vagyis evidenciára 
is lehet emelni, még pedig a benne való hitet meg-
előzőleg, csupán történeti vagyis erkölcsi, de legfőbb 
fokú evidenciára ; a benne való hitet követőleg, lény-
tani (metafizikai) és logikai evidenciára, amennyi-
ben aki hiszi Jézus isteni személyiségét, annak az 
evidencia legmagasabb fokán, a lénytani fokon jele-
nik meg lelki szeme előtt Jézus emberi természete 
fölött a lehetősége sőt kész valósága is annak az 
átalakulásnak, melyet feltámadásnak nevezünk. Az 
isteni mindenhatóságból folyó lehetőség egyfelől és 
másrészről az emberi természetet életközösségbe föl-
vett isteni személyiség egymáshoz való viszonyának 
konzekvenciájában pedig az ember esze kétség-
telenül a logikai konzekvencia vasfegyelme alá kerül. 

Abból a kettős tényből már most, hogy 1. a hit-
nek mint cselekedetnek és a hi t tudománynak szin-
tén mint cselekedetnek az alanya bennünk, bár más-
kép és másép, az ész; továbbá 2. abból, hogy eszünk 
az Istentől belénk oltott tudás ösztönénél fogva, 
mint diszkurzív ész, meg nem nyugszik addig, míg 
a neki lehetséges tudomásvétel minden fokán át 
nem halad : ebből a kettős tényből most már világo-
san következik a felelet a feltett kérdésre, hogy 
Krisztus Urunk és az apostolok, kik hithirdetésre, 
nem hit tudomány terjesztésére valának hivatva, miért 
kapcsolták a hithirdetésbe vagyis az emberiség 
evangelizációjába a hit tudomány módszereinek meg-
alapozását, sőt hogy más hasonlattal is éljünk, kikel-
tését és kialakítását is b e ? 

Nos, vájjon tehát miért történt ez? 
Azért, mert a diszkurziv emberi ész természete 

ezt kívánta; azért, mert az emberi észnek — ez — 
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szükséglete.1 Gondoljunk például keresztelő szent 
Jánosnak arra az esetére, midőn hallgatóinak hűn-
bánatot hirdetett. A gyakorlati, az erkölcsi hittétel, 
amelyet hirdetett, így szólott: «Poenitentiam agite», 
bűnbánatot tartsatok!2 Ez a parancsoló hangon 
szóló felhívás mázsás súllyal nyomakodott a nagy 
próféta ajkairól a hallgatók szivére. De hogy a bűn-
höz tapadt szivek a bűnben való megátalkodás 
veszedelmétől visszariadjanak, a nagy próféta hallga-
tóinak eszéhez fordulva kimondta a bűnbánatra 
indító nagy okot is: «quia appropinquavit regnum 
coelorum, mert elközelgetett mennyeknek országa».3 

Szent János okadatolása ebben az esetben valóságos 
szillogizmus, de csonka, u. n. enthymema, melyben 
csak az egyik praemissa van kimondva.4 Alakilag 
teljes szillogizmussá kiépítve és kiszélesítve a nagy 
próféta okadatolása így fest: 

Elközelgetett mennyeknek országa, 
Amelybe a bűnösök csak bűnbánat utján juthatnak be. 
Ti bűnösök vagytok. 
Tehát tartsatok bűnbánatot ! 

Ime, világos, hogy az Úr űttörő legnagyobb 
prófétája az ő okadatoló penitenciahirdetésével az 
üdvösségre szomjazó lelkeknek nemcsak hitszükség-
letét s engedelmességre hajló készségét elégítette ki ; 
hanem kielégítette tudásvágyát, kielégítette okos-
kodásra hajtó ösztönét is. 

így jártak el gyakran maga Krisztus Urunk és 
az apostolok is hallgatóikkal szemben.5 Isten igéjé-
nek, az isteni hitnek hirdetésébe hit tudományos 
okadatolásokat és okfejtéseket is vegyítettek. Miért? 
Mert, amint láttuk, ezt az emberi ész okoskodó ösz-
töne megkövetelte s a hithirdetés, az evangelizáció 
természete megengedte. Egy és ugyanaz az emberi 

1 Jézus Krisztusban az oka annak, hogy az emberiség 
evangelizációjába a hittudomány keltésének módszereit is 
gyakran beleszőtte, máskép alakult, mint az apostolokban. 
Ezek az apostolok, — saját természetük ösztönénél fogva is 
ösztökélve valának arra, liogy evangeliumi hirdetésükbe a 
hittudományos bizonyítás módszereit belevegyitsék ; míg 
Krisztus Urunkat, kinek az isteni mindentudóság állt rendel-
kezésére, nem saját természeti szüksége, hanem csupán a 
hit megértésére vágyó (fides quaerens intellectum) emberi 
természet iránt való kegyelmesség vezette, mikor a csodák-
kal és jövendölésekkel való isteni bizonyítás köréből az 
emberi tudományos okoskodás és bizonyítás körébe leeresz-
kedett. 

2 Sz. Máté, I ; 2. 
s U. o. 
4 Aristoteles enthymema alatt mást értett, mint most 

értenek a filozofusok. Nála enthymema oly következtetés, 
amelynek csak probabilis, valószerű ereje van, mert a 
praemissák egyike csak valószínű. A mai filozófiában enthy-
mema az a következtetés (szillogizmus), melyben csak az 
egyik előtétel van kimondva, a másik, mint könnyen feltalál-
ható, el van hallgatva, de mindkettő nem puszta valószínű-
ség, hanem teljes bizonyosság megalapozására alkalmas a 
konklúzióban. V. ö. Gredt 0 . S. B. Elementa philosopliiae 
aristotelico-thomisticae. Romae, 1899. I. 64 et 66. 

5 Lásd a jelzett könyv példatárát s a fenti idézeteket. 

ész nyert kielégítést a hit egyszerű hirdetésében s a 
hittételek megokolásában, vagy az azokból folyó 
okfejtésekben. 

Breznay Béla dr. 

Xínnepredukció és a polgári szünnapok-
I. 

X.Pius pápa a «Supremi disciplinae» (1911. júl. 2.) 
motuproprioval a Gergely-naptár parancsolt egyházi 
ünnepeinek sorából törölte Gyertyaszentelő B.-A., 
Gyümölcsoltó B.-A ünnepeit, Húsvét és Pünkösd 
másnapját, Űrnapját, Kisasszonynapját és Karácsony 
másnapját , valamint bármely más nemzeti vagy helyi 
(parancsolt vagy fogadalmi) ünnepet. 

Az említett motuproprio IV. pontjában a Szent-
séges Atya megengedte, hogy a püspökök kérhetik 
némely most eltörölt ünnepnek meghagyását a pápá-
tól. Magyarországra nézve 1911. aug. 31-én Őszent-
sége meg is adta azt az ideiglenes kedvezményt, 
hogy 1912. év folyamán még a régi ünnepi rend 
maradjon meg Magyarországban. 

A biboros-hercegprimásnak a magyar püspöki 
kar nevében 1912. jan. 28-án a S. C. Conc.-hoz inté-
zett kérését azonban — a régi ünnepi rend állandó 
meghagyását illetőleg a Szentséges Atya nem tel-
jesítette; és ebbeli határozatát általános alakban (a 
világ egyéb részeinek hasonló kérelmeire való tekin-
tettel) szövegezett, 1911. május 3-iki közleménnyel 
hozta az «Acta Ap. Sedis» útján tudtára az érde-
kelt püspököknek, de egyben elő is adta abbeli kíván-
ságát, hogy az eltörölt ünnepek templomi megülését, 
a szokott ünnepélyességgel, a jövőre nézve ő is óhajtja, 
miért is a hivek erre külön is buzdílandók lesznek 
a lelkészkedő papok által; maga a pápa az ünnepek 
ezen önkéntes megülését azzal igyekszik előmozdítani, 
hogy az imént eltörölt ünnepekre eső bojt alól is 
megadja a motuproprio-ban még csak a kötelező 
ünnepekre korlátolt böjti dispenzációt, az Úrnapra 
nézve pedig megengedi a körmenet tartását is az 
eddigi napon, anélkül mégis, hogy ezáltal e nap 
(Pünkösd után második csütörtök) kötelező ünneppé 
változnék vissza. 

A S. Congregatio Concilii praefectusa, Gennari 
bíboros, 1912. jún. 11-én kelt levélben közölte Magyar-
oi'szág" biboros-hercegprimásával az 1912. máj. 3-iki 
pápai döntést, mint erre is Oszentségének válaszát 
azzal, hogy a motuproprio ünnepi rendje jövő évtől 
fogva betartandó lesz Magyarországon is, Szent István 
király ünnepére nézve azonban úgy rendelkezik, 
hogy ez, mivel úgyis nemzeti ünnep, továbbra is, 
mint egyházi ünnep is megtartható, de a jövőben a 
szolgai munkától való tartózkodás e napon ne legyen 
bűn terhe alatt kötelező. 

Még fölemlítendő a S. C. Conc.-nak 1911. aug. 8-iki 
resoluciója, amely (ad II.) kimondja, hogy a most 
eltörölt ünnepek a székes- és társaskáptalanokba 
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továbbra is az eddigi ünnepélyességgel tartandók 
meg, úgy a szentmisét, mint a vesperát illetőleg. 

II. 

Ha az imént előadott törvényhozási anyagot 
figyelemmel szemügyre vesszük és egyúttal megfon-
toljuk azt, hogy az ünnepek megülésének egyházi 
oldalán kívül van világi, polgári oldala is (szünnapok), 
az új ünnepi rend végrehajtása körül a következő 
dilemma merül föl : 

1. Ha némely régibb ünnepek el vannak törölve, 
akkor ezen ünnepekre nézve az egyház a politikai 
hatóságokkal szemben az iskolai, vagy a törvényke-
zési, vagy a hivatali szünnapokat illetőleg már nem 
hivatkozhatik híveinek az ünnepek kötelező megtar-
tásából származó akadályozottságára és így nem 
tehet ellenvetést az ellen, hogy a politikai hatóságok : 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter az iskolákra, 
az igazságügyminiszter a bíróságokra nézve és a 
különböző összes resszort-miniszterek az alattuk álló 
hivatalokra nézve a pápa által törölt ünnepeket az 
iskolai, törvénykezési, illetőleg hivatali szünnapok 
lajstromából töröljék, illetőleg az e törlés iránt való 
intézkedéseket megtegyék és így a maguk részéről is 
előmozdítsák azt, amit a pápa is akart és a motu-
proprioban ki is fejezett, t. i. hogy ezen volt ünnepek 
ezentúl köznapokká, rendes kereseti és munkana-
pokká változzanak. 

2. Ha viszont a hívektől az egyház valóban el-
várja a jövőben is, hogy az eltörölt ünnepeken is a 
templomba jöj jenek; ha a lelkészektől is elvárja 
vagy pláne nekik talán meg is parancsolja, hogy ők 
az istentiszteletet az eddigi fénnyel és ünnepélyesség-
gel tartsák meg az eltörölt ünnepeken : akkor az 
egyháznak olyan országokban, ahol ezen ünnepeket 
a politikai hatóságok eddig elismerték (így nálunk is), 
arra kell törekednie, hogy az eltörölt ünnepek ma-
radjanak meg továbbra is polgári szünnapoknak, 
tehát polgárilag megülendő napoknak, hogy így a 
gyermekek az iskola által, a peres felek a bíróság 
által, a mindenféle hivatalnokok és alkalmazottak a 
hivatal által vissza ne tartassanak az isteni tisztelettől, 
mert különben üres templomokban, talán csak néhány 
ájtatos személy jelenlétében fog az ünnepélyes isteni-
tisztelet lefolyni és kellő szükség nélkül fog a lel-
készkedő papság az ünnepi (késői) szentmisék, szó-
noklatok és egyéb szent szolgálatok tartásával meg-
terheltetni. 

Ezen dilemma elől nem lehet kitérni, annak 
vagy egyik, vagy másik része mellé kell állania a 
magyar katholikus egyház vezetőinek és pedig még 
ezen polgári év vége előtt. 

A dilemma 1. részében említeti polgári szünnap-
törlés kétségtelenül, ha nem is gyorsan és egyszerre, 
be fog következni, amint a motuproprio úgy fog 
hatályba léptettetni és a politikai hatóságokkal közöl-
tetni, hogy a szóban levő ünnepek a Gergely-féle 

naptár parancsolt ünnepei közül a pápa által töröl-
tettek. 

Ezen polgári szünnap-törlés csak a bíróságokra 
nézve tenne szükségessé törvényhozási intézkedést 
(az 1840 : XV. t.-c. II. R. 201. §., 1868 : LIV. t.-c. 
255. §-ai, az 1876: XXVII. t.-c. 193. §-a és egyéb tör-
vények volnának e tekintetben hatályon kívül helye-
zendők1), míg az iskolai és hivatali szünnapokat a 
resszort-miniszterek saját hatáskörükben megszün-
tettetik bármikor, mert azok nem törvényileg, hanem 
rendeletileg vannak szabályozva. (Lásd : 1875. é. szept. 
2. a polgári községi iskolasszékek számára szóló vk. 
min. utasítás 49. §., 1876. szept. 2. és az 53.000/1909. 
é. az állami népiskolák gondnoksága számára szóló 
utasítások 39, illetőleg 49.§-ai, amely utóbbi §-hoz iga-
zodik a püspöki kar által 1911. ápr. 28-án kibo-
csátott «Rendszabályok» 148. §-a.) 

Hogy azután ezen iskolai, birósági és hivatali 
szünnapok eltörlése után a kereskedelmi és ipari 
élet is köznapokként fogja kezelni a napokat, az 
világos,mert hiszen ezen két foglalkozási ágban eddigelé 
is a katholikus ünnepeket csakis a kereskedő vagy 
iparos egyéni felfogása vagy alkalmazkodása tette 
szünnapokká, mert a vasárnapokat és Szent István 
napját kivéve, a kereskedelmi és ipari munka nincsen 
korlátozva sem törvény — eltekintve az 1868:LIII. 
t.-c. 19. §-ától — sem rendelet által; hiszen már 
eddig sem volt a hétközbe eső katholikus ünnep-
napok megülése általános, sok helyen dolgoztak már 
eddig is e napokon, még nyilvános helyeken is. 

A dilemma 2-ik részében említett és a pápa 
által is kívánatosnak mondott cél (t. i. ez ünnepek 
további önkéntes megülése) viszont bizonyára meddő-
nek fog bizonyulni, ha a polgári szünnapok meg-
maradását nem tudjuk biztosítani. 

Ennek biztosítása pedig az országos kormányhoz 
intézendő kérelem mikénti formulázásától és a kor-
mány jóindulatától függ. 

A hivek általában inkább a régi ünneplés foly-
tatása mellett vannak, épen így a tanulók, tanítók, 
hivatalnokok ; és valószínűleg a bírák és a perlekedő 
felek is. Ezeken tehát nem fogna múlni a dolog. 

A formula találása azonban nem könnyű dolog. 
A dilemma első részének megfelelő eljárásnál a 

formula világos volna: «Ezen ünnepek egyházilag 
el vannak törölve, tehát a szünnapok alapjukat el-
vesztették.» 

De a dilemma 2-ik részének megfelelő eljárás-
hoz az alkalmas formulát nehéz, vagy talán nem is 
lehet megtalálni. Mert sem azt nem lehet mondani : 
«Ezen ünnepek nincsenek végleg eltörölve, tehát 

1 1840: XV. t.-c. II. R. 201. §. : «Váltólörvényszékeknél 
más szünnapok nincsenek, mint a vasárnapok s a keresztény 
latin szertartás ünnepei.» 

1876 : XXVII. t.-c. 193. §. : «Ha a váltó lejárata vasárnapra, 
vagy a Gergely-naptúr szerint valamely közönséges ünnepnapra 
esik, a fizetés csak a legközelebbi köznapon követelhető.» 
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maradjanak a szünnapok». Sem azt nem tanácsos 
mondani : «Ez ünnepek el vannak ugyan törölve, de 
a hivek és a papok önként kívánják megülni azokat, 
tehát (!) kérjük továbbra is a politikai rendelkezés 
(törvény, rendelet) fenntartását, a szünetnapok meg-

, hagyását a hivek és a papok ebbeli kívánságának 
lehetővé tétele végett». 

Az efölött való döntés persze a magyar katho-
likus egyház főpásztoraira tartozik. De napról-napra 
beszéd tárgya lévén az ünnepek redukciója, a jó-
indulatú és lojális hivek és papok közt is, hasznos-
nak látszik e dolog dilemmatikus természetének meg-
világítása. 

A dilemma első részének megfelelő eljárás minden-
esetre egyenesebbnek és következetesebbnek látszik. 
Sőt okvetlenül ide fog a dolog, rövid időn belül, 
akkor is fejlődni, ha a dilemma második részének 
megfelelő útra lépünk is egyelőre. És pedig maga az 
egyház, a papság fogja ezt előidézni az által, hogy 
az iskolákban és a szószéken azt lesz köteles taní-
tani, hogy a vasárnapokon (52, esetleg 53) és a meg-
hagyott ünnepeken (8) kívül nincsen más parancsolt 
ünnep, továbbá, hogy az így a régi ünnepekből eltö-
rölt hét nap már nem parancsolt ünnep, hanem 
azoknak pusztán kegyeletből való megtartását az egy-
ház óhajtja. Hogy ezen tanítás folytán az eltörölt 
ünnepeknek ünnepi jellege mindinkább veszendőbe 

» fog menni, az világos; a szentmisére és a prédiká-
cióra való menés most is terhes sokaknak, de ha 
tudják, hogy azt az egyház sem parancsolja, csak 
óhajtja, bizony mindjobban és rohamosan fog le-
apadni az önkéntes templomi ünneplők száma. És 
így idővel, ha egyelőre meg is maradnának a polgári 
szünnapok, azoknak további fenntartását az egyház 
is fölöslegesnek fogja tartani, már csak azért is, mert — 
amint a pápa is kifejezi («ab abi i s . . . offenderetur») — 
sajnosan tapasztalható, hogy igen sokan, főleg váro-
sokban, a szünnapot nem az ünneplésre, hanem a 
kicsapongásra adott alkalomnak tekintik. 

Következetesebbnek látszik pedig a di lemma első 
részének megfelelő eljárás azért, mert ellenmondás 
van abban : pro foro ecclesiastico eltörölt ünnepként 
kezelni azt a napot, amelynek pro foro civili való 
elismerését továbbra is szorgalmazzuk, mikor a pápa 
csakis a pro choro ünneplést tartotta fönn. 

A dilemma másképen úgy is fogalmazható : gyors 
avagy lassú, tényleges kimúlást szánunk-e a most 
eltörölt ünnepeknek ? Mint parancsolt ünnepek jogi-
lag el vannak törülve a pápa által; de ténylegesen 
a pápa továbbra is fenntartani kívánja az ünnepelést 
(szertartások, hivek megjelenése stb.). A tényleges 
ünneplés gyorsan el fog tűnni, l u a politikum már 
most eltörli e napokra nézve a szünnapokat ; vala-
mivel lassabban, mintegy organikus módon, fog 
pedig bekövetkezni a tényleges ünneplés megszűnése, 
ha a politikum egyelőre nem változtat a szünnapokon. 
A radikális, a gyors eljárás, vagy pedig az organikus 

folyamat közt esik tehát a választás; mindakettő 
azonban megfelel a pápai ügylevelek szándékainak, 
mert hiszen az önkéntes ünneplést az első eljárás 
sem teszi lehetetlenné, miképen eddig is lehetséges 
volt valamiképen megülni a hétköznapra eső Szent 
József napját, vagy Jézus Szent Szive napját, bár 
«in loro» nem voltak ünnepek és következetesen 
nem is voltak szünnapok. 

Akármelyiket választják is azonban az arra ille-
tékes tényezők, annyi bizonyos, hogy a Szentséges 
Atya rendelkezéséből folyólag az eltörölt ünnep-
napokon a lelkészkedő papság egyelőre köteles lesz 
az ünnepi szolgálatokat úgy végezni,1 mint ennek-
előtte, amikor még e napok is parancsolt ünnepek 
voltak; a hivek pedig a pápa által ugyan nem köte-
leztetnek az isteniszolgálat látogatására, de hogy ezt 
önkényt tegyék, arra a papság által buzdítandók 
lesznek. 

Az persze más dolog, mennyi eredménye lesz 
ezen buzdításnak, főleg akkor, ha a polgári szün-
napok is már most eltöröltetnek ? valamint más 
dolog az is, vájjon az egyház által eltörölt ünnepeken 
való isteniszolgálat összes ténykedései teljesítendők 
lesznek-e a jövő években majd akkor is, ha a hivek 
túlnyomó része azokon előreláthatóan nem fog már 
megjelenni? Ez utóbbi kérdésre már előre megadja 
a feleletet a jog: «Cesante fine legis pro tota com-
munitate cessât ipsa lex.» Hanuy Ferenc dr. 

Jlnthropologia és darwinizmus. 
E cimen az «Orvosok Lapja» folyó évi 16. és 

17. számaiban Gyömörey Oszkár dr. tollából egy 
objektiv, tudományos érveléssel megírt értekezést 
közölt, mely külön lenyomatban is megjelent. 

Mit szól az anthropologia a darwinizmushoz? 
Behódol-e neki, vagy mint az orvosi tudomány szem-
pontjából nem bizonyítható föltevést elveti ? — Vagy 
talán nem is illik ezt így kérdezni a darwinizmusról? 
De igen. Mert mégis csak szomorú — mondja Gyö-

1 «Quum . . . S. Pont. nonnullos dies expunxit e numero 
festivitatum sub p raecep to . . . minime sane intellexit, ut 
eorum dierum festivitas omnino supprimeretur : vult immo 
Sanctitas Sua, ut iidem dies in templis celebrentur non mi-
nori, quam antea, solemnitate, et si fieri potest, eadem populi 
frequentia. Ha vero fuit et est S. S. mens, ut relaxata maneat 
tantummodo sanctio, qua fideles tenebantur iis diebus audire 
Sacrum et abstinere ab operibus servilibus ; idque potissi-
mum ad evitandas frequentioris praecepti transgressiones, 
et ne forte contingeret, ut dum a multis Dens honorificatur, 
ab aliis non sine gravi animarum detriniento offenderetur. 
Praecipit itaque Eadem Sanctitas Sua omnibus et singulis 
animarum curam gerentibus, ut ipsi, dum haec commissis 
sibi gregibus significant, ne cessent eos liortari vehementer, 
ut, iis etiam diebus, pergant suam in Deum pietatem et in 
Sanctos venerationem, quantum maxime poterunt, testari, 
praesertim per frequentiam in ecclesiis ad audienda sacra 
aliaque pia exercitia peragenda. (S. C. Cone. 1912. máj. 3. 
Acta A. S., IV. 340-1. 1.) 
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raörey — hogy «a mult században a Darwin-tanok 
úgy beleélték már magukat az emberekbe, a theo-
riákat oly komolyan vették, az átmeneti lények kere-
sésében olyannyira félrevezettették magukat, a kritikát 
oly durván lökték félre, hogy kiléptek a zoologiai 
vagy paleontologiai tudományok határaiból s gene-
ralizálták a tanokat nemcsak a szervesvilágra, de a 
társadalmi s vallási és morális gondolkodásra is, sőt 
az egész világegyetemre !» 

Igaza van a szerzőnek. Ennyire túlozták már 
a darwinizmust. Az úgynevezett «szabadgondolko-
zók» és «tudósok» elmaradottaknak, műveletleneknek 
címezik azokat, kik a darwinizmus dogmáira vakon 
nem esküsznek. Persze tudományos érvelést náluk 
hiába keresünk, hanem «önmagukat karikaturázzák 
ki, midőn a kritikával gondolkodókat nem hagyják 
szabadon gondolkodni» és «minden megfontolás nél-
kül készpénz gyanánt hirdetik a sablonos tant». 

A szerző a darwinizmus tudományos értékét 
veszi bonckés alá, kiindulva az 1911. október 6-án 
fölfedezett angliai «ipswichi ember»-ből; bemutat ja 
a «rendszeres legújabb angol őslelet-táblázatot», mely-
ből bebizonyítja a darwinista-álláspont tarthatatlan-
ságát. 

Mert mit mutatnak a történeti leletek? Épen 
ellenkezőjét annak, amit a darwinizmus tanít. A Dar-
win-létra nélkülöz minden tudományos alapot. 
Az ősember — igaz — primitív, szúk, silány viszonyok 
között élt; de a legdurvább körülmények között is 
kiragyog intellektualitása és nemes, emberhez méltó 
s illő gondolkozása, melyek tiszteletet, nem lenézést 
érdemelnek. Nincs jogunk az ősembert a majmok 
társaságába sorakoztatni, ellenkezőleg, emeljük tisz-
teletünk minél magasabb polcára. Nagyon is értel-
mes, gondolkodó életet élt és dicséretére váljék a 
szerzőnek, hogy nem az ú. n. «egyháziak», hanem 
az «orvosok» lapjában nyílt és őszinte érveléssel 
követel kegyeletet őseink iránt, kik legkevésbbé voltak 
majmok, de még csak nem is álltak hozzájuk közel, 
mer t : «bizonyos, hogy az ember külön áll» — és 
sohasem lépte át az «egységes» fajnak határait, hanem 
mindig annak keretein belül maradt. «Nincs tehát 
összekötő kapocs ember és állat között még akkor 
sem, ha erőnek-erejével a tertiär-korba helyezzük is 
a legősibb embei't, mert az is csak ember volna s 
rajta lennének lecáfolhatatlanul az emberi lényeg-
sajátságoknak jelei.» 

A történelemelőtti ősök értelmileg természetesen 
hátramaradottak voltak, de «anatomiailag mégis a 
fajhatárok között maradtak mindenkor, így nincs 
jogunk őket az ember fogalmából kizárni». A föl-
hozott leletekre, tekintve azok csekély számát, idő- és 
tértávolságukat, az ellenkező nézet mellett komolyan 
hivatkozni nem lehet. Amiként nagyon is korlátolt 
a leletek száma, a következtetés is csak korlátolt 
lehet. 

Mint vagyunk a legújabb angol őslelet-táblázattal? 

Hogy mennyire csak föltevéses az egész fejlődéstudo-
mány, bizonyítja a tudósok ingadozó állásfoglalása a 
formatiókra, periódusokra és typusokra vonatkozólag. 
(Adatokkal bizonyítja a szerző.) Vannak, kik 4, mások 
5 vagy 3 jégkorszakot különböztetnek meg; nem fix 
a földkéregtudomány, nagy az eltérés a typusok be-
sorozásánál. 

így vagyunk a legújabb ipswichi typussal is, 
melyet a földkéregtudomány a második jégkorszakba 
helyez, míg anatomiailag, tehát bonctani, fajfejlődési 
tekintetben a «mai, modern koponya kapacitásánál 
is tágabb koponyájú, egyenes lábú és járású férfiú, 
aki a neandervölgyit sok évezreddel, ha nem száz-
ezredekkel megelőzte, holott a magasabban fekvő 
neanderthali ember otromba, gorillaszerű szemöldök-
csontjaival, teljesen hátracsapott homlokával, görbe 
lábával mindennek, csak az ipswichinél előkelőbb, 
fejlettebb typusnak nem mondható». Már pedig a 
táblázaton az ipswichit a neandervölgyi 12 typussal 
fejlődésileg fölülmúlja. 

Ha a darwinizmusnak igaza volna, úgy lehetet-
len, hogy pl. a Cro-Magnonból való Magdalenien-
kori, felső diluvial képződésű typus messze fölül-
múlja «a mai legelőkelőbb angolszász koponya-typust». 
Itt tehát nem fejlődés, ellenkezőleg, degeneratió van. 
A Cro-Magnoni-koponya, illetőleg ember értelmi 
fejlettségéről tanúskodnak a korabeli barlangok «mű-
vészi díszítései, rajzai, szobrai». 

A Darwin-létra alaptalan, nélkülöz minden alapot 
és komoly tudományos értéket. Hiszen «a neander-
völgyinél jóval régibb chelleen-kor ismét fejlettebb 
typusokat produkált, tehát hátrafelé tökéletesedett az 
ember ekkor, nem előre». A kettőnek műveltsége az 
utóbbinak előnyére óriási különbséget mutat. 

Vagy pl. a legújabb ipswichit a Galley-Hill alá 
sorakoztatják, noha a Galley-Hill koponyája feltűnően 
elmaradott, ellenben az ipswichi, fölborítva a föléje 
helyezett 14 typust, «visszarohan csaknem a cro-
magnoni tökéletességig». Rendszeres fejlődésről tehát 
komolyan beszélni nem lehet. A rétegekből előkerült 
leletek olyan sok és annyiféle nehézséget, akadályt 
gördítenek a darwinizmusi rendszeres fejlődés elé, 
hogy «semminemű jogcímet nem lehet elfogadnunk 
szabályos anatómiai deductiók létesítésére». 

Az emberi tudásvágy a geológiai kutatásokkal 
már sok évezredet áthidalt, és ha az eddigi törekvés 
fiaskóval végződött, hiába mennénk le mélyebb föld-
tani alakulásokba. Kár volna a fáradságért. 

Nincs anatómiai bizonyítékunk az ember fejlő-
désére a fajhatáron belül sem; ha ilyen sincs, még 
nagyobb képtelenség fokozatos fejlődését állatfajokból 
eredeztetni. «Azt azonban — jegyzi meg a szerző — 
hogy a zárt fajhatárokon belül fajtaváltozások van-
nak, viszont nem tagadhatjuk.» 

íme az anthropologia kritikája a darwinizmus 
fölött. 

A darwinizmus — dacára tévedései tudományos 
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megvilágításának (nálunk különösen Prohászka és 
Dudek) — ma is sok hívőnek és követőnek örvend 
(példa rá a «Pesti Hirlap» folyó évi naptára, továbbá 
a monizmus népszerű füzetei, a Világkönyvtár ki-
adásában Bölsche: Az életfejlődés története); de 

, bízunk abban, hogy «a szabadon gondolkodó kritika 
köve» e cseréplábú bálványt «lavinaként fogja az idők 
színpadáról lesodorni.» Wéber Pál dr. 

«E jelben győzni fogsz!» (II<) 
Egyháztörténelmi tanulmány. (312—1912.) 

3. Az egyháztörténet atyja, Caesarea püspöke, 
így adja elő Konstantin megtérését az ő «Vita Con-
stantini» c. munkájában. Miután elbeszélte, hogy miért 
és hogyan készülődött Konstantin Maxentius ellen, 
leírását így folytat ja:1 «Midőn a császárt nehéz hely-
zetében hadserege nem igen kecsegtethette valami 
fényes ígéretekkel, egy fensőbb segítséghez folyamo-
dott. De kihez forduljon ő s kihez fohászkodjék? 
Melyik isten fogja őt megsegíteni? Ilynemű gondo-
latai eszébe hozták, hogy mily hasztalanul könyö-
rögtek az elődjei a pogány istenekhez hasonló szo-
rongat tatásaikban ; eszébe juttatták édes atyját is, ki 
mindig a menny és föld teremtő Istenéhez s legfelsőbb 
Urához fordult, Őt hívta segítségül, Tőle várt győ-
zelmet. S ez az Isten meg is hallgatta őt minden 

» ügyében. Most tehát ő is hozzá imádkozik, hozzá 
esdekel. Arra kéri őt, hogy ismertesse meg magát 
vele s hogy hatalmával és égi erejével álljon mellette, 
oltalmazza őt.» S az ismeretlen Isten sohasem hitt 
módon hallgatta meg az imádkozó császár könyör-
gését. 

Késő délutánra járt már az idő.2 A szép esthajnal 
épen ki akarta teríteni már tűzpiros szőnyegét az ég 
nyugati aljára, hogy ezzel takarja be a nyugovóra 
hajló Napot. De nem, a fáradt Napnak előbb még 
egy sohasem látott csoda szemtanujának kellett lennie. 

Ott állt Konstantin csapatával, imádságát most 
végezte be. Tán épen katonáit buzdította3 hasonló 
tettre, mikor hirtelen az ég boltozatán a Nap fölött 
egy fénysugarakban tündöklő keresztalak tűnt föl. Egy 
aranybetűs körfelirat ragyogott versenyt a kereszttel. 
A katonák látták, Konstantin olvasta: «Toúiw v£xa -
E jelben győzni fogsz!» 

Még mielőtt elmondta volna Eusebius a cso-
dás eseményt, fölemlíti a forrást, amelyből e szinte 
hihetetlen történetet merítette. Ezeket olvassuk 

' idevonatkozólag nála : «A császár égi jelenéséről 

1 Eusebius, VC. I. 27-8 . Migne PG. XX. 942. stb. 
2 Migne igy értelmezi Eusebius szavait. L. a 28. fej. 

jegyzetét. 
3 «Milites omnes, qui ipsum (Constantinum) nescio quo 

iter facientem sequebantur.» Azt hisszük — másoktól el-
térően — hogy itt nem az egész seregről, Konstantin összes 
katonáiról, hanem csak egy bizonyos kisebb csapatról, talán 

' az ő lestőrségéről van szó. 

nem egykönnyen győzhetném meg az embereket, ha 
tán valaki mástól értesültem volna róla, mert oly 
nagyon csodaszerű volt az. De mikor maga az ural-
kodó beszélte el nekem, midőn jóval a csoda után 
megismerkedtem vele s ő bizalmas barátságára mél-
tatott engem, s midőn szavainak igazságát esküjével 
pecsételte meg, kételkedhetik-e még valaki a csoda 
megtörténtén ?»x 

Tisztább forrásból tehát már nem is meríthette 
a keresztény Herodotos elbeszélését s annak történeti 
hűségére s igazságára egy még hitelesebb tanút már 
nem is hozhatott föl. A keresztény császár megeskü-
szik néki egy csodára, mely vele és érte történt. 

Bátran kérdezheti ezért a törlénetiró püspök^ 
«ki kételkedhetik még az ő elbeszélése történelmi 
valóságán ?» 

De a tiszteletreméltó, ősz főpap e «naiv» kérdé-
sére olvasóinak nagy többsége egy kedves mosollyal 
válaszol. Kinevetik őt különösen az ű. n. raciona-
listák. Ok a természet törvényeinek változhatatlan-
ságát már régen bebizonyították. (?) S így a törté-
nelemben is felállíthatták megdönthetetlen dogmá-
jukat, melynek értelmében «a modern történeti kritika 
már régen leszámolt az ú. n. csodákkal».2 

A történetkutatók másik, kisebb csoportja, nem 
árulja ily könnyen és ily olcsón saját ítéletét. lit is, 
ha mindjár t csodás tettről van is szó, a józan kritika 
két alapvető kánonjával felel a fönti kérdésre. «Vájjon 
tudhatta-e Eusebius az igazságot s vájjon az igaz-
ságot akarta-e az utókorra ráhagyni?» 

Többé-kevésbbé megegyeznek Eusebius személyé-
ben arra nézve, hogy ő becsületes tolmácsa az ese-
ményeknek, hiteles és hiteltérdemlő tanúja a rég 
letűnt időknek. S hogy mennyivel inkább alkalmaz-
hatjuk e felfogást saját korára, melynek t. i. ő közve-
tett vagy közvetetlen szemlélője, az nyilvánvaló. 

Ilyen Eusebius az ő egyháztörténetében. Ha néha 
tán kissé egyoldalú is, de nem ferdít, nem hamisít 
s nem gyártja a történelmet. 

Már most hogyan lehetséges, hogy ugyanaz az 
Eusebius Konstantin életrajzában egyszerre csak meg-
tagadja történetírói erényeit, hogyan lehetséges, hogy 
e munkájában bőséről, «a Mindenható Isten barát já-
ról s minden keresztény ember példaképéről» inkább 
egy dicshymnust, mint tárgyilagos történetet í r? 3 

Hogyan érthető, hogy a nagy császár «egyes rende-
leteit általánosítja, tetteinek politikai hátterét elhall-
gatja s a legtöbbször vallási motívumokat állít ezek 
helyére?»4 — Az a körülmény, hogy művét Konstan-

1 Eusebius VC. u. o. 
2 »Die historische Kritik, welche an die Beharrlichkeit 

der Naturgesetze glaubt, hat die Verhandlungen über Wunder 
geschlossen.» Duruy-Grisarnál, u. o. 607. old. 

3 Ezt már Socrates mondta róla. HE. I. 1. — Migne PG. 
LXVI1. 54. — Az idézett sorok Bardenhewertől, Patrologie 
280. old. 

4 Bardenhewer u. o. — De messze megy Pauly Wisowa, 
mikor ezeket mondja : «Aber er täuschte seine Leser darüber 
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tin fiának Konstanciusnak ajánlotta, nem fejti meg 
kellően a kérdést. Eusebius ezen eljárásának lélek-
tani oka sokkal mélyebben keresendő. S e keresés 
a kereszt csodájára vezet el bennünket. Ha föltéte-
lezzük ugyanis, hogy Eusebius csakugyan császárjá-
tól hallotta a szóban forgó csodás eseményt, s hogy 
ő tényleg meg volt győződve az esküvel megerősített 
történet valóságáról, akkor könnyen megérthetjük, 
hogy midőn az ősz püspök visszatekintett a nagy 
uralkodó halála után annak életére, ez a valóságnál 
sokkal szebb szinben, sokkal ragyogóbb fényben 
jelent meg lelke előtt. Az első keresztény fejedelem 
mintegy átszellemült alakja lebegett mindig szemei 
előtt. Minden tettében Istennek különös gondviselését, 
az egész emberben pedig Isten kiválasztott és cso-
dákkal kitüntetett eszközét látta. S így lett a kereszt 
megjelenése Konstantin életrajzának lélektani közép-
pontjává. 

Mindezekből levonhatjuk, hogy Eusebius tehát 
a kereszt csodájában a császártól hallott és az ő 
esküjével bizonyított történetet hagyott az utókorra.1 

És ezt manapság a legtöbben el is fogadják. 
4. Ujabban inkább Konstantin körül folyik a 

vita. Inkább őt szokták megvádolni, az ő hitelt-
érdemlőségét vonják kétségbe.2 S mivel semmi pozi-
tív érvük nincs, hogy esküjére rásüthetnék a hamisság 
bélyegét, hipotézisekhez, teóriákhoz folyamodnak. 

Ime a legújabb ilyen teória.3 

Ez, miután elbeszélte, hogy mennyire nehéz és 
veszedelmes feladatok megoldása elé állította Kon-

nicht, dass er nicht Geschichte schreibt, und worauf es am 
meisten ankommt, die Tendenz des Panegyricus und des Pam-
phlets ist nicht durch persönliche Strebereien des Verfassers, 
sondern wirkliche historische Faktoren bestimmt.» — Real-
Encyclopädie VI. 1426—7. 

1 De miért hallgat Eusebius az ő Egyháztörténetében e 
csodás jelenségről ? A felelet e kérdésre nem oly könnyű. 
S hallgatásának okát pontosan megadni szinte lehetetlen. 
De tán nem messze tévedünk s térünk el az igazságtól, ha a 
következőket hisszük : Hogy Eusebius még 312-ben hallott a 
csodás keresztről, az bizonyos. Hiszen a császár megtérése 
villámgyorsan terjedt el az egész római birodalomban, de 
különösen a keresztények között s vele együtt a kereszt cso-
dája is, ha az tényleg megtörtént. De mert, mikor Eusebius 
Egyháztörténetének idevágó részét irta, körülbelül tiz év 
választotta el őt e természetfölötti eseménytől és mert, mint 
minden más csodás történet a nép ajkán, ez is idők folyamán 
a belőle képződött sok legendának és mondának csak a mag-
vában őrizte meg történeti valóságát, a derék történetiró, mint-
hogy nem állott módjában hiteles Ítéletet mondania a dolog-
ról, inkább elhagyta azt. Vagy nem erre enged-e következ-
tetni az ő fennebb idézett kijelentése: hogy ha valaki más 
és nem maga a császár közölte volna a csodás égi tüneményt, 
nehezen győzhetne meg róla másokat stb. (Eusebius Egyház-
történetének utolsó kiadása 324—5-ből való. — Konstantinnal 
326-ban, Konstantinápoly megalapítása után ismerkedett meg 
és kötött benső barátságot. Konstantin életrajzát ennek halála 
után 337-ben kezdte el.) 

2 L. Funkot, ki Boissier-ről is ezt mondja. — Abhandl. 
II. 19. old. 

« Funk u. o. 15—20. old. 

stantint római hadjárata, hogy mi minden nem füg-
gött ennek jó vagy rossz kimenetelétől, hogy t. i. 
saját élete és koronája forogtak itt kockán, csaknem 
szórói-szóra ezeket m o n d j a : «Jól meg kellett fon-
tolnia tehát Konstantinnak ez esetleg végzetes lépését. 
És ő meg is fontolta azt, még álmában is a háború-
val foglalkozott. Könnyen lehetséges, hogy épen ebben 
az időben valami szokatlan természeti tünemény 
támadt az égen. Konstantin látván ezt, belevonta 
zavartságában a maga gondolatkörébe. Lehetséges 
az is, hogy a tüneménynek többé-kevésbbé olyan 
bizonyos keresztformája, vagy tán a Xpcaxoç kezdő-
betűihez hasonló alakja volt; igazi természetét meg-
határozni lehetetlen. Elég az hozzá, hogy a császár 
azt gondolta, hogy a tünemény az ő győzelmének s 
a keresztények Istene segítségének záloga, hogy ő 
legalább is ennek veheti s így magyarázhatja.» 

Hogy pedig az egész önkényesen összeszerkesz-
tett s Eusebiussal homlokegyenest ellenkező sorok 
tudományos külsőt kapjanak, a teória szerzője így ír 
tovább: És ha e felfogás s Eusebiusnak tudósítása 
között még jókora különbség van, viszont az esemény 
s annak elbeszélése között lefolyt idő is jó nagy. 
S mi minden nem történt ezen idő alatt! Konstantin 
a Maxentiuson vivott győzelmével nemcsak az egész 
Nyugatnak, de később az egész birodalomnak is 
egyedüli urává lett. Elérte azt, ami 286-tól, a biro-
dalom fölosztásától kezdve, egy császárnak sem sike-
rült. Uralkodása meg oly sokáig tartott, hogy Augustus 
óta nem volt példa rá. Ez a körülmény szépen meg-
fejtheti a talányt, mely elé életirójának ránk hagyott 
elbeszélése állított bennünket. Midőn Konstantin 
hatalmának tetőpontján visszatekintett dicsőségének 
kezdetére, ez különös, mintegy megváltozott szinben 
jelent meg lelki szemei előtt. Az az égi tünemény, 
melyről nehéz óráiban (római hadviselése előtt), mi-
kor ugyanis oly vészterhes gondolatok forrongtak 
agyában, azt hitte, hogy győzelmét, a kereszt erejé-
ben való diadalát jelenti, most könnyen oly fényben 
tündökölhetett lelke előtt, mintha tényleg ez önmagá-
ban is így lett volna. És ha a való történetet nem 
is felejtette el egészen, mégis az a hadi szerencse, 
mely ez eseménytől kezdve zászlajának állandó kísérője 
lett, annyira elragadta őt, hogy néha napján ily szer-
telen túlzásokba csapott.» 

Ezzel szemben nem lesz nehéz beigazolnunk, 
hogy Konstantinnak semmiképen sem kellett egész 
a 30-as évekig várakoznia, hogy abból a bizonyos 
«természeti tüneményből» egy csodás kereszt s egy 
égi kéztől irott fölírat képződjék. Könyvekben ránk 
maradt s kőbe és ércbe vésett emlékek tanúskodnak 
erről. Ezek bizonyítják nekünk, hogy Konstantin 
mindjárt kezdettől fogva szavaiban s tetteiben egy 
valóságos csodára utal s egy történeti esemény hatása 
alatt áll. Bebizonyítják továbbá azt is, hogy katonái, 
Róma népe és senátusa szintén tudtak a csodáról, 
mert viselkedésük arra mutat. 
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Időrendben a legelső tanú Konstantinnak hadi-
zászlója, az úgynevezett Labarum. Ez a hadizászló a 
mi templomi lobogóinkhoz hasonlított. Nyelének 
végén egy koszorúövezte mezőben Krisztus nevének 
kezdőbetűi fénylettek az aranytól és drágakövektől. 
Másik, az előbbire keresztbe fektetett kisebbik rúdjá-
ról pedig egy biborkelme, a zászló kelméje füg-
gött alá.1 Soltész Béla dr. 

Egyházi Budapest. A német katholikusok ezidei nagygyűlése és a 
.,, mi szent-Istvánnapi ünnepünk. VIICIP- r< 

6 Számtalanszor győződhetik meg bárki gyakorlatilag 
krónika, arról, hogy a mai világban nekünk katholikusoknak, 

ha megélni akarunk, vallás dolgában szintvalló, nem 
színtelen vagy kétszínű napilapokra van szükségünk, 
hogy keresztényellenes s vallastalan lapokról ne is szól-
junk. Legújabb alkalom e meggyőződés szerzésére a 
német katholikusok aacheni nagygyűléséből kifolyólag 
adódott nekünk magyaroknak. Ha nem volna «Alkot-
mány»-unk, bizony mostohán lettünk volna — előfize-
tési pénzünkért — kiszolgálva a katholikus hitéletnek 
erről a világraszóló megnyilatkozásáról, amelyhez fog-
ható tanulságos példa alig van több jelenleg a világon. 
Bizony, a katholicizmus életrevalóságáról sehol a vilá-
gon nincs olyan alkalom meggyőződhetni, mint ezeken 
a német katholikus nagygyűléseken, ahol a legmagasabb 
fokú intelligencia s a fejlődő német világuralom követ-
kezményeinek viselésére egyre jobban rátermő néplélek, 
vetélykedve ragyogtatják a világ előtt azt, amit Tertullián 
úgy fejezett ki, hogy «nemo maior nisi Christianus», 
hogy nincs nagyobb ember az igazi kereszténynél ; vagy 
amint a Diognet-hez írt, őskeresztény levél mondja: 
Christiani in carne sunt, neque vero secundum carnem 
vivunt ; in terra versantur, sed coeli sunt cives; obtem-
pérant legibus constitutis et vita sua superant leges ; 2  

amant omnes et ab omnibus vexantur», vagy magyarul : 
a keresztények testben, de nem testből élnek; a földön 
forgolódnak, de az ég polgárai; a meghozott törvények-
nek engedelmeskednek és életökkel felülmúlják a tör-
vényt ; mindenkit szeretnek és mindenkitől üldöztetnek». 

Hogy a német katholikusokban az igazi, vagyis 
a katholikus hitélet mennyire ki van fejlődve, arra nézve 
egy budapesti napilapban klasszikus magyar tanúbi-
zonyságra bukkantunk. A B. H.-ban «Tudákos levelek» 
cím alatt érdekes és tanulságos cikkelyek jelentek meg 
augusztus első felének záró napjairól hol innen, hol 
onnan keltezve. A cikkelyek írója az Aachenből keltezett 
levélben csak annyit árul el kilétéről, hogy a «német 
antropologusok weimari gyülekezetében volt alkalma 
gondolkozni» stb. Vagyis, az illető, ügy látszik magyar 
orvos, aki az emberi kultura minden ágazata iránt érdek-
lődik. Csak «útközben» értesült arról, hogy «ma (aug. 
11- én) kezdődik a német katholikus gyűlés». Jele, hogy 
nem avval a szándékkal ment Aachenbe, hogy a német 
katholikusok nagygyűlésében, a katholikus hitéletnek 
ennek a manifesztációjában részt vegyen, hanem mert 
a weimari anthropologikus kongresszus után következő 

1 Eusebius VC. I. 31. 
2 Például így viselkednek a német katholikusok a kivételes, 

zaklató, jezsuitákat kitiltó törvénnyel szemben. 

körútja épen Aachenen át vitte őt keresztül. Hogy 
Aachenben a katholikus nagygyűlés alkalmából meg-
állt, annak tehát nem hitéleti szükséglet kielégítése, 
hanem csupán kíváncsiság volt az oka. Nos, mit tapasz-
talt ez a vallásilag színtelen magyar szellemes turista, 
aki a B. H. főszerkesztőjét bizalmasan per «testvér» 
titulálja, mit tapasztalt Aachenben, mindjárt a vasutból 
való kiszálláskor? Olyas valamit tapasztalt, amit, sze-
rinte, nálunk «nem lehet megpróbálni». Kedvesen 
lepett meg úgymond, mikor egy 10—12 éves intelligens 
fiúcska kivette kezemből málhámat s egyenesen elvitte 
egy közeli szállóba. Pénzt nem fogadott el, hanem büsz-
kén kijelentette, hogy örül, ha mint a város vendégének 
szolgálhatott. «Testvér, — így kiált fel turistánk, — ezt 
nálunk nem lehet megpróbálni».... Kell ennek a kis 
eseménynek értelmét kifejteni ? Nem kell ! A dolog vilá-
gos. A német katholikus már gyermekkorában meg-
szokja a közügyet haszonlesés nélkül szolgálni. 

De van a vallásra nézve színtelen magyar turista 
cikkelyében ennél még értékesebb vallomás is a német 
katholikusok hitbuzgóságáról. Ezt mondja cikkelye elbe-
szélésének fonalán folytatólag: «A Nagy-Károly dómja 
zsúfolásig megtelt s mondhatom, nem kíváncsi tömeg-
gel. Ezek igaz, hívő, mondhatnám alapos és rendszeres, 
nem alkalmi katholikusok». 

Van a magyar turista cikkelyében még egyéb is 
a német katholikus nagygyűlésre vonatkozólag. Minden-
ből azonban csak az tűnik ki, hogy ő bizony a katho-
likus nagygyűlésnek s a vele kapcsolatos mindeneknek 
csak nézője, nem részvevője volt, s ha vallására nézve 
katholikus, bizony csak mint «alkalmi» katholikus volt 
Aachenben. S amit aacheni élményeinek leírásában így 
futtában oda vetett, az bizony édes kevés arra, hogy 
belőle az aacheni katholikus nagygyűlés rengeteg arányú 
munkájáról és eseményeiről magunknak méltó képet 
alkothassunk. Ilyen a vallásra nézve színtelen sajtó. 
Ott még a legjobb katholikus ember is, ha ott szerepel, 
csak mint alkalmi katholikus érvényesülhet. A színtelen 
napisajtó a vallásos eseményekben maga s az ő embe-
reivel korán sem veszen részt; ö az ily eseményekről 
való megemlékezéseiben az ő színtelen közönségének 
Ízlése szerint egy-két érdekes vagy pikáns részletet lefölöz, 
azt szellemesen bemutatja s ezzel a színtelen sajtó 
vallásos krónikája befejezte az ö minden lében kanalas, 
felületes, riporteri munkáját. 

Azért igazán nagy hálára vagyunk lekötelezve, hogy 
az «Alkotmány»-ban különösen Huszár Károly országos 
képviselő, de mások is, az ezidei aacheni nagygyűlésről 
oly kimerítő s magvas tudósításokban tájékoztatták 
Magyarország katholikus közönségét. Köszönet illeti meg 
a magyar felszólalókat, P. Butykay Antalt és Huszár 
Károlyt, kikben a magyar katholicizmus oly tiszteletre 
méltóképen nyilatkozott meg Aachenben, ahol annyi 
magyar emlék hirdeti, hogy hazánk igazán számottevő, 
irányt adó ország volt valaha messze földre kizárólag, 
nem úgymint jelenleg, amidőn a Scotus Viatorok, a jött-
mentek egész nagy serege abból élősködik, hogy Magyar-
országot megtorlatlanúl gyalázhatja. Hajh! «Hol vagy 
István király ! ! Teged magyar kíván !» A magyar király-
ság, mintha aludnék ; nem üt szét az ország ellenségein 
úgy, ahogy azt a koronázási jelenetek jelképezni szok-
ták. S ha az ezidei szent-Istvánnapi budapesti országos 
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ünneplésre gondolunk, szomorúságunk csak még inkább 
növekedik. Ha a mi szent-István-napi országos buda-
vári körmenetünket avval az óriás körmenettel össze-
hasonlítjuk, mely Aachenben a német katholikusok 
hitéletének érzékek alá eső exponense volt : akkor valóban 
igazat kell adnunk a B. H. műkedvelő riporterjének 
abban, hogy a német katholikusok igazán «alaposan 
és rendszeresen» vannak kipasztorálva a hitéletre és 
hitöknek a világ előtt impozáns, magával ragadó meg-
vallására ; — míg nálunk a legnagyobb katholikus 
ünnepi manifesztáció, a szent-István-napi budavári kör-
menet jobbára bizony csak örökölt, egyre jobban össze-
zsugorodó hivatalos formaság, valóságos «alkalmi 
katholicizmus», kivált mióta katholikus nagygyűlése-
inket novemberre átteni sikerült. Ez az áttevés magában 
véve még nem lett volna baj, ha gondoskodás történt 
volna arról, hogy a szent-István-napi, budavári körme-
netbe az országos keresztény szociális életből új társa-
dalmi tényezők vonassanak bele. így azonban, magára-
hagyatva, a szent-István-napi körmenet nagy kárt szen-
vedett. Aachenben az «Alkotmány» szerint 30,000 férfi 
«munkások, iparosok, kereskedők, az intelligencia nagy 
tömegben» volt. Intelligencia és — nagy tömeg, mint 
katholikus hitvallók, a mai korban igazán szokatlan 
látvány. Németországban megszokott dolog. Vagy mint 
a B. H. turistája írja «úr, munkás, iparos egyaránt» 
vonult el nyolcas sorokban 200 zenekartól és még egyszer 
annyi zászlótól kisérve Aachen utcáin ; addig a mi szent-
István-napi körmenetünkben Magyarország katholikus 
intelligenciájának, iparosainak, munkásainak bizonytalán 
csak hírmondói, kereskedőinek pedig még hírmondói 
sem vonultak fel, a jó földmíves nép pedig csak statiszta-
szerepet játszott, úgy mint eddig, jobbról-balról. A meg-
újhodásnak, az izmosodásnak semmi jele sem mutat-
kozik a mi szent-István-napi körmeneteinken. A «Pesti 
Hirlap»-nak némelyek zokon vették, hogy ezen a magyar 
«alkalmi katholicizmus»-on «A magyar paraszt és a szent 
Jobb» c. cikkelyének gúnyostorával végig korbácsolt, 
azt mondva, hogy «a magyar humuszba ma már csak 
a láb (a parasztság) gyökeredzik bele s nem a lélek 
(az intelligencia és a müveit polgárság.)» Vegyük csak 
azt, hogy kik rándulnak fel most már szent István nap-
jára Budapestre az országból? Bizony csak a nép, a nép, 
az ősi valláshoz még ragaszkodó jó nép. A zsidó lap 
metsző gúnyja igaz hogy sebet üt, de találó, jó nyomon 
keresi a sebliedő helyet. A magyar katholikus intelli-
gencia és művelt polgári osztály még mindig nem áll 
hivatásának magaslatán ; még mindig elégtelen és késik 
vezetni a népet őseink vallásosságában. Ha még sokáig 
késik és röstelkedik, meg fogja élni valóság szerint azt 
az időt, amidőn a gúnyolódó zsidó sajtónak valóban 
igaza lesz abban, hogy nálunk még a «láb», még a 
parasztság sem fog a szent-István-mívelte keresztény 
humuszban «gyökerezni» ; vagyis be fog következni az 
az idő, amikor igaz lesz, mert most még vakmerő, hen-
cegő zsidó ráfogás — amit a P. H. zsidó gúnyja már 
mostanra alkalmazott mondván: «A magyar paraszt alig 

törődik már valamit a szent Jobb eszményi vonásaival 
őt nem a szent Jobb igázta le, hanem a város». (Buda-
pest zsidó, kalmár szelleme.) 

Katholikus intelligenciánkon fordul meg, hogy a 
zsidó vakmerőség szenl Jobbunk tisztelete alkalmából 

népünkkel csúfságot ne űzhessen. Fejlesszünk a szent-
István-napi körmenetből olyan országos körmenetet, 
aminő a német katholikusok nagygyülési körmenete 
szokott lenni ! Foglalkoztassuk a népet szent-István-
napján egész nap vallásosan, máskülönben a zsidóság 
lefoglalja magának s kiszopolyozva erkölcsileg egészen. 

- y —la-

T á j k é p e k • XVII. Rajzolja: Mester. 

«Mária drága neve.» A kupéban újra elhelyez-
kedtünk. Akár a zárt, csendes tárgyalóteremben. Szinte 
jól esett, hogy újra együtt vagyunk. És csak mi va-
gyunk. 'Iszen, most már az eszmecsere lendületében 
ugy sem értene meg minket az idegen. 

— Lám-lám — kezdette a beszédet a mi asszony-
kánk — hogy elmaradt a nagy zaj, hű-hó, harango-
zás a vonatok indításánál. Lassan, nyugodtan is be-
következhetik az egymást megértés. Akár az eszmék 
indításánál, megértésénél. A megértést, az egymást-
megértés lehetőségét sokszor, legtöbbször az újságok 
zaja, kongatása teszi lehetet lenné. . . 

A hirlapiró fejcsóválva mosolygott, mintha csak 
oka lenne kérdezni: 

— Az ostorozás veszi kezdetét? 
De nem kérdezte. Hiszen tele voltunk várako-

zással, előbb kíváncsisággal, aztán csodálkozással, 
hogyan építi föl a maga csatatervét ez a tüneményes 
asszony, a Mária-kultusz megvédelmezésére. 

— l l sőben is azzal legyünk tisztában — mon-
dotta hölgyünk — mi forrását jelölte meg ön, hir-
lapiró uram, annak a hitnek, csodás érzelemnek, 
rajongó szeretetnek, amivel a mi őseink, a magya-
rok, századokon keresztül adóztak a bold. Szűznek. 
És úgyszólván összeforrott a nemzet élete, egész tör-
ténete a Mária-kultusszal, hogy hát a mai stilben 
fejezzem ki magam. 

A hirlapiró hallgatott. Talán formulázni akarta 
fölfogását. De a mi hölgyünk már készen volt a for-
mulával : 

— Azt mondotla ön, hogy a magyar nemzet 
Mária-kultusza amolyan nemzeti hagyomány, mint 
sok más, ami kopik-újul. Azt mondotta, hogy ez is 
a magyar lovagiasságnak hiúsága, az ősök behódo-
lása, hogy újra stílszerűen beszéljek, a női nemnek. 
Nemzeti hiuságos büszkeség ; amúgy a magyarok Iste-
nének módjára. Külön nemzeti Isten és külön nem-
zeti boldogságos Asszony, Mária kell a magyarnak. 

— Körülbelül . . . de igazán beval lom. . . így gon-
doltam. 

— Tehát a Mária-tisztelet forrását ön ebben 
kereste és találta? 

— Eddigi fölfogásom szerint. 
— No ez már jó jel. Tehát ez a fölfogás, mond-

juk, ez a forrás, még tisztulhat. Kristályosodhat. Es 
nagyon, de nagyon mélyülhet. Ez engem biz ta t . . . 

— Engem is reménnyel tölt el. 
— Szép öntől. Adja Isten. De a kérdésre ! Nem 
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csak a magyar, igaz főleg a magyar, de általán né-
pek és nemzetek, a maguk módja szerint, minden 
időben behódoltak, mondhatnám, meghajoltak a női 
erények előtt. Már a római történet megörökíti an-
nak a nőnek nevét, aki gyermekét legszebb ékszeré-
nek nevezi. A mi édes hazánk múltja tele van nagy, 
hatalmas, majd anyaságában csodás erényű női ala-
kokkal. A magyar már ősiségében szinte kivételesen 
becsben tartotta a nőt ; mikor pedig a keresztény-
ségben megtisztult . . . az anyaság fogalmát is a leg-
szentebbnek, a legfönségesebb fölfogással veszi körül. 
Szinte azt hiszi, úgy gondolja, hogy a nő lehet jó, 
szép és tiszta, mint a liliom. De a tiszteletnek, a 
magasztosnak fényével akkor van övezve, mikor 
anyává leszen. 

— Úgy van, igazán úgy van! 
— És a nagy női alakok megmaradnak időkön 

keresztül a nemzet emlékezetében, kegyeletes tiszte-
letében. Ámde milyen a mulandóság! A legnagyobb 
női alakok fénye, emlékezete hogy elhalványul idő-
vel. Talán csak a történelem lapja őrzi. Talán egy-
egy történeti emlék, ünnepély hozza elő nevüket és 
erényeiket, mint időnkint előtűnnek a csillagok, me-
lyek csak ritkán láthatók. Mily magyarázatokra van 
szükség, hogy szobraik jelentését megérthesse az új 
nemzedék. Hányan és hány ezren kérdezik: ki ő? 
Mi volt ő? Lám uram, még édes anyánk emléke-
zete is alá van vetve a mulandóság törvényeinek. 
Hogy elfeledjük a sírt, melyből az a porladó szív 
még hozzánk tudott beszélni. Hogy elfagynak virá-
gaink, miket ha a sirhalmára ültettünk, azt hittük, 
gyökerei leereszkedtek egész porladó szivükig, hogy 
örök viruló virágokat termeljenek. 

Elszéledünk, elmerülünk a világ kanyargós utain, 
az élet zajai közt. És mi könnyen feledünk. Ez a 
mulandóság törvénye. Az ember sorsa. 

— Minden ember sorsa. 
— De lássa, jó u r a m ; van azonban egy női 

alak. A hold. Szűz alakja. Él millióknak lelkében egy 
nőnek, anyának személyisége, képe . . . itt-ott kétezer 
esztendőn át. Csodálatos! Ennek a nőnek, anyának 
képe, személye ma is épen úgy él, oly élénken, mint 
egykor, mikor valójában a földön élt. Még sokszor 
az idegen világnézetek tagadásában és kicsinylésében 
vagy gúnyolódásában is. A názáreti szüzet ismerik 
az egész világon. Megjelenik a gyermekek betlehe-
meiben. Nemzedékről-nemzedékre. Ott van minden 
kereszt alatt. Benn a családokban, künn a mezőkön 
és a hegyek ormain. A művészektől épített remek 
templomok szobrait, képeit őrzik. És az egyszerű 
ember kezében rózsafüzérként csodás imádságos ko-
szorúvá változnak az ő életének titkai. Nem kell 
magyarázgatni, kinek szobra, képe áll a kereszt alatt. 
Aki látja, aki megpihen a kereszt árnyában, vagy 
aki fut tőle, tudja, mondja vagy énekli: Mária! 

Lendülettel, mindig erősödő hévvel, rózsapirossá 
izzott arccal beszélt ez az asszony. És minő ezüst-

csengésű hangon. Mint gyöngyök peregtek le ajká-
ról a hangok, amiknél csengőbbet, tisztábbat ritkán 
hallhat emberi fül. 

Mély csönd uralkodott raj tunk, szinte éreztük, 
hogy beszédének visszhangja még teljesen uralkodik 
rajtunk. 

De ő folytatja: 
—- Ki és mi hatalom, erő adja e nőnek, ez anyá-

nak a halhatatlanságnak ezt a csodás megnyilvánu-
lását, mondhatnám isteni végtelenségét, mely e vé-
ges halandó fizikumán keresztül átsugárzik? 

— A kath. egyház megfelel erre — szólt most 
a férj — komolyan, határozottan megfelel, mikor 
dogmájaként tanítja, hogy a bold. Szűz Mária Isten 
anyja, aki szülte Jézus Krisztust, az istenembert, aki 
a világot a keresztfán megváltotta. 

— Tudom én azt jó uram — sietett hölgyünk 
most, látható remény és aggódással férje lapidáris 
szavainak mintegy meglágyítására — tudom én azt, 
hogy a mai kevély, büszke tudomány pápaszemes 
képviselőinek jórésze a fejét rázza a mi dogmáink 
említésére is. Ped ig . . . pedig hírlapíró uram, ott az 
ő világukban több a dogma, több a titok, szinte 
naivságig menő a hipotezisek száma és komolytalan-
sága. Az ő tudományuk telisten tele van megfejthet-
len titkokkal. Ók hirdetik, hogy csak azt higyjük, 
amit pozitive tudunk, l á t u n k . . . és ők maguk is mily 
keveset látnak és tudnak. Talán, azt hiszem, az ön-
maguk tudományában sem hisznek. 

— Ez a baj — szólt a hirlapiró. — Az a baj, 
hogy ők maguk sem hisznek. 

— Vagy túlságosan nagyon bíznak. Vakon hisz-
nek, ahogyan a hivő sem tud hinni — fogta el a 
szót a férj. — Hiszen az egész természet tele van 
titokkal. Titkokkal, miket fölfogni nem tudunk, de 
hinnünk kell bennük, mert magunk belátjuk, hogy 
tagadnunk oktalanság. És főleg következtetnünk kell, 
mert ez a józan ész útja. Ha pedig erre az útra me-
gyünk, a k k o r . . . akkor b izony. . . 

Csődbe kerülnek a tudós urak, — csattogott újra 
a mi hölgyünk. — Ha én egy remek alkotású föld-
gömb mintára rámutatok és azt mondom : lássa 
uram, ez a mű magától lett, vagy véletlen esélyek 
fejleménye, hát a kis gyermek is megmosolyog 
engem. Ha pásztortüzet látok az éjszakában, józan 
eszemmel következtetnem kell, hogy azt gyújtotta 
valaki. Nos, ha az égen milliónyi pásztorztüzet szemlé-
lek, látok a csillagokon, esküdjem meg a tudósok 
feltevései és kérészéletű evolúciós hóbort jai nevében, 
hogy azok ott a magasban a maguk erejéből vagy 
az esélyek ötletei szerint ragyognak és kerülnek 
bizonyos pályafutás után a helyükre? A természet 
rendje a legmélységesebb titkokkal van tele. S mert 
az emberi értelem azoknak mélységébe nem hatol-
hat — egyszerűen tagadjuk le. Oh uram, a Napba 
se tekinthet a mi szemünk. A legélesebb szem sem. 
Nincs oly értelem, mely a természetfölöttinek, a 
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kinyilatkoztatás fényességébe tekintvén emberi szem-
mel, az emberi tudásnak kíváncsiságával és elbiza-
kodottságával, úgy ne jár jon, mint mikor a bagoly 
a verőfényt akar ja szemlélni és elemezni. Hát, hogy 
visszatérjünk arra a nagy, arra a mélységes titokra, 
mely a b. Szűznek istenanyaságát körülveszi, arra az 
igaz forrásra, melyből a Mária-kultusz fakad, táplál-
kozik, századokról-századokra megújul, megfrissül, 
mint a tavasz: ezt a kultuszt is nem az emberi ész-
nek gőgjével és gyengeségeiben, korlátoltságában oly 
könnyelmű Ítélkezése szerint kell felfognunk és 
ismernünk. Az Isten senkit nem vezet üstökénél 
fogva a hitre, de adott mindenkinek józan észt és 
így módot is arra, hogy okokkal és helyes következ-
tetéssel izmosítsa, erősítse ezt a hitet és különösen 
vértezze fel magát a támadások és a tudákosságok 
ellenében. Mert a tudákosság, a tudákos nagyképű-
ség . . . ez a mi b a j u n k . . . 

— Az, hogy legtöbb ellenségünk a mi hitünk, 
hitvallásunk, mondhatom theológiánk ismerete nélkül 
nyul a legszentebb, legtisztább, legérthetőbl) dolgaink-
hoz. Még maguk az úgynevezett anyakönyvi katho-
likusok is. Ujságműveltségünk van az ismeretek majd 
minden terén. Fájdalom, az újságokból merítik ma 
ismereteiket a hitet, az egyházi dolgokat illetőleg is. 

— így történhetik — folytatja amihölgyünk—hogy 
ünnepeink megváltoztatását is helytelenül fogják fel. 
Dogmáról írnak, beszélnek. Ennek kapcsán vonják le 
aztán az anyira tetsző következtetéseket is. Hogy 
lám, az Egyház is enged. Pedig az Egyház csak 
bölcs. És leghatalmasabb szociális tényező. Innen 
származik aztán a téves felfogása annak is, hogy a 
magyar Mária-kultusz amolyan hagyomány, mely a 
magyar nép felfogásában egyénesült. Amely tehát 
szintén csak nemzeti hiúság, soviniszta önéi'zeti 
túltengés e redménye . . . Amelyet immár maga az 
Egyház is korlátoz, a bold. Szűz ünnepeinek eltör-
lésével. . . szerintük. 

— Pedig a magyar Mária-kultusz a nemzet leg-
ősibb, legszebb, egy néphez legméltóbb megnyil-
vánulása a nemzeti léleknek. A magyar nő úgy, 
miként a magyar férfii a századok folyásában min-
denkor eszményképet talál az Isten anyaságában. 
A gyermekleány, a kisasszony, az anya legtisztább, 
legfénylőbb képét. A magyar észjárás, a magyar 
családi érzések, a nemzeti képzelet szép, tiszta fénye 
szinte beolvasztja életrendszerébe, beviszi tűzhelyébe, 
hódolásába, vendégszeretetébe, ezer és ezer gyöngéd 
megnyilatkozásába a bold. Szűz Mária egyéniségét. 
Kisasszonynak nevezi. Boldogasszonynak hívj a. Nyelvé-
nek eredetiségét, szépségét, édességét, gyöngédségét, 
becézgető gőgicselésében meríti ki, hogy dadogó költé-
szetének ébredésében úgy, mint később megragadó, 
elbájólóan meglepő képeiben kifejezhesse azt a benső 
felfogást és izzó érzést, amivel életét, múltját, siró 
jelenét összekösse a magyarok Pátrónájának csodás 
egyéniségével. Angyalok nagyságos «asszonyá»-nak 

nevezi ; ott látja a biztató csillag rezgésében, a kék 
égnek mosolygásában. A tenger tiszta, nyugodt mély-
ségében, a viharok, bősz hullámok világító tornya-
ként üdvözli. A virágok színeiben, harmatos üdeségé-
ben, tisztaságát üdvözli liliomnyiláskor, bátorságát, 
szenvedésekben való erősségét látja martirságában. 
Pártfogását sírja le, mikor búval harmatoznak szo-
morú mezeink. Mikor nagy Ínségben lévén így szó-
lítja m e g . . . Ne feledkezzél meg szegény magyarokról ! 
Hisz ez a leirhatlan bensőség, ez a bizva-bizó bizalom, 
ez a vérkötelékektől összekapcsolt, láncolt együttér-
zés, ez az anyaság fönségében és csodásságában fogant 
elválaszthatlanság: ezek mind, de mind csak azt ér-
demlik meg, hogy nemzeti hiúságnak, egyénisített 
nemzeti büszkeség kultuszának nevezzük és — önök 
szerint értékeljük. Hát ez volna csak forrása annak 
az ezeréves képzeletnek, odaadásnak, mely a magyar 
nemzet életét a múlttal, jelennel és jövendővel össze-
kötötte ? Hát illik a lovagias férfiúnak ilyet hinni, 
elfogadni és komoly számba venni? 

A hirlapiró lehajtotta a fejét és egész magatartá-
sával mutatta, hogy kénytelen hallgatva bár, de iga-
zat adni ennek a győzelemre siető asszonynak. 

— Olvastam csak a minap, hogy a régi magyar 
családok leányainak kelengyéi közt ott volt a b. szűz 
Mária oltárára szánt kelengye is. A gyönyörű párna, 
terítő, kis és nagy kendőcskék. 

— Igazán szép ! 
— Azt is olvastam uram, hogy a római nő, 

mielőtt az új családi tűzhelyekbe lépett volna, elment 
a Vesta szüzek templomába és egy nyaláb virágot 
helyezett oda. Nemzeti szépszokás. A magyar leány, 
mikor esküdni m e n t . . . ma is sokan mentünk és 
megyünk még így — hála I s t ennek . . . legszebb, leg-
ritkább virágként elviszi gyönyörű ifjúságát, hogy 
oltárra helyezze. Oda helyezze hűségét, tisztaságát, 
önfeláldozását, mind-mind azokat az erényeket, 
virágokat, miket a b. Szűz é le tében. . . megtestesítve 
lát. Hát nem szent, nem tiszteletre méltó gondolat, 
érzés vagy legyen hát nemzeti szokás is — a Mária-
kultuszban. Amely szokások, nemzeti felfogások, 
egyénesítések.. . ártanak-e a Mária-kultusz tiszta-
ságának, az Egyház tanításának és a hit kristályos 
eredetiségének? Virágok, a törzshöz hozzátartozó 
leveles, életerős ágai ezek a Mária-kultusznak — 
épen úgy, mint az időnkint támadt, rendelt avagy 
rendezett Mária-ünnepek. Ne féltse tehát ön hirlap-
iró uram azoktól az önök szerint eltörölt, szerin-
tünk módosított ünnepektől sem az Egyházat, sem 
a Mária-kultuszt. Ünnepeink lesznek azok mind ig . . . 
a családokban, az egyesületekben, a lelkünkben. 
S integet, jön az idő, mikor a magyar kath. leány 
kelengyéje közt ott leszen a b. szűz Mária oltárának 
kelengyéje i s . . . Ismeri ön a mi Oltáregyesületeink 
működésé t . . . 

A vonat nagyot zökken, és mi, mintha csak 
valami szép, valami boldog időkből, Máriának orszá-
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gából ébredtünk volna fel. A mi utasainknak vég-
állomása. Ők haza érkeztek. És minket magunkra 
hagy tak . . . 

Szives olvasóm! Nem kérdezed te is, vájjon meg-
történt dolgot, való történetet irtam-e le ezekben a 
képekben? Vagy t a l á n . . . ? Hiszen ez a mai időben 
olyan lehetetlennek látszik. Hiszen a mi iskoláinkból, 
alsóbbakból és felsőbbekből kikerült kath. ifjak és 
főleg nők köre ilyen hitvédőket ilyen tudással és 
lelkesedéssel, tűzzel, bizonysággal teljes katholikuso-
kat nem ismerünk, nem találunk. 

. . . Pedig csak akkor válik igazán módszeressé 
és gyakorlativá az önök hittanítása nagyrabecsült 
hitoktatóink és hittanáraink, mikor otthon-itthon, a 
zsurokon és vasúton, a zöldasztaloknál és a kötődék 
csevegései közt, nem lesznek fehér hollók az én 
ú t i tá rsa im. . . Fájdalom, azok most még fehérholló 
számba mennek. De ime már röpkednek. 

Iroda- A keresz ténység és korunk. Irta : Bougaud Emil 
lom. lavali püspök. Fordították Szentannai (Spett) Gyula és 

Dobos Lajos. IV. kiadás. I. kötet. Kiadja négy pécsegy-
házmegyei pap. Pécs, 1912. 530 1. (Ara az öt kötetnek 
26 K., diszkiadásban 36 K. Fizethető havi 3 K. részle-
tekben is. Megrendelések küldendők Müller Károly 
plébános cimére Laskafalu, Baranya m.) 

II. 
Bougaudnak — a most megjelent I. kötetéről van 

szó — erős oldala : nagy rétor, finom stiliszta és mélyen 
látó társadalombölcsész; de theologusnak gyenge, felü-
letes. Ahol a vallást a vallástalansággal állítja szembe 
s hatásaikban, eredményeikben az egyiknek nagy értékét, 
a másiknak káros voltát mutogatja, amint ez akár a 
történelem folyamán, akár a jelen társadalmi viszonyo-
kon nyilatkozik : elragadó dialektikus. Ide tartozik 
a vallástalanság fájdalmas drámája (a IV., V., VI., VII. 
fejezetben), továbbá a fájdalom isteni befolyásáról szóló 
részlet (a XI., XII., XIII. fejezetben) ; amit pedig ezen 
kérdés kapcsán : igaz-e, hogy korunk nagy népei a 
vallást elvetik s azt elvetve boldogabbak és nagyobbak 
lesznek? mondom, amit ezen kérdés kapcsán (a IX. feje-
zetben) Franciaország múltjáról s jelenéről (nála a jelen 
a mult század 70-es éveinek eleje) nagy drámai erővel 
fejteget, az a világirodalom legszebb lapjai közé tartozik. 
(323—380. I.) Szinte csodálja az ember, hogy ettől a fejte-
getéstől minden francia észre nem tért; hanem ellenke-
zőleg, azóta még rosszabb, még vallástalanabb lett. 

Ez a gyönyörű anyag tölti ki a kötetnek 3A részét. 
Ez a társadalombölcsész és a nagy stiliszta remek müve. 

A kisebbik rész az alapvetésre, a vallás elméleti 
igazolására esik ; annak az alapos kimutatására, hogy 
a vallás nem a beteges szív ábrándozása s nem üres 
chimera; hanem valóság, egy való, reális viszonynak 
a kifejezése. Ez már a theologus munkája. Itt is ragyog 
Bougaud stílja, kellemes rétori hangja; de a hozzáértő 
fülét már a Bevezetés egyes részletei sajátszerüen ütik 
meg malesonans voltukkal; önként s szinte váratlanul 
tolul föl benne a gondolat : itt úgylátszik nem lesz 

minden rendjén, ez a rétor úgylátszik elstilizálja magát ! 
Mondom, már a Bevezetés is ilyen irányban költi fel a 
szakértő figyelmét. 

Az első bökkenővel mindjárt a 18. lapon találkozunk. 
Ugyanaz a Bougaud, ki a kötet további folyamán oly 
megindító hangon festi le a felfordult francia vallási 
állapotokat, itt helyesnek találja, ha a pap «temploma 
belsejébe vonul vissza.» De hát ez még csak hagyján ; 
ezt a felfogását a pasztoráció munkájáról vallott s már 
megszokott francia elfogultságra magyarázhatjuk. 

Súlyos beszámítás alá esik azonban, mivel egyenesen 
tévedés számba megy, amit a !12. lapon a keresztény vallás 
dogmáinak a természetéről mond. «Én a dogmákat 
nem értein át teljesen ; de mi többet ér, érzem (!) és el-
gondolom azokat s természetem legmélyén hordozom 
élő csiráikat.» Alább: «E dogmákat, melyeket hinnünk 
kell s melyeket lehetetlen Istenben szemlélnünk, mert 
ott elvakítanának, elég, ha magunkba tekintünk, hogy 
feltaláljuk azokat. Ott vannak azok, mint sejtelem.» 
Vagy: «Fölületesen tekintve, a dogmák homályosaknak, 
különcöknek látszanak; de ha azokat a jelzettrendszer 
nyomán (ő t. i. a kereszténység megbizonyításában a 
«belső megfigyelés» rendszerét követi) tanulmányozzuk, 
lia az ember szivében kutatjuk első alapvonalaikat, töké-
letlen, de már is oly szép vázlataikat...» (48. 1.) 

Dogmáink legbensőbb mivoltának teljes félreisme-
rése ez s amit azok kifejeznek, a keresztény hittitkok 
természetfölötti jellegének leplezetlen tagadása: ugyan 
az a tévedés, mely a mult században Hermes-, Hirscher-, 
Günther és Bosmini útján annyi zavart okozott a theo-
logiában. Másrészt nem egyéb, mint amit aminap a 
modernista Le Boy fejtegetett a dogmákról. 

A dogma ugyanis nem más, mint valamely kinyi-
latkoztatott hittitoknak (hitigazságnak) az egyház állal 
való formulázása. Ilyenek pl. a sz. Háromságról, az unió 
hyposlatica-ról, az eucharistiáról stb. szóló kath. tanok. 
Már most, ha Bougaud-val szólva, az ember «érzi» a 
dogmákat, lia magában hordozza élő csiráikat, ha magá-
ban feltalálja azokat, mint sejtelmet, mint vázlatot, 
akkor azok alapjukban természetrendi igazságok, me-
lyekre igenis rájuthat az emberi ész s akkor hogyan 
mondhatta a vatikáni zsinat : Si quis dixerit, in reve-
latione divina nulla vera et proprie dicta mysleria con-
tineri, sed universa fidei dogmata posse per rationem 
rite excultani e natiiralibus prineipiis intelligi et de-
monstrari, a. s ? (Denzinger : Ench. Symbol. 1908. 482. 1.) 
Vagy hogyan mondhatta Jézus Krisztus pl. az isteni 
személyekről : senki sem ismeri a Fiút, hanem az Atya, 
az Atyát sem ismeri senki, hanem a Fiú, és kinek 
a Fiú ki akarja jelenteni (Máté 11, 27), lia mi az efféle 
igazságoknak «élő csiráit» természetünk legmélyén 
hordozzuk ? 

A keresztény hittitkok (s formulázott kifejezőik : a 
dogmák) az emberi értelmet teljesen meghaladó igaz-
ságok ; se csiráik nem élnek bennünk, se sejtelmünk 
nincs s nem lehet róluk, hanem csak az isleni kinyilatkoz-
tatás állal juthatott az emberiség tudomásukra, mint ezt 
már a üiognethez írt II. századbeli levél szerzője, be-
szélve a keresztény tanokról, hangsúlyozta : Non enim 
terrenum, ut dixi, inventum hoc iis traditum es t . . . 
sed ipse omnium regnator et omnium conditor et in-
visibilis deus ipse e caelis veritatem et verbum sanctum 
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et incomprehensibile inter homines locavit. (Funk : Patr. 
Apost. 1901. I. 403. 1.) 

Sajnos, Bougaud Chateaubriand «A kereszténység 
szellemé»-ben jelentkező enemü túlzásait még fokozta 
s a szakértőnek nem igen kell mondanom, micsoda 
pusztító alaphiba rejlik a keresztény tanok mivoltának 
enemü felfogásában. (A mult század említett tévedezőivel 
szemben kimerítően fejtegette Kleutgen : Die Theologie 
der Vorzeit 5 kötetes klasszikus művében.) Különben 
Baymundus Lullus óta sokan próbálkoztak ilyen áron, 
természetfeletti jellegének kivetkőztetésével, raciona-
lizásával, kedveltetni meg az ellenfelekkel a keresztény-
séget, de törekvésök mindig hasztalannak bizonyult. 
Eddig a legbehatóbb kutatások sem voltak képesek hit-
igazságainkról a mysterium jellegét letörülni, melynek 
jellemző jegyei : «ita excedit rationem, ut 1. neque eius 
existentia citra revelationem cognosci, neque 2., facta 
ejusdem revelatione conceptibus propriis apprehendi, 
neque 3., modus, quo se habeat, perspici, neque 4., ex 
principiis humanae ralioni propriis, deinonstrari, seu, cur 
ita sit, intelligi possit.» (Hurter : Theol. Dogm. 1885. I. 
12. 1.) Oly jegyek ezek, melyek Bougaud a dogmákról 
vallott felfogásával homlokegyenest ellenkeznek. 

Hasonlókép a kereszténység igazolásáról sem lehet 
ügy beszélni, ahogy a 33. lapon olvassuk: «Ám vegyetek 
el (t. i. a kereszténységtől) minden támaszt, minden 
külső segélyt, jövendöléseket, csodákat : rendületlen 
marad. Igazolását önmagában bírja.» A vatikáni zsinat 
ennek az ellenkezőjét állította: Ut lidei noslrae obsequi-
um rationi consentaneum esset, voluit Deus cum internis 
Spiritus Sancti auxiliis externa iungi revelationis suae 
argumenta, facta videlicet divina atque imprimis mira-
cula et prophetias, quae cum Dei omnipolentiam et 
infinitam scientiam luculenter commonstrent, divinae 
revelationis signa sunt certissima et omnium intelli-
gentiae accomodata. (Denzinger. 476. 1.) A relativizmus 
útja az, amit Bougaud e pontban ajánlgat. 

Túlzás végre, amit a 41. lapon olvasunk : «Nini-
vében, Babylonban a bibliának egész fejezeteit találták 
meg a kőtáblákon, melyeket ma Londonban és Párisban 
bárki megtekinthet.» Legl'ellebb a biblia adatait meg-
erősítő egyes részletekről lehet szó. 

Ezekkel a Bevezetésben találkozik a szakértő, ami 
éber figyelemre inti a tekintetben : sikerül-e s miként 
sikerül a szerzőnek majd a «belső megfigyelés rend-
szere» (37. 1.) alapján megkonstruálni a demonstratio 
christiana-t ? 

S itt mindjárt jelezni kivánom, hogy ami ebből 
a feladatból a jelen kötetre esik, az — sajnos — rosz-
szul sikerült. d. * 

W e n c k h e i m Fi'igyes gróf. Irta Tomcsányi Lajos S. ./. 
Budapest, 1912. 20 1. 

Olyan apró kis füzetke csak ez az írás, 16-od 
rétben 20 oldal csupán, s mégis itt az irodalmi rovatban 
emlékezünk meg róla a vaskos kötetek között, mert 
tartalmával igazán méltón sorakozik közéjök. Egy derék 
férfiúról szól benne a lelkek művelésének tiszteletre-
méltó férfia, Tomcsányi Lajos, kinek épen a főrendűek 
közül annyian köszönik lelki megnyugvásukat. 

Wenckheim Frigyest életében két nemes vonás jel-
lemezte : nagy vagyonát a keresztény elvek szerint a köz 

javára tudta értékesíteni és a kath. egyház hive volt, 
tudatosan, tevékenyen, lelkével és életmódjával. Úgy 
családi életében, mint a közélet terén. Megérdemelte 
tehát, hogy halála után Tomcsányi Lajos állítson neki 
emléket az irodalomban. 

Szép is ez az emlék nagyon. Egy kisebb korrajz 
keretébe beállítva, másoknak is tanulságul szolgálva. 
Helyenkint szinte költői lendülettel van írva, ami nyil-
ván mutatja, hogy Tomcsányi lelkét is mennyire meg-
hathatta Wenckheim nemes jelleme. 

Az ilyen iratok igen hasznosak a közönség tájé-
koztatására. A világ ugyanis jobbára tájékozatlan a főren-
dűek élete körül, mesél róluk mindenféléket, több rosszat, 
mint jót. Félszeg egy ítélet, mert legtöbbször kellő tájé-
kozottság nélkül szűkölködik. Mert hát nemcsak könnyel-
műség, hanem nagy erények is találhatók soraikban. 
A füzet utolsó sorai mutatják, hogy beavatott irójuk 
ezt akarta különösen tudomásunkra adni. «Ha meghal 
valamely főnemes — így zárja füzetét — a sajtó leközli, 
hogy az elköltözött részt vett a lóversenyeken, részt vett 
a vadászatokon ; de megemlékszik-e arról is, hogy a 
boldogult jó szívvel segítségére volt megszorult feleba-
rátjának, adakozó volt, vallásos volt, Istenével és ember-
társaival szemben kötelességét pontosan teljesítette s mint 
jó katholikus a szentségekkel ellátva halt meg?» 

Ó igen, sok nemes lélek találkozik a főrendűek 
között is, s az ókigyósi főúr bizonyára egyike volt a 
legnemesebbeknek egész életében. x. 

* 
Kurzgefasstes Lehrbuch der speciellei i Ein-

leitung in das Alte Tes tament von Karl Holzhey, 
Prof. der alttestamentlichen Exegese am kgl. Lyceum 
in Freising. Paderborn, Schöningli, 1912. (Wissenschaft-
liche Handbibliothek : Theologische Lehrbücher, 217 
old. 8°.) 

E mű megjelenése a jelen esztendő elsőrangú iro-
dalmi eseménye, de egyúttal legszomorúbb szenzá-
ciója is volt. Nem tartalma miatt, mert amit mond, a 
bibliai kritikusok Írásaiból rég ismert dolog ; hanem 
azért, mert Holzhey volt az első katholikus biblia-
kutató, aki az ószövetségi bibliai kritika eredményeit 
összefoglalni és katholikus álláspontjának fönntartása 
mellett elismerni próbálta. 

A könyv címlapja után a paderborni püspök «im-
primi permittimus» szavai következnek. Talán külö-
nös, hogy egy ismertetés keretében még erről is meg-
emlékezünk. De hát a mű további sorsa miatt ez az 
«imprimatur» rendkívül érdekes. Az «Acta Apostolicae 
Sedis» augusztusi száma értelmében ugyanis a Szent-
szék e könyv használatát a papnevelőkben eltiltotta. 

E tilalom okát nem nehéz eltalálni, ha Holzhey 
tudományos álláspontja fölött rövid szemlét tartunk. 

A Pentateuchus-kérdést illetőleg H. teljesen a mo-
dern kritikusok megállapításait vallja. Alkatrészei gya-
nánt a forráselmélet által föltételezett négy iratot tekinti 
(E + I + D-f P.) Szerinte E (az «Elohista» forrás) 750 
táján íródott és I-vel (az ú. n. «Iahvista» történeti mű-
vel) 650-000 között olvadt össze; D (a «Deuterono-
mium) 625-ben nyert elismertetést; IE-f-D az exilium 
után olvadtak egy könyvvé : IED -j- P egyesítése 400 
után Krisztus előtt következett be. Józsue könyve a 
Pentateuchustól elszakított irat ; eredetileg annak egy 
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részét képezte. A Birák könyve jelen alakját Ezra korá-
ban nyerte; egyes alkatrészei igen régiek. Sámuel köny-
ve 850—650 között Íródott, a Királyok két utolsó könyve 
a fogság vége felé. 

Holzhey a Krónikák könyvét a III. század elejéről 
keltezi; szerzője midrasokat (régibb szentiratok legenda-
szerű átdolgozásait) is használt források gyanánt. Tóbiás, 
Eszter, Judith könyvei a Kr. e. II. században keletkezett 
didaktikus, nem-történeti iratok. A zsoltárok egy része 
a makkabeusok korában került a Psalteriumba. Izaiás 
13—14, 21—23 fejezetei «izaiási gondolatok későbbi al-
kalmazásai» ; a 24—27 fejezetek a fogság után, 32—35 ff. 
a fogság alatt keletkeztek ; 40—66 ff. az exiliumbeli 
Deuteroizaiás műve. Jeremiás elbeszélő részei Baruchtól 
származnak; Dániel Kr. e. 168—165 között Íródott; a 
70 hétről szóló jövendölés a makkabeusok idejében tel-
jesedett be. Jónás könyve 400—300 közölt írt midras stb. 

Tagadhatatlan, hogy e tételek egy tankönyvbe 
foglalva, szinte ijesztőleg hatnak. De nem szabad feled-
nünk, hogy e tételek közül alig van egy is, a mely akár 
külön irat, akár folyóiratokban megjelent cikk alakjában 
katholikus védőre ne talált volna. 

Hogy csak néhány nevet említsek, a hagyományos 
álláspont feladásával többé-kevésbbé radikális irodalom-
történeti-kritikai álláspontot foglaltak el : 

a Pentateuchus-kérdés terén: Hummelauer S. J., 
Vetter, A. Scholz, A. Schulz, Jiion S. I. (a beiruti 
«Melange» ban közzétett nyelvészeti cikkeinek módszere 
teljesen a forráselméletre támaszkodik); 

a «Prophetae priores» könyveit illetőleg: Dhorme 
O. P., Schäfers, Sanda; 

Deuterojesaianus álláspontot képvisel Condamin 
S. I. Izaiás-magyarázatában és Feldmann két vagy három 
müvében. 

Dániel könyvét illetőleg Holzheyé-hoz hasonló 
tételeket állított fel van Bebber a «Bibl. Zeitschr.» 1906-iki 
évfolyamában. 

Jónás könyvét a fogságutáni korba helyezte v. 
Hornacker, a kisebb prófétákhoz írt kommentárjában. 

Eszter és Judit könyveinek történeti jellegét több 
évtized előtt vonta kétségbe a würzburgi Scholz. 

Az Énekek énekét Wetzstein elmélete alapján értel-
mezte Zapletál, salamoni eredetének radikális tagadásá-
val. Ugyancsak Zapletál O. P. vonta kétségbe a Kohelet 
salamoni szerzőségét is, stb. 

A paderborni ordinariátust tehát kár volna hibáz-
tatni az «Imprimatur» megadásáért. Jellemző különben, 
hogy Holzhey Einleitungjának előszava, melyet rend-
szerint a könyv teljes elkészülése után szokás megírni, 
1908 március elsején kelt; maga az «imprimatur» pedig 
1911 március 13-án, tehát három évvel később. Innét 
is kitűnik, hogy a paderborni ordinariátus érett meg-
fontolás után engedélyezte a most inkriminált könyv 
kinyomatását. 

Mert nem kell ám hinni azt, hogy a ki a bibliai 
kutatás terén kritikai álláspontra helyezkedik, szükség-
képenracionalista és modernista hitetlen. Kritika és kritika 
között nagy a különbség. Van irodalomtörténeti, történeti 
és vallástörténeti kritika. Az utóbbi, amennyiben merőben 
természetesen, a mechanikus evolúció-elmélet alapján 
próbálja megfejteni a zsidó vallás keletkezését, és pedig 
az ószövetségi vallás természetfölötti elemeinek, a csodá-

nak és a jövendölésnek tagadásával vagy elmagyarázá-
sával, föltétlenül elvetendő s aki annak zászlaja alá 
szegődik, megszűnt katholikus lenni. Ebben a pontban 
Holzhey minden félreértést kizáró módon tett vallomást 
katholikus felfogásáról, amidőn a forráselmélet mellett 
foglalva állást, igy ír : «Es braucht hier nicht noch beson-
ders betont zu werden, dass die rationalistische Voraus-
setzung der Unmöglichkeit von Wundern und der allei-
nigen Berechtigung rein natürlicher Entwicklung den hei-
ligen Schriften gegenüber vollständig abzulehnen ist.» 

A történeti kritika jogosultságának kérdése mái-
jóval kényesebb, mert az inspiratio fogalmával, illetve 
annak értelmezésével függ össze. S épen ez az az üt-
közőpont, ahol a konzervatív irány szembe kerül a 
Holzhey által képviselt szabadabb felfogással. A hely 
szűke miatt lehetetlen kitérnünk erre az óriási hord-
erejű kérdésre. Annyi azonban tény, hogy azok, akik 
az inspiratio fogalmának másféle értelmezése mellett a 
bibliai kutatás terén a történeti kritika jogosultságát 
vitatják, a mint egy jottát sem akarnak engedni a hit 
alapját képező facta dogmatica-ból, ép úgy el akarják 
ismerni a mai történettudomány igazát is s legfőbb 
törekvésük épen oda irányul, hogy a kettőt egymással 
megegyezlessék. Holzhey könyvében ez a kérdés a dolog 
természeténél fogva csak egyes szent iratok megbeszélé-
sénél (Judit, Eszter, Dániel, Jónás) nyomul előtérbe. 

Az ó-szövetségi irodalomtörténeti kritika, mint 
ilyen, hitünket alig érinti s annak jogosultságát senki 
sem vonja kétségbe. E disciplinának csupán az az átka, 
hogy kezdeményezői tizenhárompróbás racionalisták 
voltak, akik a bibliát voltaképen vulgáris racionaliz-
musuk igazolása végett tették tanulmány tárgyává. A bib-
lia az ő kezükben csak arra való volt, hogy kész követ-
keztetéseikhez a praemissákat szolgáltassa. Nem csoda, 
hogy a bibliai kritika ezen eredendő bűne miatt mindig 
gyanús szinben tűnt fel hithű emberek szemében. A protes-
táns egyházak békéjét nagy mérvben felkavarta e kritika 
tendenciózus volta és hosszú időbe került, mig a német 
protestánsok észrevették, hogy ez a bibliai irodalom-
történeti kritika egy vallásellenes, materialista irányzat 
rabságában sínylődik. Ha a protestáns theologus az ö 
kritikus felfogását meg tudja egyeztetni hitének «formális 
princípiumával,» értve a Szentírást magát : a katliolikus 
theologus álláspontja sokkal egyszerűbb; amennyiben 
a kánoni könyvek számát és inspirációját illetőleg nincsen 
ingatag feltevésekre, bizonytalan történeti érvelésekre 
utalva, hanem a magisterium infallibile, a csalhatatlan 
tanító egyház döntései után indul. Minthogy azonban 
az inspiratio «gratia gratis data» vagyis a szerző szemé-
lyétől független charisma, a kath. biblikus a szent-
könyvek isteni eredetébe vetett hite mellett bátran és 
nyugodtan vethette fel a kérdést : ki a szentkönyvek 
szerzője, hol és mikor íródtak, anélkül, hogy e kérdések 
feltevésével ellenkezésbe jött volna hitével. A szent-
könyvek szerzőségének kérdése tehát irodalomtörténeti, 
nem pedig hitbeli kérdésnek tűnhetett fel. 

Igaz, hogy az apologeták egy része azt vetette ellen, 
hogy a kritikai irány a demonstratio christianát vég-
telenül megnehezíti, sőt szinte lehetetlenné teszi. Hogyan 
fogjuk bizonyítani, kérdik, a mózesi kinyilatkoztatás 
történeti jellegét, ha nem bizonyos, hogy a Pentateuchus 
authentikus mű és elbeszélése szemtanutói származik? 
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Erre az ellenvetésre Mgr. d'Hulst így felelt: 
«Autrefois on croyait pouvoir appuger aussi bien sur 

l'Ancien Testament que sur le Nouveau la démonstration 
qui établit le fait de la Révélation. Les miracles de Moise 
garantissaient son témoignage comme les miracles de 
Jésus-Christ garantissent le sien. Les prophéties l'Isaïe, 
clairement accomplies, pouvaient être mises en parallèle 
avec les prédictions du Sauveur touchant sa résurrection 
ou la ruine de Jerusalem. 

Aujourd'hui tout nous conseille de changer de 
tactique. L'Ancien Testament ne peut plus figurer au 
premier plan. Les conception nouvelle introduites dans 
l'histoire de l'ancien Orient ne permettent plus à la Révéla-
tion mosaïque de se défendre elle-même et toute seule.» 

D'Hulst szerint az újabb történeti kutatások követ-
keztében a mózesi kinyilatkoztatás «nem képes maga-
magát többé egyedül megvédeni,» azért azt ajánlja, 
hogy a kinyilatkoztatás tényének bizonyításánál az új-
szövetségből induljunk ki, mert szerinte «az újszövetség 
emberi tekintélye sokkal könnyebben igazolható.» Méchi-
neau S. I., a Pent, mózesi authentiájának lelkes védője 
is elismeri, hogy «d'Hulst tanácsa igen jó és tagadha-
tatlanul igaz» ; csak amiatt vannak aggályai, hogy ha e 
tanácsot megfogadjuk, le kell mondanunk majd az 
ószövetség történeti könyvei igazságának védelméről, 
de akkor hogy fogjuk majd igazolni a zsidó vallás 
isteni eredetét? 

Válasz: 1. az újszövetségből, a melynek tanúsága 
alapján a mózesi vallás isteni eredete s egyes ószövet-
ségi könyvek inspirált volta közvetlenül igazolható, 
2. közvetve a demonstratio Christiana utján a magiste-
rium infallibile, a csalhatatlan egyház krisztusi intéz-
ménye révén, 3. a keleti vallások összehasonlítása révén, 
a mely fényes tanúságot tesz a zsidó vallás emberi észt, 
emberi elme képességét túlhaladó eredetéről, 4. maguk-
ból a szent könyvekből. 

E bizonyítási módszer, általában az irodalomtör-
téneti kritikai álláspont, a Szentírás természetfölötti 
elemeit, a csodát s a jövendöléseket semmikép sem 
érinti. A szentkönyvekben állítólag fölfedezett történeti 
források nem csak meg nem döntik elbeszéléseik igaz-
ságát, hanem ellenkezőleg szavahihetőségüket igazolják 
a bennük megőrzött történeti hagyomány alapján. A ra-
cionalista kritika azzal diskreditálta magát, hogy mindig 
csak a források állítólagos eltéréseit állította előtérbe és 
konokul elhallgatta elbeszélésük egyező elemeit. Eljő 
azonban az az idő is, midőn ellenfeleink is észreveszik 
majd e vétkes mulasztást és be fogják látni, hogy nincs 
az a történet-kritikai módszer, amely a szentírás szava-
hihetőségét meg tudja dönteni. 

De, azt fogják kérdeni az olvasók, ha a dolog így 
áll, mi volt az oka a Holzhey könyvét ért súlyos íté-
letnek? Szerintünk kettő. Holzhey könyve ugyanis szin-
tén beleesett az utóbb ecsetelt hibába. Kritikája merő-
ben negatív s a helyett, amit leront, újat nem tud 
nyújtani. Ezért nem való ifjak kezébe. 

Azután Holzhey nagyon furcsán bánik el a biblikus 
commissió határozataival. A Pentateuchus-kérdésnél em-
lítést sem tesz róluk ; ellenben az a modor, ahogy a saját 
nézeteinek ecsetelése után a biblikus commissio 1908 júl. 
29-én kelt határozatáról megemlékszik, valósággal sértő. 

Az egyház a hit legfőbb őre s mint ilyen óvja 

hívei lelki egyensúlyát ezektől a nehéz és veszedelmes 
problémáktól, melyek népszerűsítése kétségkívül sok 
veszedelmet rejt magában. Épen azért, bármennyire is 
beleélte magát valaki a bibliai kritika módszerébe; bár-
mennyire is szivéhez nőtt légyen az általa nyújtott tág 
történeti perspektíva: be kell látnia, hogy az egyház 
rendeltetésénél fogva sub specie aeternitatis nézi a tu-
dósok munkálkodását és joggal veti fel a kérdést: cui 
prodest? Minden hithű - biblikusnak tisztelettel kell 
meghajolnia tehát a Holzhey könyve fölött elhangzott 
ítélet előtt, ha mindjárt saját elitéltetésére is ismerne 
rá benne. Kmoskó Mihály dr. 

M. P ü s p ö k i e l e . Csak az első negyedre fizetett. 
Ű.-B. Bős. A «Religio» is siet gratulálni Méltóságodnak. 

Aki ilyenkor sem feledkezik meg róla, annak azt kivánja, 
hogy hűségében lelje igazi nagy boldogságát. 

P. Budapes t . A rádium az uránércek alkotórésze, egjr 

bomlásban levő chemiai elem, mely láthatatlan sugarakat 
lövel ki, amit radioaktivitásnak neveztek el. Bomlástermékei 
közül kiválik a rádiumemanáció, egy gáznemű s vízben 
oldható test, melynek pl. a gasteini források köszönik gyó-
gyító hatásukat. Nálunk a hévizi (Keszthely mellett) és a 
pöstyéni iszap rádioaktiv, valamint a Rudasfürdő egyik for-
rása, amit Lengyel Béla dr. úgy magyaráz (Termtud. Közlöny 
1912. 641. 1.), hogyr a Gellérthegy alatt, bizonyára fölötte nagy 
mélységben, a forrásvizek rádiumtartalmú kőzetekkel, vagy 
épen rádiumtartalmú ércekkel érintkeznek s onnan hozzák 
magukkal a rádiumemanációt. 

K. Budapes t . Nem a drágaság a mai ember legna-
gyobb baja, azaz hogy bajnak az is baj ; de a drágaságnál 
is mérhetetlenebbül nagyobb mértékben fokozódlak az em-
berek rendetlen vágyai s ez a fő bajunk és minden más baj 
forrása. A mai ember fékhetetlen vágyait, különösen élvezet-
vágyát, mely a legutolsó munkást is elfogta már, nincs az a 
földi halalom, mely kielégíteni képes legyen. Innen a züllés 
minden irányban s az összes társadalmi rétegekben ; innen 
a pénzszerzési vágy minden áron: akár a becsület, szemé-
rem, jellem árán is. Minden eladó lett, mint az elzüllött 
pogány Róma utolsó századában. Ezért érzi magát oly nyomo-
rultnak sok mai ember. Erre csak egy medicina van : vissza 
a kereszténység önmegtagadási szelleméhez ! s mindjárt fordul 
a világ sora. Uram, ez a mai helyzet titka. 

Sajtóhiba ki igazítása. Az előző 28. szám első közle-
ményének a végén ez a két sor : «mint a hittudomány a maga 
valóságában és lényegében véve a Szentírásban gyökerezik 
is», a következőre igazítandó ki : «mint hittudomány, a maga 
valóságában és lényegében véve is, a Szentírásban gyökerezik.» 

Kérjük a hátralékok beküldését . 

TARTALOM : Mit örökölt a hittudomány Krisztus 
Urunktól és az apostoloktól a Szentírásban ? II. Breznay 
Béla dr.-tól. — Ünnepredukció és a polgári szünnapok. 
Hanuy Ferenc dr.-tól. — Anthropologia és darwinizmus. 
Wéber Pál dr.-tól. — «Éjeiben győzni fogsz !» II. Soltész 
Béla dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y -la.-tói. — 
Tájképek. XVII. (Mária drága neve. II.) Mestertől. — Iroda-
lom. Bougaud : Kereszténység és korunk. (Új kiadás.) 
II. d.-től.— Tomcsányi : Wenckheim Frigyes gróf. rr.-től. 
— Holzhey: Einleitung in das A. Testament. Kmoskó 
Mihály dr.-tól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 

Telefon 
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Mit örökölt a hittudomány JÇrisztus Urunktól 
és az apostoloktól a Szentírásban ? (m.) 

Még csak egy feladat megoldása van itt hátra. 
Hogyha Krisztus Urunk és az apostolok az ő 

hithirdetésükbe hittudományos fejtegetéseket is vegyi-
tettek : akkor miért nem mentek ebben az eljárásuk-
ban továty) ? Miért nem adtak és hoztak az emberi-
ségnek örökségbe kész, teljes hittudományi rendszert? 
Hisz Krisztus Urunk mindentudóságának ez játék 
lett volna; az apstolok pedig minden bizonnyal ren-
delkeztek, amivel számtalanon a szentek közül ren-
delkeztek, természetfölöttileg beléjük öntött scientia 
fideivel, malasztos hit tudománnyal. 

A feltett kérdésre röviden döntő feleletet lehet 
adni. 

A hitre való vonatkozásában vájjon mi a hit-
ludomány ? 

A hit tudomány kétségkívül az isteni hit tárgyai-
nak emberi megvilágítása, a hit dogmáinak emberi 
védőpajzsa. 

Minden tudomány, ha mint egyes tudományos 
ismeretet vesszük, nem egyéb, mint valaminek oká-
ból való megismerése.1 Ez az okadatolás, illetve ok-
fejtés minden körülmények között világosságot derít 
a tárgyra s tulajdonképen maga ez a világosság-
derítés arra, hogy — mint Aristoteles mondja — mi 
miért van és miért nem lehet máskép, ez — a tárgy 
megismerése. Tény tehát és valóság, hogy a hit igaz-
ságainak hittudományos kezelése az emberi ész 
részéről világosságot derít a hit igazságaira. Gondol-
junk csak vissza az iménti példára: «Tartsatok bűn-
bánatom—mert elközelgetett a mennyeknek országa!» 

De a hit tudomány egyúttal emberi védőpajzsa 
is az isteni hitigazságoknak. Gondoljunk ismét vissza 
csak az iménti példára. A bűnbánal kötelességéről 
szóló dogmát az eme kötelesség ellen tusakodni kész 

1 Scientia — mondja Aquinói szent Tamás — est cognitio 
per demonstrationem acquisita, vagyis: ok feltüntetésével, 
okadatolással, okfejtéssel szerzett ismeret. In Anal. post. I. 2. 
lect. 1. — Aristoteles nyilatkozata inie, ez : 'Eítía-caaa-at Ss oíop.e»' 
Ixaaxov . . . Sxav xrjv x' aixíav oiaijisö-a -fivúay.Eiv 3i' rjv tó 7ipaf|.iá eaxtv, 
Sxt, èxsivou aíxía èaxC, v.al 5x77 èvîéxeaQ-ai xoûx' aXXcu; lysiv. Anal, 
post., I. 2. (71. b. 9.) 

csélcsap, vagy még rosszabb akarat és a minden rosszra 
mentséget kovácsoló tudákos ész ellen a mennyek-
országára, tehát a legfőbb indítékra, a boldogságra, 
vagy annak elvesztésére való erővel teljes utalás a 
rossz akarat és a furfangos ész támadásai ellen oly 
erős páncélja a hit és erkölcs dogmájának, hogy 
erről a páncélról minden támadás visszapattan. Az 
ész furfangja megkerülheti ugyan ezt a páncélt, de 
rajta keresztül nem hatolhat. Az akarat rosszasága 
beleütközhetik ugyan, de össze nem törheti. A keresz-
tény hit igazságainak hit tudományos kezelése tehát 
erős, megtörhetetlen védőpajzsa a hit igazságainak 
kétségtelenül. 

Már most, ezek után, mindenki könnyen meg-
állapíthatja azt, hogy a hittudomány, nem mint egyes 
ismeret, hanem mint teljes hittudományos rendszer. 
Krisztus Urunk és az apostolok, vagyis a hitalapítás 
idejében, az igazat megvallva, nem volt elkerülhe-
tetlenül szükséges, sőt azt kell mondanunk, nem is 
lett volna időszerű. 

Miért? 
Nem volt szükséges; mert akár mint az isteni 

hit tárgyainak emberi megvilágítását, akár mint azok-
nak emberi védőpajzsát vesszük a hittudományt, — 
az — Krisztus Urunk és az apostolok idejében fel-
ségesen pótolva volt a csodák és jövendölések isteni 
bizonyításának isteni világosságot szerteszét villog-
tató és az isteni mindenhatóság erejét közvetetlenül 
éreztető, szivet-lelket átnyilaló hatásai által. Ennél-
fogva szent Pál apostol egyik nevezetes nyilatkozatá-
ban, mely a kereszténység lényegébe mélyen bevilá-
gít, egyenesen ki is mondja, hogy az ő prédikálása, 
az ő hitalapítása «nem az emberi bölcsesség hi-
hető igéiben (non in persuasibilibus humanae sapien-
tiae verbis = nem fenséges tudományban), hanem 
a léleknek (az isteninek) és erőnek megmutatásában 
rejlett».1 Amaz időben, a hitalapítás idejében tehát 
isteni jelek, csoda és jövendölés voltak szükségesek, 
nem hittudomány.2 

1 I. Kor. 2 ; 4. Másutt szent Pál ugyanezt így fejezi k i : 
Oű fàp èv Xó-fcp (tudományos okoskodásban) f) ßaaiAsia zoü 8eoù, 
àXÀ' èv Suvájisi. I. Kor. 4 ; 20. 

2 Erre vonatkozólag nagy szent Gergely igen tanulságo-
san nyilatkozik, midőn /Horn. 29. in Evang. post init.) igy 
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De időszerűtlen dolog is lett volna, hogyha 
Krisztus Urunk mindenhatósága és a természetfölöt-
tileg sugalmazott apostolok malasztos hittudománya — 
teljes hit tudományos rendszert állítottak volna össze. 

Miért? 
Mert minden időszaknak — a közös feladatokon 

kívül — megvan a maga sajátos, jellegző feladata. 
Az egyház krisztusi és apostoli korszakának jel-
legzetes föladata a hitre vonatkozólag az isteni, csodás 
és látásos hitalapítás, volt. A következő korszakok-
nak az apostoli korszakokban közlött hit emberi ki-
fejtése, a hitigazságok emberi feldolgozása, felhaszná-
lása és alkalmazása, emberi megvilágítása, emberi 
oltalma és védelme jutott osztályrészül, természete-
sen, Istennek nem minden folytatólagos természet-
fölötti, rendes és rendkívüli segítsége nélkül. Meg-
lepő világosan látta meg és fejtette ki az apostolok 
utáni kornak ezt a feladatát már Pamphilus Origenes 
védelmére írt apológiájának elsejében.1 Jelen igény-
leien értekezésünk zárókövéül szabad legyen nekünk 
Pamphilus görög szövegét régi latin fordításában 
közölni : «Sancti Apostoli — így Pamphilus, a nagy-
tudományű áldozópap és vértanú, a szentföldi caesa-
reai theologiai iskola megalapítója2 — fidem Christi 
praedicantes de quibusdam quidem quaecunque ne-
cessaria tradiderunt... rationem assertionis eorum 
relinquerunt ab his inquirendum, qui Spiritus dona 
excellentia. . . pereipere meruerunt ; 3 de aliis dixerunt 
quidem (t. i. apostoli), quia sint, quomodo autem 
aut unde sint, s i luerunt: profecto ut studiosiores 
quique ex posteris suis amatores sapientiae et sciculiae 
exercitium habere possent, in quo ingenii sui fruetum 
ostendere valeant». 

íme, korunk hit tudományos szemináriumi gya-
korlatokra vállalkozó itjú levitáinak sok száz évvel 
ezelőtt kelt jellegzése egyéniségükben és munkájok 
mineműségében. Ok «studiosiores amatores sapien-
tiae et scientiae», nagyra törekvők az igazi bölcses-
ségben és a legfőbb tudományban ; munkájúknak 

szól : «Signa, inquit (evang.), eos, qui credituri sunt, liaec 
sequentur etc. Numquidnam, fratres mei, quia ista signa non 
facitis, minime creditis. Sed liaec necessaria in exordio Eccle-
siae fuerunt. Ut enim ad fidem cresceret multitudo creden-
tium, miraculis fuit nutrienda. Quia et nos, cum arbusta 
plantamus, tamdiu eis aquam infundimus, quousque ea in 
terra iam eoalnisse videamus : et si semel radicem fixerint, 
irrigatio cessabit. Hinc est enim quod Paulus dicit : Linguae 
in signum sunt, non fidelibus, sed infidelibus». 

1 V. ö. Zubriczky Aladár dr. : O-keresztény irodalom-
és dogniatörténet. Esztergom, 1906. 152. 1. A szemináriumi 
gyakorlatokban ez a nálunk úttörő, magvas könyv, a fel-
ölelt korszakra nézve, sokszoros segítséget alkalmas szol-
gáltatni. 

2 V. ö. Wetzer und Welle, Kirchenlex.2 IX. 1326. s köv. 
lapoldalon. 

3 Utalás arra, hogy az apostoli korszakban az apostolok 
egyszerű hittanitását, őkivülök azok valának hivatva tüzete-
sebben, esetleg tudományosan is kifejteni, kik a «donum 
scientiae»-nek valának szerencsés részesei. 

gyümölcse pedig az isteni hit — tudományos meg-
dicsőítése és minden támadás ellen diadalmas meg-
védése. Breznay Béla dl. 

Veszprém és Gizela királyné. (i.> 
Tulajdonképen csak Veszprém legnagyobb ékes-

ségét és kulturális műemlékét, szép régi bazilikán-
kat akarom Gizela királynénkhoz viszonyítani, ha-
bár a vár és város is részesült külön jótétemények-
ben. Ezek is nagyobbrészt a királyné áldozatkész-
ségének folyományai. 

Nálunk a püspöki templomok, a kathedrálisok, 
Szent-István nevéhez vannak kötve. A nagy király 
rendezte a magyar hazát keresztény alapon. Az 
egyházat is. Állított püspökségeket és építette a püs-
pöki székesegyházakat. Általánosságban áll ezen tétel 
dotacióra és felszerelésre nézve is. És ezzel nem 
vétünk a régi hagyományok, kódexek és krónikák 
feljegyzései ellen, melyek említik, hogy Szent István 
működése terén sok helyen találkozott századok 
előtti keresztény emlékekkel, egyházakkal, régi szláv 
ker. emporiumokkal. Mert ő belevonta ezeket is 
működési körébe, sőt ügyesen felhasználta, átalakí-
totta, bővítette határait, megfelelőleg az új viszonyok-
nak és az ő államalkotó eszméinek. A marahani emlé-
kek, a Cyril és Method püspökségeinek nyomai 
hazánkban azt bizonyítják, hogy Szent István azokat 
(Szalavár, Zobor, Győr) új keresztény gócpontokká 
tette, apátságokra, püspökségekre alkalmazta. 

Szomorúságunkra kell bevallani, hogy ezekből 
és egyéb templomainkból vajmi kevés emlék maradt 
meg. Az első király alapító eszméi ma is szikla-
szilárdak. De hiányosak voltak az épületek és ellen-
ségesek a viszonyok. Szent István ugyan látta, hogy 
az új hit nem csak imaházakat igényel, hanem 
erődítvényeket is. Innét a négytornyos, kasztrumos 
kathedrálisok Pécsett, Eehérvárott, Kalocsán stb. 
Megfoghatatlan tehát, mily gyenge, vékony falakra 
raktak a beérkező szerzetes építők óriási építménye-
ket. A pécsi szép nagy kathedrális 1064-ben április 
11-én éjjel kigyulladt. Salamont koronázták Béla 
király fiai. Nagy kibékülés, nagy és diadalmas öröm-
nap volt. Utána éjjel leégett az egész székesegyház 
és összedűlt, romhalmazzá vált nem csak a nagy 
templomépület, hanem az összes házak is, melyek 
összeköttetésben állottak vele. A legelső nagyobb 
rázkódtatás összedöntötte tehát monumentális épü-
leteink példányait. 

Különben a századokon át tartó egyenetlenség-
nek és harcnak is nagy része volt, hogy a régi 
emlékek pusztultak. Bizony be kell vallani, hogy pl. 
István korából való épületünk nincs. Csak részletek, 
rommaradványok és földalatti alapfalak. Épen hogy 
fogalmat alkothatunk az első magyar román temp-
lomok alaprajzáról, építőtechnikájáról és angyagáról. 

A veszprémi kathedrális is szent István kora-
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beli. Nálunk is csak a régi alapfalak, a templom 
beosztása, az építőanyag nagy része és sok építé-
szeti és kőfaragó részlet az első király idejéből való. 
Befalazott oszlopok, párkányok, kapitelek, ajtó- és 
ablakrészek kerültek a restaurációban napvilágra. 
És mennyi van még a sokszor felépített bazilika 
falazatában és a templom körüli törmelék között! 

De találtunk a hajók padlózata alatt igen szép 
bizánci oszlopfejet, jópásztorféle emlékkövet, és nagy 
fehérmárványból való oszlop-talpot, melyek sok más 
apróbb maradvánnyal Szent István korát megelőzik, 
és szláv uralmat s római kultúrát hirdetnek. 

A legnagyobb rész azonban kora román idejét 
jelzi. Egyszerűségük, feszes alakításuk, merev kidol-
gozásuk, valamint tipikus formájuk első tekintetre 
elárulja származásukat. Külföldi analógiák és ref-
lexiók a bizonyítékok. 

Szent István bazilikáinak nagy egyszerűsége 
mellett azonban fénypontokra is akadunk. Nyúlán-
kak, elegánsak és magasak voltak. Maga az épület 
formája hatott. A részletekre még alig fektettek súlyt. 
Annál több gondot fordítottak a felszerelésekre; 
tinóm materia, drágaságokkal, értékes anyagokkal 
díszített edények, egyházi ruhák, keleti szőnyegek és 
hires mór szövetek szerepeltek oltárokon és falakon. 
Ezek jellemzik a veszprémi bazilikát is, a mint azt 
a kortanuk igazolják. 

Pedig a veszprémi kathedrálist tulajdonképen 
nem Szent István, hanem neje, Gizela épílette, de 
szemmel láthatólag a királyi férj befolyásával és 
közreműködésével. 

Sok indok bizonyít e mellett. Már a központi 
helyválasztás, a templom püspöki jellege is arra 
utal. De még jobban az a sok vezető motívum, mely 
a királyt új intézményeiben irányította. A veszprémi 
kathedrálisról kétségtelen adataink vannak, hogy 
Gizela királyné alapította és építette. Ugyanoly két-
ségtelen argumentumok tanúskodnak a mellett, hogy 
Szent István eszméi nyernek kifejezést a bazilikán. 

Hogyan is épített a szent király? 
Szent Istvánról tudjuk, hogy nagy tisztelője 

volt Nagy Károlynak, a frankok hatalmas királyá-
nak. A bencés szerzetesek nagyszerű képet rajzol-
tak róla. Hogyan hódította az ellenséges népeket, 
hogy oktatta, neveltette, keresztelte meg őket. Hogyan 
osztotta be kerületekre, püspökségekre, plébáni-
ákra. Milyen templomokat és hogyan építette azo-
kat a centrális helyeken és minőket a kisebb 
helyeken, a szétszórt nomád törzseknél. A nagy csá-
szár népét akarta emelni, szelídíteni és erősíteni, 
hog}r az boldoguljon, függetlenségét és szabadságát 
biztosítsa; és pedig úgy, hogy nem csak a sziveket 
erősítse, hanem azokat a házakat is, melyekhez 
kötötte az új állam fundamentumát , a keresztény 
erkölcsöt. A keresztény püspöki templom képezte 
azt a lelki klenodiumot, melynek biztosítására nem 
kímélt erőt, fáradságot és költséget. Azért kapott a 

nag}- középponti templom bástyaszerü falapot, kasz-
trumos, római táboralakú formát, hatalmas négy 
saroktornyot, lőrésszerű ablaksorokat és igen védeti 
bejáratokat. Sőt az az oka annak is, hogy ezeket a 
főtemplomokat mindenütt biztosított helyekre helyezte, 
várakba vagy természet által védett fundusokra 
rakta. Esztergom, Győr, Veszprém, Pécs, Fehérvár, 
Szentmárton, Pécsvárad, Zobor bizonyságot tesz róla 
minálunk is, ahol Szent István a nagy frank királyt 
utánozta és követte. Sőt Szent István a négy sarok-
tornyos kathedrálisból typust csinált, melyet a későbbi 
királyok is utánoztak. 

Az is igaz, hogy a 10 falu templomépítő köte-
lezettsége, mint Nagy Károlynál, nem csak hitvallási 
szempontot reprezentált, hanem első sorban nemzet-
gazdasági tendenciának szolgált. Nagy Károly is, 
Szent István is nomád népét helyhez, állandó lakás-
hoz, az agrikulturához akarja szoktatni. A vasárnapi 
isteni tisztelet kötelezettsége erős kapcsot képezett, 
mely a pásztornépet a legelő utáni járástól leszok-
tatta és a földmíveléshez szorította. És ez volt az 
első nagy kulturális vívmány, mely az új aerát 
inaugurálta. 

A püspökségek alapításánál is szerepeltek állami 
célzatok. A Pseudo Izidor-féle ideák (?) nem csak a 
püspökségek, az egyházi fők tekintélyének emelésére 
szolgáltak, hanem arra is, hogy kapocs létesüljön 
a pápa és püspök között, tehát szerves átmenet az 
egyház főhatósága és az ordináriusok között (az érsek 
és prímások által), sőt, hogy külön kapocs legyen a 
királyságok és a szentszék között, azaz, az ország 
fejedelme és a pápa között. Nálunk Esztergom kapta 
a primaciát. 

Püspökséget a szent király tizet alapított. Hartwik 
krónikájában ezekre és a provinciák fejére vonat-
kozólag mondja : provicias in decern partibus epis-
copatus constituit, strigoniensem ecclesiam metropo-
lim et magistram, a 10 püspökség központjává és 
tanítómesterévé az esztergomit tette. Tulajdonképen 
12 püspökséget akart Szent István alapítani, mert 
maga mondja szent Gellértnek (Anon. Vita s. Gerardi. 
c. 11.): voluntas mea erat duodecim episcopatus, 
quos in regno meo facere decreveram, episcopis 
impleri. De ezt a tervét csak Szent László és Kálmán 
király hajtotta végre, mikor a zágrábi és nyitrai 
püspökséget alapították. Akkor tellett be, mondja 
Pauler (I. 391.) a 12-es szám, mely megalkotta a 
a teljes magyar püspöki hierarchiát II. Endre király 
koráig, a szerémi püspökség felállításáig. 

Ezekben működött Szent István, hogy a magyar 
kereszténység számára hajlékot és életet teremtsen 
és hogy az evangelium szavainak elfogadására termé-
kennyé tegye magyar népét. Anonymus szerint : Dum 
beatus rex Stephanus verba vite predicaret et hunga-
ros baptizaret, mikor hirdette a szent király az élet 
tanítását és keiesztelte magyarjait. Kétség kívül 
jámbor élettársával, Gizela királynéval együtt, ki 



468 RELIGIO LXXI. évi". 1912. 

neki nemcsak segített és tanácsokkal szolgált bajor 
egyházi viszonyainak ismeretével, hanem tevékeny 
részt is vett a templomok felszerelésével, és áldozat-
készségével, sőt mint a veszprémi székesegyház 
mutatja, a bazilika építésével is. 

Az építés korának meghatározására is találunk 
erős támpontokat. A püspökségek alapításának idő-
pontja a XI. század elejére esik. Csak a marosit 
(csanádit) állította fel későbben, 30-ban. a szent 
király, mikor Achtumot legyőzte. Közhit szerint 
akkor keletkeztek a kathedrálisok is, mert egymást 
kiegészítik. Az alapító levelek, mondja Pauler, ugyan 
nem eredetiek, többnyire később keletkeztek, de 
lényegökben hiven konstatálják a tényeket. Ezek 
szerint elsőnek épült a kalocsai bazilika 1000-ben, a 
győri 1001-ben, az egri 1002-ben, a fehérvári és 
erdélyi 1003-ban, a pécsi és a veszprémi 1009-ben, 
az esztergomi 1010-ben, a csanádi pedig 1030-ban. 
A vácit 1074-ben Géza király építette, a váradit 
1080. körül Szent László. 

A mi veszprémi székesegyházunk restaurálásá-
nak emlékére alapul vette ezt a jubiláris számot. 
A tympanon alatt a kronosztikon ezt mondja. Micha-
eli sacra haec aedes jubilât. Az 1909-ik év jelenti, 
hogy 900 éves jubileumát üli a bizilika. 

900 év előtt monumentális épületet emelni még 
sokkal nehezebb és költségesebb feladat volt, mint 
most, még királyoknak és királynéknak is. Nem 
csak azért, mivel nem volt arra való építészünk és 
munkásunk, hanem nem volt arra való költségünk. És 
ha nem lett volna szerzetes, tehát Isten nevében 
dolgozó építő és faragó mesterember, a földbirtok 
jövedelme és az adó sem lett volna képes monumen-
tális kathedrálisokat emelni. Kézay írja, hogy Kean, 
a bolgárok és szlávok vezére, harcba keveredett Szent 
Istvánnal. És mikor legyőzték, kincseiből a fehér-
egyházi templomot építették, a hires Alba ecclesiát, 
melyről oly csodás dolgokat említenek a krónikák. 
Az ügy tehát tiszta. 

Az is feltűnő, hogy a csodálatos dolgok, a 
bazilikák nagy fénye, nem az építmények struktú-
rájára vonatkoztak, hanem a felszerelésre. A mi 
természetes is a műépítészet akkori gyermekkorában. 
Hartwik felsorolja Legendájában, hogy a szentélyt 
mozaik művek díszítették, (celaturis in chori pariete 
distinctis), a padozatot márványtáblák fedték, az 
oszlopos oltárt, a ciboriumot aranylapokkal és 
aranylemezekkel ékesítették. Ezt mások is mondják, 
így Bonfini is vallja, hogy pavimenta tesselata, 
magnifieae columnae, et supra mensam Christi accu-
minata testudo iusana lapillorum et auri sumpta 
elaborata. Bizonyos az is, hogy a király által épített 
bazilikák sehol sem nélkülözték a kellő fényt és 
megfelelő anyagi és művészeti értéket, mert tudta, 
hogy az áldozatkészség a királyi szék legnagyobb 
ékessége és hogy a szeretet műveiben való példa-
adás alattvalóiban is emeli az Isten és király tekin-

télyét. Azt is el kell fogadnunk, hogy Gizela király-
néra is nagy hatást gyakorolt Szent István rend-
kívüli buzgósága, nagy áldozatainak sokasága, eleven 
lángoló hite és műizlése az Isten házának szolgá-
latában. Gizela hazulról is hozott alapos keresztény 
erényeket; bátyja szent lett és rokonságában is vol-
tak a szentség hírében álló férfiak és asszonyok, 
papok és apácák. Nem csoda, hogy Gizela is vállal-
kozott templomépítésre és pedig a veszprémi kathed-
rális építésére, azon város főtemplomának felállítására, 
melyben gyermekeivel esztendőnkint huzamosabb 
ideig lakott, melyben királynői székhelye volt és 
melyben kereszténvségök legnagyobb ellensége fölötti 
diadalát, Koppán legyőzetését, a kegyes ég nekik 
megadta. 

Hogy minden szokás ellenére mint királyné 
építtetett püspöki főtemplomot, azt hiteles adatokból 
tudjuk bizonyítani és hogy gazdagon és művészi 
módon építhette és fényesen kiállíthatta a kathed-
rálist, azt gazdasági viszonyai, gazdag hozománya és 
nagy fekvőségei tették lehetségessé. Ádám Iván. 

Tia Isten létezhetik, bizton létezik• (i) 
(Leibniz érvének minorja.) 

Van egy igazság, birtokosa minden emberi lélek ; 
van egy ítélet, az ember teremtése utáni évezredek 
minden halandója megalkotta; kifejezhető e két 
szóval : Isten létezik. Ez egyszerű mondat alanya : 
Isten, a legnagyobb szó, mit ember kiejthet, mondja 
Vacherot,1 s amit e szó jelent, a filozófiának leg-
nemesebb s örök tárgya. Alig van bölcselő iskola, 
mely Isten problémájával ne foglalkozott volna. De 
mondjunk többet, a történelem nem mutathat föl 
egy népet sem, legyen a kulturának bármily alacsony 
fokán is, hanyagolta el bármennyire is az emberi 
szellem legmagasabb működését : a bölcselkedést, 
mely ne tisztelt volna több vagy kevesebb igazsággal, 
mélységgel és tisztasággal egy mindnyájunk fölötti 
Lényt. Igazi istentagadó nem létezett soha. Ki elmé-
letével leghevesebben állt az igazság ellen, gyakorlati 
életének minden percével ellentmondott önmagának 
és aki Kant módjára az Ó biztos megismerhetését 
teljesen elvetette, létezésének megengedésére minden 
úton-módon eszközt keresett. Istentagadót nem a 
való életben, hanem csak könyvekben találhatunk, 
és itt is csak azért, mert az illető tudós szisztémája 
istentagadást követel. 

Voltak és vannak nagy hirben álló emberek, 
kik a komoly tudomány első feltételének tar t ják: 
Istennel szakítani, vélve, hogy Istennek fogalma az 
emberi szellemet evolúciójában gátolja. Követelik 
egyszóval az atheismust a tudomány nevében, épen 
mint a demagóg, ki a társadalom nevében szeretné 
Isten nevét a föld színéről törölni. Hogy mennyire 

1 Le Nouveau Spiritualisme. 288. 
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hazug jelszavak ezek, legjobban bizonyítja a tagad-
hatatlan tény, hogy voltak és vannak nagy emberek, 
kik a tudós nevet nem pénzen vásárolták, vagy pro-
tekcióval szerezték, hanem fáradságuk verejtékével 
érdemelték meg barátjaik és ellenségeiknél egyaránt, 
és akik Isten létébe vetett hitüknek a legmeghatóbb 
szavakkal adták tanújelét. 

Hisz voltakép nem is kell sok tudomány ez 
igazsághoz jutni. Nincs könnyebb gondolatfolyamat, 
mint Isten létére következtetni a világi dolgokról. 
A tudomány csak ellent ne mondjon a tudós követ-
keztetéseinek — mit ez esetben nem tesz — és ezáltal 
csak megerősíti az utóbbit. 

Voltaire előtt semmi sem volt szent s maga nem 
volt könnyenhivő, hisz ismeretes a mondása, hogy a 
csodának akkor sem hisz, ha előtte és még pár száz 
ember előtt történik is. S mégis, mily különös ! Isten 
létét oly meggyőződéssel bizonyítja, melynél nagyob-
bal mi is alig rendelkezünk ; közben e sorokat idézve : 

«L'univers m'embarrasse, et je ne puis souger 
Que celte horologe marche et n'ait point d'horotoger»).1 

Istenről szóló műveiben pedig az atheizmust 
nyíltan az emberi elme legnagyobb őrületének állítja 
(la plus révoltante folie qui soit jammais tombér dans 
l'esprit humain).2 

Isten fogalma nemcsak élt minden kor fiában, 
különösen a filozófust foglalkoztatva, hanem való 
létének bizonyítása is régi tárgya a bölcseletnek. 
Már Xenophanes megkísérli az egy Isten bizonyítását 
a természet egységéből, mint Aristoteles tanúsítja. 
(De Xenoph. 3.) Voltakép a világgal azonosított Isten-
nek csak egységét és nem létét bizonyítja. Sokrates 
szokott módjával, a világ célszerűségéből vezeti rá 
Aristodemost a következtetésre, hogy a világ nem a 
véletlen, hanem egy végtelen eszes lény munkája . 3  

Plato is a teremtményeket veszi bölcselő elmél-
kedései kiindulópontjául, nem mintha azonosság 
(identitás) utján valami bennökrejlőt akarna nap-
fényre hozni, hanem hogy transcendentalis inductio-
val eljusson a következtetésre : «Létezik a lét maga, 
az igazság maga, ki a többi dolgoknak kölcsönzi az 
igazságot s a szellemnek a megismerés ere jé t . . . léte-
zik a szuverén Jó.4 Megjegyzendő azonban, hogy a 
lény nem elvont fogalom (Platói idea), hanem élő 
(xtjj jiavTeXeí Zwcp), értelmes és tökéletes lény, kiben a 
fentnevezett ideák vannak (àvoûataç ?§éaç xíjj S'la-ci Zwov), 
aki a világot teremtette (xaxà ye íl-söv aircà yiyvsaô'at).5  

Plato inkább iductiv módon, nagy tanítványa, Aristo-
teles deductive bizonyítja Isten létét, természetesen 
a posteriori. Aristoteles a cosmologikiis érveket be-
csülte a legtöbbre. Hosszan fejti ki a mozgásból 
vontat Fizikájának nyolcadik könyvében. 

1 2 Idézve Fargnál. 
3 Xenophon, Mirabilia Socratis I. 4 ; IV. 3. 
4 De Republ. 517. 
5 Farges, L'Idée de Dieu a'Apres La Raison et la Science. 

Paris, 1894. 238. oldal. 

A latin bölcselők is a posteriori és legszíveseb-
ben a világ célszerűségéből bizonyítják Isten létét. 
Cicero nem kevesebb igazsággal, mint szónoki szép-
séggel írja «De natura Deorum» cimű könyvében: 
«A csillagoknak ily állandó és ily jól berendezeti 
mozgásából a filozófusnak meg kell értenie, hogy e 
szemünk előtti remekműnek van az égben mestere, 
kormányzója, építő-művésze».1 

Ugyancsak a teremtmények felfoghatatlan ren-
dezettségéből, szépségéből, pl. egy kis virágból, egy 
egyszerű madárszárnyból kövelkeztet Tertullián a 
Teremtő dicsőítendő nagyságára. («Adversus Marcum 
et Adversus Hemogenem» cimű műveiben). Ugyanez 
az argumentálás honos az egyházatyáknál s az utánuk 
következők irataiban. Különösen szépen, plátói emel-
kedettséggel fejti ki szent Ágoston a célszerűségből 
vontat. De nemcsak ez utóbbi, hanem a többi a po-
steriori érv is ismeretes volt előttük, mint szent 
Tamás tanúsítja : «Procedamus ad producendum 
rationes. quibus tam philosophi, quam doctores 
catholici Deum esse probaverunt».2 Tehát már bizo-
nyítottak ez argumentumokkal. 

Szent Anzelm «De divinitatis essentia monolo-
gium» cimű könyvében Isten létéi a Scholának ma 
is szokásos módjain bizonyítja. De az a posteriori 
argumentumokkal nem elégedett meg. Mint a Proslo-
giumban írja, az a gondolata támadt, hátha egy oly 
argumentumra jut, mely semmi más bizonyításra 
nem szorulva, önmagában elegendő lenne Isten 
létének bizonyítására. S saját vallomása szerint sokat 
tépelődve az ötleten s már -már elkeseredve, találta 
ki az a priori érvét. 

A létező lény tökéletesebb a puszta gondolatnál, 
már pedig Isten legtökéletesebb lény; 
tehát létezik (máskép nem volna legtökéletetebb).8 

Ez az a hires argumentum, melyet Farges «L'Idée 
du Dieu»-ben e frappáns megjegyzéssel említ: «Ez 
érv ama különös kiváltságnak örvend, hogy minden 
védője kényszerítve érezte magát rajta változtatni, 
elfogadhatóvá tevése kedvéért».4 

Descartes ugyanezzel az érvvel bizonyítja a felvett 
problémát s csak rendszere kedvéért módosít rajta. 
Pontos skolasztikus formában. Descartes jól ismerte 
a syllogismus szabályait és nem is vétett ellenük 
soha — így szól bizonyítása : 

Amit egy dolog világos fogalma tartalmaz, azt 
a dologról biztosan állíthatom;5 

1 II. 35. sz. 
2 Contr. Cent. 1. 1. e. 13. 
3 Ez alakban adja elő Székely István dr. : Bölcseleti 

Folyóirat. 1895. 
4 «Cet argument a en cette etrange fortune, que tous 

ses défenseurs ont senti le besoin de le modifiér pour le 
fair accepter.» — E syllogismusból csak az következik, hogy 
Istent létezőnek gondoljuk, máskép nem gondolnók legtöké-
letesebbnek. De így, egymagában nem bizonyítja Istennek 
gondolatunkon kívüli reális létét. 

5 Állíthatom a dologról mint gondolt tulajdonságot, de 
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ámde lslen fogalma tartalmazza a létet. 
Istenről tehát biztosan állíthatom, hogy létezik. 
Tanítványa, Leibniz is elfogadta eleinte az a 

priori érvet. «De vita beata»-ban (3. old. 4. sz.) így ír : 
«Istent a legtökéletesebb lénynek gondoljuk.. . Ebből 
világosan következik, hogy ép úgy nem gondolhatjuk 
Istent lét nélkül, mint hegyet völgy nélkül. És e 
tényből egyedül, minden egyéb bizonyítás nélkül, 
megismerjük (!), hogy Isten létezik». 

Refőd Tibor dr. 

A pozsonyi nemzeti zsinat 1822-ben. a> 
A legújabb kor a szabad gyülekezési jogért vív 

harcot. Úgy az állami és társadalmi, mint szociális 
élet terén követeli magának ezt a jogot. A választói 
jogért folytatott küzdelem kimondottan odairányul, 
hogy a százezreknek is legyenek szószólói az állam tör-
vényhozó gyűlésein. A társadalom szintén fölhasználja 
a gyülekezési jogot, vagy legalább is követeli, hogy 
ismereteket terjesszen, vagy hogy egy-egy közérdekű 
ügy számára a kedélyeket megnyerje. A szociális 
élet pedig, amennyiben alatta a hivatások és kere-
seti ágak szerint széttagozódott osztályokat értjük, oly 
változatos képét adja az egyesülésnek és gyülésezé-
seknek,amilyen sok változatú a szociális életösszetétele. 
Kezdve a különböző munkás-szakszervezeteken, löl 
a tanító, az orvosegyletek- és ügyvédi kamarákig, az 
egyszakmájú emberek ma mind gyűlésezés keretében 
küzdenek boldogulásukért és beszélik meg ügyes-
bajos dolgaikat. 

A világi élet ezen terein a gyülekezési jog még 
egészen fiatal és azért még nincs is véglegesen ren-
dezve. Az egyház kebelében azonban az egvházi 
személyek gyülekezési joga mondhatni oly régi, mint 
maga az egyház. Ugyanis bármikor az egyház érdeke 
a közös érett megfontolást és határozathozatalt meg-
kívánta, az egyház felelős főpásztorai összeültek 
tanácskozásra. Már maguk az apostolok is tartottak 
ilyen gyűlést. A püspökök pedig folytatták példáju-
kat. Elég visszaemlékeznünk a kereszténység első 
századaira. Mennyi hamis tan ütötte 1Ö1 fejét és 
ilyenkor mindig gyűléseken, egyházi nyelven: syno-
dusokon foglaltak állást velők szemben a püspökök. 
Joguk volt az eretnek püspököknek is, hogy az ilyen 
zsinatokon megjelenjenek, sőt nem egyszer többség-
ben voltak és ép ők sürgették legjobban a zsinatok 
tartását. így eshetett meg, hogy szent Athanáz püs-
pököt ötször átkozták ki az egyházból a zsinatokon 
és küldték száműzetésbe. Azért mondja Nazianzi szent 
Gergely is : «az én természetem irtózik minden püs-
pöki összejöveteltől, mert még nem láttam olyan 
zsinatot, amely szerencsésen végződött volna.»1 

nem mint reális állítmányt, lia a fogalom tárgyiságát előbb 
be nem bizonyítom. Ez a megoldás. 

1 Ep. 55. * 

De az egyes püspökök saját lelkészkedő papsá-
gukkal is már kezdettől fogva tartottak zsinatokat. 
Ha a püspök komoly veszély idején nem hivta össze 
papságát zsinatra, ezl kötelességmulasztásnak bélye-
gezték püspöktársai. így péld. Germanus püspök 
szemére veti Dénes alexandriai püspöknek (7 264.), 
hogy az üldözések idejében nem hivta össze a pap-
ságot zsinatra, ahol kitartásra buzdított volna és 
bölcs élelszabályokat adott volna nekik.1 

A gyülekezési jog így az egyházban lassan-lassan 
kötelességgé fejlődött. Ez a kötelesség érintette egy-
részről a püspököket, hogy zsinatokat tartsanak, 
másrészt a lelkészkedő papságot is, hogy azokon 
megjelenjék. Ugy, hogy a trienti zsinat irott tör-
vénnyel kötelezi a püspököket zsinatok tartására. 
Tartományi zsinatot minden három évben, egyház-
megyei zsinatot azonban minden évre ír elő ez a 
törvény.2 

Sajátságos azonban, hogy míg a társadalom 
világi elemei, melyek csak nemrég ismerték föl a 
közös tanácskozás előnyeit és nyertek arra jogot, 
most a lehető legnagyobb lelkesedéssel gyakorolják 
azt: addig az egyház épen a gyűlésezések korában 
fölhagy a zsinatok tartásával, jóllehet törvényei elő 
is írják. 

Pedig, hogy milyen üdvös hatást gyakorolnak az 
egyház beléletére, azt eléggé bizonyítja az a körül-
mény, hogy a hitviták és forradalmak után az egy-
háziak mindig zsinatokon láttak buzgó munkához. 
Nem is minden siker nélkül. így volt hazánkban is, 
a reformáció idejében. Pázmány egymaga hatszor, 
elődei és utódai szintén többször tartottak zsinato-
kat. A racionalizmus százada, a XIX. is, ugyancsak 
sokat rombolt hazánkban a hitélet terén nép és 
papság közt egyaránt. Hogy a meglazult fegyelmet 
helyreállítsák, a hitet megvédjék, az ország főpapjai 
nemzeti zsinatra gyűltek össze Pozsonyban 1822-ben. 
A 48 as viharok és hirtelen társadalmi átváltozások 
az egyházat sem kimélték. Ekkor konzervativek és 
újítók egyaránt követelték egy nemzeti zsinat meg-
tartását, hogy az egyháznak a változott viszonyok 
között való elhelyezkedését megbeszéljék. A terv 
készen volt, az összehívó levelet és meghívókat is 
kibocsátották már a nemzeti zsinat megtartására, de 
az általános felfordulás megakadályozta. így tényleg 
csak a szabadságharc után lehetett szó zsinatokról. 
De megjött az idő, hogy a zsinatokon láttak hozzá 
a feldúlt hitélet megújításához 1858-ban, mikor 
Esztergomban volt tartományi zsinat. 1863-ban pedig 
Kalocsán tartottak szintén tartományi zsinatot. 

* 
Jelen dolgozatomban az utolsó nemzeti zsinatun-

kat óhajtom közelebbről megismertetni, mely 1822-
ben tartatott Pozsonyban. Most szeptember 8-án volt 

1 Id. Religio 1859. évf, 33. sz.-ban. 
2 Trid. XXIV. 2. 
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épen kilencvenedik évfordulója, hogy ünnepélyesen 
megnyílt. Országos érdeklődés tárgya volt ez a nem-
zeti zsinat már mielőtt megnyílt volna, mert na-
gyon helyesen az alsóbb papságnak alkalmat nyúj-
tottak, hogy ő is részt vehessen az előmunkálatok-
ban, amennyiben egyházmegyénkint írásba foglal-
ták a papság véleményét és így került azután a nem-
zeti zsinat elé. Sajnos azonban az egyház életére 
nem gyakorolhatott semmi üdvös befolyást, mert 
határozatait sem a római pápa, sem a király nem 
erősítette meg. Az egyházi jog megköveteli ugyanis, 
hogy a tartományi és nemzeti zsinatok határozatai 
felülvizsgálat, illetőleg megerősítés végett a pápához 
beterjesztessenek, mert különben nem köteleznek 
senkit. A király megerősítésére az egyházjog szerint 
nem szorulnak. Csak a jozefinizmus szellemétől 
áthatott kor tartotta azt szükségesnek. 

A zsinat leírása kapcsán tehát főleg azon kérdésre 
akarok majd fényt deríteni, hogy miért nem hagyta 
jóvá a nemzeti zsinat határozatait sem a római pápa, 
sem a király. Pál Máii/ás dr. 

«E jelben győzni fogsz!» (1II ) 

Egyháztörténelmi tanulmány. (312—1912.) 

Kereszt és Krisztus neve? A gyalázat fája és a 
raj ta szenvedett s meghalt názáreti Jézus nevének 
kezdőbetűi? Hát hogyan jutottak ezek Konstantin 
zászlajára? Hát hol a világhódító s legyőzhetetlen 
római sas? A kereszt egész addig a legszégyenletesebb 
halálnak hóhérfája, mostantól pedig Konstantin 
katonáinak harci lobogója ! Ettől kezdve erre kell 
nekik fölesküdniök, ezt kell még életük és vérük árán 
is megvédeniök! 

Igen, a kereszt Konstantin hadi jelvénye. «Ismerd 
el ó Róma, készséges örömmel ismerd el ó világ 
királynője a zászlókat, melyeken a drágakövektől 
vagy nehéz aranytól ragyogó keresztnek szent jele 
megy elől a harcban. E szent jel vezérlete alatt sza-
badított ki téged Konstantin, a legyőzhetetlen császár, 
miután átkelt az Alpokon, kiszabadított szolgaságod 
rabláncaiból, azokból a rabbilincsekből, melyeket 
Maxentius s dögvészes udvara kovácsolt kezeidre.»1 

Rómát s a rómaiakat szabadította meg a kereszt 
erejében s elfogadtatta velük az üdvösség e jelét, 
azokkal a pogány rómaiakkal, kik hadijelvényeiket 
vallásos istenitisztelettel övezték2 s elfogadtatta velük 

1 «Agnoscas regina, libens mea signa, necesse est : 
In quibus effigies crucis aut gennuata refulget, 
Aut longis solido ex auro praefer tur in liastis. 
Hoc signo invictus transmissis Alpibus ultor 
Servitium solvit miserabile Constantinus 
Cum te pestifera premeret Maxentius aula.» 

Prudentius (402-ben) Contra Symmachum I. 737—8. vers. 
Migne, PL. LX. 157. o. 

2 «Religio Romanorum tota castrensis signa veneratur, 
signa iurat, signa omnibus diis praeponit.» Terliillian, Apolo-
geticus 16. fej. — Migne PL. I. 368. o. — «Signa vocat Taci-

a népeket és világot uraló büszke sas helyébe Krisz-
tus nevének kezdőbetűit.1 

A Möns Palatínus lábánál, a Eorum keleti olda-
lán, ott ahol a Colosseumnak nevezett kőtömeg 
mereszti égnek hatalmas körfalát, ott,az óriás szomszéd-
ságában egészen eltörpül Konstantin diadalive. Maxen--
tiuson nyert győzelme szerezte meg neki az emlé-
ket. 315-re készült el a diadalív. S ez évben adta át 
azt a győztesnek nagy ünnepségek között Róma népe 
és a senátus.2 

A diadalívnek a felirata érdekel bennünket. Ez 
arról tanúskodik, hogy a római nép és a senátus a 
keresztény Isten valami különös, csodás közbelépé-
sének tulajdonította Konstantin 312.-Í győzelmét. 
A felirat így hangzik: 

IMP ' CAES ' FL ' CONSTANTINO MAXIMO 

P ' F " AVGVSTO ' S - P ' Q ' R " 

QVOD 1NSTINCTV DIVINITATIS ' MENTIS 

MAGNITVDINE GVM EXERCITV SVO 

TAM DE TIRANNO QVAM DE OMNI EIVS 

F ACTIONE VNO TEMPORE IVSTIS 

REM PV B LIC A M VLTVS EST ARMIS 

ARCUM TRIVMPH INSIGNEM DICAVIT 

Tehát Istennek különös befolyására, az ő segít-
ségével mentette meg Konstantin Róma városát a 
kényuralomtól, «INSTINCTV DIVINITATIS». 

Egészen 1863-ig azt gondolták, hogy e szavak 
nem tartoznak az eredeti felíráshoz, hanem hogy 
később az élete őszén kereszténnyé lett Konstantin 
parancsára iktatták be őket egy más, egy pogány 
kifejezés helyébe. Az a márványlap, melyen e szava-
kat olvassuk, mélyebben is fekszik, mint a többi, 
íme, ez világos jele annak, hogy később került oda.3 

Sőt egyesek még tovább mentek. Ok az eredeti 
felírásnak már a betűit is fellelték. (?) Egyikük DIIS 

FAVENTiBus-t, másikuk meg NVTV IOVIS OPTIMI MAX IM i-t 
olvasott. Ez utóbbi mintha csak érezte volna, hogy 
nem kis munkájukba kerülhetett a régieknek 14 betű 
helyére ugyanoly nagyságú 20 betűt betoldani, még 
pedig úgy, hogy a betűknek egymástól való ere-
deti távolságát is megőrizzék. Tán ez a körülmény 

tus propria legionum Numina». Annales I. 19. fej. — Migne 
után. 

1 Vájjon a (Krisztus-monogramm) már Konstantin 
előtt is használatban volt-e, vagy sem, az semmit sem vál-
toztat érvelésünkön. Ha igen, úgy most Konstantin alatt s az 
ő parancsára a katakombák homályából a római légiók 
zászlójára, diadalának első, de nagyon is előkelő fokára 
hágott ; ha nem, annál jobb ! Annyi bizonyos, hogy «Konstan-
tin megtérése után ez egymásba font két betű Krisztus nevé-
nek világos és diadalmas jelképe, szimbóluma lett.» De Rossi, 
Butletino di arclieologia eristiana, Róma, 1863. 12. szám, 92. o. 

A tény az, amit de Rossi gyanított s a legújabban Dölgcr 
bebizonyított, hogy t. i. a Krisztus-monogramm már Kon-
stantin előtt is használatban volt. Dölger, IXOYC, Das Fisch-
symbol in frühchrist l icher Zeit 1. (1910.) 363—86. o. 

3 De Rossi, Rulletino, 1863. 7. szám, 50. o. 
3 Yenuti, Roma anlica I, 12. o. — (de Rossi után). 
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l)irta arra, hogy 21 hetüt proponáljon.1 De semmi-
vel sem nagyobb szerencsével. A hírneves de Rossi 
ugyanis 18(53 augusztusában, mikor III. Napoleon 
császár rendeletére lemintázták a diadalív egyes 
domborműveit , a helyszínén végzett tanulmányai 
alapján megcáfolta mindannyiukat. Kimutatta, hogy 
a szavak igen is eredetiek, hogy nem később s nem 
Konstantin (vagy valamelyik utódjának) parancsára 
jutottak oda. Ugyancsak ő beigazolta azt is, hogy a 
szóban forgó kifejezés keresztény jellegű.2 Deus, 
divinitas, a keresztények Istenét jelenti. 

Honnan ered már most ez a keresztények Iste-
nére való hivatkozás? S egyáltalában miért is tulaj-
donítják a győzelmet közvetlenül egy valami fensőbb 
hatalomnak s csak másodsorban a császárnak ? Hiszen 
a más diadalkapukon semmi említése Jupiter vagy 
Mars segítségének vagy valamely egyéb istenség 
közbelépésének.8 Azokon maga a császár az isten, 
egy új istenség, ki saját vitézségének, saját lelki s 
testi kiválóságának, nem pedig valamely természet-
fölötti lény csodás beavatkozásának köszöni hadi-
szerencséjét. 

5. Nemcsak egy forrás tanúskodik arról, hogy 
Konstantin mindjár t kezdettől fogva a keresztények 
Istenének s a keresztnek tulajdonította római diada-
lát. Erről a következőkben győződhetünk meg. 

«A győztes császárt Róma városába való bevonu-
lásakor a nép hódolata, zajos ünneplése s öröm 
üdvkiáltással fogadták. Mindez azonban dicsőségének 
magaslatáról le nem szédítette őt. Hiszen jól tudta, 
hogy nem személyes tulajdonságainak, de Isten külö-

1 Rossi, Bulletino 1863. 7. szám, 49. o. 
2 A kereszténység terjedésével párhuzamosan tért hódí-

tott magának az egy Isten ismerete is. Már az első száza-
dokban, a Deus sunmius et altissimus fogalma nem idegen 
a pogányok előtt. Hiszen, ha csak valamennyire is ismerték 
a keresztényeket, tudniok kellett legelső dogmájukról is, az 
egy igaz Istenben való hitük dogmájáról. Különösen, mikor 
a keresztények maguk így nevezték önmagukat (cultores 
Dei), kik az egy Isten-hivés követői («in unu Deu crededit» 
a keresztény). De megtanulhatták ezt a keresztények irataiból 
is. Már a II. század hitvédői mindnyájan e sarkalatos igaz-
ságból, az egy Istenben való hitből, indulnak ki. 

Bálványozó őrjöngésükben a pogányok mégis nagyon 
messze álltak attól, hogy a keresztények vallását tehát az 
egy igaz és üdvözítő vallásnak fogadják el. De sőt a keresz-
tényeket istenteleneknek hivták, hitüket meg veszedelmes 
babonának tartották. Most azonban, mikor Konstantin, a 
császár, maga is a keresztények embere lett, kénytelen-kel-
letlen megbarátkoztak a keresztények cultores summi Dei, 
cultores dei nevével. 

A keresztények Istenét jelenti tehát a divinitas Kon-
stantin diadalivén, mert a kifejezés keresztény, de viszont, 
hogy a pogány füleket se sértse meg, olyan, hogy ők jól 
össze tudták egyeztetni a bálványimádásukkal. (V. ö. Allard, 
Julien l'Ap.» 1900, I. 369.) (Mintegy 70 évvel ezután a pogány 
senátor Symmachusnál egészen otthonosak az ily kifejezé-
sek: «Deo volente, deo iuvante, ope divinitatis» stb.) 

De Hossi után, v. ö. Bulletino 1863. 8. szám, 59—60. o. 
és a 12. sz. 92. o. 

3 V. ö. Nibby, líoma nell'anno 1838. I. rész, 3. fej. 

nős kegyének köszönheti fényes tettét. S ő meg is 
köszönte. Első tette az volt, hogy Urának, Istenének 
tartozó hálaadóját lerójja. 

Nem sokkal ezután a császár megbízásából feli-
ratok és emlékoszlopok hirdették a járókelőknek, 
hogy Róma Krisztus keresztjének erejében szabadult 
meg rabigájától. Ugyancsak az ő parancsára a város 
közepén, egy szép és sokat látogatott helyen egy új 
hadijelvény: a kereszt túnt fel hatalmas karjaival, 
hogy ez legyen ezentúl — mint Konstantin mondta — 
a rómaiak s a birodalom összes lakóinak oltalma és 
erőssége.»1 

A nép hálatelt szeretete csakhamar szobrot 
emelt a császárnak. A szobor kezében szintén kereszt 
ékeskedett, minek magyarázatát így adta meg a rajta 
olvasható felirat: «Az üdvösség eme jelével, az erő-
nek ezen igazi jelképével mentettem meg a ti város-
tokat a zsarnok jármától és szabaddá tettem a népet 
és a senátust s visszaadtam nekik előbbi nagyságu-
kat és dicsőségüket.»2 

ítéljék meg már most kegyes olvasóink, hogy 
mennyi igazsággal írhatják mégis, hogy a keresztnek 
csodás feltűnése az égen «egyes-egyedül Eusebius 
Vita Constantini c. munkáján nyugszik.»8 Ezzel áll 
és ezzel dől. «De Eusebiusnak e műve — mint 
mondják 4 — minden más régebbi forrás hiján kevés 
arra, hogy nekünk ily rendkívüli esemény igaz-
sága mellett elegendő kezességet nyújtson.» — 
T e h á t ? . . . 

1 V. ö. Eusebius VC. I. 40. — s HE. «Romani trium-
phans ingressus es t : universo pariter senatu aliisque nobi-
libus et populo Romano, simul cum uxoribus ac liberis 
laeto vultu ex animo, eum utpote liberatorem, servatorem 
et bonorum omnium auctorem cum faustis acclamationibus 
et inexplebili quodam gaudio excipientibus. Verum lile pie-
tatem in Deum quasi insitam sibi atque innatam gerens, his 
acőlamationibus nullatenus de stnlu mentis deturbatus nec 
inllatus laudibus ; quum divinum sibi auxilium adfuisse 
probe intelligeret, statim iussit ut dominicae passionis tro-
phaeum stb.. .» Laemmer kiadása, 751. old. (IX., 9.) 

2 «Statim ergo sublimem «Quumque Romani in cele-
hastam in modum crucis, sub berrimo urbis loco statuam 
manum statuae suae in cele- ei dedicassent, quae dextra 
berrimo urbis loco poni iussit, manu salutare signum gesta-
et huiusmodi inscriptionem bat, huiusmodi inscriptionem 
Latino sermone subiici : Hoc Latino sermone iussit apponi : 
salutari signo quod verae vir- 'Hoc salutari signo, quod verae 
tutis argumentum est vestram virtutis insigne est, vestram 
urbem tyrannicae dominatio- urbem tyrannicae dominatio-
n s iugo liberatam servavi : nis iugo liberatam servavi. 
Senatui populoque Romano in Senatui populoque Romano in 
libertatem asserto pristinum libertatem asserto pristinum 
decus nobilitatis splendorem- decus nobilitatis splendorem-
que restitui.» Euseb. De Vita que restitui.» Euseb. Hist. Eccl. 
Const. I. 40. Migne PG. XX. IX. 9^ — Laemmer, 751—2. o. 
955. o. 

8 és 4 «Die Kreuzeserscheinung ruht einzig auf der 
alten Biographie des Kaisers, und diese vermag bei dem 
Schweigen der älteren Berichte für ein so ausserordent-
liches Ereignis die erforderliche Gewähr nicht zu bieten.» 
Funk, Abhandlungen II. 15. o. 
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De lássuk csak, igaz-e egyáltalán, hogy az egész 
történet csupán csak Eusebiusban találta meg hitelt-
érdemlőségének pátrónusát ? 

Vájjon nem mond-e ellent ennek maga Konstan-
tin, mikor 314-ben ezeket írja Aelaphius (vagy 
Ablavius)-hoz, Afrika proconsulához : neki nem szabad 
szemet hunynia az afrikai versengések és viszály-
kodások felett , . . . mert ezzel magára ingerelhetné a 
felséges Isten haragját, ki égi jeladással ő reá bízta 
az összes földi ügyek vezetését.»1 

6. De eltekinthetünk egészen e két leghivatottabb 
tanutói t. i. Eusebiustól és Konstantintól, mert a 
kereszt csodáját más szerzők iratai is megőrizték 
számunkra. 

S itt első helyen Lactantiust kell felemlítenünk. 
Nyilván az égi jelenségre utal ő, mikor a «De morti-
bus persecutorum» c. munkájában leírja Konstantin 
és Maxentius harcát. Elbeszéli a háború előzményeit, 
majd az ő szokott rövidségével császárunk csodájá-
ról ezeket m o n d j a : «Almában azt az utasítást kapta, 
hogy katonáinak pajzsát, Istennek égi jelével szerelje 
fel s úgy menjen az ellenségre.»2 Vagy talán valami 
mást jelent az a «coeleste signum Dei,» az az Isten-
től eredő égi tünemény ? Miképen kell hát értel-
meznünk a keresztény Cicero eme szavait? Coeleste 
signum, a halhatatlan jel, mint egy más helyen 
mondja Lactantius, a keresztnek szent jele!3 

Még egy pogány forrás is tanúskodik Konstantin 
csodás látomása mellett. 321-ből való ez, tehát 
Lactantiussal együtt egészen független Eusebiustól s 
majdnem két évtizeddel előzi meg őt. A hires udvari 
szónok, Nazárius beszédéről van szó. 

A császár uralkodásának 15 évfordulóját ünnepli, 
ez alkalomból dicsőíti őt s az ő kiváló tetteit s bölcs 
és szerencsés kormányzásának negyedik lustrumára 
kéri az istenek kegyét és áldását Nazárius. 

Legnagyobb tettét a legelső helyen említi fel. Ez 
az ő Maxentiuson nyert győzelme. S hogy annál 
jobban kiemelje e diadal nagyságát egy egész nép-
törzset, Konstantin szég (ialliáját szólaltatja meg. 
Egy évtized pergett le már azóta az élet garatán s 
a népben mégis egészen élénk emlékezetben él még 
az égi csodás tünemény. Csakhogy más formában. 

1 «Cuius curae, nutu suo coelesti, terrena omnia mode-
randa commisit» — Baronius ad annum 314. XLVI. — Migne 
PL. VIII. 485. o. — Mansi, S. Concilia II. 405. o. 

2 Commonitus est in quiete Constantinus, ut coeleste 
signum Dei notaret in scutis, atque ita praelium conimitteret.» 
Lactantius, De mort, persec. 44. fej. 

Migne PL. VII. 261. — Hogyan kelljen már most ezzel 
Punknak következő szavait összeegyeztetnünk ? «Laktanz 
(oder wer sonst der Verfasser desselben ist, t. i. a ;'l)e mort, 
persecut.» szerzője) berichtet wohl von einem nächtlichen 
Traumgesicht, in dem der Kaiser ermahnt wurde, die 
Schilde mit dem christlichen Monogramm zu schmücken. 
Aber die auffallende Himmelserscheinung hat in seiner Er-
zählung keine Stelle.» — Abhandlungen II. 14. o. 

3 V. ü. Migne PL. VII. 369—70. és 888—91. old. — Wilmers, 
Geschichte der Religion. 1891» 1. 344. old. 

Annak a hire j á r szájról-szájra, hogy a császárnak 
római csatája előtt egy egész sereg mennyei lény 
jött segítségére. Az istenek küldték őket. «Es hogy 
tűntek ők fel az égen? Pajzsaikról félelmetes harci 
kedv sugárzott alá, égi fegyverzetük meg izzó fény-
ben ragyogott s látni való volt, hogy (ó nagy császár) 
a te védelmedre jönnnek. Szólottak is, hallani lehe-
tett: Konstantinhoz megyünk mi, Konstantin oltal-
mára sietünk.»1 

íme mily szép mesét nem szőtt tíz év alatt a 
nép fantáziája a kereszt csodájának egyszerű kis 
fonalából? íme a nép költészete, lelkének alkotó s 
teremtő ereje. Erről számol be nekünk Nazárius, 
kinek szavai legalább is annyit bizonyítanak, hogy 
tehát a nép hitében élt, a nép tudott róla, hogy 
Konstantin császár s az ő katonái római hadútjukon 
valami csodás, égi jelenést láttak. 

Azt gondoljuk, hogv az Eusebiusra következő 
későbbi Íróknak Konstantin csodájára vonatkozó 
tanúságát sem szabad csak úgy egyszerűen agyon-
hallgatnunk. Nem, azért, hogy ne essünk azoknak a 
a hibájába, kik minden bizonyítás nélkül állítják fel 
a tételt, hogy mert a szóban forgó szerzők Eusebius 
után írtak, tehát tőle másolták is le elbeszélésüket. 
Ezt nem tehetjük, külösösen akkor nem, ha a külön-
böző források nem egyeznek meg teljesen, de sőt 
egyik másik nem is egészen jelentéktelen körül-
ményekben eltér egymástól. 

Legfőképen Socratest, a konstantinápolyi scholas-
ticust, nem hagyhatjuk el. Ez, mint ismeretes, körül-
belül egy századdal Eusebius után folytatta ennek 
Egyháztörténetét. Mindjárt könyvének elején, a 2. feje-
zetben, hozza Konstantin csodáját. - A leírás nagyon 
hasonlít Eusebiushoz, ha szórul-szóra nem is egyezik 
meg vele s ha egy oly mellékkörülményt is említ 
fel, melyet a caesareai püspöknél hiába keresnénk.2 

1 «Iii ore denique est omnium Galliarum, exercitus 
visos, qui se divinitus missos prae se ferebant. Et quamvis 
coelestia sub oculos hominum venire non so lean t . . . illi 
tamen auxiliatores tui aspici audirique patientes, ubi meri-
tum tuum testificati sunt, mortalis visus contagium refuge-
runt. Sed quaenam illa fuisse dicitur species? qui vigor 
corporum ? quae amplitúdó membrorum ? quae alacritas 
voluntatum ? Flagrabant verendum nescio quid mubone co-
rusci, et coelestium armorum lux terribilis ardebat : tales 
enim vénérant, ut tui crederentur. Haec ipsorum sermoci-
natio, hoc inter audientes ferebant, Constantinum petimus, 
Constantino inius auxilio.» Nazarii panegvricus. Migne PL. 
VIII. 592. 

2 «Porro dum in tarn ancipiti deliberatione versatur, 
forte illi cum militibus iter facienti admirabilis quaedam, 
et quae omnem dicendi vim superat, visio oblata est. Horis 
enim meridianis, cum iam dies vergeret in vesperum, lucis 
columnam instar crucis in coelo videt, cui inscripta erant 
haec verba : In hoc vince. Huiusmodi signo statim obstupe-
factus est imperátor. Nec iam suis ipse oculis satis fidens, 
interrogavit eos, qui aderant, num et ipsi idem signum vi-
(lissent. Quibus idem sibi quoque visum esse testantibus, 
imperátor quidem confirmatus est divina illa ac mirabili 
visione.» Igy Socrates Hist. Eccl. I. 2. Migne PG. LXVII. 38. 
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Mindamellett közel áll a lehetőség, hogy tehát Eusebius-
tól merítette a csoda leírását. S legyen így. De vájjon 
egész vakon szolgai módra s minden kritika nélkül má-
solta-e le történetének e szakaszát nagynevű elődjének 
könyvéből? Ezt előbb be kellene bizonyítani! Külö-
nösen akkor, ha Socrates, mint maga mondja,1 azért 
említi meg Konstantin égi csodáját, mert nagyon 
fontosnak tartja. Vagy talán nem is vehette a törté-
neti tényt más kútfőkből, mikor ő nemcsak egy 
egyszerű másoló írnok, hanem történetíró, oknyomozó 
történetkutató volt.2 

A többi szerzőnek, kiknél szintén megvan a 
csoda leírása, csak a nevét adjuk. Megtaláljuk azt 
pl. Sozomenusnál (HE. I. 3. Migne PG. LXVII. 866.) 
Gelasius Cyzicenus munkájában (Hist. Concil. Nicaen. 
1. 4. Migne PG. LXXXV, 1203.), Aurelius Cassiodorus-
nál (Migne PL. LXIX. 888.) [s mint Baluzius állítja,3 

Publius Optatianus Konstantin császárt dicsőítő versé-
ben is.4] 

Mily számos történeti forrás szól Konstantin 
csodájának valósága mellett. 

Es mégis mily kevés hitelre talál különösen 
napjaink műveltebb világa előtt. Arra se méltatják, 
hogy komolyabb vizsgálatuk tárgyává tegyék. S ha 
mellékesen meg is említik, azonnal hozzáfűzik, hogy 
hát ez Konstantin megtérésének középkori felfogása 
s hogy manapság az ő vallásváltoztatása egészen új 
világításban s egész természetes fényben hagyta el 
az u jabb történetkritika itélőszékét. 

Hogy a hí tel lenek ellenségei a mi csodánknak, 
az nagyon világos.5 Hisz ezeknek nincs is más tenni 
valójuk, minthogy tagadják a természetfeletti erők 
létezését s azoknak csodás hatását. S hogy a hivő 
lelkek legtöbbje, még ha nem is dermesztette meg 
agyukat a modern szkepszis barátságtalan, hideg 
szele, még ha nem is mételyezte meg elméjüket 
korunknak az a divatos járványa, a racionalizmus, 
Iázik s idegenkedik csodától, ezt még megértjük. 

De hogy egyesek kellően megfontolva az ide 
vonatkozó bizonyítékok egész seregét, még e csodás 
esemény ellen emeljék fel tollúkat, ezen már cso-
dálkoznunk kell. 

Csak egy kérdésünk volna még ez utóbbiakhoz. 

1 «Etquoniam ad institutum nostrum plurimum confert 
nosse, qua ratione imperátor Constantinus ad Christianam 
religionem transiverit, ea de re pro viriti parte pauea dicam.» 
HE. I. 1. Migne, 34. oszlop. 

2 «Qiiaecunque aut lilterarum monumentis prodita re-
perimus, aut ab iis qui rebus ipsis interfuerant auditu ac-
cepimus, singillatim exponemus.» U. o. 

3 Migne Pl.. VII. 369. Baluzii Notae in libr. De mort, per-
secutorum. 

4 Ez még Eusebius előtt s Konstantin életében készült. 
Baluzius tán a következő helyből hozza leál l í tását : cSummi 
Dei auxilio nu.tu.que perpetuo tutus» Migne PL. XIX. 413. 

5 Már az 5. században ezt írja Gelasius: «Haec narratio 
infidelibus fabula et comnientum esse v ide tur . . .» História 
C. Nie. u. o. 

Hogyan magyarázzák meg ők maguknak, hogy váj-
jon miért is hallgat a hithagyó Julián Konstantin 
vélt ravaszságáról? Kapva-kapott volna rajta, hogy 
világgá kürtölje gyűlölt elődjének e bűnös eljárását. 
S jó alkalomban erre nem is volt hiány. Mily nagy-
szerű szolgálatot lett volna neki e vád, mikor pld. 
361 decemberében Konstantin keresztény zászlója 
helyébe visszaadta a római légióknak az ő régi 
pogány hadi jelvényüket.1 És ő még sem teszi ! De 
miér t? Mert a kereszt csodás feltűnése az égen álta-
lánosan ismert tény volt. 

És valóban, ennek történeti igazságát, ha az elébb 
tárgyaltakat összefoglaljuk, lia a bizonyítékok szálait 
mind egy eredőbe fűzzük össze, nekünk is el kell 
fogadnunk. 

A győzelem után Konstantin császár diadalme-
nettel vonult be Róma városába. De nem mint az 
előbbi diadalmenetek, az övé egy új utat választott 
magának. Eddig a pogány győzők nyert csatájuk 
után a Pons Milviuson át s a Via Flaminián keresz-
tül jutottak el a Capitoliumra, hogy ott hálaáldoza-
tokat mutassanak be pogány isteneiknek. Most, mint 
tudjuk, a hid beszakadt s ezzel a régi diadalutat 
kettévágta. Merre menjen tehát Konstantin? 

A Via Sacrât választja ő, azaz Isten keze jelölte 
ki ezt számára. Ez az út, mely századokon át a po-
gányság centrumából évenkint hordta ki öreg hátán 
Juppiter Latiaris szentélyéhez hosszú körmenetekben 
Róma népét, most szerepet változtat, most Róma 
szent halmára, szent Péter sírjához a vatikáni dombra 
viszi az első keresztény uralkodót s ennek győztes 
seregeit. Arra a szent halomra, mely az apostolok 
fejedelmének s több szent utódjának haló porait 
rejtegeti méhében s amely mostantól kezdve a ke-
resztény világ központjává s erős védbástyájává 
leszen. 

Igen, Konstantin diadalának éppen ez a világ-
történelmi jelentősége, hogy t. i. vele a vatikáni szent 
halom lett a földkerekség új Capitoliuma. A régi 
megszűnt, egy új emelkedett helyébe, egy új, sokkal 
hatalmasabb, mely nemcsak századokon vagy ezer 
éven át dacol az idővel és emberekkel, de örök 
dicsőségében, egész a világ végezetéig fenn log 
maradni. Ezért ünnepel az Egyház, mikor most 16 
évszázad után visszatekint Nagy Konstantin császár 
győzelmére, saját szabadságának hajnalhasadására.2 

1 Allard, Jul. l'Ap. II. 320. old. 
2 V. ö. Baronius ad ann. 312. LVII., LVIII., LIX. — «Sed 

iam ad ipsum Constantini magni tr iumphum gestientem 
convertamus orationem . . . ipsum nequaquam per Milvium 
pontem via Flaminia ingressum fuisse in Urbem ; sed quod 
potius, ea ad laevam relicta (fracto enim ponte ruina Ma-
xentii et exercitus eius, interclusus erat omnis illac ad Ur-
bem accessus) per prata Neronis iter faeiens, viae se immi-
serit triumphali, cui in Vaticano posita adiacet insignis a 
dextris Memoria Principis Apostolorum, antiquorum prae-
coniis celebrata ; quam se ei obviant olferenteni adiisse, 
illiaque pro collatis tani insignibus beneliciis inimensas Deo 
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Ünnepel és hálát ad isteni Alapítójának, kinek gond-
viselő szeretete földi országát, ha öröktől fogva 
maga elé tűzött célja s végtelen bölcsessége úgy 
kívánják, még csodás nton is megszabadítja ellen-
ségeitől. Soltész Béla dr. 

Egyházi l iées. Az eucharisztikus világkongresszus fenséges 
lefolyásáról részletről-részletre tájékoztatta a kath. közön-

világ-
séget az «Alkotmány». Igazán az egész világ katholikus-

tyrónika. sága képviselve volt benne, még a legtávolabbi világ-
részekről is. A pápa képviselője, Van Rossum bíboros, 
valamint az uralkodóház, élén ő Felségével, vezetett s 
adott példát az oltáriszentség tiszteletében. Magyar 
részről is a püspöki karral vagy 15.000 hivő vett részt 
s a mieink külön csoportban is tárgyalták az oltári-
szentség iránt tartozó tisztelet emelésének gyakorlati 
módjait. Az állandó rossz, esős és hideg időjárás ellenére 
is lángolt a szivek szeretete az eucharisztikus kultusz 
hirdetésében és megvallásában. 

Nagy szabású ünnep volt ez, mindenesetre a leg-
nagyobb, ami itt hozzánk közel s nevezetesen Bécsben 
valaha lefolyt. Mélységes benyomásokat hagyott a részt-
vevőkben, akik azt valóban életük legszebb napjai 
közé fogják számíthatni. 

Most már utána vagyunk s a lelkes résztvevők 
összehasonlíthatják, mit látlak ott s mit látnak itthon 
maguk körül, nemcsak az eucharistia tiszteletéből, hanem 
abból az eleven, meggyőződésből fakadó gyakorlati ka-
tholicizmusból is, melyet Bécsben más nemzetek fiain 
észlelhetlek. A különbség bizonyára nekik is feltűnt s 
ez a különbség valószínűleg nem a mi előnyünkre szólt. 

A mi katholicizmusunk — nem szűnünk meg ezt 
ismételni — nem tud igazán belső lenni, nem tud széle-
sebb rétegeknek igazán lelki szükségletévé válni, élei-
elvvé, napi gyakorlattá, melyei egy, eme vallás igaz-
ságától áthatott s őszinte meggyőződéstől vezetett lélek 
mozgat. Itt-ott olykor egy kis parádé, kisebb-nagyobb 
szent elkiáltás, egypár beszéd — csupa külsőség, mely 
nem éltet s nem hódít : ilyen jobbára a mi katholiciz-
musunk. Nem az ismeretből, hanem jobbára csak a 
hagyományos érzelemből táplálkozik. 
gratias reddidisse, dignum est exis t iniare. . . Quis enim in 
animum inducere possit, Imperatorem Cruce vincentem, 
quae primo occurrerunt illi Christianae religionis trophea 
Crucis in Petri sepultura, facta iam sui claritudine toto Orbi 
conspieua, praeteriisse insalutata, quorum nec si voluisset, 
declinare potuisset aspectum ? cum praesertim qui de eius 
adversus Maxentium divini numinis favore obtenta victoria 
laudationes seripserunt, nihil prorsus de Capitolii genibus 
solita fieri ab Imperatoribus conscensione ad referendns 
gratias diis, meminerint, cum iidem alias non tacuerint in 
Panegyrica oratione eidem Constantino d i c t a . . . silentimn 
clamat, perfunctum illud ab eo (quod dicimus) munus in 
Vaticano.» (Tillemont, Hist. d. Emp. IV. 140. o. kétségbe 
vonja ezt. Bármikép legyen is, igaz az, amit a biboros tör-
ténetíró tovább mond) — «Sicque Crucis gloria coruscante, 
ex novis admirandisque eius prodigiis admiranda quoque 
facinora sunt consecuta ; cedit ferrum, vincit lignum et Va-
ticanus collis mutatur in Capitolium, vei potius Capitolio 
auetus est mons Vaticanus, instar montis illius prophetici, 
cuius est domus Domini in vertice montium, quem ascen-
surae sint omnes gentes!» 

A pasztoráció ujabb módjaira és apostolokra, 
miszionáriusokra volna szükségünk ; de ezek éppen a 
módosabb vidékeken nem igen jelentkeznek, a szegé-
nyebb vidéken meg az anyagi pusztulás alkalmatlanná 
és elfásultá teszi a népet. 

Kevesebb lárma, kevesebb politizálás s több munka, 
több apostoli szellem kellene nekünk, mely csendben, 
de törhetetlen kitartással munkálja a lelkek üdvét, mely 
keresi a lelkeket. Szép és boldogító volna ugyanis a mi 
vallásunk, ha alaposan ismernék az emberek s lia több 
példát látnának maguk előtt az eme vallás parancsai 
szerint kialakított kath. jellemekből. 

Szervi bajokban szenved a mi magyar katholiciz-
musunk, vájjon ki fogja azokból kigyógyítani ? — k. 

¥ 

Páris . Százév-előtti dolgok emlékezele. Itt Fran-
ciaországban ezidén két százados-százados évforduló 
volt kiválóbb megemlékezés tárgya. Az egyik száz-
éves évfordulója volt annak, hogy I. Napoleon 600,000 
emberből álló hadsereg élén Oroszország ellen indult 
és ott öröknek vélt dicsősége befagyott. A másik 
évforduló kétszázados évfordulója volt annak, hogy 
Jean Jaques Rousseau Genfben e világra született. Ez 
az évforduló alkalműl szolgált a Franciaország felett 
uralkodó szabadkőművességnek arra, hogy jún. 30-án 
a Pantheonban (volt katholikus templomban) Rousseau 
dicsőségére apotheosis-ünnepet tartsanak, amely Fran-
ciaország szellemének mostani megmételyezett állapotá-
ban annyira sikerült, hogy még máskülönben józan szel-
lemű akadémikusok is — hogyis mondjuk csak?! — 
megbolondultak, pardon! megcsábultak tőle. 

Hogy ki volt Jean Jaques Rousseau, azt hatvan 
év előtt a nagy Veuillot Lajos mesteri kézzel irta meg 
a következőkben: «Dans un galetas, au fond d'une rue 
bourbeuse de Paris, igy kezdi Veuillot, élt nemtelenül 
(aljasan) egy felfuvalkodásban megbetegedett szájhős 
(declamateur,) aki kétszeresen idegen volt Párisban, 
származásánál és vallásánál fogva. Erkölcseinek tettetett 
keménysége nem akadályozta meg őt abban, hogy néhány 
louis d'or-t ne igyekezzék keresni a király gyönyörköd-
tetésére dolgozva tollával, abban sem, hogy ne igye-
kezzék szalvétába törülközni a királyi palota alsóbb 
lakásainak némely nagyúri lakóinál, kik másodrendű 
mecaenásai voltak (a király első rangű volt) az akkori 
szabadgondolkodóknak. Hiúsága, mely mindig vérig 
harcolt és szenvedő vala, nem sokára elűzte őt ezektől 
az asztaloktól, ahol szellemének nehézkessége őt véd-
telenül céltáblájává tette a társalgás csipkedéseinek. 
Azontúl ő azt affektálta, hogy nem él többé csak keze 
munkájából. Hanem azért azontúl is elfogadott alamizs-
nákat, inert azok öt abba a helyzetbe hozták, hogy 
élvezhette azt a g3'önyört, amely iránt úgy látszik leg-
kifejlettebb értéke volt, a liáladatlanság gyönyörét. Ren-
des társa egy gyöngeelméjü nő volt és ennek a szeren-
csétlen teremtésnek a méltó anyja, aki mindenre kész 
volt vállalkozni s aki köpenye alatt hordta el mindazt, 
ami Bousseau személyiségétől származott, a kéziratokat 
a titkos nyomdába s a gyermekeket a Charitébe. O volt 
egyedül az az ember, akinek ama kor bolondultsága 
megengedte, hogy az erényről beszéljen. Lebujszerü laká-
sát, amelynek ajtaja előtt kergette magát álmodozásba 
a francia «grand»-ok tehetetlen kíváncsisága és néhány 
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nyomorult, félig hercegnő, félig kéjhölgy-természetü 
asszony rajongása, csekély számú, még ismeretlenség 
homályában rejlő röpiratgyártó, kik tilos könyveket 
gyártottak, látogatták, akik, mint a szoba ura (Rousseau), 
azon törték a fejőket, hogy lehessen a földön a tisz-
tességet és becsületességet felforgatni. Valamennyien 
bolondnak tartották (Rousseaut) és gúnyt űztek belőle ; 
ő pedig őket árulóknak, hazugoknak, rakoncátlanoknak 
és kicsapongóknak tartotta és gyűlölte. 

Egyik napon, gyülöltségének, irigykedéseinek és 
fennhéjázásának hosszú álmodozásaiból, melyeket a lelke 
mélyén lakozó sötétségben az ott uralkodó álokosság (so-
phisme) olvasztott egybe, egy vakmerően nagyzoló (arro-
gant), szenvedélyes és képtelenségekkel lelt könyv jelent 
meg, mely csakhamar kézről-kézre járt az akkori tár-
sadalomban. Aki olvasni tudott, mind elolvasta és meg-
csodálta ezt a könyvet. Evangéliuma volt ez a rombo-
lásnak s ez a csufságos evangélium Európában Isten 
evangéliumának a helyét készült elfoglalni, amelynek 
tiszteletét Voltaire szétszaggatta és Franciaországot hűt-
lenül elhagyta. 

Aki ezt a könyvet irta, az Rousseau volt ; a könyv 
címe pedig ez volt: «Le Contrat social». Napvilágot 
látott 1752-ben és szerzőjének megszerezte Malesherbes-
nek (a Napkirály mindenható bizalmasának) barátságát, 
vagyisinkábbbűntársiságát.Negyvenév multán ez a könyv 
Robespierre kézikönyve lett ; és forradalmi országgyű-
lések, evvel a könyvvel kezökben, oly sikeresen javí-
tottak (sanaient), felforgatlak és rombollak az öreg 
Franciaországban, hogy azóta a francia társadalom tető 
és iránytű nélkül szűkölködik és már azt sem tudja, 
van-e jövő — számára». 

íme, Rousseaunak és az ő hatásának jellemrajza 
Veuillot Lajos remekírói tollából. Röviden Rousseaut 
senki találóbban nem jellemezte. —y—la. 

7 , A k e r e s z t é n y s é g é s k o r u n k . Irta : Bougaud Emil 
iroaa- j a v a i j püspök. Fordították Szentannai (Spett) Gyula és 
lom. Dobos Lajos. IV. kiadás. I. kötet. Kiadja négy pécsegy-

házmegyei pap. Pécs, 1912. 530 1. (Ara az öt kötetnek 
26 K., díszkiadásban 36 K. Fizethető havi 3 K. részle-
tekben is. Megrendelések küldendők Müller Károly 
plébános cimére Laskafalu, Baranya in.) 

III. 
Az I. kötet tervrajzát az 55. lapon így írja körül: 

Ez első könyvben beható tanulmányt szeretnék adni a 
vallásról, nem a kinyilatkoztatott vallásról, a keresz-
ténységről, hanem a legáltalánosabb szempontból vett 
vallásról. — Annyi ez, mint a természetes, az ész határai 
közé tartozó vallás mivoltának, természetének és tárgyi-
lagosságának igazolását, kifejtését tűzni ki célul. Egészen 
helyes eljárás. Ez ugyanis az első és alapvető feladat, 
mellyel a keresztény apologetának a mai kor tévedéseivel 
szemben meg kell küzdenie; mert hiszen ezidőszerint 
itt pontosulnak össze a támadások mind az ellen, ami 
a legáltalánosabb szempontból vett vallás fogalmá-
nak konstruálásához szükséges: van-e Isten, teremtett 
lény-e az ember, ennélfogva az a viszony köti-e az 
Istenhez, melynek vallás a neve? Ez az a természetes 
alap, melynek természetfölötti betetőzője a kereszténység, 

mint kinyilatkoztatott vallás s aminek beigazolása 
nélkül inog minden, amit a kereszténységről vallunk. 

Bougaud tehát szintén a demonstratio Christiana 
ezen első, alapvető tételét tűzi ki az I. kötet céljául. 
Programmja helyes ; szorosan vett megoldásával három 
fejezetben foglalkozik : az ember igazi természetéről, 
Isten igazi természetéről s a vallás igazi természetéről 
ciinek alá foglalva. (55—143. 1.) Ez a kötetben a tulajdon-
képeni alapvető rész, ez a Iheologus munkája. Ennek 
kell tudományos szemponthói a legerősebbnek, a leg-
meggyőzőbbnek lennie, mint az ingathatatlan alapnak 
egy századokra szóló épületnél. 

Sajnos azonban, épen ez a része az, melyről az 
előbbi cikk végén mondottam, hogy rosszul sikerült. 
Tudományos szempontból értéktelen, tani szempontból 
pedig teli van tévedésekkel. Egyrészt a külső fizikai 
tényeket, a természetnyujtotta adatokat háttérbe szorító 
«belső megfigyelés rendszere» boszulta meg magát rajta, 
mely a kérdés dűlőre vitelében egymagában egészen 
elégtelennek bizonyult ; másrészt az idevonatkozó, de 
a theologiában téveseknek minősítelt lani rendszerek 
(különösen a Bautainban kárhoztatott tradicionalizmus) 
követése által még annak az erejét is meggyöngítette, 
amit a belső megfigyelés módszere által a vallás reali-
tása megtámogatására kihozni lehet. Sok tévedés fonódik 
itt össze, ami elhomályosítja a megértés világosságát s 
ragyogó stílja sem képes elfödni főkép azt a kezdetben 
csak zavaró, a végén pedig egészen kétségtelenné váló 
tényt, hogy a szerző tulajdonképen nem is a kitűzött 
programmját, a természetes vallás kérdését oldogatta ; 
hanem, mint telivér tradicionalista, csak a kinyilatkoz-
tatott vallás körül forgott, a paradicsomi kinyilatkoz-
tatásra vezetett vissza mindent s a mai kort elsősorban 
foglalkoztató természetes vallás kérdését, melyről szólni 
akart, egyszerűen megkerülte. 

Megjegyzem, hogy nem valami rosszindulatú férfiú-
val van dolgunk, aki tudva és akarva foglal állást a 
megszokott fejtegetési módok ellen ; amit fejteget, a leg-
nagyobb jóhiszeműséggel teszi. Úgy látszik egyszerűen 
az otthoni iskolai hagyományoknak hódol, melyek az 
ő idejében még elzárkóztak a mélyebben gondolkozó 
külföld elől, amely megismertethette volna a francia theo-
logiával sok tekintetben megnyilatkozó egyoldalúságát. 
Az ő kedvelt filozófusa — Destartes; kedvelt theologusa, 
mint látom, De Lamennais. 

Ezen általános jellemzés után térjünk át a részle-
tekre, melyekből beigazolódik, amit mondottam. 

Alapvető munkáját, a vallás elemeinek megalapo-
zását, az ember igazi természetének lefestésén kezdi. 
(59. 1.) Lefestésén, mondom ; mert nem értekezik, nem 
fejteget, hanem lest ; lendületes költői tollal képeket vet 
papirosra az emberről, ahogy ma ismerjük, az ő fölfelé 
törő elméjével, szivével, képzeletével. «A végtelen az 
emberi szellem pályájának szükségszerű célja s mintegy 
óceánja, hol szabadon mozog.» A föld nem elégíti ki : 
a végtelen, az Isten az ő vágya. Ennek a festésében 
egy helyütt annyira elragadja francia képzelete, hogy ezt 
írja : «Sajátszerű örvénye a lelkiismeretnek ! sohasem 
érzi üresebbnek magát, mint midőn minden erényt össze-
halmoztak már benne.» (72. 1.) 

«A lélek, mely értelmével, szerelmével, a jónak 
szükségérzelével, lelkiismeretével a végtelen felé törek-
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szik, egy otromba, nehézkes testhez van láncolva (dehogy 
van láncolva: anima est forma corporis!), mely föld-
ből eredt s a földön vonszolja magát». (73. 1.) 

Szóval szokatlanul korlátozza a «természet» fogal-
mának a jelentését s ebbe az egy fölfelé való törek-
vésbe helyezi az ember egész természetét. E magasra-
törésből aztán fontos következtetést von. Miután e tö-
rekvés, mint lapokon keresztül leírja, szerinte nem 
ábránd, hanem a legkézzelfoghatóbb valóság s az is volt 
mindig az emberiség történetében és miután, szerinte, 
«lényegében a lélek sem más, mint törekvés a végtelen 
felé: már megvan — úgymond — a vallás első alkat-
eleme». (60. 1.) 

Megvan tehát, Bougaud szerint, a vallás első alkat-
eleme s ez az ember fölfelé törekvő természete. Meg-
volna, ha megvolna! Ha t. i. az Istenhivő, jámbor lélek 
sóhajait és fohászait bizonyításnak fogadná el a hitet-
len tudomány. De tudvalevőleg nem fogadja el, tehát 
nem ismeri el Bougaud szépen megfestett kártyavárát 
sem, melyet a «belső megfigyelés módszere szerint» itt 
a vallás első alkat-eleme gyanánt kinálgat. A tudomány 
abban a Bougaud-féle «legkézzelfoghatóbb» valóban 
merő ábrándot lát, a lélek egy megmagyarázhatlan 
misztikus szükségletét, melynek semmi reális tárgy nem 
felel meg, amit tehát a «belső megfigyelés módszere» 
útján, Bougand módjára, igazolni nein lehet. Ennél-
fogva ha a vallás realitását a tudománnyal szemben 
meg akarjuk védeni, az emberben a vallás «első alkat-
elemét» valami másban kell keresnünk. 

Valóban másban, tudományos adatokon nyugvó 
érvekben, melyek az ember eredetéhez s fizikai lényé-
hez kapcsolódnak. Csak a teremtett ember van Istennel 
szemben kötelezve vallásx-a s csak mint eszes lény ismer-
heti föl ezt a kötelességét. Ebben a két tényben rejlik 
az ember részéről a vallás első alkotó eleme; ezt kell 
bebizonyítania annak, aki a vallás tárgyilagos valóságát 
akarja igazolni. A spontán generációval szemben a 
teremtés igazságát kell bevitatnia s azt, hogy az ember-
ben a szellemi működések nem a testi szervek, hanem 
a testtől állagilag különböző értelmes szellemi lélek 
eredményei. A Bougaud-féle belső megfigyelések csak 
aztán jöhetnek segítő érvek gyanánt, amint hogy az em-
beri természeten is nem egyedül a fölfelé törés vágyát, 
az csak folyamánya lehet, hanem egész testi-lelki mi-
voltát szoktuk érteni. 

így járnak el a számbavehető apologéták s s Bou-
gaud kizárólagos «uj útjait» (L. Zubriczkv : Régi és uj 
utak a hitvédelemben. 1906. 107 1.) nem követik; annál 
kevésbbé, nehogy az ellenfél azt gondolja, hogy mi a 
vallás realitását az ember szempontjából csak ilyen 
«ábrándos» gyenge érvekre alapítjuk. 

Míg azonban ebben a pontban, a vallás első alkat-
eleme megállapításánál, csak módszere fogyatékosságát 
s az emberi «természetet» oly egyoldalulag bemutató 
érvét kifogásoljuk, a másik két fejezetre nézve más és 
súlyosabb mondanivalónk lesz. d. 

* 
B e r n a r d i n u s a ka th . egyház i s z ó n o k l a t szolgá-

l a t ában . Szerkesztik P. Hédly Jeromos és P. Tréfán 
Léonard, ferences áldozópapok, Kolozsvár. (Ferencrendi 
kolostor.) I. évfolyam, évi 12 füzet. Ara 8 kor. 

Figyelemreméltó vállalkozás a kolozsvári ferenc-

rendi atyák vállalkozása evvel a predikációs folyóirattal. 
Sienai szent Bernardinnak (f 1444.), ennek a nagy 
misztikusnak és igehirdetőnek, akinek szónoki ereje 
szinte csodák közt született, programszerű nevével és 
szellemében indulnak elég szegény katholikus hitszónok-
latunknak szolgálatába. 

Annál érdekesebb kilépésük, mert a modern világ-
fejlődés következményeire irányítják figyelmöket s 
nem az a főgondjuk, hogy teljesen kidolgozott beszéde-
ket nyújtsanak, hanem hogy gondolatokat adjanak a 
szónokló embereknek, az igehirdetőknek. 

Ez a modern világfejlődés, vagy mint írják, korunk 
általános közszükséglete, a lelkek megváltozott, de 
egyúttal felcsigázott követelései nagyon is megérdemlik 
a több oldalról kínálkozó vezető, jótevő, gyógyító kezet 
és a szót, tanítást, a nagy gondolatokat, melyekkel a 
tisztán ferencrendi atyákból álló szerkesztőség és munka-
társak számról-számra fejlődő folyóiratukban dolgoznak. 

Az első számtól kezdve nemcsak vasárnapi és 
ünnepnapi prédikációkat írnak, hanem alkalmi szent-
beszédeket és szónoklatokat is közölnek : Szentségimá-
dásra, (Buttykay) esketésre, búzaszentelésre (Mlinarovits), 
bérmálásra stb. Van beszédsorozat a nagyböjtre (Polilin-
ger, aki egyik legszorgalmasabb és legjelesebb munka-
társ.) Van szociális beszédsorozat (kissé nehézkes, de 
komoly, jó beszédek), a rég ismert Bécsi Vazul pedig 
kath. népszövetségi beszédet közöl s a munkáskérdés-
ről ír beszédeket ügyesen, de kevesebb tűzzel, mint 
amennyit tőle régibb írásaiban olyan jóleső örömmel 
élveztünk. Az 5. számtól kezdve a legtöbb beszéd elé 
odateszik a beszéd vázlatát, ami igen jó dolog. Szóval 
már az első esztendő gazdag tartalommal, széles körben 
mozog s azt hiszem, ezek a könnyen kezelhető, csinos 
füzetek szívesen látott s megbecsült vendégek mindenütt. 

A beszédek tárgyainak megválasztása általában jó 
úgy a vasár- és ünnepnapi szentbeszédekben, mint egyéb 
beszédekben (Május havi szentbeszédek s a Pohlinger 
apologetikus beszédsorozatában), csak kár, hogy amint 
jellegzetes címül adnak egyik-másik beszednek (Bonló-
pál, Ki vállalja a felelősséget? Az ő képe stb.) s ami 
voltaképen a beszédnek magvát képezné, nem érvénye-
sül a beszédben magában olyan kifejezetten, mint kel-
lene s alkalmas volna. Pedig ez a magyar elméket és 
sziveket jobban megfogná, mint a sok helyütt látható-
lag nagyon is keresett választékosság és ékesítés. 

Az ékesítés címén figyelmökbe ajánljuk a Bernardi-
nus íróinak, hogy szóékességekben, magyarosságban, 
példákban több eredetiséget várnánk épen a Ferencesek-
től. Néhol olyan elkopottak azok, hogy legalább az 
olvasóra semmi hatással nincsenek. Megengedjük, hogy 
újra és újra, más és más alakban előhozva a hallgató-
ságnak tetszhetnek, hasznosak is lehetnek ; de a szónok 
emberek nem használhatják, nem merik használni azo-
kat ismertségük, elcsépeltségük miatt. 

Csak egy-két észrevétel a feldolgozásra nézve. 
Az érveket világosabb s rögtön megfogható alak-

ban kell kidolgozni. Ez elsőrendű követelmény különö-
sen ha nem egész beszédeket, hanem vázlatokat, mint 
irják, «tömör gondolatokat» irnak össze. Ez esetben 
az érveket néhány világos szóval és rövid kapcsolások-
kal kell szem elé állítani, nem pedig hosszan és con-
fuse. Tudjuk, annak a modern szónokiásnak, melynek 
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szükségét ma lépten-nyomon, l'ai un-városon mindunta-
lan emlegetik anélkül, hogy ennek szempontjait világo-
san meg is mondanák, egyik legnagyobb hibája a szó-
halmaz, az érveknek szándékos eldugása az ékességek 
közé. Az olyan jóravaló és igazán pius szerzőket, mint 
amilyeneket a Bernardinus olvasása és tanulmányozása 
közben megismerni alkalmam volt, ez a hamis módszer 
meg ne ejtse. 

A szentatyák tudományából alig látok valamit a 
már közel 900 oldalon. Csak nem feledtük el őket telje-
sen ! Vagy ez sem divatos és nem modern többé?! 
Alig hihető, hogy az a modern módszer, mely hitünk 
forrásait egész nyugodtan nélkülözheti az egyházi 
szónoklásban s inkábbb csevegni hajlandó a csevegni 
szeretők kedvéért, visszaadhatja a lelkeknek a régi, erő-
teljes, tevékeny hitet s az a szerint való életet, amelyre 
vágyunk, amelyen munkálkodunk. 

Sok szép tanulság ötlik szemembe a Bernardinus 
beszédjeiben. Néhol azonban hiányzik valami jó meg-
tartani való, ahol pedig helyén volt volna. 

Szertartási beszédet és szentekről szóló beszédeket 
többet szeretnénk látni. 

Szívesen várjuk és olvassuk a Bernardinus füzeleit 
és kívánunk a lelkes vállalkozásnak jó fejlődést. Vala-
melyik egyházi lapunk azért kritizálta hamar megjele-
nése után a Bernardinust, amiért nem a nép számára 
való beszédeket ír, hanem az uri publikumnak akar 
írni. Ezt a pontját a bírálatnak meglehetősen tárgy-
talanná tették a szerkesztők. Olyan nehéz napra, mint 
amilyen a Szentháromság vasárnapja, Bendes Valérián 
egészen alkalmas beszédet ír arra, hogy a népnek is 
elmondható legyen, hasonlóképen Hédly atya szent 
Péter-Pál napi beszédje, szép, de egyszerű beszéd. És 
általában is bár mindig valami magasabb kiválasztással 
és felfogással, a legtöbben jól írnak arra is, hogy a 
népszónokok jól használhassák a beszédeket. —g. 

T^enedi Géza és az eucharístia. 
Kenedi, ügyvéd és képviselő, vallására nézve pro-

testáns, különben pedig «Az Újság» című napilap szel-
lemes és széles tudású kulturhiszlorikusa, szept. 12-én, 
a bécsi eucharisztikus kongresszus tartama alatt, a szo-
kott «Quintus» néven, tárcát irt lapjában az eucharis-
tiáról. Úgy tudja, sokan vannak — még a katholikusok 
közt is — akiknek halvány fogalmuk sincs az eucha-
rístia görög szónak helyes jelentéséről, azért föl akarta 
róla világosítani olvasóközönségét. 

Célja tehát komoly volt, amint Kenedi, eltérőleg 
sok ujságiró-társától, mindig komolyan (értem : nem frivol 
módon), tudással s Írásait kedvelt olvasmánnyá avató 
könnyedséggel és szellemességgel szokott írni. Tu-
dása persze nem mindenben szaktudás, különösen nem 
a vallási kérdésekben ; de ki vehetné azt tőle rossz 
néven nálunk, a vallási járatlanság divatjának hódoló 
nemzetnél, mikor a világiak sorában azt is már kivéte-
les egyénnek kell tartanunk, aki vallási dolgokról, ne-
vezetesen egyes dogmákról, ha nem is a kellő tudással, 
hanem a művelt embert jellemző jóindulattal és tiszte-
lettel bátorkodik nyilvánosan szólani vagy éppen írni. 

Nem emlékszem hamarjában, hogy akár kath., akár 
protestáns világi férfiú szájából ilt nálunk liallollam 

volna csak ezt a szót is : dogmatika, dogmatikai kérdés ; 
annál kevésbbé olvastam tőlük egy ilyen fejtegetési. 
Látszólag protestánsok többször beszélnek még a vallási 
kérdésekről, mint a mieink; mondom: látszólag, mert 
amiről rendszerint beszélnek, olykor zajongva, legtöbb-
ször sérelmezve, azok felekezeti jogi, vagy kenyérkér-
dések ; de nem dogmatikus, nem hitrendszerüket képező 
egyes vallási kérdések. Mintha nem is léteznének náluk 
ilyenek, úgy hallgatnak róluk. 

Az egyik tehát tizenkilenc, a másik egy híján húsz, 
akár kath., akár protestáns; egyforma az, járatlan, szé-
gyenlős, ha vallása dogmáiról van szó (a protestánsok-
nak is vannak dogmáik.) 

Kenedi pedig ilyen kérdést veit a tollára ; becsü-
löm ezért, meg azért is, hogy nem a XVII. századbeli 
Alvinczyék stílusán írt róla; habár azt is gondolhat-
nám, hogy a szerkesztőség valamely kath. tagjához talán 
inkább illett volna a «bécsi óriási méretű katholikus 
ünnep» alkalmával ismertetni az «eucharistiât». De a 
protestánsoknak is lévén úrvacsorájuk, bizonyára azt 
gondolták a lapnál, hogy Kenedi ügyes tollával igazáb-
ban tudja a dolgot tolmácsolni a világnak. Ha nevetnek 
rajta társai (mert az ilyenért az illetőt ki szokás nevetni), 
van Kenedi akkora ember, hogy azt sok másnál köny-
nyebben elbiija. 

Becsülöm őt tehát, hogy ezt tette, ha mindjárt ma-
gyarázatával nem is állná ki a dogmatikai vizsgát; meri 
van ugyan valami «halvány» fogalma, valami lexikoni 
ismerete az eucharistiáról ; de nincs róla tiszta fogalma, 
akár csak annak a «százezernek», akiknek számára fej-
tegette a «misztikus görög szónak helyes jelentését». De 
hát in magnis et voluisse sat est. Tett annyit, amennyit 
tudott; s jószándékkal tette. 

Nem veszi azért rossz néven, ha néhány megjegy-
zéssel kisérem fejtegetését. 

Mindjárt az irása elején azt a szellemesnek látszó 
ötletét kell kiigazítanom. «Úgy vannak — úgymond — 
(sokan az eucharístia görög szóval): mint ahogyan a 
papi adoma ráfogja Pál apostolra is, hogy a thessá-
liaiakhoz azt ír ja: Vettétek-e már a szentlelket? Azok 
pedig ezt felelik vissza az apostolnak : Itt mink még azt 
sem tudjuk, mi az a szentlélek !» 

Nem papi adomáról van szó, sem pedig Pálra nem 
lehetett ráfogni, mit írt s mit nem írt a thessáliaiakhoz, 
inert Pálnak ilyen levele nem létezik ; hanem hallhatott 
Kenedi egy esetről, mely Pállal történt s ez az «Apostolok 
Cselekedetei» könyvében (19, 1—6) van följegyezve. Pál 
utazásai közben Efezusba érkezett, ahol néhány tanít-
ványt (kereszténységre hajló férfiút) talált s tette nekik 
azt a kérdést és kapta a Keneditől hibásan idézett téle-
letet. Ebből látta Pál, hogy az illetők nincsenek meg-
keresztelve, mert ha meg volnának keresztelve, miután 
a keresztség az Atya, Fiú és Szentlélek nevében szol-
gáltatott ki (Máté 28, 19), tudniok kellene a Szentlélek 
létéről. Az illetők ugyanis nem azt felelték Pálnak, amit 
Kenedi szájukba ad, hogy: még azt sem tudjuk, mi az 
a Szentlélek, hanem : még azt sem hallottuk, ha vagyun-e 
Szentlélek? Ekkor Pál — mondja az írás — kérdezte 
tőlük: Kiben vagytok hát megkeresztelve? Kik felelék: 
János keresztségében. Mondá pedig Pál : János a bűn-
bánat keresztségével keresztelte a népet, mondván : hogy 
aki utána jövend, abban higyjenek, azaz Jézusban. Eze-
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kel hallván, megkereszteltetének az Úr Jézus nevében. 
És midőn Pál rájok telte kezeit, rájok szállá a Szent-
lélek. — így olvassuk ezt az «Apostolok Cselekedetein-
ben. A keresztelés után, melyet mások végeztek rajtok, 
következett eszerint, mint külön szertartás, (s ezt már 
az apostol végezte), az apostoli kézrátétel — a katho-
likusok bérmálás szentsége. 

Kenedi tehát rosszul szőtte össze a «papi adomát» 
s ötlete is egy kis textus-csavarintáson alapszik. 

Valósággal úgy is van, veszi át folytatólag az efezusi 
tanítványoktól a szót, hogy a keresztény, de kivált 
a katholikus dogmatikában a szentlélekről és az 
eucharistiáról szóló tant veszi körül legsűrűbben a misz-
tikus homály. — Azt akarja bizonyára mondani, hogy 
ezek vallásunkban a legmélyebb hittitkok, az észt leg-
jobban meghaladó igazságok, amit azonban így állítani 
nem lehet. Egyrészt a hittitkoknál a sűrűség fokozásá-
nak nincs értelme, egyik úgy meghaladja az észt, mint 
a másik ; másrészt nemcsak ez a két tan, hanem kezdve 
a Szentbáromságon, végig a keresztény tanoknak egész 
sora van azzal a bizonyos misztikus homállyal födve, 
vagyis hittitok. Egész dogmatikánkat kitöltik. 

IIa aztán nagyszerűnek találja ezt a két tant, szép 
tőle ; de abban ismét téved, ha azt mondja, hogy «van 
bennök valami, ami visszanyúlik az ókori pogány 
vallások rejtelmes misztériumáig és az úgynevezett 
egyszerű parasztésznek majdnem hozzáférhetetlen». 
Két összefüggéstelen állítás ez és egyik sem állja 
meg helyét. A Szentlélekről és az eucharistiáról szóló 
tanban semmi se nyúlik vissza a pogány vallás 
misztériumáig; a pogány vallási felavató szertartások-
ban volt valami távolról hasonló az eucharistiához ; 
de egészen más jelentéssel s az is úgy volt, mint a II. 
századbeli Jusztin említi az I. Apologiában (a 66. feje-
zet végén), hogy a pogányok utánozták eucharistiánkat. 
Hogy pedig mit akar i t t a parasztésszel, nem látom be; 
ha azt akarja mondani, hogy csak a művelt ész fogja 
fel ezeket a tanokat, téved s különben is ellentmond 
magának, hisz előbb állította, hogy ezt a két tant veszi 
körül legsűrűbben a misztikus homály. Azok a tanok 
se müveit, se parasztésszel nem foghatók fel, azokat 
a kijelentő Isten tekintélye miatt kell hinni. Ennélfogva 
nincs tisztában a hittitok természetével, amint ez csak-
ugyan kitűnik a folytatólagos mondatából, mely szerint 
«csakis a fölvilágosodott és filozófiailag begyakorlott 
elmék képesek igazán megérteni különösen a malasztról 
szóló tant egész fönségében». Egy harmadik tanra ugrik 
át s a művelt elméknek e tekintetben megérthetést 
tulajdonít. Hasztalan ; mert a malasztról szóló tan is 
hittitok, tehát az észt fölülmúló igazság, amelyről 
folytatólag a fölhozott példában mutatja meg, hogy 
nem értette meg ; amennyiben igaz, hogy az embernek 
keresztény felfogásunk szerint nincsenek követelései az 
Istenen, áldozatai fejében, mint ahogy a pogányok 
gondolták ; de az már nem igaz, hogy minden öröm, 
életboldogság, jólét egyenesen az Isten kegyelme, az 
isteni kegyelem hatása, (Kenedit e pontban úgy látszik 
a kálvinista absolut praedestinatio gondolata tévesztette 
meg) ; mert a kegyelem, más szóval a malaszt, a természet-
fölötti életrendre vonatkozik. Valamint az sem áll, hogy 
«a malaszt a Szentlélek mithoszának a lényege». Itt úgy 
látszik a inithoszt egyjelentésünek veszi a misztikus 

szóval, melyet eddig használt. Különben is a malaszt 
nem lényege a Szentléleknek, hanem hatása. 

Ezen bevezető csevegés után, nevezetesen a malaszt-
tal kapcsolatban, lép az eucharistia fogalmához, «amelyet 
különben — úgymond — a miszticizmusnak még sűrűbb, 
de még amannál is (a malaszténál) fényesebb köde vesz 
körül». Az eucharistia szót akarja tehát végre magya-
rázni; de előbb zárójel között figyelmeztet arra, hogy a 
vallásmegvetők ne olvassák tovább ezt a dolgot s a 
vallásosak közül is csak azok olvassák tovább, akik a 
tudástól akkor sem ijednek meg, ha az egy-egy dogmá-
nak az üstökébe kíméletlenül beleakaszkodik. 

Vájjon mitől félti a vallásosakat? Az egy-egy dog-
mának üstökébe akaszkodó tudástól? Attól a tudástól, 
melyet a következőkben nyújt? Egyiktől se féltse őket. 
A dogmát, az eucharistia hittitkát, ő se fejti meg, mint 
eddig senki meg nem fejtette ; azt a történeti tudást 
pedig a dogina körül, melyet itt előad, a vallásos emberek 
nélküle is mindig megszerezhetik maguknak akár a kis 
katekizmusból is, ha súlyt fektetnek vallási ismereteikre. 
Ha pedig azt akarja ezzel jelezni, hogy micsoda iszony-
tató dolgot akar végezni, mikor, mint valami tilos dolgot, 
tudást óhajt nyújtani a dogma körül, mintha az valami 
szokatlan dolog volna a katholikusoknál, ezzel csak a 
saját avatatlanságát bizonyítja a tudás szerepéről a 
kath. hittanban. Nincs nálunk kizárva a dolgok termé-
szetéhez mért tudás, mint sejtetni engedi. 

Mit jelent tehát az eucharistia szó Kenedi szerint? 
Hogy röviden összegezzem hosszabb fejtegetését, első 
jelentése «hálaadó áldozati imádság», ebből indult ki 
szerzőnk szerint a többi jelentése is. Nevezetesen : Jézus 
valóságos jelenléte, szerinte, az eucharistiának tovább 
fejlett értelme; azután az átlényegülés misztériumát is 
jelenti. Van végre egy negyedik jelenlése is, vagy mint ő 
mondja: az eucharistia fogalma még tovább bővült; de 
ezt a negyedik jelentését már alig tudom kihámozni; 
valami az, szerinte, ami az «ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre» intézkedésből fejlődött. «Maga az Úr 
vacsorája — úgymond — a mise és az áldozás sem 
más, mint Krisztus véres kereszthalál-áldozatának vér-
telen (talán vérontásnélküli ?) mindennapi megujjítása, 
vagyis amint ezt a dogma együvé foglalta: az Oltári-
szentség». 

Amabilis egy confusio, ami fejtegetésének eme részé-
ben jelentkezik, oly confusio, amekkora egy a dologgal 
valami elhalványult régi hallásból ismerős, jóindulatú 
laikustól csak telhetik. Es még annak egyenkint való 
bizonyítása, ahogy állításait a Szentirás idézésével meg-
támogatni iparkodik ! Minden sorához egy-egy kiigazító 
kommentárt kellene írnom. 

A dolog egyszerűen így áll. Eucharistia az sùxaptorsiv = 
hálátadni igétől származott főnév s szószerinti jelentése : 
hálaadás. A legelső forrásban, amelyben először talál-
kozunk vele, az I. század 70-es éveiben írt «Didacliéban», 
már mint műszó szerepel s jelenti a szent kenyeret és 
bort (IX, 5 : senki pedig ne egyék és ne igyék a ti eucha-
ristiátokból, ha nem akik Jézus nevében meg vannak 
keresztelve. Funk : Patr. Ap. I. 23. 1.) Ez az eucharistia 
(a megszentelt elemek) a IX. és X. fejezetben mint lelki 
táplálék, a XIV. fejezetben mint áldozat szerepel. Amazt 
oltáriszentségnek, ezt pedig szentmisének nevezzük mai 
nyelven. Az újszövetségi iratokban ugyanez nem eucha-
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ristiának, hanem tïactio panis-nak, kenyértörésnek 
neveztetik. Kezdve azonban a Didachén, az eucharistia 
szó állandóan csak ebben a két vonatkozásban fordul 
elő. Csak ez az egy jelentése van meg. így találjuk a 
II. században antiochiai Ignácnál, Jusztinnál, Irénnél, 
Tertulliánnál, inint sacramentumot és sacrificiumot. 
(L. most megjelent müvemet : Ar őskereszténységröl. 
48—49. és 132. 1.) Az eucharistiának, vagyis az oltáron 
megszentelt kenyérnek és bornak ez a kettős jellege, 
hogy lelki eledel (szentség) s egyúttal újszövetségi áldozat 
is, az utolsó vacsorában leli magyarázatát. Ott mondta 
Jézus a kenyérről : vegyétek és egyétek, ez az én testem, 
mely értetek adatik s a borról : ez az én vérem, mely 
értetek ontatik s azt mindjárt intézménnyé emelte, midőn 
megparancsolta apostolainak : ezt (t. i. amit én tettem) 
cselekedjétek az én emlékezetemre. Jézus szavaival lett 
a szent kenyér és bor lelki táplálék is, áldozat is ; attól 
az időtől fogva mondja Jusztin —így végzik s ennek 
tartják a keresztények az eucharistiát (I. művem 176— 
177. 1.) 

Ez az eucharistia szónak állandó s egyetlen jelen-
tése kezdettől fogva a mai napig s az ősegyházi iro-
dalomtörténetben más jelentésével nem találkozunk. 
A műszót a kereszténység kétségkívül evangéliumi ala-
pon képezte, amennyiben az egész intézményt Jézus 
cselekedete után (az utolsó vacsorakor: vévén a kenye-
ret, hálát ada és megszegé : siixapta-cijoa; è-/.Àaas Luk. 22,19) 
eucharistiának nevezte el. 

Amit tehát Kenedi tovább találgat, hogy az eucharis-
tia Jézus valóságos jelenlétét a kenyér és bor szine 
alatt, továbbá az átlényegülés misztériumát is jelenti, 
félreértése a dolognak. Az előbbi felelet arra a kérdésre : 
mi voltakép az eucharistia ? vagyis hogy a konzekrált 
kenyér és bor nem kenyér és bor többé, hanem Jézus 
valóságos teste és vére (reális Christi praesentia in 
eucharistia); az utóbbi meg felelet arra a kérdésre: 
miként lesz a kenyér és bor Krisztus testévé és vérévé, 
vagyis eucharistiává? (transsubstantiatio ;) míg az eucha-
ristia, mint olyan, magukat a Krisztus testévé és vérévé 
változott elemeket, a szent kenyeret és bort jelenti. 
Szóval az eucharistia szónak a történelem folyamán 
csak egy jelentése volt és van, amely jelentést (a kon-
zekrált kenyeret és bort) két vonatkozásban kell tekin-
teni : mint szentséget (lelki eledelt) s mint áldozatot. Az 
oltáron az átlényegülés folytán (i. müvem 176. 1.) Krisz-
tus testévé és vérévé vált kenyér és bor előbb áldozat 
(úrfölmutatás) s aztán lelki eledel (szentség), s mint 
ilyen tovább őriztetik az oltáron. Mint az ó-szövetségi 
áldozatoknál is (in sacrificiis pacificis) az állat előbb 
áldozatként mutattatott be, aztán egyes részeit az áldo-
zók között eledelnek osztották fel. 

Abban téved tehát Kenedi, hogy a kenyérnek és 
bornak eucharistiává válásával járó egyes mozzanatokat 
szintén az eucharistia szó alá foglal, melyeket pedig 
attól meg kell különböztetni. 

Végül még egy megjegyzést kivánok tenni arra 
nézve, amit Kenedi, vallási türelemre intvén olvasóit, a 
hitről, a vallásról és az egyházról mond. «Korunkban 
van egy olyan magas álláspont is — így ír — mely a 
hitet minden ember lelkiismereti szabadságához tartozó 
szent és sérthetetlen dolognak tartja, a vallást ellenben 
társadalmi, még pedig igen fontos társadalmi tényező-

nek. Végül az egyházat változás és fejlődés alá vetett 
történeti szervezetnek.» Tekintvén ezt a három ténye-
zőt a valóságban, a keresztény világban, Kenedi definitiói 
javításra szorulnak. A vallás alatt a kinyilatkoztatott tanok 
összegét s nem valami társadalmi tényezőt értünk ; a 
hit alatt az ember lelkiismereti szabadságához tartozó 
azon lelki cselekedetet, mellyel ezeket a tanokat ön-
ként elfogadja, igazaknak tartja ; egyház alatt pedig az 
ugyanazon hitet vallók szervezett egyetemét, vallási tár-
saságát értjük, mely, Krisztus egyházáról lévén szó, 
nem valami változás és emberi fejlesztés alá veteti tör-
téneti szervezet, hanem oly társaság, melynek alap-
szervezetét változatlanul maga Krisztus állapította meg. 

Ha Kenedi dr. az ő kedvesen csevegő modorában 
máskor is találna egy-egy keresztény, illetőleg kath. 
dogmáról írni, máskor is szívesen foglalkozunk vele; 
hátha így lehetne érdeklődést kelteni a kultura nálunk 
elhanyagolt ága, a vallási kultura iránt, amelyről külön-
ben oly rosszul gondolkodnak a nem tudom honnan 
elnevezett hangos «szabadgondolkodóink». Dudek. 

Mult k e d d e n , az egyetemi tanács beiktatási ünnepén, Tg /g /p; 
két megyés püspök is megjelent: Mailáth Gusztáv gróf erdélyi ^ 
és Glattfelder Gyula dr. Csanádi püspök urak. Talán először 
történt ez, amióta a Pázmány-egyetem Pesten áll. (Mária-
Terézia Nagyszombatból Budára, fia II. Józef Budáról Pestre 
helyezte át.) Az ilyen nagyrabecsült érdeklődés csak a tudo-
mány és a vallás testvéri viszonya óhajtott ápolásának javára 
válik. — A hittudományi kar hallgatóinak száma 106, ami 
tetemes emelkedést jelent. A hallgatók nationáléjára érdekes 
pl. a dogmatika hallgatóinak ezen statisztikája : 2 amerikai, 
1 bosnyák ferences, 1 diakovári, 1 zágrábi, 3 esztergomi, 
1 kalocsai, 1 egri, 2 nyitrai, 1 veszprémi, 1 nagyváradi latin, 
2 nagyváradi görög sz., 1 váci, 2 szombathelyi, 1 győri, 
1 szatmári, 1 rozsnyói, 1 besztercebányai, 2 eperjesi görög sz., 
1 munkácsi görög sz., 1 székesfehérvári, 1 erdélyi, 2 szamos-
ujvári görög sz., 1 balázsfalvi görög sz., 1 premontrei növen-
dék és 1 világi. Krdekes kis respublica. — A kari tudomá-
nyos szemináriumok megnyitás előtt állanak. 

R. Nagybicse . 1912-re. 
8. B u d a p e s t . Nem ért, ki kínjainknak (helyzetünknek) 

nem volt részese, — mint szerkesztő, Madách Imrével én is 
csak ezt mondhatom önnek. 

P. S o p r o n . Sajnos egy jelenség az a módot tekintve; de 
most nem akarok vele foglalkozni, hisz maga az ünnepelt is 
«első» esetnek nevezte. Az emberek sokszor tulajdonképen 
jót akarnak, csak nem találják el a módját. 

I. Ivézd ivásá rhe ly . A küldött összeg az 1912. év máso-
dik és az 1913. év első felére szól. 

TARTALOM : Mit örökölt a hittudomány Krisztus 
Urunktól és az apostoloktól a Szentírásban ? III. (Vége.) 
Breznay Béla dr.-tól. — Veszprém és Gizela királyné. 
I. Ádám Ivántól. — Ha Isten létezhetik, bizton létezik. 
I. Rejöd Tibor dr.-tól. — A pozsonyi nemzeti zsinat 
1822-ben. I. Pál Mátyás dr.-tól. — «E jelben győzni 
fogsz !» III. (Vége.) Soltész Béla dr.-tól. — Egyházi világ-
krónika. —y —la-tói. — Irodalom. Bougaud : A keresztény-
ség és korunk. (Új kiadás.) III. d.-től. — Bernardinus 
(új folyóirat). — gr.-tői. — Kenedi Géza és az eucharistia. 
Dudektöl. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 
DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

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

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI AHA 
Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

Ki2.- D U D E K J Á N O S dr. 
K WUYETEMI TANÁR 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

A katholikus egyház és a modern irodalomb 
V. 

A román népek irodalmát a renesszánsz leg-
kevésbbé sem zsibbasztotta el, sőt a legnagyobb 
mértékben üdítőleg hatott rájok. A 16. és 17. század 
valamennyi román népnél a nemzeti irodalom való-
ságos aranykora volt, először Portugáliában, majd 
Olasz-, Spanyol- és Franciaországban. Hogy ezen 
országok legnagyobb költőinek szemében milyen 
értéke volt a kereszténységnek és az egyháznak, nem 
kell sokat bizonyítanunk. Camoens nagyszabású hős-
költeményét, a portugálok nemzeti époszát, a «Luzia-
dát», teljesen a Krisztusba vetett hit és az egyház 
szeretete hatja át, a keresztény lovagi intézmény és 
Krisztus látható országának eszméi kristályosodnak 
ki benne. Az újabb spanyol irodalom élén egy szent 
áll, szent Terézia; mellette Fray Luiz de Granada, 
Cervantes, a lepantói csata harcosa, majd Lope de 
Vega, Calderon, mindkettő igazi lovag és pap is 
egyszersmind. Dante óta a költészet magasabbra 
nem emelkedett és mélyebbre nem szállt le, mint e 
két utóbbi költő autó-iban; mint Raffael, ők is az 
Oltái'iszentség köré fonták koszorúba az egész világot 
s az Oltáriszentség sugarai ragyogták be műveik 
tarka-barka, változatos képeit. Goethe a legnagyobb 
eszű drámairónak nevezte Calderont, ő azonban 
nemcsak a dramatikusok számító művészetét értette 
a legtökéletesebben, hanem volt káprázatos fantáziája, 
szenvedélyes ereje is; eszmegazdagságának, mélységes 
hitének tökéletes mását pedig hasztalan keressük 
bámulóinak bármelyikénél is. Tanítványai, követői 
sohasem tudták utóiérni. 

Az irodalom fejlődésében is folytonos emelkedést 
és esést tapasztalunk. Calderonnal csaknem egyidőben 
lépnek fel francia földön Corneille, majd Racine, 
Boileau, Molière, Bossuet, Fénelon — a legkiválóbb 
szellemek gárdája. Ok már nem állanak oly közel az 
oltárhoz, vagy ha úgy tetszik a szentekhez és az 
oltáriszentséghez, mint a spanyolok nagy költői. 
Nevükhöz már odatapad az abszolút királyság, a 
fényes királyi udvar fogalma, amelyek mellett a 

1 L. Religio 1912. 370. 1. 

szabadon érvényesülő népiességnek, üde természetes-
ségnek, sőt magának az igazi egyházias érzületnek is 
nem egyszer háttérbe kellett szorulnia. Aki a Nibe-
lungénekért és az Eddadalokért s a középkori népies 
költészetért lelkesedik, nem érzi otthonosan magát 
ennek a finom, simulékony udvari irodalomnak termé-
kei között, jóllehet valóban nagy és kiváló szellemek 
voltak azok a férfiak, akik bizonyos időre elősegí-
tették XIV. Lajos és udvarának az egész Európa fölé 
kiterjeszkedő szellemi uralmát, akiknek legnagyobb-
részt köszönhetik, hogy az ő előírásuk és példájuk 
után igazodott egész Páris, a többi ország fővárosá-
val együtt. És katholikusok voltak valamennyien, 
még pedig nagyrészt igen jó katholikusok, mint a két 
nagynevű püspök, Bossuet és Fénelon, vagy a derék 
Corneille, bár a se hideg, se meleg katholikusok is 
képviselve voltak közöttük, pl. a könnyelmű Molière 
személyében. Spinozát már régen eltemették (1677), 
mikor Racine az Esther-t (1689) és az Athalie-t (1691) 
megírta s Calderon még mindig fáradhatatlanul 
ontotta újabb és újabb auto-it. A pantheizmus jócskán 
elkésett azoknak az irodalmi mesterműveknek meg-
gátlásában, amelyeket a protestantizmus minden eről-
ködése dacára sem tudott csirájában elfojtani. Épen 
ezért nem is tekinthetjük a francia klasszikusokat az 
enciklopédisták előfutárjainak, hacsak nyilvánvalóan 
igazságtalanok nem akarunk lenni velük szemben. 
Csak annyi igaz, hogy Voltaire, Diderot és a forra-
dalom többi irója kivétel nélkül ezekhez a katholikus 
klasszikusokhoz járt iskolába, tőlük tanulták el a 
finomságot, előkelő könnyedséget, szellemességet s 
mindazt a többi előnyös tulajdonságot, amelyek első-
rangú stilisztákká tették őket. A francia romantikus 
irányzat is nagyrészt ezeknek a klasszikusoknak 
talaján áll. Chateaubriand és Lamartine katholikusok 
voltak, Victor Hugó katholikus forrásokból merítette 
képzettségét és jártasságát. Louis Veuillot, a legragyo-
góbb tollú újabbkori francia publicista ; cseppet sem 
volt kevésbbé «ultramontán», mint akár a spanyol 
Donoso Cortez. Sőt az utolsó három század francia, 
olasz és spanyol irodalma a maga teljességében ka-
tholikus alapokon nyugszik. A legféktelenebb pap-
gyalázók is elárulják, hogy valamikor katholikus 
katekizmust tanultak; egy George Sand sem tudja 
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eltagadni, hogy valamikor kolostorban nevelkedett 
s ha korunk realista és naturalista írói az emberi 
bűn és nyomorúság szánalmas alakjaival szemben 
néha egy-egy barátságosabb, vigasztalóbb jellemet is 
oda állítanak, akkor is csak a katholikus népéletnek, 
a katholikus tradícióknak az általános zűrzavar 
dacára még megmaradt romjaira és töredékeire 
mutatnak reá. 

De a valóban nagyszabású nemes és befejezett 
műalkotások csak abból a talajból sarjadhatnak, 
amelyen egy Manzoni, egy Pellico Silvio, cay Fernan 
Caballero és egy Verdaguer állottak, akiknek lelké-
ben a keresztény ideálok a maguk teljes épségében 
és tisztaságában ragyogtak mindig. 

III. 

Es a protestáns népeknél, a Németalföldön, 
Angliában, vájjon milyenek voltak az állapotok? 
Vájjon a XVI. század óta nem közelednek-e minden 
téren, tehát az irodalom terén is a katholikus fel-
fogáshoz? Nemkatholikus körökben természetesen 
energikus tagadó választ kapunk erre a kérdésre, 
sőt akárhányszor még a katholikusok is azon a 
nézeten vannak, hogy a protestáns nemzetek kultú-
rájára csak úgy szabad tekinteni, mint valami nagyon 
magas színvonalon álló, de csaknem elérhetetlen ideál-
ra. Az igazság azonban az, hogy a katholikus és protes-
táns nemzetek között körülbelül olyan viszonyjöttlétre, 
mint amilyen valamikor a görögök és a rómaiak között 
fennállott. Emezek különösen az anyagi haladás, a sze-
rencsés, ügyes politika, a rendelkezésükre álló hatalmi 
eszközök segítségével bizonyos elsőbbségre, túlsúlyra 
tettek szert, míg amazokat a magasabb szellemi kép-
zettség ősrégi tradíciói, vagyis az irodalom és a 
költészet tették erőssé és tartották fenn. A germán 
nemzeteknek csaknem valamennyi nagyobb költője 
Itáliát és Franciaországot tekintette az igazi művé-
szetek s költészet hazájának, a legtöbben Rómába 
vagy Párisba zarándokoltak s legalább is tanul-
mányozták a régebbi katholikus költészetet s foglal-
koztak az egyházzal. Kissé komikus hatást tesz az 
emberre, mikor az irodalomtörténetnek nem is 
nagyon ritka kirohanásait olvassuk, amelyek nagy 
nyomatékkal, fontoskodva emlegetik az egyház igá-
ját, az emberi szellemet elnyomó zsarnokságát, az 
inkvizíciót, a sötétséget s mindjárt mellettük szép 
rendben fölsorolják az adatokat, hogy épen a leg-
nagyobb és legtehetségesebb költők állandóan ugyan-
ezen Róma után sóvárogtak, hogy az inkvizíció 
birodalmában épen a legnagyobb szellemi szabad-
ságot tapasztalták, a pápai zsarnokság alatt testük, 
lelkük egyaránt valósággal újraéledt s hogy soha 
sehol annyi fényben, örömben nem volt részük, mint 
épen a sötétség országában. Már javában folyt az 
u. n. reformáció munkája, mikor ez a zarándoklás 
megkezdődött s tart a mai napig is. Róma és Páris 
még ma is sokkal nagyobb jelentőségű gócpontja az 

irodalomnak és művészetnek, mint Berlin vagy Lon-
don. A protestáns theologusoknak sohasem sikerült 
a költőket és művészeket teljesen a maguk párt jára 
hódítani. Valami titkos kapocs mindig a régi egyház-
hoz fűzte és fűzi őket. A régi családi ház szebb, 
kényelmesebb, barátságosabb, verőfényesebb volt 
mindig, mint az űj. Ne kutassuk most behatóbban 
az okokat — annyi bizonyos, hogy épen az iroda-
lom révén állandóan katholikus elemek csúsztak be 
a protestáns népek közé is — és épen ezek az elemek 
voltak azok, amelyek tbeologusaik kifejezett és hatá-
rozott kívánságának ellenére is életben tartották az 
irodalmat és művészetet. 

A maga egészében, tökéletesen protestáns iroda-
lom nem létezik sem a Németalföldön, sem a skandi-
náv államokban, sem Anglában, sem Németországban. 

Legjobban szembetűnik ennek az állításnak igaz-
sága, ha a németalföldi irodalmat vesszük szemügyre. 
A protestantizmus sehol oly gyorsan, oly könnyen, 
oly nagy mértékben el nem terjedt, mint épen itt. 
Sokáig valósággal igéretföldje volt a protestantizmus-
nak. Schiller történeti munkái és Goethe Egmontja 
bizonyítják, hogy a német birodalmakban milyen 
fontosságot tulajdonítottak a németalföldi államok 
Spanyolországtól való elszakadásának. És mégis, alig 
harminc évvel azután, hogy a köztársaság az antwer-
peni fegyverszünet megkötésével (1609) az európai 
nagyhatalmak sorába lépett, Hollandia első és leg-
nagyobb költője, Joost van den Vondel (1587—1679) 
visszatér a katholikus egyházba s legképzettebb 
tudósának, Hugo Grotiusnak lelkében, legalább ben-
sőleg, ugyanez a megtérési folyamat megy végbe. 
0 volt az, aki érdemekben dús életének vége felé 
keserűen panaszkodott a jezsuita Petaviusnak, hogy 
a protestáns prédikátorok mennyire üldözik műveit 
s hogy ahol csak lehet, ártanak neki és hírnevének. 
Alázatosan kérte a katholikus szerzetest, hogy nézze 
át a kéziratot, melyet saját védelmére írt s javítsa 
ki, ha az igazsággal, vagy a katholikus tanokkal nem 
egészen egyező dolgot talál benne vagy ami esetleg 
békétlenségre adna okot. Mindketten az igazságot, a 
bizonyosságot keresték, mindketten törekedtek a 
szépség, a harmónia után ; mindketten becsületesen 
igyekeztek megtatálni a régi, igazi egyházba vezető 
utat. Itt, az ősi egyházban a szentirás még mindig 
tárgya volt annak a tiszteletnek, amellyel hajdan 
övezték, megvolt a történeti tradíció, a szociális egy-
ség, megőrizték az isteni kinyilatkoztatást a maga 
teljessége és sértetlenségében, megvolt a régi követ-
kezetes rendszer theologiában és filozófiában, itt 
megvalósították a legmagasabb ideálokat, itt ottho-
nos az igazi költészet és művészet. A későbbi hol-
landi irodalom ugyan nem követte Vondel példáját, 
de mégis ő maradt a felülmúlhatatlan példakép, 
akinek hatását az egész nemzeti irodalom érezte, 
melyet élénk kapcsolatba hozott a katholicizmussal. 
S bár egyidőben a francia klasszicizmus felkarolása 
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következtében az irodalomra gyakorolt befolyása 
megcsökkent, Jacob van Lennep (1802—18G8) és 
vele együtt az újabb romantikus iskola újra őhozzá 
tértek vissza s az ő költészete köré csoportosították 
a katholikus és nemkatholikus költők legdere-
kabbjait. 

Angliában (valamint Északamerikában is) hasonló 
kép tárul elénk. Három századon keresztül csak 
protestáns nagyhatalomnak nevezték s mikor a katho-
likusok üldözését abbanhagyták, a deizmusnak és 
szabadgondolkodásnak főfészke lett. A költők és irók 
szinte beláthatatlan sora képviseli a protestantizmus 
legkülönbözőbb válfajait, de a teljes hitetlenséget is. 
A katholikus egyházi hierarchia megtartása által a 
régi polgári szervezet s a mélyen meggyökeresedett 
tradíciók következtében az egész szellemi életet 
mindig igen sok benső kötelék fűzte a nemzet baj-
dani katholikus századaihoz. A katholikus nemesség 
sohasem halt ki teljesen; a katholikus nép pedig 
olyan szilárd hithűségről lett tanúságot, hogy maguk 
az üldözők is bámulattal teltek el. A katholikusok 
reményeinek politikai támasza egész a XVIII. száza-
dig a Stuart család volt; mikor az utolsó Stuart 
meghall, már a katholikusok emancipációja is készülő-
félben volt s Anglia régi hierarchiája is föléledt. 

Anglia kiváló költői között kétségkívül Shakes-
peare, Milton, Dryden, Pope, Wordsworth, Southey, 
Coleridge, Scott, Byron, Shelley, Moore, Tennyson és 
Longfellow a legnagyobbak. A puritanizmusnak csak 
egyellen hive volt közöttük : Milton; Byron és Shelley 
hitetlenek; Dryden, Pope és Moore Tamás katho-
likusok, a többiek romantikusok, azaz költők, akik 
kifejezetten protestáns szempontokat alig-alig érvé-
nyesítettek műveikben; sokkal szivesebben időztek 
a középkor tradíciói között, az életnek és a művé-
szetnek minden szépségét többé-kevésbbé katholikus 
megvilágításban élvezték s legalább lélekben közel 
állottak a katholicizmushoz. 

Valamennyi fölött, szinte elérhetetlen magasság-
ban, egyedül áll Shakespeare alakja, akihez hasonlót 
keveset mutat föl az emberiség története: Homeros, 
Dante és Goethe mellett a minden idők költőinek 
legnagyobbika. A vallási hovatartozandóságáról szóló 
kérdést ismételten úgy döntötték el (Bio, Raich, 
Beichensperger munkái), hogy katholikusnak kellett 
lennie. Wiseman bíboros utolsó tanulmányában neki 
hódolt. Annyi bizonyos, hogy atyját megbüntették, 
mert nonconformista1 (dissenter) volt, de hogy maga 
Shakespeare a római katholikus egyház hive lett 
volna, külsőleg még nincs eléggé bebizonyítva. Az 
azonban, hogy inkább katholikus, mint protestáns 
módon érzett és gondolkodott, kétségen fölül áll. 
Egész költészete a középkor szilárd, egységes világ-

1 Azokat a protestánsokat nevezték így, akik nem az 
államegyház (Established Church) tagjai voltak, hanem va-
lamely más prot. felekezethez tartoztak. 

nézetén alapszik. Az ellentétes katholikus és protestáns 
tanokról úgy beszél, ahogyan nem igen beszélhetett 
volna, ha a hivatalos egyház tagja. Magáról az egy-
házról és intézményeiről kézzelfogható szerelettel és 
tisztelettel nyilatkozik. A protestáns felekezeteket s 
különösen a puritanizmust akárhányszor éles, kímé-
letlen irónia tárgyává teszi. S lia a katholikus egy-
házhoz tartozott is, olyan buzgó katholikus, mint 
Calderon, természetesen nem volt ; arra nézve azon-
ban semmiféle bizonyítékkal sem rendelkezünk, hogy 
kimondottan protestáns vagy hitközömbös szabad-
gondolkodó lett volna. A legnagyobb drámaíró ka-
tholikus talajon áll; nálánál senki sem volt hivatot-
tabb az ú. n. romantikus mozgalomnak egész Euró-
pában való megindítására. Ahol Shakespearel olvas-
ták, szerették, utánozták, mindenütt érdeklődni kezd-
tek a középkor, a mondavilág, az olasz novellairo-
dalom, az ősi népköltészet iránt. Voltaire és barát ja , 
II. Frigyes nem értették meg, annál többet tanultak 
tőle Walter Scott, Wordsworth, Coleridge, Southey, 
Tennyson. Valamennyiüknek lelkét a középkori katho-
licizmus tölti el, amelyet Longfellow még Amerikába 
is átültetett, kinek legszebb költeményeit szintén igazi 
katholikus szellem hatja át. Milton sem volt annyira 
protestáns, mint rendesen feltüntetik. «Elvesztett para-
d icsomba sok tekintetben rokon Vondel «Lucifer»-
ével és P. Masenius «Sarcotis»-ával. A nagyszabású 
költemény alapját a kereszténység nagy dogmái: az 
ősi ártatlanság, a bűnbeesés és a megváltás képezik 
s csaknem teljesen katholikus felfogás szerint önti 
őket költői formába. Dryden a pápa csalhatatlanságát 
már két századdal annak hitcikkellyé (dogma) emelése 
elölt külön költeményben dicsőítette, Pope a francia 
klasszicizmus forma- és előadásbeli eleganciáját hono-
sította meg, Moore Tamás pedig a katholikus Irland 
nemzeti költője, szenvedéseinek és diadalának leg-
hatalmasabb szavú énekese. S hogy maga Byron 
sem maradt érintetlen a katholicizmus befolyásától, 
Dantéhez és a római Szent-Péter-templomhoz írott 
elragadó stanzái bizonyítják. Költői lánglelke az egy-
ház felé vonta s életének, költészetének tragikumát 
épen az idézte elő, hogy nem hallgatót! lelkének 
benső szózatára. Vasvári Ödön. 

Veszprém és Gizela királyné. en.) 
Legrégibb auktorunk, Hartwik bajorországi főpap, 

azt írja 1109-ből származó krónikájában (X. fejezel 
Monumt. V. 76.), hogy Gizela a veszprémi püspökség 
szentegyházát alapjától kezdve felépítette és az isten-
tiszteletre szükséges arany- és ezüstkészletekkel, vala-
mint sokféle egyházi ruhákkal fényesen ellátta.1 Prae 
cunctis tarnen domus episcopalis vesprimiensis, quam 
ipsa a fundamento coeptam omnibus sufficien-

1 Tehát a dísz itt is nem az épületre, hanem a felsze-
relésre esett. 
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tiis ad servitium Dei in auro et argento, vestimen-
tisque multiplicibus nobiliter adornavit. 

Egy másik auktorunk szintén így nyilatkozik és 
pedig még a Xl-ik században. Van ugyanis 1082-ből 
okmányunk, melyben szent László király a kathe-
drális donationalis levelének megerősítését adja és 
melyben az áll, hogy a Magas hegyen levő birtokot 
Gizela királyné adta a veszprémi szent Mihálynak, 
hogy a föld királyi jelzőkkel bír, hogy négy szigete 
van, hogy kocsisokkal, inasokkal rendelkezik és hogy 
a pásztorokat is a királyné adta. In magno monte 
habet ecclesia (s. Michaelis) terram circumquoque 
signatam regalibus signis, et quatuor insulas sine 
parlieipatione alicuius, currigeros Laka, Seemei, 
Buthe, Haza et alios servos arantes, Pentuk et Ste-
phanum ; pastores ovium datarum per Keyzla (re-
ginam) pratum communiter.1 Ehhez Beke még azt írja, 
hogy praeter dotem a s. Stephano ecclesiae nostrae 
(vesprimiensi) collât am, quid in fundis dederit eidem 
regina, cum, devastato iteratis vicibus archivo, instru-
menta literaria interierint, exiguum est, quod deter-
minar i potest. A főtemplomot gyakran tűzeset érte 
és erőszakos pusztításnak is esett ismételten áldoza-
tul az i rat tárunk; ime az ok, amiért többet nem 
tudunk róla. 

A későbbi királyok és királynék elismerték Gi-
zelának nagy áldozatait a veszprémi bazilika építése 
és alapítása körül. 1290-ben Ágnes királyné és 1425-
ben Zsigmond király állítja kir. oklevelekben, hogy 
a veszprémi püspökség kegyúri joga a magyar ki-
rálynéhoz tartozik.2 1317-ből van egy okmányunk, 
mely ezt a tényt világosan kijelenti. Benedek püspök 
ugyanis kérte Agnes királynét bizonyos szokásos 
dézsma és vám élvezetének megerősítésére. A fele-
letben a királyné azt mond ja : Nos ecclesiae vespri-
miensi, cuius speciales suimis palrona, in qua est 
sedes Reginalis ; . . . ad instantiam et pelitionem ve-
nerabilis patris Domini Benedicti episcopi, per cuius 
manus in reginam Hungáriáé inunctae fuimus, et 
Deo propilio reginale suscepimus Diadema. . . déci-
mas st. reddidimus et restituimus.3 A veszprémi szé-
kesegyház kegyúri jogát tehát a királynék elismerték 
és gyakorolták és ezen alapon a veszprémi székes-
egyház alapításának és felépítésének személyiségében 
sincs kétség. 

Arról is kapunk felvilágosítást, hogy a királyné 
honnan vette az enormis költséget, amibe neki a 
bazilika és felszerelése került. Bonfini (Dec. II. 1.) 
írja, hogy Bajorországból hozta, Henrik testvére adta 
neki : Neque ita praestitisse non poterat Gisela ; 
secum enim attulerat thesauros et insanam mundum 
muliebrem, quae s. Henricus imperátor eidem col-
largitus fuerat, cuive urbes et ditiones in dotem 
assignavit. Tehát városok és uradalmak álltak ren-

1 Cod. Dipl. Fehér. I. 448. * Lányi-Knauz I. 307. 
8 Veszp. Okmányt. 

delkezésére. Azért mondja Beke Kristóf történetében, 
volt annyi jövedelme, hogy nem szorult mások se-
gítségére: Non indiguit Gisela, ut fimbrias sui vesti-
menti divendendo, sumptus pro structura vei orna-
mento ecclesiae sibi comparet. Békéli Bemig is nyi-
latkozik ez ügyben. Szerinte a királyné rendelkezé-
sére állott az egész veszprémi birtok is. Itt volt pa-
lotája, itt lakott gyermekeivel huzamos ideig, Imrét 
itt nevelte szent Gellért; Günther, Gizela h. testvére 
és későbbi bakonybéli remete itt tartózkodott sokáig.1 

A veszprémi Monumentákban (Bev. V. I.) pedig az 
áll, hogy Veszprém városa nemcsak azzal dicseked-
hetik, hogy egykor a magyar királynék székhelye 
volt, hanem azzal is, hogy falai között fakadtak a 
nemzeti művelődés legdúsabb forrásai, az első ma-
gyar nőnevelés és a főiskola. Mindez pedig Gizelá-
nak és bazilikájának az érdeme. 

Gizela a bazilikát az alapító-levél szerint 1009-
ben építette. Publico diplomate firmavit, mondja 
Katona, de hozzáteszi, hogy a királyné az épületet 
már 1006-ban állította fel, szent István pedig 1009-
ben alapította meg azt, fundavit basilicam, id. 
est, pro dota fundos assignavit. Ami nem zárja ki, 
hogy Gizela is juttatott fekvő birtokot a szent Mihály 
egyháznak, amint a Vizmeth nevű donatio arról 
tanúskodik is.2 

A királyné azonban más irányban is tett sok 
jót. Desericz3 szépen írja le Gizela nagyszerű áldo-
zatait és Veszprémhez való vonzalmát. Elmondja, 
hogy a székesegyház felállításán kívül püspöki lakot 
is építtetett; a papság részére is állított épületet és 
királyi palotát is emelt. Mert Veszprémben Gizela 
szeretett tartózkodni, szeretett királyi férjével és egész 
családjával itt szórakozni, idülni és pihenni. Vesz-
prém volt neki delicium et diversorium peramabile, 
élvezet és szórakozás helye. Itt kapott lelki vigasz-
talást bajaiban, nyugalmat és békességet izgalmas 
megpróbáltatások után, szórakozást a művelt görög 
apácák körében, valamint művészi foglalkozást is az 
egyházi ruhák és szerek kiállításánál. És bizonyára 
itt kapott gyermekeivel együtt szent inspirációkat is 
Günther testvére és Gellért nevelő társaságában, mire 
céloz szent Imre látománya és fogadalma a szent 
György kápolnában, a veszprémi bazilika északi he-
lyiségében. 

Gizeláról tudjuk azt is, hogy igen sok székes-
egyházról és más nevezetes templomról gondosko-
dik. Nemcsak a veszprémi bazilika részére áldozott, 
de csináltatott a fehérvári, budai és római templo-
moknak egyházi ruhákat, kazulákat, melyek részben 
most is megvannak és amelyekről hitelesen tudjuk, 
hogy a királyné ajándéka, művészete és kegyeleté-
nek tárgya. 

A fehérvári bazilikának ajándékozott kazulán, a 

1 A Balaton körny. egyh. 17. 2 Katona I. 141. 
8 De Initiis Hung. V. X. 
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mostani koronázó-paláston, rajta van az évszám, a 
dotatio, az ajándékozó neve és képe, sőt az is, hogy 
maga a királyné csinálta és ajánlotta föl. Multa ex 
illis vestimentis manibus propriis per reginam elabo-
rata fuisse constat, mondja az életirója. A fel-
irat pedig úgy szól: a kazulát csinálta és küldi István 
király és Gizela királyné, casula hec operata et data 
a Stephano rege et Gizela regina. A XIX. János pá-
pának küldött miseruhát IX. Leo pápa a metzi temp-
lomnak küldte; Ferdinánd császár kezébe is került 
egy Gizela-féle miseruha. Mind remek munka, a XI. 
század művészetének kiváló példányai, melyek nagy-
szerű technikával, pompás figurális és ékítményes 
képekkel rendelkeznek és melyekben csodálja a szem-
lélő az eredeti felfogást és a gyönyörű központi el-
rendezést. Nekünk különösen kedves a fehérvári 
bazilikának szánt kazula, mert Gizelának, szent Ist-
vánnak és szent Imrének képei is rajta vannak, és 
melyekről nemcsak általános fogalmat kapunk, hogyan 
néztek ki első királyi családunk vezető alakjai, hanem 
látjuk ruházatukat, diszítésöket és jelképes felszere-
lésüket is. Különösen ligyelemre méltó a Gizela-kép 
atributuma, a mellékelt templomkép a jobb karján, 
melyről templomépítői minőségére következtethetünk. 

A veszprémi bazilikáról külön fontos adataink 
vannak. Bonfini történetírónk említi, hogy Gizela 
királyné különös vonzalmat mutatott bazilikánk iránt. 
Ezt azzal mutatta, hogy királyi bőkezűséggel gon-
doskodott felszereléséről és hogy egyszerűen ecclesia 
nostra, a mi egyházunknak nevezte és hogy Sumptu 
regis instruxit et eleganter exornavit. Továbbá írja, 
liogy a királyné a templom és az egyháziak fentar-
tására bőséges alapokról is gondoskodott; uberri-
mosque proventus adjecerit, ut honeste vivere possint. 

Hartwik és más krónikás adatai nyomán fonto-
sak Bonfini azon sorai, melyek tüzetesen a veszprémi 
bazilikára vonatkoznak és az egyházi felszerelés 
rendkívüli értékéről és műbecséről szólnak. Azt 
mondja, hogy Gizela a veszprémi templomot drága-
kövekkel kirakott csészékkel, gemmatisphialis és 
óriási költségbe került szentruhákkal, szentképekkel, 
az istenség képeivel diszítette fel, melyek tiszta finom 
próbaaranyból, obryzoque a uro, és fényesre csiszolt 
ezüstből készültek. 

Nagyfontosságú dolognak tartjuk a veszprémi 
bazilikára vonatkozólag a fent említett képes koro-
názó-paláston Gizela-alakját, mely a karján a temp-
lomképet tartja. Az ilyen ábrázolás a templomépítői 
minőséget jelzi. A kisebbített templomkép tulajdon-
képen kisebbített másolata azon szentegyháznak, 
melyet a donátor felállított. És bár a koronázó-palást, 
a régi Gizela-féle kazula, tulajdonképen a székes-
fehérvári koronázó-templom részére készült, a temp-
lomalapító ábrázolása nem a fehérvári templomra 
vonatkozik, melyet tudvalevőleg maga szent István 
épített és alapítót!, hanem a veszprémire. Ezt a kis 
templomkép formája is bizonyítja. A fehérvári kir. 

bazilikát szent István védtemplomnak, négyes sarok-
lornvos, kasztrumos egyháznak csinálta. A 4 sarok-
torony eredeti voltáról Henszlman bőven értekezik. 
Ha tehát Gizela templomképe a fehérvári bazilikát 
reprezentálta volna, akkor a tornyok jelzése el nem 
maradhatott volna. A veszprémi bazilika harmadévi 
restaurálása azonban azt is bizonyította, hogy a nyu-
gati tornyok szerves összeköttetése a hajókkal hiány-
zik és hogy azok csak későbben csatoltattak hozzá. 
Epen úgy, mint a szentély, mely a későbbi hozzá-
építés világos nyomát mutatja. 

Ezek szerint a toronynélküli, Gizela karján levő 
templomkép csak a veszprémi bazilikát jelentheti, 
mint amelyről Hartwik is azt bizonyítja, hogy Gizela 
építette. A templomkép a királyné karján ezek szerint 
koronatanú, hogy Gizela királyné építménye a vesz-
prémi bazilika. 

Jellemző és nekünk igen kedves és megnyugtató 
azon kazula felírása is, melyet metzi kazulának neve-
zünk és szintén Gizela királynénktól való. A régi 
felírás ugyanis azt mondja, hogy «István, a magyarok 
királya és Gizela, szeretett neje küldi ezen ajándékot 
János apostoli urnák, S. Ungarorum Bex et Gisela, 
dilecta sibi conjux, mitlunt haec munera Domino 
Aplico Jolii. A felírás rajta az ajándék idejét is oda-
teszi, hogy 1031-ben küldték a pápának. Ebből kettős 
tanulságot kapunk. Hogy Imre fiuk halála évében 
kedveskedtek a királyi szülők János pápának aján-
dékkal, és hogy az ajándékra ráhímezték aranyos 
hetükkel a dilecta conjux szavakat, hogy Gizela István 
kedves és szeretett élettársa volt. Mintha az isteni 
Gondviselés jelezni akarta volna előre annak szük-
ségét, hogy Gizela kedves, jó, szeretetreméltó ki-
rályné volt, ellentétben azon ráfogásokkal, melyekkel 
Alberich illette és amelyekkel századokon át még a 
tudós világban is vádolták. 

Nevezetes még az is, hogy szent István egyetlen 
bazilikáját sem féltette úgy, mint a Gizela által épí-
tett veszprémi kathedrálist. Azt írja ugyanis a király 
a Sóiban készült alapítólevélben, hogy aki a veszprémi 
főtemplomnak, vagyonának és püspökének kárt tesz, 
vagy őket molesztálja, fizessen 8000 font aranyat, octo 
millia librarum auri sciat se compositurum, azaz 
a mi pénzünk szerint 1,280.000, egymillió kétszáz-
nyolcvanezer aranyat, ami Péterfy számítása szerint 
megfelelne 25 millió 000 ezer koronának. Igen termé-
szetes, hogy ez a horribilis összeg nemcsak a bazi-
lika és vagyona nagy anyagi és művészeti értékeinek 
szólt, hanem hogy abba belejátszott sok drága személyi 
motívum is. Szent István kifejezi vele Gizela királyné 
és alkotása iránti nagyrabecsülését és őszinte szere-
tetét, valamint keresztény életfeladatának eléggé 
nem méltányolható diadalát is, melynek emlékét a 
veszprémi kathedrális fenntartja. Szent István és Gizela 
sohasem felejtette el és minden igaz magyar örökös 
hálával tartozik az isteni Gondviselésnek, hogy Magyar-
ország és a kereszténység legválságosabb pillanatában 
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a veszprémi diadal mentette meg a királyi családot, 
a hazát és a magyar kereszténységet. Ezért volt olyan 
drága és kedves nekik a veszprémi emlék-bazilika, 
és azért fenyegette annak kártevőjét, pusztítóját a 
nagy kártérítő összeggel, és különösen a szokatlan 
fenyegetéssel, a 318 niceai szentatya anathemájával és 
a Baratri poena perpetuo fore concremandum, a pokol 
örökös tüzével. 

* 

A veszprémi bazilika és Gizela királyné emlékének 
szolgál még két régi adat, mellyel kiegészítjük és be-
fejezzük az ismertetést. Mindkettő érdekes. Az egyik 
a sokat emlegetett Gizela-korona, a másik a királyné 
síremléke. 

A veszprémi bazilika ritkaságát és unikumát 
képezte a veszprémi székesegyház szakrariumában 
deponált királynői korona, melyet hagyomány szerint 
maga Gizela helyezett el a bazilikában. 200 évnél 
tovább őrizték a székesegyházban a püspökök és a 
káptalan. 1217-ben vitte innét el II. Endre király jeru-
zsálemi útjára. 12 márkát nyomott aranyának súlya, 
és 140 ezüst márkát adtak neki a drágakövekért és 
gyémántokért. Azóta nem tudunk a koronáról. Arról 
sem, hogy milyen lehetett. 

A másik érdekes hagyomány, hogy Gizela királyné 
sírja és síremléke a veszprémi bazilikában lenne. 
A székesegyházat sokan rongálták és pusztítotlák. 
Sokszor földig lerontották; még a sírokat is feltörték 
és pusztították. A restaurálás alkalmával nem akad-
tunk a királyi sír, vagy síremlék nyomára. Tény 
azonban az, hogy Gizela Veszprémben élte le életének, 
sőt öregségének nagy részét, mert reichenaui Hermann 
(contractus), aki kortársa volt Gizelának és 1054-ben 
halt meg, azt írja róla, hogy alamizsnálkodásban és 
jótettekben teltek öreg napjai városában, Gisela soror 
Henr ic i . . . Stephano regi Ungarorum, cum se ad 
fidem Christi converteret . . in conjugium data, ele-
mosinis caeterisque bonis operibus inibi consenuit. 
És ezekre a szavakra Pauler azt feleli : Gizela sorsára 
nézve az egykorú reichenaui Hermann rövid, de tel-
jesen megbízható adata a döntő.1 Vagyis 1054-ben 
Gizela még nálunk volt. 

A veszprémi bazilika tehát Gizela királyné müve 
és érdeme, nagy és szerfölött fontos eseményeknek 
emléke, magyar kulturális szempontból századokra 
szóló műkincse, Veszprém városának pedig el nem 
enyésző ékessége és dicsősége. Ádám Iván. 

Ha Isten létezhetik, bizton létezik. oi) 
(Leibniz érvének minorja.) 

Később Leibniz észrevette mesterének argumen-
tumában ugyanazt a hibát, melyet már Duns Scotus 
szemére vetett Anselm doktornak. «Nagy gonddal 
tanulmányoztam Descartes következtetéseit, írja Leib-

1 Magy. Tört. I, 418. 173, 

niz Conring Herm.-hez intézett levelében,1 s végre 
arra az eredményre jutottam, hogy a következtetések 
teljesen bizonyítják Isten létét, ha Isten önmagában 
lehetőség. Csakhogy ez utóbbit nem bizonyították 
még be a scholasticusok. Descartes pedig vagy sofiz-
mával bizonyítja Isten lényegének lehetőségét, vagy 
ennek bizonyítását szándékosan kerüli stb.» Leibniz 
megkísérelte Descartes hibáját pótolni. így érvelt: 
Isten létezhetik (lehelőség). Ha létezhetik, létezik is. 
Tehát Isten létezik. Descartes ervéről azt mondja, 
hogy egy feltételt tartalmaz, mit be kell bizonyí-
tani (suppose une vérité qui mérité d'être encore 
démonstré).2 E feltétel : Isten, vagyis a legtökéletesebb 
lény lehetősége. Leibniznek feladata lett volna tehát 
Isten lehetőségét bizonyítni. És mit látunk ? Érvében 
ugyané feltétel majorként szerepel. Mi tehát a különb-
ség Descartes és Leibniz érvelése közt? Ugy látszik 
csak az, hogy míg az előbbi a feltételt elhallgatja 
(suppose tacitemente — mint Leibniz írja), utóbbi 
nyíltan kiírja biztos praemíssaként. De Leibniz nem 
hagyja major já t minden megokolás nélkül. Neki 
Isten lehetősége magától érthető dolog, mert, mint 
megjegyzi, «minden lényt lehetőnek kell tartani mind-
addig, míg lehetetlensége be nincs bizonyítva. (Car 
tout étre doit être tenu possible jusqu'à ce qu'on 
prouve son impossibilité).3 

Isten lehetetlenségét azonban még nem bizonyítot-
ták be. Véleményeszerint tehát major ja minden kétely tői 
ment. De lássuk, hogyan ír a minorról, mely e dol-
gozat vitás kérdését rejti magában. Szabad-e Isten 
puszta lehetőségéből létezésére következtetni? Hol 
marad a régi scholastikus elv: de posse ad esse non 
valet a rgumentum? Leibniz azt mondja, hogy mind-
azoknak, kik minorjá t tagadják, következésképen 
tagadniok kell a majort is: az önmagátólvaló lény 
lehetőségét. Hogy minorját megmenthesse, a követ-
kező cselhez folyamodik. Bebizonyítja valahogy a 
majort és ezáltal a minor elfogadására kényszerít. És 
bátran állítjuk, helyesen. Isten lehetőségéből helyes 
a következtetés, melyet szerzője a logica legszebb 
gyümölcsének nevez (un des meilleurs fruits de tout 
la logique).4 

Vele szemben a szoba bölcselőinek nagyobb 
része tagadja a következtetés helyességét, Leibniz 
érielmében véve a lehetőséget.Tisztázzuk a fogalmakat. 
Lehetőségnek a szó szigorú értelmében azt nevezzük, 
ami most nem létezik, de létezhetne. Tágabb érte-
lemben minden létező dolgot lehetőnek nevezünk. 
Ab esse ad posse valet argumentum. Ebben senki 
sem kételkedik. Valamit azonban kétfélekép mondunk 
lehetőnek, aszerint, amint a dolgot létrehozó okra, 
vagy csak magának a dolognak lényegére vagyunk 

2, 3. Idézve Hontheimnál. Theodicea. 57. oldal. (Frei-
burg. 1893.) Itt megemlítésre méltó, hogy Leibniznak nagy 
tudománya nemcsak rendszeres munkáiban, hnnem 15.000-re 
menő neves kortársaihoz intézett leveleiben is maradt reánk. 

4 Idézve Hontheimnál m. f. 
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tekintettel. Ha egy lényt létezőnek állítok, mert léte-
zik egy másik lény, mely amazt létrehozhatja, külső 
lehetőségről beszélek (possibilitas extriuseca); ha 
pedig azt mondom, hogy a dolog lényegének oly 
jegyei vannak (ha magam gondolom ki, oly lényegi 
jegyeket raktam össze), melyek minden ellenmondás 
nélkül társulhatnak a dolgok valóságában is, belső 
lehetőségre (possibilitas intriuseca) gondolok. Ha már 
most Istenről, mint lehetőségről, beszélünk, lehető-
sége alatt nem érthetünk szigorú értelemben vett 
lehetőséget, mert őt nem létezőnek nem gondol-
hatjuk ; hanem csak tágabb értelemben vett lehe-
tőséget. De nem érthetünk külső lehetőséget sem, 
mert az önmagától való szükségképes lény még 
gondolatban is kizár minden magán kívüli okot. 
Tehát csak belső lehetőségről eshetik itt szó. Ezen 
lehetőségből következtet Leibniz Isten létezésére. 

A scholának sok jeles bölcselője, mint Gutber-
let,1 Hontheim,2 Schaaf,3 Isten belső lehetőségében 
egy új elemet kíván, hogy belőle a létezésre való követ-
keztetés helyes legyen, és ez elem — ratio sulliciens-
nek nevezik — valamelyes elégséges ok arra, hogy 
a gondolt lényeg valóságban létezzék. E dologgal 
azonban mind ideges gyorsasággal, alig pár szóban 
végeznek, sem az említett elégséges oknak természe-
tét jobban meg nem magyarázzák, vagy legfeljebb 
Isten fizikai lényegét vetik oda elégséges ok gyanánt. 
Némelyek rossz hasonlattal szeretnék elütni a dolgot, 
mint Farges «L'Idée du Dieu»-ben. «Egy gondolat-
béli dologban reális tulajdonságokat keresni ép oly 
különös lenne, mint egy festett emberképben nem 
festett, hanem élő tagokat fedezni fel.»4 De azt hiszem, 
Farges nem foglalkozott mélyebben a belső lehető-
ségből vont következtetéssel, hanem mint példája 
mutatja, csak az esedékes dolgokra gondolt, melyeknél, 
mint mi is megengedjük, a lehetőségből a létre nem 
szabad érvelni. 

A schola azon bölcselői, kik a következtetést az 
«elégséges ok» nélkül megengedik, szintén nem törik 
fejüket, hogy eljárásuk helyességét bővebben igazolják, 
így Billot kardinalis «De Deo Uno et Trino» c. művé-
ben szent Anselm argumentumát cáfolva, érinti e 

1 Gulbeiiet. Theodicee. 76. old. Ez ellenvetésre : «Also ist 
beim durchsichseienden Wesen die Wirklichkeit mit der 
Möglichkeit gegeben», így felel : "mit seiner inneren und 
äuszeren Möglichkeit. Concedo ; schon mit seiner inneren, die 
ich allein kenne. Nego.» hol Gutberiet nem valódi külső lehe-
tőséget, hanem vagy a nevezeti ratio sufficienst vagy a reális 
létezést kívánja. 

2 Hontheim. Theod. cap. 3. No. 98. A minorra : «Si non 
existeret, non esset possibilis» így válaszol: «possibilitate 
logicali, Nego. possibilitate adequata, quae constat ex non 
repugnantia notarum simul cum reali ratione sufflciente, ut 
illa complexio notarum sit actu in rerum natura. Concedo. 

3 Schaaf. Theologia Naturalis. Cap. I. art. III. 74. 1. 
4 209—210 oldal. «Vouloir dans une notion idéal trouver 

des perfections réelles, serait aussi étrange, que de vouloir 
découvrir dans un homme en peintur plusque des bras e 
des jambes en peinture, mais des membres réels.» 

kényes kérdést, s habár nyiltan nem ír róla, pár 
mondatából biztossággal állítható, hogy a nagy dogma-
tikus is megengedi a szóban forgó következtetést. 
«Nec quidquam proficies d icendo. . . quod haec 
possibilitas in casu convertitur cum ipsa reali exi-
stentia, quia in ente, quod noscitur possibile 11011 per 
ordinem ad causam extrinsecam, (tehát nem külső 
lehetőségről beszél), sed ut existens a se, idem plane 
est possibile esse et actu existere.»1 E szavak után 
nem azt támadja, hogy «si possibile est, existit», 
hanem csak azt tagadja, hogy mi megismernők 
«utrum ens vi essentiae suae existens sit vere possi-
bile, an non potius chymera quaedam, quam mens 
sibi finxit.»2 Ebből logikusan következik: ha megis-
merjük e lény lehetőségét, létét is állíthatjuk. Schiffini 
hasonlóan csak keveset, de nyiltan szól a kérdéshez : 
«Tota haec argumentatio mihi semper visa est légi-
tima, si pr ima propositio concedatur.»3 Tehát a 
minort megengedi. 

Mások viszont azt a könnyű okot hozzák fel 
bizonyítás gyanánt, hogy ha e lehetőség: Isten nem 
létezne most, sohasem jöhetne létre ; mert mint önma-
gától való lény, mástól létének kezdetét nem veheti, 
sem önmagát létre nem hozhatja (mert nem létezik).4 

Valamivel bővebben ír és az idézett megokoláson 
felül mást is hoz Matthiussi (kit maga a pápa kíván-
ságára neveztek ki ez évben Rómában a Gregoriána 
dogmatika tanszékére Billol utódjául) Milanóban 
tartott előadásainak egyikében.5 «Egy vélekedem, 
hogy az e formában előadott érvnél nem szabad 
azzal a felületes és egyszerű megoldással megelégedni, 
mellyel többen beérik, tagadva ugyanis e minor t : ha 
Isten létezhetik, létezik. E minort egészen biztosnak 
tartom, (Questa minore ci pare centissima.) nem 
azon egyszerű okból, hogy ha Isten nem létezne, 
nem adatnék más valami, ami őt létrehozhatná, 
hanem főleg azért, mert ha sziikségképeniekről 
beszélünk, nem tehetünk különbséget lét és lehető-
ség között; lia sziikségképeniekről van szó, mind-
annak, ami létezik, leheletlen nem léteznie és mind-
annak, ami nem létezik, lehetetlen létre jönn ie ; 
ugy a gondolatban, mint a valóságban. Viszont, ha 
valami létezik, de megeshetnék nem léteznie, lia 
valami most nem létezik, de valamikép létre jö -
hetne, kizárólag esedékes lénnyel van dolgunk. 
Már pedig ha Isten létezik, minden bizonnyal nem 
csak hogy nem esedékes lény, hanem a legszigorúb-
ban szükségképes, neki egyedül van absolut szükség-
szerűsége a való dolgok közt. Nem léte okának tehát 
belső ellentmondást kellene felvennünk.»6 Amiből 

1 2 Q. II. Thesis III. §. 1. 
3 Theol. Nat. No. 382. II. 
4 így Remer. Theol. Nat. Q. I. Propositio III. Nota 3a. 
5 Credo in Unum Deum. Lezioni. Milano. 1905. I. fej. 

35. old. 
0 Noi crediamo, que la soluzione del'argomento cosi 

preposto non della essere quella spiccia e semplice che 
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következik, hogyha Istenben nincs belső ellentmon-
dás, léteznie kell. Matthiussi tehát Isten tisztán belső 
lehetőségéből létére enged következtetni. Különösen 
e két kifejezése fontos: ha szükségképpeni lényről 
van szó, nincs különbség lehetőség és létezés közt 
(nel ordine necessario non differiscono l'essere e il 
poter essere); úgy a gondolatban, mint a valóságban 
(cosi neH'intelletto, cosi nella realtá). 

Ez állításának a scholasztikus bölcseletben szo-
kásos tétel és syllogizmus formában való bizonyításával 
Matthiussi sem foglalkozik. Első,1 ki tételbe foglalja, 
szigorú és nyílt érvvel bizonyítja a következtetést, 
Loinaz, a római Gergely egyetem theodicea tanára. 
Erve a következő : 2 Megengedve annak a lényegnek 
(Istennek) belső lehetőségét, melynek egyik jegye a 
szükségképeni létezés, ha még sem szabad állítani : 
tehát létezik, tegyük föl, hogy valóban nem is léte-
zik. Eme föltevésben e lényeg vagy esedékesen (con-
tingenter), vagy szükségképesen (necessario) nem 
létezik. De mindkettő hamis. Nem lehet neki esedé-
kesen nem léteznie, mert szükségképeni lény. De 
szükségképesen sem hiányozhatik a létezők sorában, 
mert ez esetben lényegének egyik jegye lenne: nem 
létezni. Már pedig Isten lényegének épen az ellen-
tétes jegy: az absolut lét a fő alkotója. Ergo, föl-
tevésünk lehetetlen, miből következik, hogy a belső 
lehetőségből a létre következtethetünk. 

Azt hiszem, ez érv dönt a kérdés sorsában. Ha 
megismerem Isten lényegének lehetőségét — csakis 
e föltételben érvelünk — e gondolt lényegből a való 
lényegre minden ideálizmustól való félelem nélkül 
átmehetek. Gondoljunk például a földgömb déli pó-
lusán, hol mondjuk senki sem jár t még, egy gyé-
mánthegyet, melynek lényegi jegye volna : épen a 
déli póluson létezni. így ismerjük meg. (!) Ha már 
most egy délsarki utazó biztos tapasztalataiból arra 
a reánk nézve ez esetben szomorú hírre jutnánk, 
hogy a déli póluson a gyémánthegy nem létezik, 
kényszerítve lennénk azt mondani, hogy tévedtünk 
a gyémánthegy lényegének megismerésében. Nem 

alcuni vogliono, negando la minore : se Dio e possibile, 
esiste. Questa Minore ci pare certissima ; non gia principal-
mente almeno, perché, se Dio non fosse, mancberebbe virtii 
di produrlo ; si perché, nell ordine necessario non differis-
eono l'essere e il poter essere : ansi in cotal ordine tutto 
ciö che è, non puö non essere, e quello che non è non puô 
essere : cosi nell'intelletto, cosi nella realtà. E viceversa se 
una cosa è ma puô non essere, se non è ma puô essere, 
siamo in piena contingenza. Ora se Dio è, cereo non è 
contingente, ansi é il massimo necessario : Egli è nell'ordine 
reale il solo assolutamente necessario. Ché perô, se non 
fosse, dovrebbe esserne ragione l'intriuseca ripugnanza.» m. f. 

1 1911. novemberében tartott előadásából. Fejtegetése 
még sajtó alá nem került. 

2 A következtetés megengedése nem új. Már a XVII. szá-
zad hires spanyol scholastikusa, Esparza így ír szent Anzelm 
érvéről : «in sensu tantum conditionali est per se nota exi-
stentia Dei, sub illo conceptu, nempe si est possibile quid, 
id utique existit.» De Deo Uno. Q. 1 a 5 ad 2. 

lényeges jegye a gyémánthegynek a déli póluson 
létezni. Hasonlókép, ha Isten lényegében valami mó-
don teljes biztonsággal megismerem a valóbani lé-
tezést (s ezt megengedik a Leibniz minorját tagadók) 
és még sem mernék létezésére következtetni, azért 
tenném, mert félnék, hogy valaki vakmerőséggel 
bélyegezné meg állításomat és bebizonyítná, liogy 
Isten valójában nem létezik. Ez esetben azonban 
nem mondhatom, mint föntebb állítottam, hogy biz-
tosan megismertem Isten lényegében a lét jegyét, 
hanem mint a gyémánthegyről, itt is azt kell mon-
danom : tévedtem a lényeg megismerésében. Ez pe-
dig kiindulópontunk. Csak azon föltételben enged-
jük meg a minort, lia a major igazságáról teljesen 
meg vagyunk győződve. 

Következtetünk tehát, és pedig minden «ratio 
sufficiens»-t kizárva, a puszta belső lehetőségből. IIa 
a «ratio sufficiens»-re szorulnánk, ugyan mit jelen-
tenének e mindnyájunk ajkán annyiszor megforduló 
kifejezések: Isten metafizikai fogalma a lét maga ; 
Isten léte önmagában (nem a mi elménkhez viszo-
nyítva) érthető. Ha elégséges ok kellene ahhoz, hogy 
Isten fogalmának tárgyi voltát állíthassam, nem azt 
kellene mondanom, hogy Isten fogalma (essentia 
metaphisica), hanem Isten fizikai lényege a lét. Ez 
pedig nem kizárólagos tulajdona a Legfelsőbb Lény-
nek, hanem a teremtményeknek is sajátja, bár a 
teremtménynek neve is elárulja mástólvalóságát. 
Továbbá Isten nem lenne abszolút szükségszerűség-
gel létező lén}', mert lényege függne valamitől (fizi-
kai lényegétől), azok véleményében, kik a «ratio 
sufficiens»-t a fizikai lényegbe helyezik. Sőt mi több, 
nem mondha tnám: Istennek reális léte annyira lé-
nyeges alkotórésze, hogy Isten nem is gondolható 
reálisan nem létezőnek. Az ellenkező véleményben 
vélve, hogy az elégséges ok hiányzik, Istent minden 
tévedés nélkül nem létezőnek gondolhatnám. (Nem 
mondom, hogy Isten lényegét a létet nem követelő-
nek, hanem egyszerűen nem létezőnek gondolnám!) 
S végül Istenről nem állíthatnám, hogy abszolút 
szükséges lény, mert, noha létezik, «ratio sufficiens» 
nélkül megeshetnék nem léteznie. Már pedig a lény, 
mellyel valamiképen is megtörténhetik, hogy nem 
létezik, csak esedékes lény. Rejőd Tibor dr. 

A pozsonyi nemzeti zsinat 1822-ben. ( H . ) 

1. Ezen zsinat megtartása szükséges volt. Belát-
ták a magyar püspökök épúgy, mint a király. Míg a 
XVIII. század racionalizmusa csak a fölvilágosodott-
ság zászlaját lengette, addig az államfők maguk is 
alája sorakoztak. Annál is inkább, mert olyan jogi 
elméletet állított fel, mely a királynak az egyház 
belügyeibe is befolyást engedett. De a racionalizmus 
nem állott meg a félúton. Az isteni tekintély profani-
zálása és lerombolása után az emberi tekintélyre 
került a sor : így fejlődött ki a radikalizmus és 
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született meg a francia forradalom. Eléggé isme-
retes, hogy ez a racionalizmus a hitet az ésszel 
akarta pótolni. S amily arányban terjedt az a hamis 
meggyőződés, hogy hit nem kell, csak tudomány, 
oly arányban harapózott el az erkölcstelenség is az 
urak és a nép közt. Hazánkban ezt a mérget a nyomtat-
ványokon kívül különösen a magáncsaládoknál alkal-
mazott külföldi nevelők és a magániskolák tanítói 
terjesztették. Hogy milyen pusztítást vitt végbe a 
racionalizmus még a magyar papság között is, abból 
látszik, hogy a radikalizmus szolgálatában Martino-
vics is találkozik. Tehát nemcsak a hit volt veszen-
dőben, nemcsak az erkölcsök romlottak a papság és 
a nép között, hanem a trónok is ingadoztak. Főleg 
ez utóbbi aggaszthatta a mi királyunkat is és kapva-
kapott az alkalmon, mikor a magyar püspökök részé-
ről megindult a mozgalom, hogy a bajoknak, melyek 
az egyházat és a nemzetet fenyegetik, valamikép ele-
jét kell venni. 

Az említett általános bajokon kívül még egy, 
valósággal országos csapás ült a magyar egyházon. 
Amint a mohácsi vész a legtöbb egyházmegyét meg-
fosztotta főpásztorától és a hivek így évek hosszú 
során át főpásztor nélkül maradtak: úgy a mult 
század elején is a racionalizmus annál könnyebben 
végezhette munkáját , mert akkor is évekig nem töl-
tötték be a püspöki székeket. így pl. a primási szék 
1799 után 8 évig és 1808 után 10 évig állott üresen.1 

A nemzeti zsinat idejében is három egyházmegye volt 
püspök nélkül. Az üresedésben levő püspöki székek 
jövedelmét háborúviselésre fordították. 

2. A nemzeti zsinat tartásának eszméje onnan 
indult ki, hogy a szombathelyi püspök (Somogyi), 
látva a hitetlenség rohamos terjedését, az erkölcsök 
szabadosságát és a papság tekintélyének hanyatlását, 
levelet intézett I. Ferenc királyhoz, melyben elpana-
szolja a bajokat és tőle kér segítségei. Midőn 1819-
ben 10 évi vakancia után ismét prímást kapott az 
ország Rudnay Sándor személyében, a király az ő 
véleményét kérte ki, hogy miként lehetne a bajokon 
segíteni? A prímás véleménye az volt, hogy nincs 
alkalmasabb eszköz a bajok orvoslására, mint zsina-
tok tartása.2 0 el is határozta, hogy nemzeti zsinatot 
hív össze, habár félni lehetett attól, hogy a katho-
likusok és protestánsok közt a nyilvános állami 
tisztségek betöltése körül támadt súrlódások akadályo-
kat fognak útjába gördíteni. 

Elhatározását 1821-ben közölte az összes magyar 
püspökökkel és a főpásztor nélkül álló egyház-
megyék helynökeivel. Az időt, melyben a nemzeti 
zsinatot megtartani szándékozott, 1822. május havára 
tűzte ki.8 Azonban a prímás eljárása a nemzeti 

1 Cliobot : Jézus Krisztus Egyházának története. III. 
köt. 341. 1. 

2 Acta et statuta synodi dioec. Rosnav. 1822. pag. 6. 
3 Nachrichten u. Betrachtungen über die ung. National-

synode vom Jahre 1822. Sulzbach, 1824. pag. 1Ü. 

zsinat előkészítése és összehívása körül már szintén 
elárulja, hogy az akkori magyar püspökök is a jozefi-
nizmus hatása alatt álltak. A prímás ugyanis köteles-
ségének tartotta szándékát a királynak bejelenteni 
és engedélyét a zsinat megtartásához kikérni. A király 
pedig 1821. márc. 23-ról keltezett levelében nemcsak 
«beleegyezését adja», hanem «megengedi és paran-
csolja», hogy a nemzeti zsinat megtartassék.1 Ezzel 
szemben meg kell jegyezni, hogy a prímás ezen 
szándékát a pápának nem jelentette be, sem enge-
délyt nem kért. Igaz, hogy az egyházi jog ezt akkor 
még nem is írta elő2 és Pázmány is tartott 1628-ban 
nemzeti zsinatol anélkül, hogy engedélyt kért volna, 
de a püspökök mégis be szokták jelenteni szándéku-
kat, ha zsinatot akarnak tartani. 

3. A tulajdonképeni meghívót és összehívó leve-
let a nemzeti zsinatra Rudnay Sándor prímás 1822. 
június 1-én adta ki, melyben a zsinatot 1822. 
szeptember 8-ra hirdeti és helyéül Pozsonyt jelöli 
meg. A király Esztergomot szerette volna. 

Az egybehívó levél egy-egy példányát elküldte 
a pápának és a királynak is. A pápának kül-
dött példányhoz külön levelet is csatolt, amely-
ben most bejelenti, hogy nemzeli zsinatot fog tar-
tani. De mivel a «ins placeti» még erősen ér-
vényben volt, csak a királyi aula közvetítésével 
mehettek Rómába. Nem is jutott a levelek egyike 
sem oda. S ez szomorú példája annak a lenyügö-
zésnek, mely alatt a magyar egyház annyira gör-
nyedt, hogy látható fejével sem érintkezhetett, ha az 
állami hatalom azt úgy akarta. Az 1824-ben meg-
jelent német m ű : «Nachrichten und Betrachtungen 
über die ungarische Nationalsynode vom Jahre 
1822» szerzője azt állítja ugyan, hogy a nemzeti 
zsinat ünnepélyes megnyitását megelőző előkészítő 
gyűlésen fölolvasták a prímásnak a pápához intézett 
levelét és az utóbbinak válaszát is, sőt fölsorolja a 
búcsúkat is, melyeket a pápa a zsinat tartamára 
azoknak engedélyezett, akik sikeres lefolyásáért 
imádkoznak és a szentségekhez járulnak,3 de Cser-
noch János dr. a «Magyar Sion» 1895. évf.-ban a 
primási levéltárban végzett kutatásai alapján kimu-
tatja, hogy a pápa ezeket a leveleket nem kapta 
meg.4 Tehát azt a benyomást kelti az idézett mű, 
hogy felsőbb helyről sugalmazták, a királyi aula 
eljárásának tisztázására. 

Ugyanis mikor a nemzeti zsinat tárgyalásai mái-
folytak — így adja elő Csernoch dr. — egy Pedrelli 
Joachim nevű szerzetes a török fogságból kiszaba-
dulván, hazánkon keresztül vette útját hazájába, 
Rómába. A prímásnál is tisztelgett, aki mindjár t meg 
is hívta, hogy hallgassa meg a nemzeti zsinat tár-
gyalásait és mint személyes tanú tegyen aztán jelen-

1 Magyar Sion 1895. évf. 888. pag. 
2 Csak a Syll. err. (1864.) n. 36. követeli már. 
3 Nachrichten etc. 23. pag. és 21. pag. 
« Magyar Sion 1895. évf. 890-893. pag. 
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tést tapasztalatairól. Egyben azzal is megbízta, hogy 
készítse elő a talajt Rómában a határozatok meg-
erősítésére és tudakozódjék, hogy mért nem kapott 
leveleire választ. Pedrelli el is jár t megbízatásában 
és a prímásnak azt írta, hogy leveleiről Rómában 
mitsem tudnak. 0 azt hiszi, hogy nem is küldték oda. 
Gyanúja beigazolódott. Maga a prímás 1823. j anuár 
havában azt írja neki Bécsből, hogy ő nem tudja, mi-
ként rekedtek levelei itt (Bécsben). Az aulában meg-
tudta, hogy leveleit tényleg nem küldték el Rómába. 

De a királyi beavatkozás ebben még nem merült 
ki. Ragaszkodott azon tervéhez is, hogy a nemzeti 
zsinatra királyi biztost küld. Éltől ugyan elállt a 
prímás kérésére, de kikötötte magának azt a jogot, 
hogy ő fogja meghatározni az anyagot, melyről a 
zsinatnak tanácskoznia és határoznia kell, sőt hogy 
a határozatokat is hozzá kell benyújtani megerősítés 
végett. Még 1821. május 24-én leiratot intézett a 
prímáshoz és ebhen nyolc pontba foglalva közölte a 
zsinaton tárgyalandó anyagot. A prímás ezt a nyolc 
pontot elfogadta és mint a nemzeti zsinat tárgyso-
rozatát még ezen évben elküldte a püspököknek. 
A prímás óhaja volt, hogy az egész magyar alsó 
papság is nyilváníthassa véleményét. Azért buzdí-
totta a püspököket, hogy még a nemzeti zsinat előtt 
tartsanak papságukkal egyházmegyei zsinatot, itt tár-
gyalják le a király által kitűzött nyolc pontot és a 
kialakult véleményt irásba foglalva küldjék be hozzá.1 

A királyi beavatkozás tehát félretolta az útból a 
római pápát és helyette olyan jogokat követelt és 
gyakorolt is a nemzeti zsinat fölött, melyek az egy-
házat még azon legelemibb szabadságtól is megfosz-
tották, hogy a zsinat anyagát ő maga határozhassa 
meg. A király adja az «engedélyt», sőt «parancsot», 
hogy zsinat tartassék, ő akarja meghatározni a helyét, 
lefoglalja a prímásnak ez ügyben a pápához intézett 
leveleit, királyi biztost akar küldeni, ő határozza 
meg 8 pontba foglalva az anyagot és követeli, hogy 
a határozatokat hozzá küldjék megerősítés végett. 
Ebből kitűnik, hogy milyen értelemben látta szivesen 
a király a nemzeti zsinatra való előkészületeket. 
Külön «nemzeti egyház», mely ment a «külső» (pápai) 
befolyástól, melynek ő a pápá ja : ez volt a jozefiniz-
mus célja. Az ilyen nemzeti egyházat pedig méltóan 
képviseli a leírt módon egybehívott nemzeti zsinat, 
gondolhatta a király. 

A kitűzött 8 pont némelyike már önmagában 
véve is a pápa jogaiba való beavatkozásnak tekin-
tendő. Ezt Rudnay prímás is érezte, azért az első 
ünnepélyes ülésén tartott beszédében be is vallja, hogy 
a tárgyalásra fölvett pontok némelyikéről a pápa 
megkérdezése nélkül határozatot hozni nem lehel. 
Óvatosságra is intette a zsinat tagjait, hogy a pápát 
jogaiban meg ne sértsék.2 Pedig ez lehetetlen volt, mivel 

1 Acta syn. Rosnav. 7—9. pag. ; Nachrichten etc. 17. pag. 
2 Nachrichten etc. 32. pag. 

már maguk a pontok olyan természetűek voltak, hogy 
azoknak a tárgysorozatba való felvétele is sértette a 
pápa jogait. A pontok különben a következők: 

1. A mélyen sülyedt erkölcsösség helyreállításá-
nak eszközei, főkép a világi és szerzetes papság fe-
gyelmezése. 

2. A tanulmányok és a tanítási módszer egy-
öntetűsége a püspöki lyceumokban. 

3. A pesti egyetem theologiai tanárai közt el-
mérgesedett viták kiegyenlítése. 

4. A szerzetes-rendek szabályainak az egyház 
mai állapotának megfelelő módosítása. 

5. A szentirás magyar Iváldy-féle fordításának új 
kiadása. 

6. Nagyobb alap teremlése a bécsi felső pap-
képző-intézet (Augustineum) számára, hogy állan-
dóan legalább tíz magyar pap képezhesse magát 
tovább a theologiai tudományokban. 

7. Az eltörölt szerzetes-rendeknél alapi tványo-
zott misék számának csökkentése, mert óriási ter-
hére vannak úgy a kimerített vallás-alapnak, mint 
a lelkészkedő papságnak. 

8. Az egyházi bíráskodás olyan egyforma és cél-
szerű rendezése az egész országban, mely az eddig 
adott hazai törvényeket sértetlenül hagyja.1 

Első tekintetre szembetűnik, hogy sem a szerze-
tes-rendek szabályainak módosítása, sem az alapít-
ványozott misék redukciója nem tartozik egy nemzeti 
zsinat hatáskörébe. De a király azon szándékát, hogy 
e ponlokról tanácskozzanak a zsinaton, sem a prímás, 
sem a zsinati atyák nem merték meghiúsítani. 

A nemzeti zsinat összeilléséig serényen dolgoz-
tak az egyes egyházmegyékben véleményök össze-
állításán. Némelyikben a prímás szándékának meg-
felelően tényleg zsinatot is tartottak a főpászlorok2 

és ott tárgyalták le az ismeretes nyolc pontot. Úgy, 
hogy mire a zsinat megnyílt, lia nem is mindegyik, 
de a legtöbb egyházmegye véleménye a nyolc pontra 
vonatkozólag a zsinat előtt feküdt. Pál Mátyás dr. 

Budapest . A természettudományok és a hit Angol-
országban. — A «Sárospataki Református Lapok» utolsó 
számában olvassuk a következő angol példát. «Bach H. világ-
angol lelkész nemrég (júl. 19-én) a következő levelet fyfónjfy 
intézte Londonból egy francia egyházi lap szerkesztő-
jéhez : «A természettudomány legnagyobb hirű tudósai 
e pillanatban érkeznek az egész világról Londonba, 
hogy angol kartársaikkal együtt megüljék a Királyi 
Társaság, vagyis a brit Akadémia megalapításának 250 
éves fordulóját. Sok szép beszéd fog itt elhangzani, de 
ezek egyike sem fog fölérni azzal a tanúbizonysággal, 
amelyet e természettudósok hitükről fognak tenni. 
Tudja ön, hogyan fogják ünneplésöket kezdeni? A West-
ministeri apátság templomában tartandó ünnepi isten-

1 Acta syn. Rosnav. 7—9. pag. 
2 Rozsnyón 1821. szept. 5—7-ig; Beszterczebányán 1821. 

nov. 27-én ; Erdélyi egyházmegyében 1822. ápr. 17—22-ig. 
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tisztelettel. Itt ezt az eljárást egészen természetesnek 
tartják. Valóban, Angolországban csaknem az összes 
természettudósok nagy tisztelői a vallásnak, többen 
közülök határozott s tevékeny keresztények. Tiz évvel 
ezelőtt apósomnál jártam, aki magával vitt a temp-
lomába. Miután kissé korán érkeztünk, Austin R., a 
Kir. Társaság tagja fogadott, aki a templomban presby-
teri tisztet töltött be. Nagy meglepetésemre itt láttam 
Gladstone fizikust is, aki ugyané minőségben buzgól-
kodott. Kissé távolabb Crookes és Ramsay urak végez-
ték ugyancsak ebbeli tisztöket. Egész zavarba jöttem, 
íme, a brit Akadémia 4 tagja, akik vasárnap reggel 
már az istenitiszlelet megkezdése előtt a templomban 
vannak, hogy ott a hiveket fogadják és a rendet fenn-
tartsák. Mily nagyszerű tanúbizonyság ez !» — Ez az 
angol példa. 

* 

P á r i s . A nagy francia forradalom vallási törté-
nelme. — Minél világosabban mutatkoznak szemeink 
előtt, írja az itteni «Univers», a francia forradalom követ-
kezményei, annál inkább nő érdekességben jelentősége 
annak a korszaknak, mely a XIX. és XX. század embe-
reire nézve a legérdekfeszitőbb. Es hogyha valaki ennek 
a forradalomnak a szellemét akarja megismerni, akkor 
ezt annak inkább vallási mint politikai történetében 
kell kutatnia. És az a különös, hogy a dolognak épen 
ez az oldala a legkevésbbé ismeretes, mert legkevésbbé 
tanulmányozott. Belőle nem tudjuk csak a főbb ese-
ményeket, azokat is inkább csak nagy egészökben, mint 
részleteikben és körülményeikben, amelyekben a forra-
dalomnak jelleme igazi valósága szerint domborodik ki 
s amelyek mintegy kézzelfoghatóvá teszik azt, hogy a 
vallásellenes szellem volt valóság szerint a forradalom 
főelve, épen úgy, mint annak a politikának is, amely 
most sugalmazza köztársaságunkat. 

Az a könyv ennélfogva, melyet Pierre de la Gorce 
«Histoire religieuse de la Revolution» cim alatt1 közöl, 
fensőbbséges jelentőséggel bir annak a nagy válságnak 
tanulmányozásában, amely válság Franciaország és a 
világ számára oly eszmék és elvek felülkerekedésével 
nyilt meg, melyek a régi társadalmat felforgatták és 
egészen új világfolyást indítottak meg. 

A forradalom lényegénél fogva vallásellenes volt, 
és nem érthetni meg belőle semmit, hogyha ezt nem 
értjük meg benne mindenelőtt. Ez az oka annak, hogy 
oly sokan nem ismerik a francia forradalom igazi ter-
mészetét s képtelenek róla igaz Ítéletet mondani. 

A forradalom, melyet főleg a voltaiiiánus eszmék 
és Rousseau társadalmi tévedései, valamint a Bóma-el-
lenes janzenisztikus áskálódások készítettek elő, tényleg, 
valóban, a papság polgári alkotmányában (la Constitu-
tion civile du clergé) érte el tetőpontját.2 Azzal kezdődött 
ugyan, hogy erőszakkal magához ragadta az állami fő-
hatalmat; ámde ez csak előzmény vala. A forradalom 
lényegének műve abban domborodik ki, hogy Isten 
tekintélye helyébe az emberi tetszést helyezte, vakmerő 
kézzel megtámadva az egyház isteni alkotmányát, hogy 
igy felforgatván a kereszténység isteni müvét, a keresztény 
vallás helyébe a liirhedt ész uralmát állítsa be. 

1 Paris, Perrin, 1912. t. II. 
2 A királyság eltörlése szakítás volt a monarchiával, ez a Con-

stitution már lázadás vala az Isten ellen. 

Dc la Gorce úr könyvének második kötete — foly-
tatja, amit az első kötet megkezdett, ennek a vakmerő 
merényletnek leirását. Élő történet vonul el előttünk. 
Kimutatja a szerző a téves tanok és az egvliáz ellen 
szövetséges szektáriusgyülölségek hatásait. A forradalmár 
l'Assemblée constituante előbb csak pap-tagjaitól, utóbb 
minden paptól és szerzetestől esküt követelt az 1790-ben 
kihirdetett polgári papi alkotmányra. Ez kötelezést 
jelentett nemcsak az egyházi javak elkobzásába való 
beleegyezésre, hanem arra is, hogy elismerjék azt a 
szakadár szervezetet, melyet Franciaország egyházának 
adni akartak. Ennek az egyháznak nagy dicsőségére 
legyen mondva: a püspökök és papok nagy többsége 
ezt az esküt visszautasította. Ez ürügyül szolgált a 
vallási üldözés számára, melyet a következő Assemblée 
legislative indított meg. 

A civil papi eskünek kényszere kétféle papság 
keletkezésére adott alkalmat: az egyházhoz hü és hűtlen 
papokéra. Hogy a hü papságot megtörje, az Assemblée 
legislative törvényben megbélyegzést és száműzést mon-
dott ki. E zsarnoki törvénynek és az őt követő esemé-
nyeknek hiszlorikuma alkotja tartalmát de la Gorce úr 
nevezeles könyve második kötetének. 

Üldözés volt napirenden. Ezt de la Gorce könyve 
teljes bölcsészkedő képmutatásában és fanatikus erő-
szakosságában mutatja be. A kiváló akadémikus nem 
csupán elbeszélő ebben a dologban, aki az eseményeket 
tüzetesen előadja, hanem nagy gondolkodó is, ki a 
cselekedetek fölött Ítéletet mond, lélekbúvár, ki érzel-
meket boncol, mélyreható és biztos kézzel, Tacitus 
történetírói módszere szerint. 

Franciaország új politikai alkotmánya, melyet az 
alkotmányozó Nemzetgyűlés (Assemblée nationale con-
stituante) állított össze, a királyi hatalmat puszta veto-
joggá zsugorította össze. XVI. Lajos gallikán (Róma-
ellenes) minisztereitől befonva és az eseményektől meg-
zavartatva, végre engedett a rossz tanácsoknak és az 
utcai csőcselék tüntetéseinek. Szentesítette az Assemblée 
és a forradalmi vélemény előterjesztését a papság civil 
konstitúciójáról. Nagyobb baj elkerülésének a gondolata 
vezérelte őt ebben a tettében. 

Hanem ő mégsem volt az a mindent szentesítő 
államfő, aminek köztársasági elnökeink bizonyultak, pél-
dául Loubet ur, ki egy cseppet sem vonakodott aláírni, 
a szeparáció törvényével, az egyház megrablását is. 
Mikor XVI. Lajos elé a civil papi konstitúció végre-
hajtása céljából új javaslatokat terjesztetlek, az aposloli 
szentszéktől felvilágosítva, — ellenszegült. Két, szigorúbb-
nál-szigoi úbb törvényjavaslatot terjesztettek eléje a 
fel nem esküdt papság megrendszabályozására. O állha-
tatosan visszautasította mindakettőt. 

Ezt a nemes királyi magaviseletet de la Gorce a 
részletek bőséges kidomborításával s az elbeszélés meg-
hatottságának nemes palhoszával állítja szemünk elé, 
úgy hogy ez a történeti leírás a királyság történetében 
egyik legszebb és leghatásosabb lapjává magasztosul. 
Lelkileg szép és mélyen megható látni ezt a királyt, 
aki félig már megbukott, kit ezek megcsaltak, amazok 
rosszul szolgáltak s kit csaknem mindenki elhagyott 
már, egymagát, mindannyiszor küzdeni környezete, küz-
deni a nyilvános lárma ellen, küzdeni hősiesen lelki-
ismeretének joga mellett, kerüljön az bár trónjába, vagy 
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életébe is, királyi vétó-jogával az egyház főpapjainak és 
papjainak proseripciója ellen. 

Magasztos példa valóban a fejedelmek és a hatalom 
többi letéteményesei számára. És ez a példa csak rikí-
tóbbá teszi ami köztársasági államfőink aljasságát 
(bassesse), kik lelkiismeret és önérzet nélkül — értve 
azokat, kiket napjainkban működni látunk, — akik 
mindent két kézzel aláirtak, mindent szentesítettek, a 
rablást, a becstelenséget, a szentségtörést, az nposztaziát, 
csakhogy állásukat megmentsék és pártjuknak kedvében 
járjanak. 

A vallási üldözés második törvénye, mely sokkal 
szigorúbb volt az elsőnél, vagyis az 1792. május 26-iki 
törvény, azt lehet mondani, XVI. Lajosnak trónjába, 
szabadságába, életébe került. Megtagadván ettől a tör-
vénytől a szentesítést, a király nemcsak a nekivadult 
klubbok lármájának, hanem Durnouriez minisztere 
követelő durvaságainak is kitette magát. Semmi sem 
volt képes állliatatosságában megingatni.1 Politikai dol-
gokban eddig a szerencsétlen király minden lehető 
koncessziót megtett. Az egyház ellen tervelt erőszakkal 
szemben minden ereje, lelkének egész nagysága vissza-
tért. Ez bosszantotta fel a jakobinusokat ellene a végle-
tekig s ebből fakadt ki a június 20-iki borzalmas nap, 
a nép fellázadásával és a királyság lealázásával. 

De la Gorce igen helyesen állapítja meg erről a 
junius 20-ikáról nemcsak azt, hogy az a politikai törté-
nelemben a forradalmi merénylet forduló napja; hanem 
azt is, hogy a vallási történelemben is nagy nap ez, mert 
ez pecsételte meg XVI. Lajos hitvallói dicsőségét, aki 
hite védelmében koronáját és életét áldozta fel. 

Csak a hitvalló XVI. Lajos királyon keresztül gá-
zolva valósította meg a forradalom lelke-lelkének legtöbb 
kívánságát : a társadalomnak vallási alapjaitól való meg-
fosztását. Aki a francia forradalom vallási oldalát nem 
ismeri, az ezt a forradalmat nem érti meg. A francia 
forradalom szelleme diabolikus sugallat műve volt. 

— i j —la. 

7\óma. 
Ha Páris a divat, London a kereskedelem góc-

pontja, akkor Róma a művészet s a régészet hazája, 
ahonnan évezredek hintik szét sugaraikat a nagy-
világba. A tudományszomjas és művészies haj lamú 
lélek elemében van Róma régészeti emlékei, világ-
hírű építményei, nagyszerű szobrai és művészi fest-
ményei között. Itt érezhető az erőteljes, az igazi, 
gerinces, az erkölcs magaslatán álló művészetnek 
mérés«,ihletteljes szárnyalása,termékenységében szinte 
buja alkotóereje, mely Raífaeleket, Michel Angelokat, 
Murillókat, Tizianokat, Corregiókat, Caravaggiókat 
szült, kiknek festészeti, szobrászati alkotásaihoz szent 
kegyelettel zarándokol az utókor. Az az utókor, amely 
nem akarja megérteni, hogy az igazi művészet a 
transcendentalis magaslatokon székel s idelent csak 
érzékiség, üzleti szellem, hétköznapiság lapulnak. 

A művészet az, amelyben a lélek legszebb átélé-
seit, erőteljes meggyőződéseit, színtiszta igazságait 

1 Ebben rejlik az ő mind sűrűbben emlegetett hősi hitvallósága, 
s annak megkoszorúzásáéit, beatifieatiójának a híresztelése. 

az ihlettség varázslatával sziliekben, vonalakban, 
hangokban juttatja kifejezésre. Mintái az eszmények, 
a legszebbek és legtökéletesebbek. Végtelen látóhatár 
után vágyik, s hol keresse azt? — itt a földön? 
A földi élet sűrű, alacsony, az érzékiség mámorgőzei-
ből telített levegőjében nem nyilnak perspektívák. 
Ilt csak a kínzó szegénység, a kétségbeejtő nyomor 
s a könnyező fájdalom tengődik, a pöffeszkedő 
tyrann s az üres luxus mellett. Csak a metafizikai 
szárnyalású lélek, a vallás és az erkölcs piedestáljá-
nak magaslatáról látja meg a szegénység feje körül 
a gloriolát, mely nem a kétségbeeséstől eltorzult arcra, 
hanem az ég felé vágyó megnyugvó vonásokra veli fé-
nyét, Domenichino híres vásznán is, hol szent Efraim 
megáldoztatja a törődött, roskatag szent Jeromost, 
kinek szent Paula csókolja meg reszketeg kezét, oly 
kifejezéses arcokban vannak megörökítve a hit, a meg-
nyugvás, a gondviselésben bizó szegénység alakjai, 
amilyeneket csak a legfelsőbb művészet nyújthat. 

S ezzel szemben a modern művészet? Találóan jel-
lemzi Prohászka, hogy a mai művészet szellemi világa 
chaosz, «kóvályog, gomolyog, elnyúlik kacskaringós 
csavarodásokban, nyugtalankodik és nyugtalanít; a 
szép vonásokat elnyújt ja; a szép arcokat hypokra-
teszi méretekkel és élettelenséggel elvékonyítja ; a 
fejekből lárvákat, az emberekből kérdőjeleket csinál, 
az élet kialakulásai helyett szemeink előtt állanak a 
szomorúság vázái». Ez a művészet sejtelmes, érthe-
tetlen, megfoghatatlan szimbolismusával takargatja 
ürességét; a gondolat az anyagnak a börtönében 
sínylődik. 

Modern művészetünk elzárkózott a vallás és 
erkölcs áramlatainak tisztító, idealizáló hatása elől; 
a materialis élet érzéki nívóján tengődik, mely az 
impressionizmusba sülyed s az erotikába fui. A lel-
ket többé nem látja, csak a testet nézi, az ösztönök-
ben, az élvezetekben terpeszkedő testet. A mai művé-
szet sok tekintetben kizárólagos technikára alacso-
nyul, mely gondolatot ritkán ad s nem emeli publi-
kumát magához, hanem leszáll beteges közönsége 
inyenckedéseinék szolgálatára. 

Mennyivel más szellem lengedez az igazi művé-
szek csarnokában, a vatikáni képtárban. Az ihlett-
séggel kigondolt és igazi művészettel kidolgozott 
folignói Madonna képe előtt fájdalommal érezzük 
korunk beteges, erotikus haj lamú művészetének silány-
ságát az erkölcsi tisztaság és művészi fenköltséggel 
szemben. Raffael e művét 1511-ben Sigismondi de 
Conti rendelte meg az Ara coeli templom számára; 
maga is rajta van a szigorú szent János, a tudós szent 
Jeromos, a szerető szívű szent Ferenc és a kedves 
égi gyermek társaságában. A háttérben Foligno táj-
képe s mint főalak magaslik ki az előtérben felleg-
trónusán a szelid és alázatos égi királynő az ő ked-
ves, élénk gyermekével. Rafïael utolsó műve, Urunk 
színváltozása, a legtökéletesebb exponense a vallásos 
művészet utolérhetetlen concipiáló és eszményítő 
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erejének. Lent a kóros gyermek vergődése a tehetet-
len apostolokkal, fent a dicsősége teljében ragyogó 
Krisztusalak, mely sikerült ellentétet, de mégis szoros 
egységet fejez ki a földi tehetetlenség, nyomor s a 
rajta segíteni tudó és akaró égi mindenhatóság 
között, mely megnyugtat s a művész intenciója szerint 
a szemlélőbe is megnyugvást csepegtet. E festői 
remeket Guilio Romano fejezte be 1520-ban. 

E remekműveken kívül valóságos káprázatba ejtik 
a szemlélőt a vatikáni képtár csodái : Raffael szűz 
Máriája és a három isteni erénye, Tizián Madonnája 
a szentekkel, Pinturicchio : Mária koronáztatása, 
Pietro Peruginotól Madonna a perugiai védőszentek-
kel, Corregio Üdvözítője. Caravaggio Krisztus sírba-
télele, Sassoferrato Madonnája a gyermek Jézussal, 
Guercino szent Margitja, agorkumi vértanuk Fracassini-
tól, I. Sándor pápa feje Grata kezében Loverinitől. Mind 
a legkifejezőbb, ihlettségre hangoló művészi alkotá-
sok, melyek mint megdönthetetlen tények bizonyít-
ják, hogy a művészetek a vallás és tiszta erkölcs 
szolgálatában tudnak csak arra a magaslatra emel-
kedni, amely egyedül megilleti őket. 

De ki tudná Rómának szobrászati, építészeti, 
képművészeti alkotásait felsorolni, ki tudná eléggé 
méltányolni Michel Angelo Mózes szobrát (s. Pietro 
in vinculis templomban), mely a szoborművészet-
nek legnagyobb remeke, az önuralomnak, az öntuda-
tos méltóságnak legmesteribb kifejezése. Vagy a szent 
Péter bazilikában őrzött Pietáját, melyet 1497-ben 
25 éves korában készített, melynél élő művész jobbal 
nem teremthet, mint amilyen menyei mása tükrözik 
vissza a női szépségnek és megnyugvó fájdalomnak 
kiszenvedett szent Fiát ölében tartó szűz Máriának 
művészi vonásairól. 

Ki tudná elszámlálni a szent Péter, a szent Pál, 
a Laterani bazilika ezerféle szépségeit; a Sixtina 
Raffael Stanzáinak, loggiáinak stb. sokoldalú remekeit, 
a számos templomnak felemelő művészi nevezetes-
ségeit; köztük szinte kéjelegve fürdik a lélek az 
igazi művészet ideális valóságaiban. S ezeknek kon-
sequenciájuk mindig arra tér vissza, hogy a mai 
művészet előtt e remekek utolérhetetlen ábrándok 
maradnak mindaddig, míg metafizikai kilendülések-
kel ki nem szakítja magát a művészethez nem illő 
alacsony regiókból. Zachratka József. 

A k e r e s z t é n y s é g és k o r u n k . Irta : Bougaud Emil 
lavali püspök. Fordították Szentannai (Spett) Gyula és 
Dobos Lajos. IV. kiadás. I. kötet. Kiadja négy pécsegy-
házmegyei pap. Pécs, 1912. 530 1. (Ára az öt kötetnek 
20 K., díszkiadásban 36 K. Fizethető havi 3 K. részle-
tekben is. Megrendelések küldendők Müller Károly 
plébános címére Laskafalu, Baranya m.) 

IV. 
A természetes vallás eredetileg teremtett embert és 

teremtő Istent, szóval az embernek teremtés útján való 

keletkezését tételezi föl. Ezekre a hogy úgy mondjam 
természetbe vágó pillérekre támaszkodik a természetes 
vallás fogalmát kitevő viszony, mint tárgyi valóság. 
Bougaud a «belső megfigyelés» módszere alapján az 
embernél más szempontra irányította figyelmét s az 
embernek a végtelen felé való törekvésében kereste a 
vallás első alkotó elemét. Ez a misztikus elem azonban 
nagyon ingatag egy alap, viszonyítva ahhoz, mely az 
emberi lét kérdésével áll kapcsolatban; eltekintve attól, 
hogy maga is csak a teremtésben, az Istentől való ere-
désben, bírhatja alapját, mint a gyermek nagyobb von-
zalma szülei iránt a természetes kötelékben leli magya-
rázatát. Az ember léte, első megjelenése a földön ugyanis 
feltétlenül követeli a megfelelő létesítő okot, az Istent. 
Létrejöttének más ésszerű magyarázata nincs. Ebből 
aztán, mint legtermészetesebb kötelék, áll elő a val-
lás. A fölfelé törekvés tárgya ellenben sok embernél 
nyilvánvalóan más is lehet, mint Isten, akiről meg is 
feledkezhetnek ; vagy a törekvés a végtelen felé sok em-
ber gondolkozásában egyszerűen pantheismusba olvad-
hat föl, amiből nem lesz vallás. 

Bougaud eszerint az első elemet nem jól ala-
pozta meg. 

Hogyan képzeli már most a vallás második alkotó 
elemét, az Istent ? 

Úgy, hogy nem azt a kérdést veti föl : létezik-e 
Isten és pedig nem akármilyen, hanem személyes Isten, 
theisztikus értelemben véve, holott ez ma a vallás reali-
tásának, tárgyi valóságának a bizonyításánál a kérdé-
sek kérdése ; hanem, érintetlenül hagyva ezt az alap-
kérdést, ismét máshová irányítja tekintetét s azt kér-
dezi : Milyen lény hát az, ki után az egész emberiség 
eped? Talán valami siket, vagy néma Isten? Az ember 
törekszik föl Istenhez ; Isten nem akar leereszkedni az 
emberhez?.. . Hogy ezt megfejtsük, feleli, tanulmányoz-
nunk kell Isten természetét, mint előbb tanulmányoz-
tuk az emberét. (88. 1.) 

Hát a vallás fogalma valóságának tudományos ki-
mutatásánál így eljárni akarni képtelenség. Hogyan 
mutathatom ki ugyanis, hogy a vallás által kifejezett 
viszony, t. i. az ember viszonya az Istenhez, valóság, 
ha már előbb nem áll tisztán előttem, hogy az, kit 
Istennek nevezek, valóban létezik is és pedig mint a 
világtól lényegileg különböző személyes való? Pedig 
hányan vetik el pl. csak Franciaországban is a vallást 
azért, mert nem hisznek Isten létében ! De különben is 
mit kezdhetek egy olyan lény természetével, akiről nem 
bizonyos, hogy egyáltalán létezik-e? A szavalat, a pat-
hosz, a stíl költői lendülete itt nem segít, itt érvek kelle-
nek és pedig az Isten létét tudományosan bizonyító érvek. 

Bougaud ilyen eljárásával a hitetlenek [előtt szinte 
gyanússá teszi az egész dolgot ; mert azt a látszatot 
kelti, mintha a természetes vallás védői csak puszta 
megszokottságból, mint mondani szokás: a mult idők 
téves meggyőződéséhez vakon ragaszkodva, fogadnák el 
a vallást, melynek máskülönben kielégítő okát adni 
nem tudják. Pedig tudják és már aquinói szent Tamás 
megkonstruálta az őt érvet (Summa contra Gentiles. 
Parisiis, 1879. 12. 1.), mellyel, követve szent Pál útmuta-
tását (Róm. 1, 19.) és támaszkodva az oksági elvre, a 
létezőkből (mint a filozófia mondja : a posteriori) bizo-
nyítjuk Isten létét. 
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Ha Bougaud mégsem így jár el, ha egészen más 
kérdést vet föl, mint amely szükséges, az ő hibája s 
nem a keresztény apologetikáé. És még «a belső meg-
figyelés» módszeréhez képest is hogyan ismerteti az Isten 
igazi természetét! Anzelm ontologiai, a theologusok 
által hibásnak minősített érvét, Descartes formájában, 
szónoklati mezbe öltözteti s így deklamál : Mily csodá-
latos egyezés, mily benső és sajátságos összhang van 
az ember természete s ama fogalom közt, melyet ma-
gamnak Isten természetéről alkotok. Amit óhajtok, Isten-
ben mind megvan... Az ilyen beszéd nemde megerősíti 
a hitetlent abban a sokszor hallott nézetében, hogy a 
keresztények a maguk képére s a maguk óhajai sze-
rint 'alkotják meg Istenüket! Tehát az merő ábránd! 

Miután ily módon, kontempláció utján, igaznak, 
szépnek, jónak mutatta be az Istent, a továbbiakban 
csak arra fektet súlyt, hogy maga ez az Isten közele-
dett az emberhez, kiárasztotla magát előtte.. . a terem-
tés által. (93. 1.) S itt foglalkozik aztán az ősnemződés 
elvetése mellett a világ s az ember teremtésével ; de 
szintén oly módon, hogy nincs sok köszönet benne. Aki 
ugyanis azt állítja, hogy: Isten «szent kezével» gyúrta 
az ember testét (102. 1.) s akinek (302-322. 1.) a földi 
lények létrejövetelénél 6—7 külön teremtési aktusra van 
szüksége, az a mai tudományos világban nem igen talál 
meghallgatásra. (Lásd művemet : Származástan és világ-
nézet. 1909.) 

Szóval a vallás fogalma második elemével, az Isten-
nel, is oly módon foglalkozik, hogy abból a kitűzött 
tételnek magának vajmi kevés haszna van. 

Különben ebben, de már az előző fejezetben is, egy 
dolog tűnik föl, az a szüntelen való törekvése a szerzőnek, 
hogy állandóan felszínen tartsa a gondolatot, hogy az 
ember természeténél fogva a végtelen, az Isten felé hajlik, 
az Isten meg viszont az ember felé hajlik, hogy, mint 
magát kifejezi, köztük «az ölelkezés lehető legyen». 

Miért tartja oly fontosnak ezt a misztikus gondo-
latot, mely érdekelheti az aszkétát ; de a jelen kérdés-
nél, mikor a természetes vallás tárgyi igazságát, realitását 
kell megállapítania, nem érdekli az apologétát? 

Eljárását végre a harmadik fejezetben, a vallás igazi 
természetének a fejtegetésénél, értjük meg. (120. 1.) Itt 
derül ki végre, hogy mindez csak előrevetett árnyéka 
volt annak a különös fölfogásnak, amellyel itt, ebben a 
fejezetben, magáról a természetes vallásról s annak az 
igazi természetéről találkozunk. 

Két nagy hiba vonul végig ezen az egész fejezeten 
és pedig a természetes vallás fogalmának téves megha-
tározása és a természetes vallás eredetének téves fölfogása. 

Neki a vallás, nem a kinyilatkoztatott, hanem az 
egyszerű, természetes vallás, amelyről beszélni akart (55.1.), 
nem az ember aktusa, t. i. nem az Isten megisme-
rése és tisztelete az ember részéről ; hanem kétoldalú 
viszony : Isten és az ember — úgymond — keresik egy-
mást, találkoznak, egyesülnek s ez a vallás. S ezt is-
métli folyton, minden lehető variációban. Nem veszi 
észre azt, hogy ha ilyen kétoldalú viszony képezi a val-
lás fogalmát, hogy akkor viszont az Istenről is azt kell 
mondani, hogy az ember irányában szintén van val-
lása. (Bőven cáfolja ezt a téves fölfogást Hettinger: 
Lehrb. der Fundamental-Theologie. 1879. I. 46. 1.) Nem 
tudja, amit régen kifejtett már szent Tamás is (Sum. 

Theol. II. II. q. 81. a. 1.), hogy : religio proprie impor-
tât ordínem ad Deum. Valami csodálatos eszmezavar-
nak esett áldozatul. Ismeretes lévén előtte a kinyilatkoz-
tatásból az, hogy az Istennek vannak gondviselő tényei 
az ember körül, ezt az idegen elemet mind be akarja 
foglalni a vallás fogalmába, ahová az absolute nem tar-
tozik. Amit ő mond s vallásra magyaráz, az tulajdon-
kép ráillik a kegyelem (gratia) fogalmára, de a val-
láséra nem. 

S mi lesz aztán ebből a kölcsönös keresésből, amibe 
Bougaud a természetes vallás fogalmát helyezi? Egy 
másik tévedés, nem kevésbbé súlyos az előbbinél. 

Apologetikánk szerint ugyanis az ember maga ere-
jével is képes rájutni a természetes vallásra. A vatikáni 
zsinat szerint: Si quis dixerit, Deum unum et verum, 
Creatorem et Dominum nostrum, per ea, quae facta sunt, 
naturali rationis humanae lumine certo cognosci non 
posse, a. s. (Denzinger, 480.1.) Ebből a természetes meg-
ismerésből (Róni. 1, 19.; Bölcs, könyve 13, 1.) önként 
fakad az emberben a tisztelet is az Isten iránt s ez a 
két elem alkotja a természetes vallás fogalmát. Bou-
gaud-t ellenben a vallásnak elnevezett kölcsönös kere-
sés a természetes vallásnak is az ősi, a paradicsomi 
kinyilatkoztatásból való származtatására s ekként a 
természetes vallás létezésének tagadására vezeti. 

így beszél : «Istennek és az embernek ez egymás 
után járásában és találkozásában Istennek kellett az 
első lépést tennie s mintegy a jelt megadnia, mert ő az 
öregebb, erősebb, gyöngédebb s minden szempontból 
jobb». (121. 1.) Ennélfogva «minél behatóbban tanulmá-
nyozzuk a régi vallásokat, annál inkább meggyőződünk, 
hogy egyetlen vallást sem az ember talált föl. Mind az 
ős, egyetemes és örök vallásnak származéka, másolata, 
lenyomata». (132. 1.) 

Talán mégse ! Hiszen ez annyit jelent, hogy akkor 
minden pogány vallás jó és helyes volt. Majd : «A val-
lás a hiten nyugszik». (136. 1.) Tehát az ész magá-
tól nem juthat rá, vagyis a természetes vallás lehetet-
len. Különben szerinte «az emberi nem bölcsőjében 
(vagyis a paradicsomban) nemcsak a vallás kezdetleges 
törvényeit kapta meg Istentől, hanem nyelve pontos és 
határozott elemeiben magát a gondolat törvényeit is». 
(386. 1.) Megjegyzendő, hogy ilyesmiről a Genesis első 
fejezeteiben semmit sem olvasunk. 

Szóval a természetes vallás eredetének kérdésében 
Bougaud telivér tradicionalista, amit az egyház, mint 
az ésszel és a kinyilatkoztatással ellenkező tant, már 
Bautainben és Bonnettyben tévedésnek minősített. (Pohle: 
Dogmatik, 1908. I. 24. 1.) 

Ilyen téves Bougaud alapvető része az I. kötetben. 
Ezekből, gondolom, világos, amit elől mondottam, hogy 
ebben a különben művészi stíllal megírt munkában 
nem lehet mindent dicsérni. Sőt kissé tovább menve, 
következik az is, hogy ha a francia theologia így ala-
pozza meg a vallást, ne csodálkozzék, ha attól a meg-
alapozástól a franciák neki mennek a falnak s ha, mint 
iskoláik legújabb berendezése mutatja, az istentagadásig 
jutnak el. 

Ez a rész az I. kötetben az, amelyen a magyar for-
dítás alkalmával, lia ki akarták adni, változtatni kellett 
volna. d. 

* 
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Friedrich Klimke S. I. : Monist ische Einlieits-
bes trebungen und katholische Weltanschauung. Frei-
burg i. B., 1912. 2(5 1. 0-48 kor. 

Klimke neve nagyon ismert a monizmus ellen irá-
nyuló irodalmi harcban. Jelen füzete rövid beszédet tar-
talmaz, melyben a szerző a monisztikus mozgalmak 
lélektani okaira mutat rá s kifejtvén az azokból folyó 
tarthatatlan elméletek elégtelenségét s egyoldalúságát, a 
keresztény világnézetet mint egyedül helyes s boldogító 
elméletet állítja szembe. A monizmus manapság minden 
keresztényellenes elmélet gyűjtőneve, úgy hogy csak mo-
nizmus és katholicizmus állanak egymással szemben. 

A monizmus eredendő hibája abban van, hogy erő-
szakosan egységre törekszik a valóság sokoldalú jelen-
ségeinek, valamint a logikai s a metafizikai törvények 
mellőzésével. Az egyik iránya csak anyagot, a másika 
csak szellemet lát a világban. Más egységet gondol az 
idealisztikus ismeretelmélet s mást Hartmann konkrét 
monizmusa. A monizmus nem is egyéb, mint egységre 
való törekvés, mint ők mondják : Der Wille zur Einheit. 

Az erőszakos egységesítő törekvésnek okai 1. az 
ember természetes egyszerűsítő magyarázatra való haj-
lama, 2. a szaktudós szakmabeli tárgyának világnézeti 
horderőre való emelése, 3. individualizmus és szubjek-
tivizmus. 

E három ok azonban senkit sem jogosít föl arra, 
hogy az anyag és szellem, lét s öntudat, Isten és világ 
s számtalan egyéb jelenség s valóság dualizmusát 
könnyelmű gőggel átugorja s az egyiket a másikba be-
olvassza. 

A beszéd végén az apologetikai irodalom fejleszté-
sére s keresztény vallásos szellem terjesztésére szólítja 
föl hallgatóit, a német «Pius-Verein» tagjait. 

Madarász István dr. 
* 

Szent leckék és evangél iumok az egyházi év 
vasár- és ünnepnapjaira. P. Soós István karmelitától. 
Egyházilag jóváhagyott bibliafordítás szerint. Budapest, 
1912. 8-ad rét, 264. 1. Vászonkötésben 4 kor., bőrkötés-
ben 6 kor. Megrendelhető: Karmelita rendház, Buda-
pest, VI., Huba-utca 12. 

A nyelv élő szervezel. Nő, gyarapodik, öregszik, sőt 
el is avul, mint minden e világon. Azért a XIII. szá-
zadból való «Halotti beszéd» magyar nyelve oly külö-
nös nekünk, pedig ugyanaz a magyar nyelv az, mint 
amelyen ma beszélünk, csak hatszáz évvel öregebb a 
miénknél. Változás, fejlődés, új ágak hajtása, egyes 
régi ágak elszáradása jellemzi a nyelvet is, mint ahogy 
ez fáinkon szemeink előtt évente végbe megy. 

Nem kell az embernek nyelvésznek lennie, hogy 
ezt a történeti tényt meglássa. Csak hallgassa meg va-
laki a templomban a magyar szent leckét és evangé-
liumot, melyet prédikáció előtt fölolvasnak s azonnal 
észreveszi a száraz ágakat, az elavult szólásokat, me-
lyek onnan feléje hangzanak. Nem teljesen a mi nyel-
vünk az többé, hanem részben már idegenszerű; pedig 
azok a leckék és evangéliumi részletek Káldy klasszikus 
magyarnyelvén vannak írva, sőt50—60 év előtt az akkori 
magyar nyelvre átírva s máris megöregedtek ; amiért is 
óhajtandó volt, hogy ismét átírják a mai nyelvre. 

Ezt a föladatot végezte P. Soós a címben jelzett 
kiadványában. A mai nyelvre írta át a megöregedett 

szent leckéket és evangéliumokat (illetőleg az utóbbi 
részt az általa tavaly kiadott Újszövetségi Szentírásból 
összeállította), hogy semmi szokatlan kifejezés ne za-
varja a hívek fülét, hanem hogy úgy kapják a Szent-
írás igéit, mint ahogy épen ma beszélünk. Egy sokszor 
nyilvánult közóhajnak tett ezzel eleget, úgy hogy kiad-
ványa akár templomi, akár magánhasználatra alkal-
mas. Hárman nézték át egyházi megbízásból a könyvet, 
Ivereszty kanonok, Zubriczky és Kmoskó egyetemi taná-
rok s ilyen alapon nyert egyházi jóváhagyást. Nyelve, 
mint P. Soós egyéb irodalmi termékei, magyaros, az 
igényeknek megfelelő, a könyv maga pedig jól kezelhető, 
kézi használatra alkalmas. x. 

Amit a nép beszél. 
Nagy élvezettel olvasom mindenkor a «Religio» 

Mesterének cikkelyeit, melyekben markans vonások-
kal rajzolja az életből kiragadott képeit. Különös ér-
deklődést kellett fel a legutóbbi számban elmondott 
vasúti vita, melyben három intelligens ember mondja 
el nézetét a mi «eltörölt ünnepeinkről». 

Nem tudom, a vitatkozás valóban megtörtént-e, 
vagy csak a jeles lollú iró termékeny agyának szü-
leménye az egész. De akár így van, akár amúgy, 
nekem alkalmat ad arra, hogy elmondjam, hogy az 
egyszerű nép hogy vélekedik a Szentatyának az ün-
nepek dolgában kiadott legutóbbi rendelkezéséről. 

Az elmúlt nyarat a magyar katholicizmus virá-
gos kertjében, a Mária-kultusz ősi fészkében és erős-
ségében, a régi Pannoniában, Dunántúl töltöttem. 
Ráértemben szívesen elvegyültem a nép közé, beszél-
gettem velük egyről-másról, mi őket érdekelte. 

Politika, népszövetség, eucharisztikus kongressus, 
időjárás, termés, világfolyása stb. mind szóba került, 
amint az már szokásban van. Örömmel láttam, hogy 
mennyire tájékozottak a legtöbb kérdésben s mily 
józan felfogás nyilatkozik meg náluk az egyes dol-
gokról. Láttam, hogy mennyire lelkes és öntudatos 
katholikusok. A velük való érintkezésből megértet-
tem, miért akadt a mi katholikus politikai pártunk-
nak legtöbb követője épen Dunántúl. 

Beszélgetéseink fonalán természetesen előhoza-
kodtak az ünnepekre vonatkozó legutóbbi pápai in-
tézkedéssel is, melyet szinte elkeseredéssel fogadtak. 
A jóindulat, igaz buzgóság szólott belőlük, nagyfokú 
elkeseredéssel párosulva. 

A kérdés lényegét megérteni természetesen nem 
bírják s váltig azt hangoztatják, hogy hitükön sére-
lem esett. Gyermekes elfogultságukban a Szentatyát 
egyenesen azzal vádolják meg, hogy őt a protestán-
sok pénzzel megvesztegették, hogy adná ki ezen ren-
deletét.1 De nekik mindegy, már — ipsissima verba— 
ők mégis csak katholikusok maradnak s a pápa 
ezerszer eltörölheti az ünnepeket, ők annál jobban 
megtartják. 

1 Még az olyan értelmes nép, aminő a túladunai, köré-
ben is felmerülhet ilyen éretlen gondolat? Szerk, 
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Mikor elibük tártam a kérdés szociális oldalát 
és elmondottam, hogy a pápa az ő anyagi és lelki 
érdekükben határozta el az ünnepek számának a 
redukálását, arra is megvolt a válaszuk. Azzal, hogy 
több dologtevő nap lesz, — válaszoltak — nem nye-
rünk semmit, mert amúgy is sok heverd el napunk 
van. A szorgos munkaidőben meg" a test is meg-
kívánja a magáét. Különben pedig: tudjuk mi azt — 
mondá az egyik, — hogy nincs elveszve az az idő, amit 
mi az Isten házában imádságnak szentelve töltünk. 
Mert amit időben veszítünk, megtérül az Isten áldá-
sában. Mikor pedig azt feleltem, hogy ezentúl is me-
hetnek a kérdéses ünnepnapokon a templomba, hall-
gathatnak szentmisét és prédikációt, mert a pápa az 
ő intézkedésével csupán azt célozza, hogy akik ezen 
ünnepeket bármely okból meg nem szentelhetik, 
akik pedig csakugyan sokan vannak, ezen mulasz-
tásuk által ne kövessenek el halálos bűnt, a Szent-
atya tehát híveinek lelkiismeretén csak könnyíteni 
akar, azzal feleltek: a pápa jobban lenné, ha az 
egyház hű liai és annak törvényeit betartó hivei 
érzelmeire és lelki szükségleteire volna inkább te-
kintettel, mint azokra, kiknek az ünnepnapok eddig 
is csak arra voltak jók, hogy azokon a világi örö-
möket hajhásszák és mitsem törődtek azzal, hogy 
egy halálos bűnnel több vagy kevesebb terheli-e 
lelkiismeretüket. Ak ik—úgymond — a több ünnepet 
nem tartották meg az egyház szellemében, azok a 
kevesebbet se fogják megszentelni s így a Szentatya 
jó szándéka velük szemben teljesen kárba vész, mert 
ha ezek lelkiismeretén csakugyan könnyíteni akarna, 
akkor az összes ünnepeket és vasárnapokat eltöröl-
hetné. 

Egyébiránt pedig csudálják, hogy épen ez a 
pápa, ki a gyakori szent gyónást és áldozást oly 
melegen ajánlja híveinek, intézkedésével apasztja az 
erre való alkalmakat, mert hiszen épen a Mária-ün-
nepek azok, amelyeket a hivek az Úr asztalához való 
járulásra leginkább felhasználni szoktak. 

Ki kell emelnem, hogy főkép a Mária-ünnepek 
azok, melyeknek eltörlése miatt leginkább panasz-
kodnak. E tekintetben nem maradnak a jó vidékiek 
magukra, teljesen velük éreznek a városi buzgó hivek 
is, mint azt legutóbb a főváros közelében levő egyik 
búcsújáróhelyén alkalmam volt tapasztalni, hol a hivek 
kérve-kértek, hogy mi papok tegyünk valamit a meg-
mentésükért, mintha bizony ez ránk volna bizva. 

Megvallom, örömmel hallottam panaszaikat. Jól 
esett látnom és hallanom, hogy első szent királyunk 
végrendeletét mennyire szem előtt tartja még a mi 
katholikus magyar népünk. Katholikusabb akar lenni 
a pápánál, mikor az ünnepek megvédelmezéséről 
van szó. Mikor ez a Mária ünnepeiért siránkozó nép 
előttem állott, mintha ott láttam volna fejük fölött 
lengeni a régi Máriás zászlót, az ország zászlaját, 
amely alatt küzdve, e népnek elei vérüket ontották 
a hitért, a kath. magyar királyságért. Bizony Mátyás 

király paizsa, a «Sancta Maria! Interpella pro rege 
Mathia» felirással, ott van ma is a nép szive és lelke 
előtt, mely visszatartja tőlük a modern vallástalan-
ság apostolainak mérgezett hegyű nyilait. Megtartja 
őket a vallás és haza szeretetében. 

Azért én magam is azt mondom : Mária örök-
sége, a Regnum Marianum, Mária-ünnepek nélkül 
nem maradhat , ha azt nem akarjuk, hogy meggyen-
güljön az az érzés és kivesszen az a szellem, amelyet 
egy régi magyar iró e szavakkal írt bele minden 
igaz magyar ember lelkébe: «0, quisquis hungarus 
audiri amas, aut Marianus esto, aut si Dominam 
tuam amare renuis, hungarum exue». 

Papírra vetettem e pár sort, elmondottam népünk 
véleményét és mint egy visszhang visszaadtam ke-
sergő feljajdulásukat a sok port felvert és félreértett 
pápai intézkedésről, hogy lássák azok, «quos posuil 
Spiritus Sanctus 'regere Ecclesiam Dei, — quid con-
silii ?» s úgy iparkodjanak Őszentsége akaratát meg-
valósítani az életben, hogy általa az igazi j ámbor 
lelkek meg ne botránkoztassanak s az életbeléptetés 
nyomán ne teljenek meg keserűséggel. Aliquis. 

R. B u d a p e s t . Jól esik tudnunk, hogy annyira megtet-
szett az egyretem; új hitszónokunk. 

VV. V i l l á n y . Köszönettel vesszük tudomásul, hogy 
Kenedi Géza kath. szülők fia. 

B. Keczel . «Signum praedestinationis est amor reli-
gionis» ; de persze a religiót ekkor kis kezdőbetűvel írjuk. 
Religio nagyr kezdőbetűvel, az a jelen folyóirat. 

G. Nesz l ény . Sok kedvet és kitartást a jó munkához. 
Úgy tudom, másutt is sok a küzdeni való a nép iszákos 
hajlamaival, aminek nemcsak a fél idióta gyermekek, hanem 
a né]) általános anyagi és erkölcsi romlása a következménye. 
Micsoda állapot következik majd erre, nem nehéz megjósolni, 
mert hiszen jórészben már szemeink előtt látjuk azt. 

S. Á. B u d a p e s t . Egyik múltkori telefonunkban, a rá-
diumról szólva, Lengyel Béla egyetemi tanár relációja sze-
rint, megemlékeztünk, mint rádiumtartalmúról, a Rudasfürdő 
egyik forrásáról. Most kiegészítjük ezt a tudósítást, sokan 
vehetik hasznát. Az a forrás, a Hungária-forrás, az Erzsébet-
Ilid budai fejének falazatában levő, mesterségesen épített kis 
barlangban van : nyílását repkények és vadszőllő-indák fog-
ják körül. Egy asszony ül ott és poharanként nyújtja a vizet, 
de palackokban házhoz is lehet vinni. 32° meleg. Köszvény, 
vese- és májbajokban jótékony hatású. Hurutos bántalmak-
nál is használ. Egy séta alatt meggyőződhetik róla. 

TARTALOM : A kath. egyház és a modern iro-
dalom. V. Vasvári Ödön-tői. — Veszprém és Gizela 
királyné. II. (Vége.) Adám Iván-tói. — Ha Isten létezhetik, 
akkor létezik. II. Rejőd Tibor dr.-tól. — A pozsonyi 
nemzeti zsinat 1822-ben. II. Pál Mátyás dr.-tól. — 
Egyházi világkrónika. — y -la-tói. — Róma. Zachratka 
József-tői. — Irodalom. Bougaud : A kereszténység és 
korunk. (Új kiadás.) IV. (Vége.) cf.-től. — Klimke: 
Monistische Einheitsbestrebungen. Madarász István dr.-tól. 
— Soós : Szent leckék és evangéliumok, x-től. — Amit 
a nép beszél (az ünnepekről). Aliquis-tői. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca i'8. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI É S IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 

Egész évre K 12.— 
Félévre « 6.— 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Assisi szent 'Ferenc és korunk> 
Fioretti beszéli el, (X. fejezet), hogy egy napon 

szent Ferenc a szerény és szentéletű marignanoi 
Masseo testvérrel visszatérve az erdőből, ahol ájta-
toskodtak, megkérdeztetett a most említett Masseo 
testvértől, ki próbára akarta tenni szent Ferenc alá-
zatosságát, hogy miért követi őt az egész világ. Miért 
akar minden ember csak téged látni, téged hallani 
és neked engedelmeskedni? Te nem vagy — folytatja 
tovább Masseo testvér — testileg szép ember, nagy 
tudományod sincsen, nem is vagy nemes; honnan 
van hát, hogy mégis az egész világ téged követ? 

Erre szent Ferenc térdre esve, nagy alázatossá-
gában így válaszolt Masseo testvérnek : Akarod tudni, 
miért követ engem az egész világ? Nos hát tudd 
meg, hogy az a magasságos Isten szemeitől méretett 
reám, melyek mindenütt látják a jókat és a gono-
szokat. S mivelhogy azok a legszentebb szemek 
nem láttak a bűnösök között egyet sem, aki hitvá-
nyabb, gyarlóbb és nagyobb bűnös volna, mint én, 
ép azért, hogy véghez vigye az 0 csodálatos szán-
dékát, nem találván nálamnál rosszabbat a teremtett 
emberek között, engem választott ki, hogy velem 
megszégyenítse a nemességet, a nagyszerűséget, az 
erőt, a szépséget és a világ tudományát avégből, 
hogy nyilvánvaló legyen, hogy minden erény és 
minden jó Őtőle jön, nem pedig az emberektől. — 
Eddig a Fioretti. 

Azt hiszem, soha aktuálisabb nem volt, mint 
épen a mi időnkben, újra föladni szent Ferencnek 
Masseo testvér kérdését. Ugyan mondd csak meg te 
szegény Ferenc, miért érdeklődik te irántad ma az 
egész világ? Miért képezed te, ki nem voltál tudós, 
kedves tárgyát nemcsak a katholikus, de a protes-
táns és racionalista tudósok kutatásainak is? Miért 
foglalkozik veled pl. egy Renan, Thode, Goethe, 
Byron, Shelley, Quinet s tb . . . ? Mi késztette és ösz-
tönözte a francia racionalistát Sabatiert, Jörgensent, 
a dán protestáns költőt, arra, hogy fáradtságot nem 
ismerő buzgalommal járják be Olaszországot, kutas-
sák át azokat a poros könyvtárakat, csakis azért, 
hogy terólad, a katholikus rendalapítóról, adatokat 
gyüjthessenek? 

Ki tudna erre a miértre kielégítő feleletet adni? 
Thode és Sabatier azt mondják, hogy azért, mi-

vel szent Ferencben mindenki valláskülönbség nél-
kül föltalálhatja saját lelkének egy árnyalatát, rokon-
vonását és tendenciáját. 

így pl. Sabatier a XIII-ik század protestáns re-
formátorát véli benne föltalálni, kinek az volna kül-
detése és egyedüli hivatása, hogy példájával meg-
feddje az elvilágiasodott s fényűzésekben kedvüket 
lelő egyháziakat. (V. ö. P. Niccolo Dal. Gal. S. Fran-
cesco d'Assisi e Paul Sabatier. Roma, 1906.) Cham-
berlain, Thode és Harnack, pantheistát, racionalistát, 
vagy egyenesen a szabadgondolkodók atyját vélik 
benne fölfedezni. 

Más lesz itt a dologban. Én azt hiszem, hogy 
ha magát szent Ferencet kérdeznők meg mai nép-
szerűségének okáról, nekünk is azt a feleletet adná, 
amit Masseo testvérnek adott: Nos hát tudjátok meg, 
hogy ez a magasságos Isten szemeitől méretett reám, 
melyek mindenütt látják a jókat és a gonoszokat; 
amely gondviselő szemek, amint azt a történelem is 
igazolja, minden korban és időben fölfedezik, meg-
találják azokat az alkalmas egyéneket, kik arra van-
nak hivatva, hogy fenkölt, tisztult s magasztos esz-
méikkel egy egész kornak irányt szabjanak, eltévedt 
embertársaikat a sekélyes, alantjáró eszmék lég-
köréből egy magasabb, tisztultabb régióba emeljék 
és segítsék. 

Az isteni gondviselés irányította ma mindenek-
nek szemeit felém azért, hogy megtanulják tőlem, 
tudatlan szerzetestől, azok a társadalmi tudósok és 
reformátorok azt, hogy a mai szociális bajokat első-
sorban nem szekularizációkkal, nem a magántulaj-
don megszüntetésével és a kommunizmus behozata-
lával, sem pedig a folytonos bér- és fizetésemelés 
hangoztatásával, követelésével kell és lehet orvosolni ; 
hanem az általam annyira szeretett, gyakorolt és 
ajánlott lelki szegénységgel, melytől annyira fázik és 
húzódozik a mai ember, ki szabadjára engedi zsar-
noki módon követelő szenvedélyeit, kinek igényei 
ma már annyira megnőttek, hogy azokat semmiféle 
fizetésemelés kielégíteni nem lesz képes. 

Azért vagyok én szóbeszéd tárgya, hogy az Úr 
Isten az én egyszerűségemmel, szerénységemmel meg-
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szégyenítse sokaknak gőgjét és urhatnámságát, kik 
ellenére annak, hogy talán csak egyszerű munkás-
sorsban vannak, de azért vasár- és ünnepnap úgy 
kiöltözködnek, hogy akár grófoknak nézhetné őket 
az ember öltözetük u tán ; kik habár csak egyszerű 
hivatalnoknak leányai, azért mégis olyan kalapokat, 
olyan finom kelmékből készült ruhákat akarnak hor-
dani, mintha bizony róluk nem is egy szerény fize-
tésű hivatalnok zsebéből kellene gondoskodni, hanem 
legalább is egy miniszteri tárcából. 

Azért beszéltet az Isten ma annyit rólam, hogy 
az én életemből megtanulja a világ azt, hogy egy 
igazán boldog, megelégedett élet föltétele nem a 
mammon, vagyis a vagyon és a pénz, hanem a fék-
telen vágyaknak és igényeknek kellő módon való 
lefokozása. 

Bizton, bátran állíthatom azt, hogy ma sok em-
bernek nem az igazi nélkülözés, hanem a túlságig 
fokozott igények kielégithetetlensége adja kezébe a 
gyilkos fegyvert, kiket aztán mint a mai rendezetlen 
társadalmi viszonyok mártírjait szoktak elparentálni 
a felületes munkát végző újságok. 

Nem mártírok ezek, hanem kiáltó bizonyságai 
annak, hogy a mai társadalmi kór és veszedelem, 
nem annyira a jelenlegi rossz társadalmi berendez-
kedésben és gazdasági viszonyokban, mint inkább 
az egyénekben, azok önzésében és könnyelműségé-
ben bírja okát és csiráját. Azért, ha a társadalmi, a 
szociális katasztrófát ki akarjuk kerülni, akkor első-
sorban az embereket kell jobbakká tennünk. 

Kezdjük meg tehát a munkát mindjár t önma-
gunkon. Ápoljuk szivünkben szent Ferenc példájára 
a testvéries érzést, azt a krisztusi szeretetet, mely 
szent Ferenc szivét annyira betöltötte, hogy ő nem-
csak embertársaiban ismerte fel a «testvért», hanem 
ezzel a szép jelzővel illeti szive szeretetének kiára-
dása alkalmával, még a lélek nélküli tárgyakat: 
Napot, Holdat, csillagokat, vizet, tüzet, levegőt stb. is; 
mint testvérkéit szerette nemcsak a szelid galambo-
kat és a különféle éneklő madarakat, de testvérhez 
illően bánt el a ragadozó farkassal is, kivel meg-
ígértette azt, hogy Gubbio lakóit nem fogja töhbé 
háborgatni. 

Sok remek munkát és szobrot láttam Flórenc 
és Róma hires muzeumaiban, de sohasem fogom el-
felejteni és mindig mint kedves emlék fog előttem 
állni az a benyomás, melyet Rosignolinak Alverna 
hegyén felállított ama remek kivitelű életnagyságú 
bronzszobra lett reám, mely szent Ferencet ábrá-
zolja azon kedves eset alkalmával, mikor szent Ferenc 
elkérte egy toprongyos, duzzogó gyermektől azokat 
a gerlicéket, melyek már leöletésre voltak szánva. 
Ezen a szobron oly remekül van kifejezve, egyrész-
ről a gerlicés gyermek akaratossága és vonakodása, 
másrészről pedig szent Ferencnek kérlelő rábeszé-
lése, ki egyik gerlicét máris szive felelt szorongatja, 
hogy teljesen méltányolja az ember Lungonak a 

szobor talpazatára vésett következő felírását, mely 
egyúttal mintegy dedikáció akart lenni : «AI Santo 
Deila Fraternita Cristiana», a keresztény testvériség 
szentjének. 

Valóban szent Ferenc a megtestesült szeretet 
volt. Nagyon is megértem én és egy cseppet sem 
csodálkozom tehát azon, ha a keresztény felebaráti 
szeretetben nagyon is megfogyatkozott huszadik szá-
zad embere szereti és tiszteli azt a szent Ferencet, 
imponál neki és szívesen beszél arról, ki, mint Jör-
gensen irja gyönyörű életrajzában (Vita di S. Fran-
cesco D'Assi 159 ol.), azért, hogy fogalma lehessen 
arról, hogy milyen érzés töltheti el annak a szegény 
alamizsnát kérő koldusnak szivét a könyöradomány 
elfogadásánál, elzarándokolt Rómába, ott egy koldus-
sal kicserélve ruháját , ő is odaült a többi koldus 
közé alamizsnát kéregetni. 

Oh be máskép állnánk, ba nagyhangú társadalmi 
reformátoraink legalább egy szikrájával rendelkez-
nének ennek a tüzes, másokkal együtt érző szeretet-
nek és könyörületességnek ! Bezzeg nem néznék akkor 
azok a nagyon gyakran önző munkaadók azt a mun-
kást csak egy gépnek, nem beszélnének azok a mél-
tánylást nem ismerő háziurak és asszonyok csak úgy 
foghegyről azzal a cseléddel; nem tekintenék akkor 
a felsőhb osztályhoz tartozók magukat a szegény 
földművessel szemben holmiféle felsőbb lényeknek. 

Kölcsönös szeretetre, megbecsülésre van ma 
szükségünk. Lássuk be azt, hogy a nagy emberi tár-
sadalomnak hasznos és szükséges, ép azért tiszteletet 
érdemlő tagjai nemcsak azok, kik szellemi munkával 
foglalkoznak, hanem azok is, kik az izmok munká-
ját végzik. 

Ha ez a tudat meglesz a nagy társadalomban, 
akkor nem lesznek a most csak per «paraszt» jel-
zővel beszélő urak, de viszont akkor majd a szellemi 
munkával foglalkozóknak sem kell, a nagyon is ki-
érdemelt sétájuk alkalmával, a proletárok ajkairól 
hallani, a most nagyon is gyakori ilyféle kiszóláso-
kat : parazita, naplopó, ingyenélő stb. 

Beszéljünk tehát csak minél gyakrabban szerit 
Ferencről. Állítsuk a keresztény testvériség szentjé-
nek alakját minél gyakrabban a huszadik század 
embere elé. Ha valami, akkor szent Ferenc szelleme 
lesz az, mely kibékítheti a most farkasszemet néző 
testvéreket, amely lehűtheti azt a ma uralkodó elé-
gületlen hangulatot. Észrevette ezt már XIII. Leónak, 
a nagy szociális pápának szeme is, ki mint encikli-
káiban kifejezi, (Berum novarum s különösen az 
Auspicato concessu enciklikában) szent Ferenc szel-
lemében látja korunk romlott légkörének egyik hat-
hatós orvosságát. 

A nagy szociális pápa szavaival zárom be cik-
kemet: «Franciscalia instituta magnopere sunt aetate 
hac nostra prol'utura.» Miért?Azért, folytatja tovább 
a szentatya — mert valamint a 12-ik században, úgy 
most is kihaló félben van : a nagylelkű, áldozatra 
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kész keresztény lelkület és szeretet; nem kisebb a 
zavar, a lelkiismeretlenség most sem a keresztény 
kötelmek pontos elvégzése, teljesítése körül. A leg-
többen átadják magukat a vétkes élvezeteknek, így 
elpocsékolván, elvesztegetvén saját pénzüket, a máséra 
áhítoznak. Fennen hirdetik, hangoztat ják: a szabad-
ság, testvériség s egyenlőség szép hangzású igéit, de 
csak szájjal, nem pedig tettel. (Plus fraternae cari-
tatis dicunt quam faciunt.) 

Nem ismernek sem egyházi, sem világi fensőbb-
ségét, tekintélyt. Fellázítják és izgatják a népet, ami-
kor mindenféle mesebeszéddel és badar Ígéretekkel 
telebeszélik annak a tudatlan munkásnak a fejét. 

Ezen válságos időkben sokat várunk szent Ferenc 
harmadrendjétől, mert ha az virágzik, akkor virág-
zik a hit. a jámborság és a keresztény szeretet is. 
A harmadrend lelohasztja az élvezetek után vágyó 
rendetlen hajlamokat és megszünteti, ha nem is kül-
sőleg, de valóban az egyes osztályok közötti különb-
séget akkor, amikor azokat a testvéri szeretet köte-
lékével fűzi össze; az vissza fogja szerezni a Meg-
váltó által már egyszer megszerzett önkéntes sze-
génységnek elvesztett tekintélyét és fenséges voltát. 

Azért buzdítunk és lelkesítünk mindenkit, hogy 
aki teheti és hivatást érez magában, ne rösteljen 
Krisztus ezen seregébe lépni. (Ut nomen dare huic 
sanctae Jesu Christi militiae non recuset.) Terjesszé-
tek tehát a harmadrendet , hogy azt minél többen 
megismerjék s annak nagy horderejét felfogják. 
A lelkipásztorok oktassák ki híveiket a harmadrend 
mibenlétéről, annak könnyű voltáról, azokról a nagy 
lelki kegyelmekről, melyekben a harmadrend része-
síti tagjait és végre annak a magán- és a társasélet-
ben való hasznos voltáról. Bárcsak megvolna a ka-
tholikus hívekben most is az a nagy buzgalom és 
készség a harmadrendi öltöny felvételében, mely a 
XIII. században annyi jámbor lelket vont szent Fe-
renc köré. 

Mesteribb kezekkel nem vonalozhatta volna körül 
senkisem jobban XIII. Leónál szent Ferenc harmad-
rendjének s általában a ferences szellemnek hivatá-
sát, rendeltetését a szociális bajokat illetőleg. 

Ugy látszik az assisi «poverellonak» fog jutni 
ismét az a szerep, hogy most is, mint valamikor 
hajdan, egy világforradalomnak kerekeit kordájával 
megállítsa. Molnár Arkangyal 0. S. F. 

Az Újszövetség nyelvi problémája. 
I. 

Tudjuk azt, hogy a szentírást a legkülönbözőbb 
oldalakról támadják. Ugy az Ószövetséget, mint az 
Újszövetséget. Ezen támadások között nem a leg-
kisebb az, mely a filologia részéről éri. A szent 
könyvek tekintélyét, authentiáját nyelvi argumentu-
mokkal is próbálják megdönteni avagy legalább is 
megingatni. A támadást épen ezért nem szabad kicsiny-

leni. Azzal szembe kell nézni. Annál is inkább, mivel, 
mint alább látni fogjuk, az elfogulatlanul kezelt 
nyelvi argumentumok a szentírás igaz ügyét szol-
gálják. így pl. hogy már mindjár t itt rámutassak egy 
dologra, sokan akadtak, kik más szerzőre gondolnak 
az Ap. Cselekedeteknél és másra a 3-dik evangé-
liumnál, holott — egyebek között — a két könyv nyelvi 
sajátságainak azonossága is ugyanazon szerző mellett 
szól. Vagyis, ha komolyan kezeljük a szentírás nyelvi 
oldalát, a támadókat saját fegyvereikkel verhetjük 
vissza. 

Ezúttal az Újszövetség nyelvi problémájával aka-
rok foglalkozni. És pedig a következő kérdéseket 
akarom szemügyre venni: külön önálló nyelv-e az 
Újszövetség görög nyelve ? minő viszonyban áll a 
vulgaris nyelvvel s minő haszna van ezen stúdi-
umnak ? 

Tény az, hogy az újszövetségi könyvek szerzőik 
kezéből — leszámítva szent Máthé evangéliumát — 
görög nyelven kerültek ki. Kétség van ugyan, mint ez 
ismeretes, a Héberekhez írt levelet illetőleg, sőt egye-
sek még szent Márknál is kétséget támasztanak 
(Damalas), amit azonban elszigetelt jelenségnek kell 
tekintenünk. Vagyis általánosságban úgy beszélhetünk 
az újszövetségi könyvekről, mint görög nyelvű 
könyvekről. Csakhogy itt több rendbeli nehézség 
támad. Az Újszövetség eredeti nyelve a görög nyelv, 
ezzel azonban nem mondjuk azt, hogy pl. Krisztus 
beszédei is, melyeket az evangélisták közölnek, szin-
tén e nyelven hangzottak el. A evangélisták görögül 
adták vissza Krisztusnak aramai nyelven elmondott 
beszédeit. Már itt kisért a gondolat, ha vájjon nem 
csusztak-e be valami tökéletlenségek a szentírási 
nyelvbe? Vagyis már itt vetődik fel a nyelvi 
probléma. 

De van egy más nehézség is s ez abban áll, hogy 
a szentírók eredeti kéziratai nem állnak rendelkezé-
sünkre, mivel elvesztek. Mi tehát tisztán ezeknek 
másodlataival rendelkezünk. A leírók vagy másolók 
pedig — ez tény — nem másolnak mindig helye-
sen. Részint szórakozottságból, részint tudatlanságból 
több hiba szokolt becsúszni a szövegbe, ami bizo-
nyára nem emelte és nem emeli a szentírás tekin-
télyét. És ezzel a maga teljességében előáll a nyelvi 
probléma. 

Az egyház kezdettől fogva nagy figyelmet fordí-
tott erre a körülményre. Mindent megtett, hogy 
minél hívebb szentírási szöveget bocsásson rendel-
kezésünkre. Ez voll és jelenleg is ez a célja a Vulgatát 
javító bizottságnak. 

Lássuk röviden, mi történt e tekintetben eddig, 
ahogy azt a jelenlegi, több mint három év óta 
dolgozó bizottság elnöke : Doni Gasquet előadja.1 

Doni Gasquet egyik látogatójának az idevonat-
kozó munkálatokról egyebek között a következőket 

1 La Croix 1911. jún. 11. 12. szám. 
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mondot ta : «Nekünk nem az a célunk, hogy szent 
Jeromos fordítását javítsuk. Célunk egyszerűbb. Az, 
hogy a Vulgatának lehető legtökéletesebb szövegét 
adjuk vissza, úgy, amint az valamikor szent Jeromos 
kezéből került ki. Eszközeink e tekintetben sokkal 
tökéletesebbek, mint aminők a XVI. században vol-
tak. A munka óriási. Több mint ezer codex áll 
rendelkezésünkre. Ezeket össze kell hasonlítanunk ; 
a különböző variansokat összegyűjtjük, osztályozzuk. 
Egyes variansoknak tekintélyes régi codexekben 
való jelenléte valószínűségi bizonyítékot nyújt arra, 
hol és hogyan történt változtatás a szövegen. Az 
evangéliumok már nemsokára napfényre kerülnek, 
így folyik a javító munka.» 

Ebből látjuk azonban, hogy mindez nem vonat-
kozik a szentírás eredeti nyelvére és emellett a 
nyelvi oldalt csak közvetve érinti. Inkább történet 
alapon folyik a munka s ez még nem oldja meg a 
nehézségeket. Nem szabad ugyan kicsinyelnünk az 
idevágó munkálatokat, mivel szent Jeromos az 
Újszövetséget görög nyelvből fordította és bizonyára 
a lehető legjobb codexek alapján, mindamellett az 
ő fordításával, bárminő tökéletes szövegű is, nem érvel-
hetünk azok ellen, kik a görög nyelv alapjára helyez-
kednek. 

Ebben a fontos kérdésben egész a legújabb idő-
kig katholikus részről igen kevés történt. Az 1892. 
év — e tekintetben — a biblikus tudományok terén 
határkőnek tekinthető. Ekkor jelenik meg a «Revue 
Biblique Internationale» és Loisy: «Enseignement 
Biblique»-je. Míg azelőtt az exegesist inkább theo-
logikus és apologetikus irányban kezelték, Lan-
grange-el és Loisy-val a kritikus fdologiai irány tört 
magának utat.1 Igaz, hogy más és más irányban. 
Loisy-t ugyanis a túlzásba vitt kritikai irány lejtőre 
vezette. Midőn a szentírást a keletkezési kor milieu-
jére akarta visszahelyezni, eltekintett az egyháztól. 
Langrange ellenben állandóan hangsúlyozza, hogy az 
első milieu mégis csak az egyház. Hiszen a szent-
írás az egyház kezében jelent meg, szavát tehát nem 
lehet figyelmen kívül hagyni, a filologia még oly 
hangos követelődzései ellenére sem. Természetes azon-
ban, hogy az egyház szavának külsőleg nagy tekin-
télyt kölcsönözhet a filologia tanúskodása, mert az 
apologiának, a traditionalis iránynak a bibliai textus 
alapos ismeretén kell nyugodnia. 

Az egyház amint egyrészt elitéli a túlzásba vitt 
filologiai irányt, mert túlságos egyoldalúságra hajlik ; 
úgy másrészt melegen ajánlja a szentírási görög 
nyelv tanulmányozását. így tett XIII. Leo pápa, így 
X. Pius is. X. Pius pápa elrendelte, hogy a semi-
nar iumokban ezt a tudományt behatóan műveljék. 
Az olasz semináriumok tanrendjében a héber nyelv 
mellett ott szerepel a szentírási görög nyelv is. Ami 
nagyon is rendjén van. Eltekintve ugyanis a kérdés 

1 Revue du clérgé Français, lö. Mai. 1908. 

fent vázolt fontosságától, ha lelkesedni tudnak az 
emberek mindazért, mi Sokratesre vonatkozik, mennyi-
vel inkább kell nekünk lelkesedni mindazért, ami 
Krisztusra vonatkozik. 

A pápák buzdító szavainak egyre több eredménye 
mutatkozik. Hozzá kell tennünk azt is, hogy az ása-
tások által nyújtott újabbkori felfedezések is nagy-
ban megkönnyítették az idevágó feladatot. Manapság 
nemcsak protestáns, hanem katholikus részről is 
kellő figyelemben részesül ez a kérdés és az újszövet-
ségi szentírási problémában meglehetősen világosan 
kezdünk látni. Elég legyen itt Boattira hivatkoznunk, 
ki az újabban felfedezett textusok egybevetésével az 
egész szentírási grammatikát feldolgozta és sok 
argumentumot nyújt a biblikus tudománynak. 

Ezek után lássuk közelebbről, hogyan állunk az 
Újszövetség görög nyelvével? Önálló,izolálható nyelv-e, 
vagy sem ? A kérdésnek története van. Különbséget 
kell tennünk a régiek, az újabbak és jelenlegi írók 
véleménye között.1 

A régi keresztények nagy része azt tartotta, hogy 
a szent könyvek csak egyszerű nyelven lehettek irva, 
hogy ebben is különbözzenek a profán irók köny-
veitől, melyek nagy súlyt helyeztek a virágos szó-
noki stílusra. Ezen felfogásukban nyilvánvalóan szent 
Pál is megerősítette őket, ki magát «I§U!)T7]Ç TÖ Xóyq)» 
(2. Kor. 11, 6.) nevezi. Ezért a pogányok gúnyolták 
is a keresztényeket.2 

Csak kevesen akadtak a keresztények között, 
kik arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a szentírás 
nyelve választékos. Nagy Károly idejében némelyek 
dicsérték szent Pált nyelvezete miatt. A renaissance 
és később a protestantizmus idejében újra fölvetet-
ték a kérdést. Ekkor is megoszlottak a vélemények. 
Erasmus, Luther, Melanchton nem tartják tisztának 
a szentírási görög nyelvet. Erasmus ellen Béza lépett 
föl s azt mondja, hogy ha vannak is benne hibák, 
nyelvezete azért tiszta. Hebraizmusok is vannak 
benne, mert sok dolgot nem lehetett máskép kife-
jezni. Akadtak mások, akik annyira kiemelték a 
szentírási görög nyelv tisztaságát, hogy idegenszerű-
séget, különösen hebraizmust egyáltalában nem ismer-
tek el benne. Ezek az úgynevezett puristák. A puris-
ták véleményüket a phrasisoknak és szavaknak a 
klasszikusokhoz való hasonlóságára alapították. Egye-
dül Georgi fordította figyelmét a grammatikai részre 
és az Újszövetség egész tartalmának felépítésére. 

Jelenleg szintén több vélemény van a szaktudó-
sok között e tekintetben. A hebraistikus theoria 
védői leginkább az orosz tudósok. Véleményöket 
röviden következőkben foglalhatjuk össze. A zsidók 
eltanulták a közönséges görög nyelvet, de beszélték 
a héber nyelvet is. így jutottak be héber elemek az 
újszövetségi szentirásba. Eszerint az ó- és űjszövet-

1 Abele Boatti : Grammatica del Greco del Nuovo Testa-
mento p. I. II. Venezia 1910. 

a E>uaij<jia<raxó; <Mpo;, 1909. t. III. 378. 1. 
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ségi szentírás görög nyelve vegyüléke volna a görög 
xotvy], a régi héber és az egykorú aramai nyelv-
nek. Vagyis a szentírási nyelvvel egészen új nyelv 
támadt. 

A dogmatikus tlieoria a szent könyvek sugalmazá-
sából indul ki. Ez is izolálja a szentírási nyelvet, 
csakhogy nem úgy magyarázza, mint a hebraisták. 

A dogmatikus theoria képviselői a következőkép 
indokolják a magok véleményét. 

A szentírás sugalmazva van, tehát nyelvének is 
tökéletesnek kell lennie. Vagyis ezek a mechanikus 
sugalmazás alapján állanak, mely szerint a szavak 
is, sőt talán a pontozatok is, sugalmazva vannak. 
Továbbá azt mondják, hogy nyelvi tekintetben nagy 
különbség érezhető a szentírási görög és a klasszikus 
attikai görög nyelv között. Ezt a két okot elégséges-
nek tartják arra, hogy a szentírási görög nyelvet 
külön, önálló nyelvnek tekintsék. Egész a legújabb 
időkig akadtak, kik az újszövetségi görögről, mint 
valami külön nyelvről, beszéltek. így még 1894-ben 
is Blass Frigyes ezt a véleményt vallotta.1 

Mindezen vélemények képviselői többé-kevébbé 
dogmatikus és apologetikus szempontokból indulnak 
ki és igy nem vihették a kérdést megoldása felé. 
A kérdés csak probléma maradt, abban az arányban, 
mint előbb volt. Abból a tévedésből indultak ki, 
hogy Nagy Sándorral megszűnt a görög nyelv és 
ezért nem tanulmányozták a császári idők textusait. 
Következéskép az ellenvetésekre nem is tudtak ala-
posan megfelelni. Pedig ezek egyre hangosabbak 
lettek. Mindinkább több és több «hibát» vetettek a 
szentirók szemére. Csak a legújabb ásatások által 
fölszinre hozott papyrusok, osztrakák tanulmányo-
zása derített világosságot a kérdésre. A császári 
kornak, a szentírás keletkezésének idejéből szár-
mazó görög textusokat összevetették a szentírási 
görög nyelvvel és ekkor kitűnt, hogy a szentírás 
nyelve, az egykorú görög textusok nyelvével, az úgy-
nevezett xoivY]-val, azonos. Vagyis belehelyezték a 
szentírást keletkezési korának milieujébe és ezzel 
érthetővé tették a szentírási nyelv egyes feltűnő 
jelenségeit. 

Ezzel indult meg az igazi szentírási kritika és 
jelenleg a katholikusok is egyre sűrűbben csatla-
koznak ezen véleményhez. Nekünk is ide kell 
állanunk. 

Ha tehát az újszövetségi görög nyelv természeté-
vel tisztában akarunk lenni, mindenekelőtt ismer-
nünk kell a xoivïj-t. Vagyis azt a nyelvet, mely a 
császári kor papyrusaiban és osztrakáiban olvasható. 

Mindazt, mit a xoivYj-ról tudunk. Boatti nyomán, 
röviden a következőkben foglalhatjuk össze. 

Athén (477. Kr. e.) legyőzi a perzsákat és ezzel 
megalapítja Görögország hegemóniáját. Ezzel egyút-
tal az attikai dialectus kerekedik felül. Ez lesz nem-

1 Deissmann : Licht vom Osten. 42. 1. 

csak irodalmi nyelvvé, hanem közlekedési nyelvvé 
is. Megtörtént az első lépés, hogy világnyelvvé vál-
jon. Nagy Sándor (336—323) nemsokára legyőzi 
Görögországot és székhelyét Macedóniába teszi át. 
Halála után birodalma három részre oszlik: Mace-
donia, Egyptom, Szíriára. Attika minden fényét elveszti 
és küzdelmek szinterévé lesz. Alexandria, Antiochia 
és Pergamus lett az irodalmi és kereskedelmi élet 
központja. Ezen fővárosok görög nyelven beszéltek, 
tanítottak és írtak. A hivatalnokokra nézve is szüksé-
gessé vált a görög nyelv. A görög nyelv ezzel világ-
nyelvvé lett. Ezt azonban már nem lehet attikai 
dialectusnak nevezni. Ez a (xoivrj) lingua communis 
hellenistica, mely a hellenizált népeknél volt haszná-
latban. Amidőn a római birodalom, a többi tarto-
mányokkal együtt, ezeket is bekebelezte, ezt a nyel-
vet is, mint fővárosának, Rómának, díszét elfogadta. 
Miután pedig ez a görög nyelv ekkor világnyelv 
volt, csak természetes, hogy ezen kellett hirdetni az 
evangéliumot is. Az evangélistáknak ezen a nyelven 
kellett irniok, ha minél szélesebb körben akarták 
ismertté tenni a kereszténységet. Az isteni gond-
viselés intézkedése folytán az evangéliumot ugyan-
azon a nyelven és egy sceptrum alatt hirdették. 

Már most az a kérdés, hogy minő sajátságai 
vannak e nyelvnek? E tekintetben nincs egyetértés 
a filologusok között. 

Az egyik vélemény szerint (Chatridakis, Meier, 
Krumbacher) a xotví] alapja az attikai nyelv, de van 
benne a jón dialectusból, sőt egy kevés a többi 
görög nyelvjárásokból is. A másik vélemény szerint 
(Ketzmer, Deissmann), a xoivr] : vegyüléke majdnem 
az összes görög nyelvjárásoknak. Az attikaiból vajmi 
kevés van benne.1 

Nem csatlakozunk egyik iskolához sem. Minden 
iskolának ugyanis többé-kevésbbé megvan azon 
rossz tulajdonsága, hogy nagyon görcsösen ragasz-
kodik bizonyos irányzathoz. Hadzsega Gyula dr. 

Jia Isten létezhetik, bizton létezik• mi.) 
(Leibniz érvének minorja.) 

Legyen szabad tehát, mielőtt egy új ellenvetésre 
térnénk át, ez argumentumok sorát azon bátor sza-
vakkal zárnom, melyekkel A. J. Hewit 1888-ban a 
katholikus tudósok párisi kongresszusán fejezte be 
«Isten létezésének bizonyítása a priori» cimű elő-
adását : «Isten csak mint létezhető gondolható. Az 
Isten lényegéről alkotott fogalmunkban, amennyi-
ben Őt legtökéletesebbnek gondoljuk, előtűnnék Isten 
létezésének igazsága. Az esedékes és szabad dolgok-
ban a lehetőségből a valóságra épen nem szabad 
következtetni ; de a szükségképes dolgokban, a lehe-
tőségből a valóságra nemcsak lehet, hanem kell is 
következtetni.»2 

1 EKXX. cfápos, 1909. 304. 1. 
2 Kiss János dr. fordításában. Bölcseleti folyóirat, 1890. 
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Az imént említett egyetlen ellenvetésről legyen 
hát szó. De Backer 1908-ban Párisban megjelent 
Theologia Naturalisában (22. oldal), megengedi a 
lehetőségből a valóságra vont következtetést, de a 
lehetőséget máskép értelmezi. A lehetőséghez meg-
követeli a lényegi jegyeknek nemcsak gondolatban, 
hanem a valóságban való társíthatását is. Megértése 
kedvéért egy példát! Ha azt akarom mondani, hogy 
a jégpalota lehetőség, tudnom kell, hogy e két do-
log: jég és palota nemcsak a gondolatban állhat 
egymás mellett, hanem a valóságban is, hogy a jég-
nek természete nem ellenkezik azzal, hogy belőle 
oszlopokat faragjanak, házfalakat rakjanak össze. 
Ámde De Backer nem figyel arra, hogy Isten lénye-
gének egy alkotó jegye a valósági lét, ha tehát a 
lehetőségbe az isteni lényeg jegyeinek valóságban 
való társíthatását követeli, azokat már társultaknak 
kell gondolni és már többé nem lehetőségről, hanem 
fizikai lényegről kell beszélnünk. 

Úgy De Backer ellenvetése, mint az előbbiek 
«ratio sufficiens»-e, véleményem szerint, e tévedésnek 
szülötte : ami a megismeréshez szükséges, azt a meg-
ismert dologban is föl akarják találni. Világosabban ! 
Ahhoz, hogy én Isten lehetőségét biztonsággal meg-
ismerhessem és állíthassam, mint alább kifejtem, 
elkerülhetetlen szükséges valami más dolgot meg-
ismernem, mely mint gondolatbeli elégséges ok, 
Istenre vezessen. Lelkünk ez életben végbemenő 
megismerésmódja ezt így követeli. De ha már meg-
ismertem a lényegét, lehetőségét, akkor nincs semmi 
szükségem lehetőségét «ratio sufficiens»-ekkel zavarni. 
Enélkül is következtetek minden logikai hiba nélkül 
létére s Leibniz érvének minorját nem kell tagadnom 
semmi értelmezésben. 

Az ellenkező vélemények legfeljebb csak azt bi-
zonyítják Leibnizzal szemben, hogy Isten lehetőségét 
a posteriori ismerjük meg. Leibniz argumentuma 
ugyanis a priori-nak készült. Isten lehetőségét a 
priori állítja abból az elvből, hogy minden dolgot 
lehetőnek kell tartanunk, mig az ellenkezője be nincs 
bizonyítva. Vagyis más szavakkal, ha egy gondolt 
dolog lényegében ellentmondást nem látok, azt lehe-
tőségnek mondhatom. Ez elv igaz egy olyan dolog-
nál, melyről saját s lényegét kimerítő fogalmunk van, 
ha t. i. a fogalmam a tárgyat olyannak ábrázolja 
egyenesen és pozitive, amilyen önmagában. Fogal-
maink tárgya ugyanis a valóságos lény (eus reale), 
minden gondolatbeli lényt (eus rationis) az előbbiek-
hez való viszonyban foghatunk csak föl. Ha tehát 
egy dolog lényegét alkotó jegyek közt, mely jegye-
ket pozitív értékük szerint fogunk föl, nem látunk 
ellentmondást, föltétlenül állíthatjuk, hogy fogalmunk 
nem puszta agyrém, mely a valóságban soha sem 
létezhetik, hanem hogy a fogalom ábrázolta dolog 
való lehetőség (legalább is belső). 

De ha egy dolgot csak máshonnan vett analó-
giával, távoli hasonlatossággal, átvitt értelmű jegyek-

kel fogunk föl, mely jegyek összege sem adja a do-
log lényegét, mint az önmagában van, hanem csak 
arra elégséges, hogy a dolgot kellőleg jelezve min-
den mástól megkülönböztesse; akkor az a körül-
mény, hogy ellentmondást nem látok, nem elégséges 
a lényeg reális lehetőségének állításához, hanem 
látni és bizonyítani kell, hogy nincs valóban ellent-
mondás. Talán nem vettük eddig észre, talán a do-
log mélyén rejtőzik valami, ami merész állításunkért 
szégyenbe hozna, ha napfényre kerü lne?! Ha vala-
kinek elméje nem lát ellenmondást egy kezdet és 
vég nélküli teremtmény lényegében, nem látja, hogy 
e két fogalom egymást nem túri, van-e joga, kérdem, 
egy ilyen teremtmény lehetőségét állítani ? Bizonyára 
nincs. Tisztán abból, hogy a Szentháromságban nem 
veszek észre ellentmondást, szabad-e ebből bármi 
következtetést is vonnom? Minden theologus nem-
mel felel e kérdésre. Hasonlókép ha Isten csak e 
lényeges tulajdonságait: végnélküli, oknélküli, szük-
ségképeni lény, összetéve nem látunk ellentmon-
dást az iránt, hogy e tulajdonságok együtt létezze-
nek, nem állíthatjuk a lehetőséget, mert a fölsorolt 
fogalmak mindenike az ellenkezőnek tagadásából 
ered s nem látjuk oly világosan, amit jelentenek, 
mintha a tárgyat saját fogalmával fejeznők ki.1 

Isten lehetőségét tehát nem a priori, Leibniz elve 
alapján sem, hanem csak a posteriori ismerjük meg 
s azért az érv nem egyéb, mint együj^e az Isten létét 
bizonyító a posteriori érveknek. 

Úgy látszik Leibniz is hajlott e véleményhez, 
bármennyire is törekedett a kérdésben levő lehető-
ség a priori megismerését igazolni. Saját szavai : «Ha 
az önmagától való lény lehetetlenség, akkor a tőle 
függő összes lények is nem egyebek lehetetlenség-
nél, mert elvégre is egy önmagától való lény által 
létezhetnek; s így semmi sem léteznék. így gondol-
kozva, egy második fontos föltételes mondathoz 
érünk, melyet így fejezhetünk k i : ha nem létezik 
önmagától való lény, nincs semmi lehetőség.»2 Leib-
niz érve ezek szerint a következő syllogismusra 
vezethető vissza: Ha Isten nem létezik, semmi lehe-
tőség nem létezik. De sok lehetőség létezik. Tehát 
Isten is létezik. Ez azonban nem újság előttünk. 
A lehetőségekből vont a posteriori argumentum ked-
venc érve volt Platónak és sz. Ágostonnak. 

1 (Lásd Matthiussinál bővebben fönt idézett könyében.) 
Sőt mi több, ha Isten egyéb tulajdonságait is szemügyre 
vesszük, hogy valami módon magába foglalja a kiterjedést, 
az anyag tulajdonságait és ha ezekhez hozzávesszük lénye-
gének egyszerűségét, tiszta ténylegességét, aligha maradnak 
legalább is látszólagos ellentmondás nélkül. Tehát annál in-
kább nem állítható lehetőnek a priori Isten lényege. 

2 «Si l'être de soi est impossible, tous les êtres par 
autrui le sout aussi : puis qu'ils ne sont, enfin que par 
l'être de soi ; ainsi rien ne sourait exister. Ce raisonne-
mant nous conduit a un autrimportante proposition modal. 
Ou la pourrait enoncer ainsi : Si l'être nécessaire n'est point, 
il u'y a point d'être possible.» Idézve Honthemnál. 
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A Leibniz-féle érv természetének ilyetén való 
eldöntése nélkül tökéletlen maradt volna e dolgo-
zat. Most tehát előttünk az egész tan. Belátjuk a 
posterioi'i Isten lehetőségét s ebből, ha valaki állítja, 
nem tagadhatjuk a valóságra való következtetést. 
Mivel pedig e lehetőség megismerése nem könnyű, 
ez érv nem örvendhet azon kedveltségnek, mellyel 
a többi Isten bizonyítási érveket fölkarolják. 

Leibniz Descartes érvét akarta kijavítani. Des-
cartes pedig szent Anzelmét újította föl. Térjünk 
vissza tehát e szent doktorhoz. Miért is csüngött 
annyira argumentumán ő, ki a «Monologiumban» 
oly szépen adja elő a Schola szokásos öt érvét? 
Mint maga írja Gaulionak, a XII. század Kantjának, 
könyvére válaszolva, oly érvet keresett és kapott, 
mely az istentagadót könnyen meggyőzi.1 «Argumen-
tum in promptu est» és «sic facile refelli potest 
insipiens.» 

Manapság is van elég ember, ki az örök igaz-
ságot nem akarja látni. Praktice sokban követi, de 
az igazság előtt vak. Nincs itt szükség új argumen-
tumra! Nem az igazság fénye vakítja meg az ilyen 
ember szemét, hanem a szenvedély borítja be sötét 
leplével, hogy teremtett elme lássa a Napok Napját. 
Föl kell nyitni az ilyen embernek a szemét és úgy 
látszik, többet kell szivének, mint eszének meghódí-
tására törekednünk. A modern istentagadó is érzi, 
sejti lelke mélyén az igazságot, de vagy azt beszéli 
be magának, hogy csak puszta érzelem, vagy lelki-
ismerete kiáltó szava elől a természettudomány 
szárnya alá menekül s a «modern tudomány» nevé-
ben száll szembe Teremtőjével. A jelszavait törjük 
össze az ilyen «tudósnak», ki a nagy magyar püspök 
szavai szerint «úgy tesz, mint aki a természettudo-
mányokra szeretne támaszkodni s az exakt tudás 
káprázatával akarja elhitetni a dilettáns tömeggel, 
hogy pünkösdi királysága a természettudomány által 
fölvirradt igazság országa.» Holott «a természettudo-
mányokra való hivatkozás-Isten léte ellen szédelgés-
nek bizonyul s nincs egyetlen természettudós, ki a 
tudományból elvet vagy tényt emlegethet Isten léte 
ellen.»2 A saját fegyverét kell az ilyen istentagadó 
ellen fordítani. Ha lelke nem tud fölemelkedni a ter-
mészet gyönyörű berendezett voltából a végtelen 
bölcs Alkotóhoz, tagadja létét a természettudomány 
alapján, olvassa el a hitetlen Diderot «Pensées sur 
l 'interprétation de la nature» cimû munkájának vé-
gén a hivő imát : «S'ai commencé par la nature 
qu'ils ont appelé ton ouvrage, et je finirai par loi 
dout le nom sur la terre, est Dieu.»3 Ha a vak erők 
összhangszerű működéséből nem akar a hatalmas 
Művészre következtetni, hallgassa meg Oerstedtet, 
ki saját kérdésére: «Honnan e harmónia ?» így felel : 
«E törvényeknek egy közös okuk van, ki az első ok, 

1 Contra Gaul. lap. XIII. 
2 Prohászka : Isten és a Világ, 6. és 7. oldal. 
3 Fargesnél : L'Idée du Dieu, 251. oldal. 

az első erő, aki egyszóval : Isten (en un mot, qui est 
Dieu).1 Végre be fogja látni, hogy az igaz tudo-
mánynak soha sem volt föladata Isten ellen küzdeni, 
hanem Istenhez vezetni; hogy a tudomány hivatása 
Keppler örök igaz szavaival: «Föltalálni a Teremtő 
nagy gondolatait». 

Értelmi képességünk különböző, de egyben meg-
egyezik a paraszté és a tudósé: egyaránt eljuthat a 
természetből az élő Isten ismeretére, Ki annyira 
létezik, hogy szűk emberi elménknek elcg" meg-
ismerni a lehelőségét arra, hogy létére biztos követ-
keztetést vonjon, Kit létezőnek gondolt minden em-
ber, Kit választott népe rettegve «Jehovah» : «Aki 
van»-nak nevezett és Ki mivoltát e szavakban jelen-
tette ki Mózesnek : «Ego sum, qui sum.» 

Rejőd Tibor dr. 

' pozsonyi nemzeti zsinat 1822-ben. (in.) 
4. A zsinat ünnepélyes megnyitása 1822. szept. 

8-ra volt hirdetve, de a zsinatra meghívottaknak 
már 7-én kellett Pozsonyba érkezniök, mert a meg-
nyitás előestéjén előkészítő gyűlés volt. A zsinatra 
eljött 82 tag, vagy mint nevezni szokták, zsinati atya. 
Törvényesen képviselve volt 19 egyházmegye. Sze-
mélyesen megjelent 7 latin szertartású és 4 görög 
szert, megyés püspök. Három árva egyházmegyét a 
helynöke képviselte, öt betegeskedő püspököt a meg-
bízottjuk helyettesített. Hivatalosan megjelentek azon-
kívül még a címzetes fölszentelt püspökök, a kápta-
lanok kiküldöttei, a szerzetes-rendek tartomány-fő-
nökei, a püspöki lyceumok igazgatói és tanárok. 

A szept. 7-én este tartott előkészítő gyűlésen az 
összes zsinati atyák résztvettek és itt fölolvasták a 
szombathelyi püspöknek a királyhoz intézett levelét, 
nemkülönben a király és prímás között váltott leve-
leket. Tiltakoztak a königsbergi egyetem rágalmazó 
röpirata ellen, mely a katholikusokra ráfogja, hogy 
a konvertitáktól babonákkal teli hitvallást követel-
nek. Azután megállapították a tárgyalások rendjét és 
a zsinat szervezetét. E szeiint a zsinati atyák öt bi-
zottságba voltak beosztva. Mindegyiknek az élén egy 
püspök állott, mint elnök. Az öt bizotlság között 
felosztották a tárgyalás alá kerülő 8 pontot. A bi-
zottsági üléseken azután megalkották véleményöket 
és írásba foglalva az általános gyűlés elé terjesztet-
ték. Megjegyzendő azonban, hogy a bizottságok tár-
gyalása mindig a beérkezett egyházmegyei vélemé-
nyek tekintetbevételével indult meg.2 

1 Fargesnél: L'Idée du Dieu, 255. oldal. 
2 Az I. bizotlság elnöke Klobusiczky Péter, kalocsai 

érsek volt. Ennek az 1. pont, t. i. az erkölcsösség helyreállí-
tásának eszközei, volt kiosztva. — A II. bizottságban Király 
József, pécsi püspök elnökölt. Ez a szentirás Káldy fordítá-
sának újból való kiadásáról tárgyalt. — A III. bizottság élén 
Esztcrhnzy Lajos, rozsnyói püspök állt. Ez a tanügyet és az 
Augustineum ügyét kapta.— A IV. bizottságban Raffay Sándor, 
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Amit aztán az összes zsinati atyák részvételével 
az általános gyűléseken határozatul kimondták, azl 
az ünnepélyes gyűléseken, mint kötelező zsinati ha-
tározatot kihirdették. Ilyen ünnepélyes ülés öt volt 
tervbe véve. De mivel az egyes ünnepélyes ülések 
között legalább egy hét tanácskozási idő volt, né-
melyek nagyon hosszúnak találták a zsinat tartamát 
és azért csak négyet tartottak. így a zsinat szept. 
8-tól okt. 16-ig tartott. 

Az ünnepélyes megnyitás szept. 8-án volt az 
Üdvözítőről nevezett templomban. A prímás celebrált 
és utána megnyitó beszédében reá mutatott, hogy 
most sokkal nagyobb szükség van zsinatokra, mint 
a reformáció korában volt, mert akkor a hitnek csak 
egyes igazságait támadták, most pedig maga a vallás 
forog veszélyben. A felvett anyag tárgyalásában azon-
ban óvatosságot ajánlott, mert némely pont Őszent-
sége jogait érinti. A hitvallást mindnyájan letették. 
Mindjárt kihirdették az első határozatot is, mely 
ocsmány rágalomnak minősíti a königsbergi egye-
tem említett ráfogását. 

5. Ezután az egyes bizottságok munkához láttak. 
Addig, míg a bizottságok a kiosztott anyag feldolgo-
zásával voltak elfoglalva, természetesen sem általá-
nos, sem ünnepélyes ülés nem volt. Elsőnek az a 
bizottság készült el, mely a szentírás magyar fordí-
tásának újból való kiadásával foglalkozott. Szept. 
12-én már írásba volt foglalva a véleménye. A bi-
zottság a beérkezett sokféle vélemény között a Káldy-
féle fordítás mellett foglalt állást oly értelemben, 
hogy azt teljesen az eredetijében kell fenntartani. 
Még az egyes szavakon se kell változtatni. A javí-
tások csak a helyesírási- és sajtóhibákra szorítkoz-
zanak. Nagyon helyes okát is adja ezen álláspont-
jának abban, hogy a magyar nyelv most van for-
rásban (nyelvújítás) és épen azért nem alkalmas 
arra, hogy új fordítást csináljanak.1 

Szept. 19-re újabb két (III. és V.) bizottság fe-
jezte be munkálatait . A III. bizottságnak kellett volna 
utat-módot ajánlani arra vonatkozólag, hogyan le-
hetne a pesti egyetem két theologiai tanára közt ki-
élesedett vitát szépszerével elintézni. Ugyanis Jahn, 
a bécsi egyetem biblikus tanára, az ő racionalisz-
tikus szentírásmagyarázatának a pesti egyetemen is 
talált lelkes követőt Tumpacher személyében, akinek 
viszont heves ellenfele volt Alber tanár. Az isteni 
gondviselés megkönnyítette a bizottság munkáját , 
mert még a zsinat előtt Tumpacher tanár meghalt. 
De hogy a jövőben ilyen botrányok többé elő ne 
fordulhassanak, a bizottság azt kívánja határozat 
gyanánt kimondani, hogy az egyetemi theologiai ta-

gyakovári püspök elnöklete alatt a misék redukciójáról és 
az egyházi bíráskodás rendezéséről tárgyaltak. — Az V. bi-
zottság tanácskozását a szerzetes-rendekről Wurum József, 
nagyváradi lat. szert, püspök vezette. 

1 Acta s. Synodi Nationalis R, Hung. (Manuscriptum) 
123-132 pag. 

nárok kötelesek előadásaikat kívánatra a prímásnak 
vagy a legöregebb érseknek bemutatni. Ezzel kap-
csolatosan azt is ajánlotta, hogy a pesti egyetem 
theologiai tanárai írjanak olyan tankönyveket a pap-
növendékek számára, melyeket az egyetemen és a 
lyceumokban egyaránt lehessen használni. A theo-
logiai tanárok számára pedig négy és kétéves kor-
pótlékot akar megszavaztatni olyformán, hogy az első 
négy tanári év után 100 forinttal, azután minden két 
év után 50 forinttal kapjanak többet.1 

A második pont, mely e bizottságra volt bízva, 
a bécsi Augustineum ügye. Ezen intézetbe theologiai 
tanulmányaikat elvégzett és fölszentelt papokat szok-
tak a püspökök küldeni azon célból, hogy az egye-
temen a theologiai tudományokban tovább képezzék 
magukat és a doktoratust megszerezzék. A királynak 
kimondott kívánsága volt, hogy a nemzeti zsinaton 
a magyar püspöki kar olyan alapot hozzon össze, 
amelynek jövedelméből évenkint legalább 10 magyar 
pap élhessen ezen intézetben. De a magyar püspökök, 
amint a bizottság a beérkezett egyházmegyei véle-
ményekből megállapította, épen nem lelkesedtek az 
Augustineumért. Nemcsak hogy áldozatot hozni vo-
nakodtak az alap megnagyobbításáért, hanem föl-
mentést kértek, hogy ne kelljen egyáltalában pap-
jaikat ideküldeni. Mert akik itt voltak, megszokták 
a nagyvárosi szórakozásokban bővelkedő életet és 
ha a lelkipásztorkodásba küldi őket püspökük, elé-
gedetlenek a csekély jövedelemmel és csak terhére 
vannak a főpásztornak. Azért a püspökök tiltakoz-
nak az ellen, hogy őket ezen alap érdekében évi 
adományokra kötelezzék.2 

Az V. bizottság szintén szept. 19-re készült el 
véleményével, mely a szerzetesi fegyelem helyreállí-
tására vonatkozott. Már maga a feladat, hogy a 
szerzetesek rendszabályait a megváltozott korviszo-
nyoknak megfelelően átalakítsák, kényes pont. Ezt 
csak a pápa teheti meg, nem egy nemzeti zsinat. 
A bizottság azonban nem-volt erre tekintettel, hanem 
nagy buzgósággal dolgozta ki ajánlatait a szerze-
tesek fegyelmének visszaállítására vonatkozólag. így 
a ciszterciták, premontreiek és bencések, mint tanító-
rendek számára új rendi szabályokat alkottak, melyek 
új hivatásuknak jobban megfelelnek. Ezen új rendi 
szabályokat akarja a nemzeti zsinat által kötelezők-
nek kimondatni, anélkül, hogy a pápa megkérdezé-
sét szóba hozná. Az irgalmas-rendiek magyar tarto-
mányát az osztrák tartománytól elválasztja a király 
s nem a pápa engedelmével. Hozzájárul azon királyi 
rendelethez, mely a szerzetes-rendeket eltiltja a saját 
rendfőnökükkel való érintkezéstől, ha az külföldön 
lakik. Ügyes-bajos dolgaikban a rendfőnök helyeit a 
püspökhöz utasítja a szerzeteseket. A tanító-rendek 
tagjait önhatalmúlag fölmenti a breviáriumnak kó-

» Acta s. Syn. Nat. R. Hung. (Mscrpt.) 133—139 pag. 
2 Id. mű 140—147 pag. 
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rusban való elmondásától. Ezen ajánlatok mind 
zsinati határozatokká lettek. Nem lehet tehát csodálni, 
hogy az ilyen zsinat határozatait, mely annyira meg 
volt mételyezve a jozefinizmus szellemétől, a pápa 
nem hagyta jóvá.1 

Ezen három bizottság véleménye szept. 24-én 
általános gyűlésen került tárgyalás alá, ahol az 
említett javaslatokat sok egyébbel együtt mint hatá-
rozatokat mondták ki. 

Szept. 29-én pedig a második ünnepélyes ülés 
volt, melyen ezen zsinati határozatokat kihirdették. 
Érdekes külső fényt kölcsönzött ezen ünnepélyes 
ülésnek, hogy Stanich körösi görög kath. püspök 
görög szertartás szerint celebrált szent misét. Az 
ünnepi szónok ez alkalommal Eszterházy Lajos, 
rozsnyói püspök volt. 

6. A IV. bizottság ugyan már szept. 23-án készen 
volt és a szept. 24-iki általános gyűlésen szintén 
tárgyalták munkálatát, de az elfogadott határoza-
tokat csak a harmadik ünnepélyes ülésen hirdették 
ki. Feladata az egyházi bíráskodás egyforma rende-
zése az egész országban volt. Hatalmas tervet nyúj-
tott be, mely azonban csak úgy hemzseg a királyi 
rendeletektől. Ez a bizottság járt legrosszabbul a 
munkájával. Az egyik részét a zsinati általános 
gyűlésen elvetették, a másik részét pedig kiadták a 
a nyitrai püspöknek űjból való átdolgozása végett.2 

Másik feladata az volt, hogy az eltörölt szerzetes-
rendeknél alapítványozott szent misék számát csök-
kentse. Ismét egy a pápa jogaiba való illetéktelen 
beavatkozás. A király kívánsága volt ez is, mert 
szerinte az eltörölt rendek elkobzott javaiból létesí-
tett vallásalap elégtelen arra, hogy az alapítványozott 
szent misék elvégzéséről gondoskodjék. De a bizott-
ság nem látta annak szükségességét fennforogni és 
azért nem is teljesítette a király kívánságát. Ezzel 
azonban elárulta azt, hogy a zsinatot illetékesnek 
tartja a redukcióra. Az eltörölt ágostonrendieknél 
alapítványozott, de elhanyagolt misék elengedéseért 
azonban a pápához utasítja a zsinatot, hogy tőle 
kérelmezze.3 

A második és harmadik ünnepélyes ülés közé 
esett a prímás születése- és a király nevenapja. Ezen 
napokat is kellően megünnepelte a zsinat és okt. 
6-án volt aztán a harmadik ünnepélyes ülés, melyen 
a IV. bizottság munkálatára vonatkozó határoza-
tokat és a III. bizottságnak a theologiai tanulmányok 
egyöntetűségére és a theologiai tanárok fizetésére 
vonatkozó fent már ismertetett határozatait hirdet-
ték ki. 

Azt hiszem, a mai katholikusokat érdekli a múltba 
való ez a visszapillantás. így néz ki az egyház, ha a 
világi hatalom avatkozik bele a vallás dolgaiba. 

Pál Mátyás dr. 
1 Acta s. Syn. Nat. 272-298 pag. 
2 Nachrichten etc. 78 pag. 
s Acta s. Syn. Nat. 205-240. pag. 

Budapes t . Programm, vagyis tervezet Magyarország- "Egyházi 
ban a filozoíiai művelődés emeléséhez. így lehetne azt . . , 
a rektori beszédet rövidesen jellemezni, amelyet Kiss ° 
János dr., t. e. ezidei R. M., az egyetem dísztermében k r0nikö-
tény es közönség előtt multhó 17-én felolvasott. A hittudo-
mányba bevezető bölcseletnek jelenlegi úttörő szaktanára 
nem a legelső, aki a magyar bölcseleti művelődés érdeké-
ben nálunk szót emelt.Abuzdítás eziránt,hogycsakamult 
századba, a M. Tud. Akadémia alapításától kezdődőleg, 
tekintsünk vissza, egész hosszú sorát jeleseinknek tünteti 
fel, Balogh Páltól1 és Hetényitől,2 Szontagh Gusztávon,3 

idősb Horváth Cyrillen,4 Erdélyi Jánoson,6 Somogyi 
Károlyon,6 Brassai Sámuelen,7 Domanovszky Endién,8 

Velenlszéy Mór9 dr.-on s másokon át egész napjainkig. 
Kívánatos most már igazán csupán az, hogy Kiss János 
dr. felszólalása utolsó szó legyen nálunk a nemzet filo-
zófiai művelődésének ügyében és a szót — végre tett 
kövesse, vagyis a kormány tegyen úgy, mint legújabban 
az iljúság testi nevelésével tette, hogy arról Gerenday 
György 10 év előtt beadott tervezete alapján törvény-
javaslatot készített s az már ő felsége kabinetirodájá-
nak asztalán fekszik. 

Hanem hát mit is javasol Kiss János dr. a magyar 
értelmesség fokozottabb teljes bölcsészeti művelődése 
érdekében ? Hic rhodus, hic salta ! Jó lesz ezt ismételni 
s azontúl is addig emlegetni, míg a szó — tetté nem 
válik. 

«Kétséget nem szenved — úgymond — hogy minden 
tudományág s egyetemünk mind a négy karának tudo-
mányszaka nagy hasznot merítene a bölcseletből, sőt 
ennek segítségét nem nélkülözhetik. Bizonyára elégséges 
ok ez arra, hogy a magyar tudományosság minden 
barátját s a tudományegyetem minden polgárát« bölcselet-
tudomány felkarolására ösztönözze. 

Ne mondja senki, hogy a magyar embernek nein 
való a bölcselettudomány. Ami a tudományos működés 
feltétele és betetőzése, az minden nemzetnek való, mely 
művelődni akar, tehát a magyarnak is. Azt se gondolja 
senki, hogy a magyarnak nincs elég képessége a böl-
cseletre; épen ellenkezőleg, mélyen járó és igen józan 
esze van, mely amidőn a bölcseleti kérdések méltatására 
képessé teszi, egyútlal a szertelenségcktől és különleges-
ségektől megóvja. A büvösbájos magyar nyelv is igen 
alkalmas a bölcselet müvelésére, mert nagy képzettségé-

1 Philosophiai pályamunkák 1. köt. 1835. 
2 A magyar philosophia történetírásának alaprajza. Uj Tdtár 

1837. 2. köt. 7B-164. 1. Magyar Parthenon, Pest, 1853., a M. T. Akad. 
Értesítőjében. 

3 Propylaeumok a magyar filozofiához. 1839. A magyar filozó-
fiánk és jelleme. Akad. Székfogl. beszéd. 

4 Több értekezés. 
5 A lia/ai bölcsészet jelene. Sárospatak, 1857. Előbb I—VIII. 

cikkely a «Pesti Napló» tárcájában, utóbb XVI cikkelyre kibővítve, 
külön vaskos munka. Hetényi és Szontagh «egyezményes» «magyar» 
bölcseletének finom ledorongolása a német cazonossâgi» idealizmus 
tiszteletére, amely idealizmusban a" filozófia végre «férfi korát» érte 
el — Erdélyi szerint. 

6 A bölcsészet lényege és feladata. Akad. székfogl. értekezés 
1858. ápr. 18. «Nagy feltűnést keltett.» 

' Módszer és némi alkalmazásai. Akad. felolvasás. Megjelent 
3 részben a M. T. Akad. Értekezéseiben. 1869. 

8 A bölcsészet szükségképeni tudomány. Székfoglaló értekezés. 
Megjelent ugyanott 1872. 

9 A bölcsészet jelentősége a jelenkorban és a jövőben. Budapest 
1878. 
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nél fogva minden bölcseleti fogalmat könnyedén és 
szabatosan s e mellett törvényeik épségben tartásával 
kifejez, mint erre nagyszámú példánk van olyanoktól, 
kik a bölcseletet is értik, meg a magyar nyelv törvé-
nyeit és szókészletét is ismerik. 

A magyar embernél a bölcselkedésnek, valamint a 
magyar bölcseleti nyelv művelésének akadálya nem a 
képesség hiánya szokott lenni, nem is a nyelv alkal-
matlansága, hanem a legkisebb erőkifejtés elve, aminek 
nagyon hamar meghódol, népiesebben kifejezve : a 
kényelemszeretet. Erről azonban tudományosságunk, 
művelődésünk alapossága érdekében le kell végre mon-
danunk. Ha a régi és újabb idők bölcselő nemzeteinek, 
egy görög, egy német, francia és angol nemzetnek dicső-
sége hatással nem volna reánk ; ha egy Sokrates, Plátó, 
Aristoteles, Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás, Bacon, 
Descartes, Leibnitz, Kant és más korszakos bölcselkedők 
nevei nem keltenék is fel bennünk a vágyat, hogy e 
kiváltságos gondolkodók társaságában magyar embert 
is tiszteljen a világ : maga a tudomány szeretete s a 
nemzeti tudományosság becsülése elég ok arra, hogy, 
bár erőnk megfeszítésével jár is, tanulmányainkat bölcse-
leti alapra helyezzük. 

Nevezetesen egyetemünkön történjék meg minden 
a bölcselet müvelésére. 

A bölcseleti karon, mely elsősorban van hivatva ez 
alapvető tudomány ápolására, találjon helyet a bölcselet 
minden része s ugyanott nyerjen méltatást minden 
jelentős bölcseleti munkálkodás, mit a történelem elénk 
tár. Jusson szóhoz ezen a karon elsősorban az első 
fiíozofia, melyet ma metafizikának nevezünk. Ez van 
hivatva a legáltalánosabb fogalmakat és elveket tisztázni 
s a világnézet kialakulására alapot adni; enélkül a böl-
cselkedés nem egyéb embryoszerü kezdeményezésnél 
kitéjlődés nélkül s romhalmaznál oszloptartó gerendák 
és szilárd oszlopok híján. 

Ugyancsak egészen természetszerű, sőtkiáltószükség, 
hogy a bölcseleti karon tüzetes tárgyalást nyerjen az 
Aristoteles-féle s az ehhez hü, úgynevezett scholastikus 
bölcselet, mely az emberi gondolkodás történetében 
óriási szerepet játszik. Igaz, hogy ezt a szerepet vala-
mikor kicsinyelték s némelyek még ma sem ismerik 
eléggé, hiszen a bölcseleti irodalom telve van róla 
alkotott téves Ítéletekkel, sőt a bölcselet egyes remek-
íróinál is vastag tévedésekkel találkozunk erről a bölcse-
letről. Ámde ezek a tévedések ma már oszladozóban 
vannak, a scholastikus bölcselet igaza mindjobban ki-
világlik, a bölcselettörténeti bírálat kezd neki igazságot 
szolgáltatni s kezdik a bölcselők ezt a rendszert becsülni; 
méltó, hogy ebben a nagy munkában, — mely egyrészt 
azt tisztázza, mi valójában a Scholastika, másrészt azt 
állapítja meg, helyes-e ez a bölcselkedés — a kiváló 
scholastikus Pázmány Péter alapította budapesti kir. 
magyar tudományegyetem bölcseleti kara is kivegye a 
részét. Ehhez járul az a szempont, hogy aki a scholas-
tikát tanulmányozni akarja, joggal elvárhatja, hogy a 
bölcseleti karon érdemleges tájékoztatást nyerhessen. 

Igaz, azt mondhatja valaki, mondották is, hogy a 
scholastikát előadják egyetemünk hittudományi karán. 
Ámde ez két okból nem elég. Először azért, mert ezzel 
nem értük el a bölcseleti kar teljességét; másodszor mert 
n bölcseletet a hittudományi karon a hittanhallgatók 

igényeinek szemmeltartásával tárgyalják, tehát a hit-
tudományra folyton alkalmazzák, ami a bölcseletkari 
hallgatók igényeinek — legalább teljesen — meg nem 
felel. 

Kívánatos továbbá, hogy a bölcseletet necsak a 
bölcseleleti kar, hanem a többi karok hallgatói is tanul-
mányozzák, mint erre több rektor-elődöm : Margó 
Tivadar, Hunfalvy János, Klinger István, Breznay Béla, 
Schnierer Aladár és Rapaics Rajmund is felhívták őket. 
Hozzáteszem ehhez, hogy a hittudományi karon tartott 
bölcseleti előadásokon is szivesen látják a többi kar 
hallgatóit. A latin előadási nyelv se riasszon senkit 
vissza, mert a bölcselet legnagyobb részét ott is magyarul 
adják elő, mint azt a tanrend feltünteti. Azt is igen 
ajánlatosnak tartom, hogy az ifjúság önképzést célzó 
egyesületeiben bölcselettudományi tételekkel is foglal-
kozzék. 

És ha az egyetem keretein túl szabad egyetlen kirán-
dulást tennem, nagyon kívánatos volna, hogy már a 
középiskolai ifjú tájékozódást szerezhetne egyes metafizikai 
fogalmakról ; hozzátartoznék ez ahhoz a bölcseleti propae-
deutikához, mellyel az ifjút a főiskolára akarjuk bocsá-
tani. Am ha ez a gondolat ma idegenszerűnek vagy 
időszerűtlennek hangzik, az bizonyára elviselhető lesz, 
hogy legalább a gondolkodástant és a lélektant magában 
foglaló propaedeutikában ne idegenkedjünk minden 
metafizikai gondolattól. 

Ne sajnáljuk azt a fáradságot, amellyel akár a böl-
cselet tökéletesebb művelését célzó tanügyi intézkedések, 
akár maga a bölcselet tanulmányozása járnak, mert a 
bölcselet müveléséért nagy lesz a jutalom» . . . Úgy 
legyen ! 

Berl in. A bécsi eucharistikus világkongresszussal 
kapcsolatosan — a katholikus egyház ellenségei saját-
ságos nyilatkozatokban adnak kifejezést vélekedésöknek. 
Az antikatholikus világ e tekintetben valóságosan két 
véglet közt vergődik. Egyfelől kicsinylés és gúny, más-
felől irigység és rosszul palástolt félelem tárgya a ka-
tholikus egyház tevékenysége a világban. Egyfelől azt 
mondják : vége a bécsi eucharistikus rövid dicsőségnek ; 
a pápaság és az egyház visszasülyedt a maga minden-
napi tehetetlenségébe, az őket környező ellenséges világgal 
szemben. Ebben a gúnyolódásban a francia szabadgon-
dolkodók járnak elül. «Mit csinál a pápa és az egyház, 
miután az eucharisztikus dicsőségnek vége szakadt», 
kérdi egy francia hitetlen lap. «Miséz, prédikál, procesz-
sziókat tart. Vájjon mindezek előbbre viszik-e a köz-
jólétet? Vagy hát vegyük az enciklikákat. Mik ezek 
egyebek, mint irott prédikációk. És a zarándoklatok? 
Ezek nem egyebek, mint messzire tett processziók. És 
a nagymisék ? Azok nem egyebek, mint a kismiséknek 
meghosszabításai. Hogy gondolatunkat teljesen kimond-
juk : mindez nem egyéb, mint időpazarlás». 

így gúnyolódik a francia hitetlenség! Az elvakult 
emberek nem látják azt az óriási szellemi munkát, 
melyet az egyház a keresztény civilizáció szellemének 
fenntartásában és terjesztésében a lelkek mélyén kifejt. 

A német protestantizmus egészen máskép gondol-
kodik és viselkedik. Érdekes és tanulságos példa erre 
Bezzel bajorországi legfőbb protestáns egyházi tanácsos, 
vagyis a bajor protestáns legfőbb hatóság feje. Lipcsében 
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minap mondott beszédében Iíezzel így nyilatkozik a kath. 
egyházról : 

«A katholikus egyház dolgozik; ezt el kell róla 
ismerni. És mily céltudatosan dolgozik a kereszténységért 
a maga véleménye szerint,1 amelynek őszinteségében 
kételkedni távol van attól, hogy «evangelisch» legyen ! 
Ezelőtt tudományosság tekintetében hátramaradottságát 
professzori szánalommal kifogásolták. Én azt tartom, 
hogy nincs feladat (Problem), melyet kutatása ne érintett 
volna. A hitvédelem Hettingerben, Weiszban, Schanz-
ban, Schellben fényes nevü védőkre talált, kiknek oly 
illetékes bírálók, mint Luthardt és Zöckler, állítottak 
ki megtisztelő bizonyítványokat. Ami a bölcsészeti éles-
elműséget és az eszmékben való gazdagságot illeti, az 
említettek müvei semmi tekintetben sem állnak a tekin-
télyes protestáns szerzők müvei mögött. Amit Angelo 
Secchi a teremtés müvének nagyságáról írt értekezései-
ben és a még most is élő másik jezsuita, Wasmann, 
a hangyák életének isméjében teljesített, midőn a ter-
mészettudományok eredményeit hittudományi mélyí-
téssel használták fel, — az feledhetetlen marad . . . 
A katholikus egyház minden téren felkelti tevékeny-
ségét. Az apácáknak megengedi, hogy tudományos elő-
adásokat hallgassanak az egyetemen, és így képzőin-
tézeti tanárokká sőt főtanítónőkké (Oberlehrerin) képezze 
ki őket. Más szerzetesnők háztartási képzőkbe járnak 
tanulni, hogy a női működésnek abban az ágában 
lehessenek okleveles tanítónők. Aldozópapok jogi lec-
kéket hallgatnak, hogy püspöki kúriákban s irodákban 
hasznos szolgálatokat végezhessenek vagy a parlamen-
tekben segítsék elő az egyház javát. 

Semmi, még oly kellemetlen követelését az államnak 
sem kerülik meg; teljesíteni igyekeznek valamennyit; 
míg evangelikus részről a tölmentések iránti kívánalom 
nem akar elnémulni. A kath. nevelőintézetek kitűnően 
vannak berendezve és a legmesszebb menő kívánal-
maknak készek megfelelni. Az ő nevelésök szabadságnak 
és törvénynek egyaránt igyekszik megfelelni. Kivált-
képen a jezsuiták iskolái és internátusai állnak nagy 
jóhirben. Mintaszerű dolgot végeznek a Cecilia-egyesü-
letek, Habért regensburgi Palestrina-iskolája. A beuroni 
bencések oly művészi iránynak törtek utat, amely irány 
Fiesolera emlékeztet. A világi és szerzetes papoktól végzett 
lelkipásztorkodás komoly mérséklettel igyekszik az elér-
hetőt elérni, a megvalósithatót szem elől nem téveszteni. 
A politikai katholicizmus mellett, mely harcban és 
ótalomban igyekszik céljaira, oly nemes, mélyen vallá-
sos misztika (itt aszketika) virágzik állandóan (blüht 
und bleibt), amely Saileréhoz és Diepenbrockéhoz mérve 
(kik a XIX. század elején tündöklöttek a lelki élet 
mezején) nem azonosságtalan (nicht wesensfremd). Ami 
a tisztaságelleni harcot illeti képben és írásban, továbbá 
ami a társadalmi kérdés olyatén megoldására való tö-
rekvést illeti, mely a finomított testiség és a nyilt sze-
mérmetlenség ellen küzd : — mindezekben a kath. egy-
ház a legelső sorban áll. Ehhez még meg kell vallani 
azt is, legalább ami a német katholicizmust illeti, hogy,2 

ami az evangelikus (értsd : protestáns) érzület meg nem 

1 Az itt megszólaltatott protestáns előkelőség magáról véve 
példát, a katholicizmusról úgy beszél, mintha itt is minden csak véle-
mény volna, mint náluk. 

2 Hát e tekintetben, ami a más vallásúak vallási érzelmeinek 

sértését illeti, komolyság uralkodik benne. . . Épen az, 
amitől jámbor és történetileg tájékozott püspökök, He-
fele és Ketteler, egyházukat féltették (vonatkozik a pápai 
tévmentességre), éppen az a katholicizmust egy világ-
uralmi eszmében újból összébb zárta és forrasztotta.» 

íme így gondolkozik és így itél a német protes-
tantizmusnak egy vezető embere a katholicizmus élet-
erejéről és eucharistikus kongresszusokon kívül is 
mindennap érezhető tevékenységéről és hatásosságáról. 

— ;/ — l a . 

Tájképek' XVIII. Rajzolja : Mester. 

A R ó z s a f ü z é r . A . . . i püspököt nemcsak me-
gyéjében, de országszerte úgy ismerték, mint a ke-
gyeletes, ősi tárgyak nagy gyűjtőjét. Különösen a 
bold. Szűz Máriának, a vértanúknak, szenteknek em-
lékezetét, a reájuk, életükre vonatkozó ereklyéket, 
képeket szedte-vette és tiszteletreméltó kegyelettel, 
csudálatosan átszellemült lélekkel ápolgatta. 

Ha valaki meglátogatta, tiszta, szinte gyermeki 
örömmel vezette — kis múzeumába. És milyen boldog 
volt, ha valaki őt megértette, lia olyan lelkekre akadt, 
akiknek arcán, szemeiben megtalálhatta, fellelhette 
azt az egyszerű, de boldog örömöt, amit ő érzett e 
kegyeletes tárgyak látásában és bírásában. Adósa 
nem is maradt az ilyen látogatónak. 

Ha mást nem, egy kis szent képet ajándékozott. 
Aki pedig Rózsafüzért, szent Olvasót kapott, az már 
közelebb volt a püspök szivéhez. Mert a Rózsafüzér-
nek külön, kiváló terjesztője, apostola volt a jó 
püspök. Olyan remek, olyan régi és történeti, csa-
ládi emlékekben gazdag Rózsafüzér-gyüj teménye 
talán alig volt valakinek messze földön, mint a mi 
püspökünknek. 

És mikor valakit «Rózsafüzér»-rel ajándékozott 
meg, mindig volt valami érdekes, tartalmas mondani-
valója. Nem prédikáció. Oh, nem. Egy kis csattanós 
történet. Tartalmas jelmondat, mely épen egy-egy 
családhoz, egy-egy látogatóhoz illett. Olyan kegyele-
tességet, olyan emlékezetet szokott ő vájni az em-
berek lelkében a szent Olvasó iránt, akár a kőfaragó 
betűivel, vésőjének munkájával . 

Természetesen az emberek különfélék. Koponyá-
jukra, szivükre, egész egyéniségükre különféle be-
nyomásokat tesznek a dolgok, a jelenségek. A felfo-
gások, az érzések tarkábbak a százszinű pillangónál. 

Hát itt is megtörtént, hogy a jó püspököt félre-
magyarázták. Félreértették. Megkritizálták. Rossz vic-
ceik tárgyává tették. Tudománytalannak nevezték, 
aki gyermekded, naiv időtöltéssel viszi nagy missió-
ját. Pedig nem volt ő tudomány nélkül való. Csak 
nem az elvont, hűvös, szürke elmélet emberei közé 
tartozott. Az ő tudománya az élet vala. És csak úgy 
tudott beszélni, gondolkozni, érezni, mint az atya 
szokott gyermekei közt. 

meg nem sértését illeti, a protestánsok Németországban a katholi-
kusok mögött messze hátramaradtak. 
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— Szeressélek Istent, az Egyházat. A b. Szüzet 
liszteljétek. A szentekben, a vér tanúkban nagy se-
gítséget, sok vigasztalást találhattok. Szeressétek a 
szegényeket. Árulója ne legyetek a ti Egyházatoknak. 

És akik egyszer látták őt közvetlen közelről, 
hallották — nem mondták többé : 

— Képeket, olvasókat gyűjt. 
— Nem tesz semmit, hova leszi nagy jövedelmét ? 
Hanem azt kérdezték, azt hajtogatták : 
— Miféle ember ez? Ez igazi apostol. Mint egy 

gazdag szegény, telesded tele szeretetlel, aggódással, 
biztatással és a jövő reménységével. 

* 
A katonatisztek étkezőjében is fiatal, ú jonnan 

érkezett tiszt jelezte, hogy holnap a püspöknél fog 
tisztelegni. 

— No, kapsz egy szent Olvasót, mondják, hizlal-
ják társai. 

-— És ha Olvasót kapsz, a püspök kegyeltjei közé 
fogsz tartozni. 

A fiatal tiszt csudálkozva néz társaira, nem tudta 
megérteni a dolgot. De, amint az Olvasóról beszél-
nek, mint valami messzetájról villanó gondolat szökik 
eszébe, hogy hiszen neki is van egy szent Olvasója. 
Az édes anyja Olvasója. S útja közben úgy röpül-
nek elő gondolatai, érzései, mintha csak valami 
régen elzárt köpiiből r iadnának a zsongó méhecskék. 

— Szegény drága jó anyám, sóhajtott fel! A szom-
bati mécses világánál ezen az Olvasón suttogta imád-
ságát. Öreg, ráncos kezében szorongatva, meggyen-
gült szemeiben a hitnek, a bizalomnak fénye deren-
gett. Valóságos imádságos könyve volt, könyvtára, 
életbölcsesége. Krónikája a múltról és meglátó szem-
üvege—a jövendőről. Halálakor hideg kezeibe akar-
tuk tenni, de nem leltük. A nagy kavarodásban 
eltűnt. Aztán végre megleltük. Megcsókoltam, szivem-
hez szorítottam — az tán . . . aztán! Jött az élet. A ka-
tonaság. Lomjaim közé került. Száradt virágok, haj-
fürtök, ellobbant emlékeim közé, a mikkel bizony 
már nem törődtem. 

Szinte szégyenpír ömlött el a tiszt arcán, hogy 
ily kegyelet nélkül való gyermek. A lelkiismeretének 
hullámzását érezte. Hogy ő ezt az Olvasót a lomjai 
közt hagyja. Ilyen az emlékezet! Ember feled leg-
könnyebben. 

Hát megkeresi édes anyja Olvasóját. Összecsó-
kolgatja, bóbisgatja, aztán zsebébe téve — a püspök-
höz indul. 

Mily csattanós jelenet lesz az a perc, mikor a 
püspök neki Olvasót ajándékoz, megmutathat ja : 

— íme, nekem van ám Olvasóm! 
És másra nem gondolt. A világfi, a kemény ka-

tona, hogy is gondolt volna másra. 
Ott áll már a püspök előtt. Egy magas, hatal-

mas termetű főpásztor előtt. Mintha csak Antoniusz 
alakja bontakoznék ki előtte az apostolnak lánglei-

kével. Tiszta, magas homlokát, mintha kissé beár-
nyékolná a főpásztor gondja ; de mélységes szemei-
ben, férfiúi tekintetében egyszerre megleli a méltó-
ságot, a bátorságot a szeretet és bizalom mosolyai 
közt. S hogyr megszólal hangja, szinte muzsika száll 
feléje. Hivólag, édes bizalommal. 

Szó szó után jő. Katona-éleiről, csatákról, béké-
ről. Egyszer csak észre sem veszik, ott tartanak a 
múltban. Mikor a magyar vitézek ajkán Jézus neve 
hangzik. Mikor a magyar lobogókon Máriának szelid 
képe mosolygott. Észre sem veszi a mi korunk vi-
téze, mikor a püspök eléje tesz egy ősi szent Olvasót. 

— Ez az Olvasó nagyon régi. Hires bős kardjá-
nak markolatáról való. Hű adataim vannak róla. Ö 
fiam, a régi vitézek hivők voltak. Ma is sok-sok val-
lásos tisztet ismerek. 

— Én is az vagyok, mondotta tisztünk önérzet-
tel. Vallásos anyának fia. 

És a tiszt űr e szavakat nem pózolva ejtette ki. 
Az igazság és őszinteség szólaltatták meg. 

— Az én blúzom alatt is vallásos szív dobog. 
Többet nem szólhatott. A püspök felemelte ha-

talmas karjait, mellére vonta a fiatal tisztet, a jkán 
az áldás szavait suttogta. 

— Edes fiam! A hit még nem ártott senkinek. 
A katonaélet szép, de nehéz. Épen azért van szük-
sége a katonának Istenre, jobban, mint — bárkinek. 

Aztán következett a jelenet, amit előre megjó-
soltak. Bevezette a tisztet püspökünk az ő kis mú-
zeumába. 

És sorra kerültek a szent képek, a régi kegye-
letes tárgyak, a szent Olvasók. Szinte olvadt az 
örömtől az a főpásztor, hogy az ő látogatója annyi 
kegyelettel, oly tiszta örömmel, érdeklődéssel kiséri 
gyűjteményeit. 

Következik a búcsúzás. E s . . . a megjósolt jutalom. 
— Édes fiam, szólt a püspök. Az a kard testét 

védelmezi. Ki tudja, nincsen-e, vagy nem lesz-e szük-
sége arra, hogy valami tárgy a lelkét is megvédje. 
Fogadja jó lélekkel tőlem ezt a szent Olvasót. 

E pillanatban a mi fiatal tisztünk szelid, mo-
solygó arccal veszi elő blúza alól az édes anyja 
Olvasóját. 

— Nekem már van olvasóm. Jó édes anyám 
öröksége. 

A püspök szinte összerezzent örömében. Az a 
nagy ember, az a hatalmas alak megdöbbent az 
örömtől. Csak nézett, nézett, szeme pilláján könnye 
reszketett. 

— Édes anyja olvasója! A legdrágább ereklye, 
ami a gyermekre, a katonára maradhat . 

És kezébe veszi a püspök azt az ereklyét. Meg-
csókolja. És nézi, nézi hosszasan, forgatja és fel-
szisszen. 

— Édes fiam! Műremek ez! Gyönyörű régiség. 
Százados példány. Nagy ritkaság. Gyöngy, melyet a 
tengerből csak ritkán halásznak. Az idők tengeréből. 
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A tiszt látta a püspökön a szent vágyódást, szinte 
remegést, a mivel sóvár tekintete odaszegeződött az 
Olvasóhoz. Ugy meg volt hatva, úgy, oly erősen szug-
gerálta a püspök lénye, hogy szinte önfeledten mon-
dotta ki a szót: 

— Én ezt a mi püspökünknek ajándékozom. 
— De fiam, döbbent meg a főpásztor. Édes fiam, 

mit teszen? Hiszen ön imádkozik e szent Olvasón. 
Mint a bűnbánó gyermek, úgy hajtotta meg a 

fejét ez a kemény katona. 
— Régen, nagyon régen nem imádkoztam. Nem 

is volt a kezemben. Véletlen jutott eszembe, nem is 
lehet elmondanom, hogyan. 

— Csak mondja bátran, fiam. 
— És én csak nehezen találtam meg lomjaim 

közt. Azért gondolom, jobb helyen lesz itt. Már is 
veszedelem fenyegette. Tartok tőle, hogy egyszer el-
tűnik. 

A püspök most előveszi a maga Olvasóját. 
- Fogadja tehát cserébe — az enyémet. És adja 

Isten, hogy ezen keresztül jusson el édes anyja em-
lékéhez, hitéhez és imádságához mindannyiszor, va-
lahányszor attól messze távozik. És ha valamikor az 
életben önnek szüksége leszen az édes jó mamájá -
nak szent Olvasójára — itt lesz. Megtalálhatja. Öné 
lesz újra. Erről biztosítom. Még halálom után is — 
biztosítom. 

* 

Évek vándorolnak, esztendők érkeznek. Az a 
szegény püspök felszabadul a gondok bilincsei alól. 
Az «olvasôs», a «szent képes» püspök az áldások 
forrását nyitja meg egyházmegyéje, a szegények, az 
árvák és az ifjúság javára. És különösen ezrével és 
ezrével nyomatja a jó könyveket, hogy az ő hivei 
olvassanak. 

De ő maga már nem tud olvasni. Szemei meg-
gyöngültek. Öregségére a látása is erőtlen. Ott ül, 
világzajától elvonultan kegyeletes szent tárgyai, képei 
és emlékei közt. Megráncosodott kezei közt mor-
zsolja a szent Olvasót. Nagy, hatalmas könyvtárá-
nak ez az egyetlen könyve maradt az ő tisztes, ál-
dásos öregségére. És amint leesik kezéből az Olva-
sónak egy-egy gyöngyszeme, annyi áldás, jótékony-
ság hull a köz- és az egyház ölébe. Annyi szép, 
annyi nagy tervet sző — a jövendőre. 

* 
Évek mennek, esztendők jönnek. A fiatal tiszt 

is messze földre, az ország túlsó határára vándorol. 
És ott egy ágyú-próbán végzetes robbanás történik. 
Éjszaka borul a fényes nyári életre. Azokra a tiszta, 
derült szemekre. Arra a gyümölcsöt igérő szép férfi 
korra. Ott ül ő is elzárva világtól, emberektől csön-
des, vigasztalhatlan magányában. A város könyvtárát 
hordják számára össze. Az ország összes újságait. És 
olvassák, felolvassák, hogy egy sugár világosságot 
vihessenek be vaksötét, örök éjszakájába. 

De ő csak nem hallja a világ hangját. Nem él-

vezi a könyv beszélő betűit. De ő csak nem látja, 
egy sugarát sem élvezi a szellem világosságának sem. 

Egyszer csak, váratlanul, egy nap eszébe szökik 
a püspök Olvasója. Oh be régen nem volt kezében. 
Ott van megint a lomjai közt. Magyarázza. Keresik. 
Nincs, nem lelik. Akkor hivatja legmeghittebb ba-
rátját. És elküldi a püspökhöz. Az akkor már öreg, 
meggyengült látású püspökhöz. Az édes anyja Ol-
vasójáért. És csak mondd el neki világtalan helyze-
temet. Többet nem kell neki mondanod. 

Pár nap, és jön a hü barát vissza. Áldással és 
az édes anyja Olvasójával. S mikor a vak ember 
kezében érzi azt a szent Olvasót, mintha a hosszú, 
végetlen éjszakában vakító villanást látott volna, úgy 
összeremegett. Úgy felkiáltott. Aztán megcsókolta. 
Szivéhez szorította. Ajka csendesen mozgott, arca 
fényben derengett. 

A katonák csak nézik, nézik azt a vak embert. 
Napról-napra csodálkozva nézik. Mintha újra hőssé 
változott volna. Mintha dúlt lelkébe egyszerre nagy 
csönd és megnyugvás költözött volna. 

Ott ül most is csöndes magányában. Kezében a 
szent Olvasó. Nem vigasztalhatlan, nem kétségbeejtő 
az a magány többé. Mintha a hét egy-egy napján 
édes anyja mécsesének halovány világa tűnne, lob-
banna fel előtte. Mintha anyja hangját hallaná. Mintha 
imádságát vele suttogná. Mintha egyszer-egyszer a 
püspök hatalmas alakját pillantaná meg, amint kezét 
áldóan felé tartja és m o n d j a : 

— A léleknek is van szeme: a hit. Már feléd 
száll az örök világosság derengése. S egyszer csak 
megjő. És örökké való világosság leszen. 

A kritikáról. (I ) jroda-
Alapos, őszinte, tárgyszerű és személyi tekintete- lom. 

ken felülemelkedő kritikáról a mi irodalmunkban alig 
lehet beszélni. Amit ebből a nemből a napilapok hoz-
nak, az rendszerint a mű szerzőjének az illető laphoz 
való viszonya szerint iródik; a napilapok ugyanis szinte 
láttatlanba dicsérnek vagy agyondorongolnak mindent; 
ami pedig a folyóiratokban jelenik meg kritika neve 
alatt, szintén jobbára felületes terefere, vagy az Írótól 
magától befolyásolt, illetőleg fölkért kritikus munkája, 
így hát nálunk nevére méltó irodalmi kritikáról, me-
lyen a szerző is okulhatna, a közönség is komolyan 
tájékozódnék, alig lehet szó. 

Ezt beszélte a minap valaki egy lisztes társaság-
ban, a többiek pedig jóváhagyólag intettek hozzá. Szó-
val elitélő verdiktet mondtak ki irodalmi kritikánk 
fölött. 

Nekünk, irodalmi közegeknek, az olvasóközönség 
részéről elhangzó ilyen nyilatkozatokat tudomásul illik 
vennünk s nem szabad a dolgot elülnünk azzal a bizo-
nyos közhellyel, mely irodalmi pártolás szempontjából 
rendszerint az írók és a közönség kölcsönös szemre-
hányásaiban merül ki. Tehát nem szabad a panaszra 
egyszerűen csak panasszal felelnünk, hogy azzal aztán 
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egy időre ismét elpihenjen a dolog; mivel a bajokon, 
ha vannak, ilyen módon nem lehet segíteni. Annál 
könnyebben végezhetjük pedig ezt a konziderációt itt a 
«Religio»-ban, mert ennek tudtunkkal nem szokás «enyhe 
kritikát» vetni a szemére. 

Azért tegyük föl egyenesen a kérdést : van-e ná-
lunk irodalmi kritika s ha van, milyen az? Meg kell 
azonban jegyeznem, hogy az illető társaságban első-
sorban a kath. irodalomról volt szó, ennek a szegény-
ségét és kritikátlanságát panaszolták ott föl. Tehát ne-
künk is első sorban erre kell tekintetlel lennünk s ebből 
a szempontból kell szemügyre vennünk az állapotokat, 
a mi saját irodalmi állapotainkat. 

Ne higyje azonban senki, hogy erre az egyszerű és 
világos kérdésre ép oly egyszerű lehet a felelet is. Akár 
nemmel, akár igennel felelnénk rá, nem ütnők meg a 
tárgyi valóság mértékét, mert a tényállásnak, akár-
milyenlegyen is, igazi jellegét a körülmények adják meg. 
Azért kissé mélyebb feneket kell kerítenünk a dolognak, 
hogy a kritikáról fölvetett kérdésre vonatkozó helyes 
felelethez juthassunk. 

A helyzet ugyanis az, hogy miként az életben, úgy 
az irodalomban sincsenek egymástól elszigetelten álló 
egyes jelenségek, hanem az okok és okozatok hosszú 
láncolata az, ami a közállapot általános képe alatt 
jelentkezik. A kritika is csak az egyik irodalmi műfaj, 
itélet mások irodalmi termékeiről. Tehát az irodalom 
általános keretébe tartozik. Háromféle természetű is 
lehet: absolut, relativ, vagy egyszerűen csak a kritikus 
egyéni benyomásainak a kifejezője, az úgynevezett han-
gulali kritika, aszerint, amint a kritikus szorosan az 
illető műfaj s tudományszak szabályaihoz szabja mér-
tékét és eszerint mond Ítéletet az illető műről — s ez a 
legtöbbet kövelelő, a legkeményebb kritika — vagy csu-
pán csak az illető író más meglevő müveivel, vagy az 
irodalom más hasonló fajú termékeivel hasonlítja össze 
a kezében levő könyvet s viszonylagos értékét állapítja 
meg; vagy végre eltekint mindezektől s csak azt a bizo-
nyos kedvező vagy kedvezőilen benyomást fejezi ki, 
amelyet az illető mű olvasása reá gyakorolt, anélkül, 
hogy részletes boncolgatásába bocsátkoznék. 

A kritika eszerint csak az egyik irodalmi műfaj 
lévén, értékes vagy értéktelen volta alig választható el 
az általános irodalmi állapotoktól. Mélységes tudományt, 
azaz egy magas irodalmi értéket magában foglaló mű 
szinte magával ragadja a kritikust is, hogy behatóan 
foglalkozzék vele. Ebben az esetben tehát szinte el-
maradhatatlan a magas színvonalon álló, tárgyilagos 
értékű kritika. S ahol sok ilyen mü jelenik meg a 
könyvpiacon, lehetetlen, hogy meg ne találja a maga 
hozzáértő kritikusait is, akik aztán a nevére méltó kri-
tikák sorozatának lesznek a szerzői. Az ilyen jelenség, 
l. i. az értékes müvekkel járó értékes kritikák, ugyanis 
annyira belenyúlik az általános tudományos éleibe, 
hogy egyik föltételezi a másikat: ahol sok ériékes tudo-
mányos mü jelenik meg, ott föltétlenül virágzó a tudo-
mányos élet is s ahol ez megvan, ott elmaradhatatlanul 
előkerülnek a hozzáértő kritikusok is, hiszen ők se má-
sok, mint a virágzó tudomány munkásai. Viszont a 
gyarló kritikák természetes tünetei a gyarló tudomá-
nyos munkásságnak s csak ott jelentkezhetnek, ahol 
nincs, vagy ritkán akad mit érdemlegesen bírálni. Ott 

aztán, ha előkerül, a kritikának említett harmadik faja, 
a hangulati kritika iiti föl leginkább fejét, mely inkább 
a személyt szokta nézni, mint az irodalmi termékeket s 
rendszerint az engedékenység vagy az irodalmi pajtás-
kodás fokai szerint hozza meg Ítéleteit. Különben az 
irodalmi pajtáskodásra se kell mindig gondolni ; hanem 
csupán arra, hogy a kritikus enyhe Ítéletével esetleg 
további munkálkodásra akarja buzdítani a szerzőt, hogy 
mindjárt az elején vissza nem rettentve, minél több 
munkása akadjon az irodalomnak. Persze, ha ez a buz-
dítgatás általános s folyton ismétlődik, ismét csak a 
gyarló irodalmi közéletnek jele. 

Ezen elméleti konziderációt előre bocsátva, térjünk 
vissza ama bizonyos társaság panasza folytán fölvetett 
kérdésre: csakugyan kritikátlanság uralkodik-e a mi 
kath. irodalmunkban? 

Ha a külföldi tejlett irodalmak szem mértékével 
ítélünk a mi helyzetünkről, akkor körülbelül igennel 
kell felelnünk. A mi kritikai eljárásunk ritkábban üti meg 
a külföldi mértéket, akár a tárgyilagosság, akár a tudo-
mányos értékelés és boncolgatás szempontjából ; mivel 
többnyire tartózkodunk az illető mü gyarlóságainak a 
föltárásától, hogy az itélet végeredményben minél eny-
hébb lehessen s inkább dicsérünk, mint sem elmarasz-
talunk. 

Igen — eltekintve az általánosításban rejlő túlzástól, 
mert hiszen akad nálunk helyrevaló kritika is — ilyen 
többnyire a mi kritikánk, ha nem épen felületes vagy 
teljesen semmitérö. De ilyennek csak akkor minősít-
hető, ha, mint mondom, a külföldi fejlelt irodalmak 
szem mértékével mérlegeljük. Csakhogy épen ebben van 
a bökkenő: ennek az idegen szeinmértéknek az alkal-
mazásában. Én legalább nem tartom helyesnek, nem a 
külföldi szemmértéket, hanem ennek a szemmérléknek 
a mi kath. irodalmunkra való szigorú alkalmazását. 
Nálunk ehhez az eljáráshoz épen a lényeges teltétel 
hiányzik: nálunk nincs meg a virágzó kath. tudomá-
nyos élet, mint azoknál a haladottabb nagyobb nemze-
teknél, ahonnan azt a bizonyos szemmértéket szokás 
venni. 

Ebben a fölfogásomban rejlik tulajdonkép a ma-
gyarázata annak, amit fönnebb mondottam, hogy, ha a 
fölvetett kérdésre amúgy hevenyében akár igennel, akár 
nemmel felelnénk, nem ütnők meg a tárgyi valóság 
mértékét ; mert a megítélendő tényállásnak igazi jelle-
gét a fennforgó körülmények adják meg. A főkörül-
mény pedig, mely a magasabb kritikai igényeket iga-
zolhatná, a pezsgő kath. tudományos élet, még hiány-
zik nálunk. d. 

* 

Hihihi P a u p e r u m . Mit dem Texte der in der 
Wiener k. k. Hofbibliothek aufbewahrten Handschrift 
und mit einem Lichtdruck. Herausgegeben von Dr. 
Franz J. Luttor. Veszprém, 1912. Nagy kvart. 125 1. 

Luttor dr., veszprémi áldozár, a bécsi egyetemen 
végezvén tanulmányait, Swoboda tanár hatása alatt 
tanulmány tárgyává tette a «Biblia Pauperum» kérdést, 
s tanulmányát, kapcsolatban a bécsi udvari könyvtárban 
található ilyen példány szövegének kiadásával, a jelen 
kötetben hozza nyilvánosságra. 

A «Biblia Pauperum» középkori képes könyv volt, 
hittani oktatásra szánva, abból az időből, midőn nyoma-
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tott könyvek még nem léteztek s a papság rendelkezé-
sére se álltak katekizmusok. A bécsi példány pl. 3-t kép-
csoporlot tartalmaz 17 oldalon, mely képek Jézus éle-
tének egyes részleteit ábrázolják, kapcsolatban az ó-
szövetségi megfelelő tipikus helyek képeivel. Ezek a 
«bibliák» a hitoktatás segédkönyvei voltak, az első 
szemléltető könyvek, elődeik pedig a román templomok 
festett üvegablakai voltak, ezeken szemlélte a kath. nép 
hitünk misztériumait. 

Az ismert legrégibb példányok (eddig 33-at ismernek) 
bencés kolostorokból valók s úgy látszik a «szegények» 
bibliája elnevezés is róluk van véve, mivel a kolostorok 
a X., XI. században a szegénység erényének művelését 
igyekeztek visszaállítani. 

Érdekesek Luttor részletes fejtegetései az egyes 
felvethető kérdésekről ; amire azonban fősúlyt fektet, 
t. i. hogy a képek összeállítása bizonyos belső rendszer 
értelmében történt, annak a kimutatása mintha kevésbbé 
sikerült volna neki. Mindazonáltal örvendetes jelenség, 
hogy már a mi embereink között is akadnak egyesek, 
akik ilyen kutató munkával kezdenek foglalkozni s nem 
kevésbbé örvendetes, hogy itt-ott ma is akad mecenás, 
aki a törekvő írókat műveik kiadásában segíti. (A köny-
vet Hornig báró püspök adta ki.) 

Kiég kimerítő az egész tanulmány, csak egy pontot 
nélkülözök benne, a reflexiót a neveléstörténelem 
ama adatára, mely szóba se hozván az egyház meg-
előző munkáját és érdemeit a szemléltető oktatás körül, 
a hozzánk is Sárospatakra I. Rákóczi György állal 
behívott Comenius Arnos Jánost mondja annak, aki 
(1650-ben) írta az első képes könyvet, az «Orbis Pictus»-t 
(még az Erdődi-Guzswenitz-féle «Neveléstörténet» is 
így mondja 1907. 51. 1.) s az oktatásba a szemléltetés 
bevitelének érdemét neki tulajdonítja. Épen az ilyen mun-
káknak, mint Luttoré, kötelességük ezt a történeti tévedést 
kiigazítani s meg nem engedni, hogy a kath. egyház 
munkáját s kezdeményezéseit mások sajátítsák ki a ma-
guk számára. 

Ez is t. i. ama pontok közül való, amelyekkel a 
protestánsok a világ előtt eldicsekedtek a maguk előnyére, 
aminő az, hogy Luther elsőnek liuzta ki a pad alól a 
nép számára a bibliát ; hogy a népoktatás ősatyja 
Melanchton ; hogy ők teremtették meg az egyházi nép-
éneket s más hasonlókat. A történelemnek feladata ki-
igazítani az ilyen meséket s megóvni a kath. egyház-
nak érdemeit az eltulajdonítás elől, nehogy mások 
páváskodjanak azzal, amit az ő emberei arcuk verej-
tékével megteremtettek. 

Luttor dr. németül adta ki művét, így hozzáférhető 
lesz a külföldön is. A «Stimmen aus Maria-Laach» folyó-
irat már is ismertette. Míg magyarul írt műveinkről, 
még a legérdemesebbekről se vesz a külföld tudo-
mást — a mi meg nein érdemelt nagy hátrányunkra. 

x. 

Az ünneprendelet végrehajtása. 
l. 

Az újabb pápai rendelkezések közt egyik sem 
okozott annyi nyugtalanságot, aggódást, mondhatnók : 
zavart, mint az ünnepekről szóló 1911. júl. 2-iki 
motu proprio. Amint e rendelet nyilvánossá lett, 

azonnal megindult a cikkezések, megbeszélések ára-
data, lelve pro és contra érvekkel, valóságos ani-
mozitással. Bírálgatták a pápai dekrelum indokolását, 
feltüntették a hivő népnek feljajdulását; jósolgattak 
rossz hatást, lelki károkat és esetleg aposztaziákat is. 
Egyik plébániában — mint hallottam — népgyűlést 
tartottak a plébános elnöklete alatt, és az ünnepek 
megcsonkítása ellen tiltakoztak. Egyik cikkező ezt, 
másik azt az ünnepet mondotta előbbrevalónak; 
egyikök pláne azt a nagymondást is megkockáztatta, 
hogy ha Gyümölcsoltó ünnep nincs, akkor Karácsony 
sincs. Főleg a Mária-ünnepeket sajnálták; az Űrnapja 
áthelyezése pedig épenséggel forradalmi hangulatot 
keltett. Szinte csodáltam, hogy a mi saját lapjaink 
mindezt válogatás nélkül felvették és a zavart 
növelő cikkezéseket illetékes helyről azonnal le nem 
intették. Ugyanis e kérdésnek ilyen hangú és irány-
zatos kezelését a pápai dekretummal szemben 
részemről megengedhetetlennek találtam. De hát 
megtörtént. 

Következett a püspöki karnak állásfoglalása. Az 
történt itt is, amit a «Ne temere» után láttunk. 
Félreértették akkor, de félre is érthették azt a nem 
világos kifejezést: nisi pro aliquo loco . . . aliter a S. 
Sede sit statútum. Most félreérthették ezt: Si qua 
vero in natione vel regione aliquod ex abrogatis fes-
tis Episcopi conservandum censuerint, Sanctae Sedi 
rem déférant. 

Ami püspöki karunk többsége (a prímásnak 
szavaival: su lira gio ru m majoritate. Cire. 1912. XII.) 
az összes ünnepek változatlan fenntartását kérelmezte. 

A pápai motu proprio megjelenésétől kezdve 
majdnem egy éven át feliratokat intéztek különféle 
helyekről az összes vagy több ünnepekre nézve, 
kérve, sürgetve ezt-azt ; dubiumok keletkeztek és 
azóta a S. Congr. Concilii et Bituum nem győztek 
elég választ adni a felterjesztésekre. Ezen válaszokban 
egyik-másik kérés teljesítve is lett, az eredeti motu 
proprio egyes részletei változást szenvedtek. Aki ezen 
dekrétumokat, válaszokat nem kisérte figyelemmel, 
természetesen nem láthat tisztán a kérdésben, amint-
hogy a többi között újabban is időnként jelennek 
meg olyan cikkek, hirek, melyek tájékozatlanságra 
vallanak. Ezek természetesen csak a zavar növelésére 
szolgáltak. Pl.nemrégiben olvastam egyik ujságunkban, 
hogy a jővő évben az úrnapi processziót mindenütt 
vasárnap kellene megtartani. Pedig 1912. május 3-án 
a pápa megengedte, hogy lia a püspökök célszerűnek 
vélik, az úrnapi körmenetet az eddigi csütörtökre 
rendelhetik. Mindenesetre tehát a dolog mai állásában 
nem szabadott volna az előbbi állítást a közönség 
közé dobni, hanem legalább is be kellett volna várni 
a püspöki utasítást. 

Csak röviden jelzem, mily sokféle vélemény, 
felfogás került nyilvánosságra : a pápa nem törülte el 
az ünnepeket, hanem esetleg csak áthelyezte azokat a 
következő vasárnapra ; vagy pedig az ünnepek tovább 
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is megmaradnak, csak a hivek nem tartoznak a szol-
gai munkáktól tartózkodni és szentmisét hallgatni, ami 
könyités rájuk nézve; a pápa továbbra is óhajtja, 
hogy a hivek ezen ünnepeket megtartsák, az ün-
nepek gondolatát, eszméjét, emlékezetét átéljék, mi-
sét hallgassanak ; az illető ünnepeken, melyekre eddig 
]>arancs kötelezte, ezentúl majd a buzgóság indít, a 
parancsolt ünnepekből ájtatossági ünnepek (festa devo-
tionis) lesznek ; a kötelesség helyébe a nagyobb érdem 
szerzése lép, a pápa az ünneplési indokokat nemeseb-
bekké tette; a papok tartoznak ezen értelemben 
hatni és azon lenni, hogy a nép ezentúl is ünnepet 
tartson, mert a változás csak az, hogy aki nem tartja 
meg az ünnepet, nem vétkezik; a papok kötelesek azon 
ünnepeket továbbra is úgy megtartani, mint eddig; 
s így az ünnepek nem lettek lefokozva, hanem ellen-
kezőleg jobban felemelve, mert amit a hivek és papok 
eddig parancs folytán tettek, most teszik buzgóság-
ból stb. 

És ezeket az állításokat jól kihegyezték, a nép 
számára írt lapokban is, mintha az lenne a cél, hogy 
a pápának eredeti rendelkezése ne teljesedjék, indo-
kai meghazudtoltassanak s a nép előtt az ünnepek 
ügyét körülbelül vak lármának lehessen minősíteni, 
a pápát pedig úgy feltüntetni, mint aki rosszul fogja 
fel a helyzetet s végre is kénytelen lesz rendeletének 
legalább egy részét visszavonni. 

Én ezt a jelenséget mindig, de főképen a pápai 
rendelkezés végrehajtásának jelen stádiumában na-
gyon veszedelmesnek és botrányosnak tartom, mert 
a hívekben és papságban egy bizonyos renitentiát 
táplál, ahelyett, hogy azt a most már nemsokára élet-
belépő rendelet számára tárgyilagosabb és igazabb 
felvilágosításokkal előkészítené s püspökeinknek uta-
sításait türelemmel bevárná és megszívlelné. Mert 
végre is a lelkészkedő papság köteles magát ezekhez 
tartani, akármit mond neki a saját theoriája és ér-
zése. Nem jó, ha valaki túllő a célon s előleges állás-
foglalással a végrehajtást komplikálja. 

Még ma is érdemes a túlzásokra rámutatni és 
azoktól óva inteni. A valóság az, hogy a pápa némely 
únepeket eltörölt. 0 maga használja azokat a kifeje-
zéseket, melyek az eltörlést jelentik: «festos dies im-
minuere», «dies festi de numero festivitatiim expuncti», 
«in festis suppressis», «a numero festorum expun-
gantur». Ez ellen nem lehet azt hangoztatni a hivek 
előtt, hogy ez ünnepek nincsenek eltörölve, meg-
szüntetve s ekként a híveket és a világot csalódás-
ban tartani. Mit értünk ünnep alat t? Ertünk oly 
napokat, melyeken a szolgai munkáktól tartózkodni 
kell és szentmisét kell hallgatnia minden hívőnek. 
Ez a kötelezettség benne van az ünnep fogalmában. 
Enélkül nem beszélünk ünnepekről ; mivelhogy a 
közbeszédben nem mondjuk ünnepeknek azon na-
pokat, melyekre egyházi ünnep esik ugyan, pl. ez 
időtájban tolentinoi szent Miklós, szent Máté, szent 
Kozma és Dömjén, szent Jeromos napja, de ezeket 

ki nevezi ünnepeknek? Nem kell tehát a szavakkal 
játszani! Az eltörölt ünnep el van törölve azon mi-
nőségében, melyben előbb volt, a közünnepek sorából 
kivétetett, lett belőle festum, sine feriatione, ennek 
összes következményeivel. Az már aztán más kérdés, 
mi fog történni ez eltörölt ünnepeken a pápa óhaj -
tása és a püspöki kar utasításai szerint? 

Páder Rezső. 

A h g p r i m & s i k ö r l e v é l b ő l . A hercegprímás ő emi-
nenciája legutóbbi körlevelében olvassuk: «A kereszt» szer-
kesztősége és kiadóhivatala (Budapest, III., Nád-u. 1.) által 
egy feltűnő felhívásban a katholikus közönség figyelmébe 
ajánlott «Utolsó idők» cimet viselő s a címlap szerint Szen-
tessy Alfonz szerkesztő és kiadó által megírt munkának ter-
jesztését a könyvvizsgáló bizottság véleménye alapján meg-
tiltottam s egyben elrendeltem, hogy a nevezett mű meglevő 
példányai a könyvpiacról azonnal bevonassanak. Jelen intéz-
kedésem «A kereszt» cimű folyóiratra is kiterjed. 

N. N a g y v á r a d . Még nem láttam. 
H. Léva . Tisztelem az olyan praepositust, aki oly oko-

san és tapintatosan tudja.vezetni a tanítói gyűléseket, mint 
ön. Az ilyen működés használ az ügynek. 

II. N é n i é i n j v á r . Szeretem, ha volt tanítványom úgy 
fogja föl hivatását. Csak aztán ne feledkezzék meg arról se, 
hogy kitartani a jóban, — az a virtus. 

K. B é k é s c s a b a . Az igények egyénenként mások és 
mások lévén, természetesen más és más a megfelelő könyv 
is. Tankönyvnek jó Egger dogmatikája s filozófiai részben 
ugyanannak a propaedentica-ja, persze ha latin nyelvű könyv 
szükséges. Magánhasználatra ma a legjobb : Pohle 3 kötetes 
dogmatikája. (Lelirb. der Dogmatik.) Ezt igen ajánlom, külön 
filozófiai könyv se kell hozzá. Azután vannak az egyes kér-
dések monográfiái, tulajdonképen ezekből képződik a szak-
theologus. 

F . B u d a p e s t . Kérem, ebben az elpogányosodott világ-
ban úgy látszik még a kisebb vétségek közé tartozik a meg-
szólás. Azok a Kisfaludy Károly által jellemzett : elől méz, 
hátul mar-emberek annyira mindennapiak, hogy föl se tűn-
nek már. A keresztény szeretet megfogyatkozását érezzük 
lépten-nyomon. Tehát nem ön az egyedüli, akivel ez törté-
nik, akinek átlásbeli utódja egyebet se tud, mint alantasai 
előtt önt becsmérelni. Finom lelkű, művelt ember ezt nem 
teszi, de hát ilyenek kevesen vannak. Vigasztalódjék ennél-
fogva azzal, hogy a kölcsönös megbecsülés emez általános 
tünedezése korában ön se képezhet kivételt, mert úgy lát-
szik mégis csak igaz az, hogy az édesebb szőlőt szeretik a 
darazsak; hogy főkép a kiválóbb embereken rágódnak nagy 
«előszeretettel» a hitványak. 

TARTALOM : Assisi szent Ferenc és korunk. Molnár 
Arkangyal O. S. F.-től — Az Újszövetség nyelvi prob-
lémája I. Hadzsega Gyula dr.-tól. — Ha Isten létezhetik, 
akkor létezik. III. (Vége.) Rejöd Tibor dr.-tól. — A pozsonyi 
nemzeti zsinat 1822-ben. III. Pál Mátyás dr.-tól. — 
Egyházi világkrónika. — y - /a - tó l . — Tájképek. XVIII. 
(A Rózsafüzér.) Mester-tö\. — Irodalom. A kritikáról I. 
(/.-tői. — Luttor : Biblia pauperum. .x-től. — Az ünnep-
rendelet végrehajtása. I. Páder Rezső-tői. — Telelőn. 

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 É S IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI AHA 
Egész évre K 12.— 
Félévre « 6.— 

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. 
BQYBTEMl TANÁB 

SZERKESZTŐSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Hol van Gizela királyné, szent István nejének 
sírja ? 

Nem mindig az Egyház által ünnepélyesen kihir-
detett bulla révén veszik és vallják a hivek az egyes 
kiváló és életszentség hirében elhaltak nimbuszát és 
tiszteletét. Igen gyakran megtörtént az is, hogy a nép, 
látszólag több-kevesebb joggal, már maga terjesztette 
ilyen alkalmakkor különalkotta meggyőződését; s 
ennek révén, mintegy lokális jelleget kölcsönözve, 
beatificálta már az illetőket, még mielőtt az Egyház 
erre a szükséges, nagy körültekintést igénylő elő-
készületeket megtette volna. 

Nagyon analóg esetet látunk e példára vonat-
kozólag b. Gizela, első szent királyunk feleségének 
tiszteletében, akit szűkebb hazájában valóságos «nép-
szentté» avatott századok folyamán a j ámbor köz-
tudat. Jól megfontolva a dolgot, eljárásukban talán 
nem is jár tak el helytelenül honfitársai, ha a szo-
kásos hivatalos aktus előtt mintegy köztisztelet tárgyává 
tették nagy királyuknak nem kisebb nagyságú, j ám-
bor hitvesét. Most pedig, 900 év után, megmozdult 
az arra hivatott apparátus is, hogy őt is, miként 
királyi férjét, a kiválasztottak sorába iktassa. Hiszen 
ő is, férjével karöltve, igen tevékeny részt vett a 
magyar nemzet térítésének nehéz és felelősségterhes 
munkájában. Alapítványainak, j ámbor településeinek 
száma igen nagy és annak ellenére, hogy királyi 
fény és pompa ragyogta körül már gyermekéveiben, 
jámborságát, istenfélelmét, szelidségét még a leg-
magasabb polcon sem vesztette el; férjének halála 
után pedig életének jórészét mint egyszerű apáca s 
később fejedelemasszony (főnöknő) fejezte be, hívei-
től, alattvalóitól teljesen elhagyatva. Mindezzel azon-
ban ismét előtérbe nyomul az a sokat vitatott kér-
dés: Hol van tulajdonkép b. Gizela eltemetve, s hol 
keresendő az ő s í r ja? 

E kérdés eldöntésébe, nézetem szerint, eddigelé 
úgy a magyar, valamint a német (bajor) történetírók 
nem csekély sovinizmusa is vegyült a hosszú szá-
zadok folyamán. Mindegyik fél magának akarván 
vindikálni a dicsőséget — saját szűkebb hazájában 
óhajt ja azt föllelni. A fölvetett kérdés további fejte-
getésének megérthetőségéhez még az a régi tapasz-

talat is járni, hogy egészen a XVIII. század végéig 
ezen ügyre a szakkutatás nem terjesztette ki figyel-
mét, s ha akadtak is egyesek, akik több-kevesebb 
sikerrel kutattak ez irányban, pozitív eredményeket 
mindmáig sem értek el. Csak legújabban vette e 
kérdést kellő tanulmány tárgyává Dr. W. M. Schmid, 
a Bajor Kir. Műemlékek Muzeumának tudós konzer-
vátora, aki a meglevő emlékeket és irodalmi leleteket 
újból átvizsgálva, a már eddig is sejtett és legtöbb 
valószínűség mellett szóló, Passau melletti, niedern-
burgi zárdában újabb ásatásokat eszközölt 1908-ban. 
Eredményeit pedig egy különálló műben adta ki.1 

Ezen mű egész terjedelmében, értesülésem szerint, 
magyar fordításban is meg fog jelenni a közel jövő-
ben, «Magyarország Műemlékei»-nek III. kötetében. 

A Schmid-féle érdekes s tanulságos ásatásokhoz 
legyen szabad e helyen is egy-két szót fűznöm, 
magyar történeti szempontokból. 

Gizela, II. Henrik (der «Zänker») bajor herceg 
( f995) leánya és II. vagy szent Henrik nővére s 
ennek révén szent Kunigunda sógornője, több mint 
valószínű, hogy 985-ben született a Regensburg mel-
letti Abach nevezetű várkastélyban. Hazánk történeté-
ből tudjuk, hogy Gizela 1003-ban kelt szent István, 
első magyar királlyal egybe, aki 1038-ban fiutód nélkül 
halt el. Már halála előtt egy ősnemzeti párt állt vele 
ellenséges tendenciával szemben; ez a párt, mint 
tudjuk, az idegeneknek kimondott ellensége volt s a 
keresztény magyaroknak üldöztetésére alakult; kelet-
kezését és létérdekét pedig épen a trónöröklés kom-
binációjának diplomáciai eljárásában nyeri magya-
rázatát. Gizela királyné, a keresztény vallás terjesz-
tésének érdekében igen nagyarányú tevékenységet 
fejtve ki, tekintélyének és társadalmi állásának teljes 
súlyával a bajor-német-magyar viszonynak mind 
szilárdabbá tételén fáradozott. Magától értetődik, hogy 
ez igen nagy szálka volt az elégedetlen, mindig zsör-
tölődő s a régi állapotokat visszasíró magyar főurak-
nak szemében. így tehát könnyen megértjük, hogy 
apostoli lelkületű férjének halála után az országban 

1 Dr. W. M. Schmid: «Das Grab der Königin Gisela von 
Ungarn, Gemahlin Stephans I., des Heiligen». — Mit 16 Ab-
bildungen. München, Leutner'sche Hofbuchhandlung (E. Stahl). 
München, 1912. Gr. 4° 35 S. 4 Mark. 
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való tartózkodása évei valóságos kálvária-járássá 
fajultak számára, annak ellenére, hogy előrelátó, bölcs 
s tapasztalt férje, első szent királyunk, megeskedtette 
alattvalóit és az ország vezető féríiait, hogy elhalálo-
zása esetén idegen származású nejének semminemű 
bántódása ne legyen. Csak 1043 körül sikerült Gizelá-
nak III. Henrik német császár segítségével a zava-
rokat nagyjában, de nem végleg lecsendesíteni ; de 
ezzel egyszersmindenkorra el is tűnik a sokat zak-
latott királyné, úgy hazájának, valamint Középeurópa 
politikai történetének évlapjairól. Az 1049-ik évben 
kitört politikai zavargások alkalmával, melyek alatt 
nem kevesebb, mint kilenc püspök, számos szerzetes 
és királyhű világi vesztette életét, Gizela már nem 
lehetett az országban, mert ha itt tartózkodott volna 
úgy több, mint valószínű, hogy ő lett volna az első 
áldozat. Ha pedig ez tényleg megtörtént volna, úgy 
a zavarok lecsendesiilése után a nép, amely őt osz-
tatlan lelkesedéssel s szeretettel vette körül az országba 
költözés pillanatától kezdve, egészen annak végleges 
elhagyásáig, bizton mint vértanút tisztelte volna. 
Mindez azonban csak föltevés, melyet semmiféle okirat 
vagy hagyomány sem támogat. 

Történetírói szempontból valóban izgatóan érde-
kes jelenség látni azt a szokást, hogy miként hasz-
nálta fel a régi, sok esetben pártoskodónak mond-
ható történetírás, a századok multán keletkezett ha-
gyományi adatokat, mint valóban megtörtént s az 
igazságnakTmegfelelő tényeket. Kutatók előtt ez mái-
régen tapasztalt tény, s ha hébe-hóba ilyenekre 
bukkannak, nem egyszer zavarba is hozzák a tapasz-
talatlan, ifjú történetírót. Gizela királyné sírjának 
topográfiai kutatásai alkalmával is találkozunk egy 
ilyennel. Körülbelül az 1044-ik év körül, a reichenaui 
zárda egy tagja, a «béna» Hermann krónikájában 
ezt jegyzi föl Gizela tartózkodásáról és viselt dolgai-
ról : «elemosinis ceteriscpie bonis operibus inibi in-
tenta consenuit», ott, azaz Magyarországban, jócsele-
kedetek közt és alamizsnálkodással foglalkozva, magas 
kort ért el. Ezt a följegyzést sok magyar író elég 
helytelenül föl is használta Magyarországban való 
tartózkodásának igazolására. Az idézet nem egészen 
világos voltát Bajorországra is lehet alkalmazni. Mind-
ezek ellenére azonban úgy tartózkodási helyére, vala-
mint az időpontra nézve semmi biztosat nem tudunk. 
A különben helyes információn alapuló niederaltaichi 
évkönyvek sein adnak Gizela királyné utolsó éveiről 
és tartózkodásáról kimerítő, helyes felvilágosítást. 
Ezt tapasztalva, úgy hiszem, nem tévedek, ha azt 
a nézetemet kockáztatom meg, hogy férjének halála 
után diplomáciával egyáltalán nem foglalkozva, 
semmiféle kiválóbb szerepet nem játszott s már ezért 
sem tartózkodhatott Magyarországon. Schmid dr. 
említett művében még számos krónikásnak adatait 
sorolja föl, de anélkül, hogy ezekkel csak halványan 
is megvilágítaná Gizelának 1043. utáni hollétét s tar-
tózkodási helyét. 

A XII-ik század vége felé a hazai történetírás 
megelevenülni látszik ez ügyre vonatkozólag, a nagyon 
is gyér történelmi anyag és a régi kor szereplői s 
maguk az események is mintegy új testet öltve lép-
nek a nagy nyilvánosság elé. így a többek között a jól 
ismert magyar-lengyel krónika (körülbelül 1200-ból) 
Gizeláról azt állítja egészen biztosan, hogy férje halála 
után Magyarországban maradt, sőt azt is mondja 
továbbá, hogy itt is halt meg s temettetett el. Alberich 
cistercitarendű szerzetes 1250-ből származó irataiban 
azt mondja, az előző íróra hivatkozva, hogy Gizela 
az 1046. évi zavarokban, mint ellenpárti is résztvett, 
sőt azt sem átallja följegyezni a fecsegő, mert méltán 
annak tarthatja őt a komoly történeti kritika, hogy 
miután Gizela sok bosszútettet vitt véghez az ország-
ban (tehát Magyarországban) s férje meghalt, ellen-
ségei őt bosszúból megölték. Ugyanebben a zsáner-
ben ír a későbbi Kézai Simon is, körülbelül az 
1300-ból való krónikájában. Abban pláne egyenesen 
a királyné féltékenységének s idegen voltának tudja 
be Vazul trónkövetelő megvakíttatását. Hogy pedig 
a későbbi századok folyamán keletkezett ellenmon-
dások a jámbor, istenfélő, templomokat, kórházakat, 
zárdákat alapító Gizela királyné és a neki tulajdo-
nított kegyetlenkedések között az összhang némikép 
helyreálljon s személye a magyar nép előtt elfogad-
ható legyen, Thuróczi 1464-ből származó krónikájá-
ban egy kibontakozást említ föl. Nevezett irataiban 
azt állítja ugyanis, hogy szent István első magyar 
királynak két felesége, egy jó és egy rossz Gizelája 
volt. Ezen, első szempillantásra is rögtön szembe-
tűnő téves állítás, helytelen és téves voltának ellenére, 
mégis fennmaradt majdnem a XVIII-ik század elejéig. 

Thuróczi j ámbor Gizelájáról legelső alkalommal 
Antonio Bonfini ír (f 1502.), aki bár tudós humanista 
létére a szellemes elbeszélésekben és társalgásban 
valóban mester volt, de mint történetíró annál kriti-
kátlanabbat és gyarlóbbat produkált. Mátyás király 
számára írt könyveiben azt jegyzé föl a többek között, 
hogy Gizelát, szent István magyar király törvényes 
nejét, az általa alapított veszprémi székesegyházban 
temették el alattvalói. Ezen állítással Bonfini teljesen 
önkényüleg jár t el, nevezetesen egy feliratos követ 
láthatott ottan, amely epitafium Gizelát, mint a vesz-
prémi székesegyház fundátorát, tehát alapítóját örö-
kítette meg. Ez a felirat még 1511-ben is látható 
volt a székesegyházban. Az említett adatoknak nagyon 
is gyér volta és szavahihetősége mellett szól még 
Ph. Bergomas (f 1518.) följegyzése is, ez azt mondja : 
«Férjének halála után egypár évre rá, betegségben 
hal meg Gizela is, nagy csendességben Magyarország-
ban, s népének nagy bánatával s keserves könny-
hullatások között Székesfehérváron temettetett el 
királyi férje oldala mellett.» A följegyzés egy része 
talán igaz, de nagyobb a valószínűség, hogy itt is 
csak egy fantasztikus regével van dolga a hazai tör-
ténetírásnak. 
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Gizela királyné temetkezési helye kérdésének 
tisztázásához meglehetős bő anyagot szolgáltatnak 
Aventin-nek (f l534.) , a hires bajor történetirónak 
annalesei is. Följegyzései szerint, az 1045-ik évben, 
Henrik bajor király, Magyarországból hazatérőben, 
magával vitte az özvegy királynét és Passauban adott 
neki szállást egy női kolostorban, ott is van eltemetve, 
hol sírja még a mai napig is látható. Sírhelyét távoli 
hazájából még ma is számosan látogatják. Ezt hallva, 
önkénytelenül fölmerül az a kérdés, honnan vehette 
Aventin ezeket az adatokat? Schmid dr. fáradságot 
nem kiméivé, a lehető legtüzetesebben fogott Aventin 
forrásai kutatásához. Véleménye szerint Aventin 
adatait, egy manapság ugyan már teljesen elveszett, 
de meglevő irataiban sokszor fölemlített, Ottochus 
Frisingensis (Xl-ik század) krónikájából merítette s 
Gizelának 1045. után való bajorországi útja is így 
nyer némileg megoldást. Ugy az 1045-ik évet, vala-
mint a királynénak a későbbi zárdafőnöknővel való 
azonosságát(a niedernburgi zárda harmadik fejedelem-
asszonya) egy XlV-ik századból származó aktacsomó 
is fölemlíti a passaui iratokból, amely jelenleg a 
müncheni állami levéltárban található. 

Ugyanezt említi Aventintől teljesen függetlenül, 
Hoffmann Márton (f 1600. körül) bambergi krónikás 
is; igaz ugyan, hogy ő az 1042-ik évet említi 1045. 
helyett. Mindez azonban semmit sem ront az elbeszé-
lésen. Aventinnek 1517-ből származó és a müncheni 
állami levéltárban látható följegyzései, Gizela sírját 
illetőleg, az első alapos átvizsgálás után nyomban 
elárulják, először, hogy ő maga is látta a zárdában 
levő sírhelyet, másodszor pedig följegyzéseinek nag}7  

körültekintésre valló összeállítása arra enged követ-
keztetni, hogy a szerző alaposan ismerhette a régebbi, 
ma már teljesen elveszett s sehol sem található 
Felber-féle és még számos hasonkorú s idevágó 
krónikát. 

Aventin bajor történetíró nézeteit és fejtegetéseit 
nem egyszer alapos kritika alá véve, a későbbi kuta-
tók teljesen elfogadták azt. Ezen irányzat egészen a 
legújabb korig, a XVIII-ik század harmadik felének 
elejéig tartott. Pray György, magyar történetíró, csak 
1774-ben kiadott munkájában kezd Veszprém érde-
kében lándzsát törni, de ezt nyomós érvek híján 
igazolni nem volt képes. Bár még mindig akadnak 
magyar írók, akik Veszprémben keresik Gizela sír-
ját, de ők sem birják azt kellőleg igazolni. Az ezt 
követő és ehhez fűződő irodalmi ellenségeskedés O 
nemhogy segítette volna az ügy előbbrevitelét, hanem 
még hátráltatta azt, úgyannyira, hogy még a XIX-ik 
században úgy a magyar, valamint a német történet-
írók Gizela királyné sírjának hollétét illetőleg nagyon 
is ingoványos talajon jártak. Schmid dr.-nak alapos 
irodalomtörténeti kutatásai révén azonban manapság 
már semmiféle kétség sem merülhet fel az iránt, 
hogy Gizela királyné sírja nem hazánkban, hanem 
külföldön keresendő s ezért félig-meddig igazat adva 

a régebbi krónikásoknak, a bajor történetírók állí-
tásait kell, mint a valóságnak legjobban megfelelő-
ket elfogadni. így tehát beigazolást nyer az a régi 
föltevés, hogy a királyné 1045. nyarán Passauba 
érkezve, ott kolostorba vonult, mint egyszerű apáca, 
ahol idővel főnöknő lett, mely méltóságában meg is 
liait s ugyanott el is temettetett. 

Ezzel szemben a későbbi magyar történetírók 
ama állítását, hogy Gizelának sírja Székesfehérváron 
és Veszprémben keresendő, határozottan elvetendő-
nek vélem, már azon okból is, mert ezt semmiféle 
komoly s szavahihető emlékek sem támogatják. 

Ezeket előrebocsátva, lássuk már most, mit is 
mondanak a feltárt ásatások eredményei. A már 
föntebb említett, hajdani Szent-Benedek-rendű apácák, 
jelenleg azonban az angolkisasszonyok által lakott 
Passau melletti niedernburgi kolostorban, még ma-
napság is látható az Aventin által is már fölemlített, 
tüzetesen azonban csak Schreitwein XV-ik századbeli 
író által leírt síremlék. Az egész emlék egy szépen 
arányolt magas, tumbaalakú gótikus építménynek 
benyomását kelti, csúcsivekben végződő lankás árká-
dokkal. A sírnak hosszúkás alakú, vörösmárvány 
lapján a következő sírirat áll: ANNO DO(MINI) MLXXXXV 

NON(AS) MAJI O(BIIT) VEN(ERA)B(ILIS) D(OMI)NA GISULA 

SOROR SANCTI HAINRICI IMPERATORIS UXOR STEPH(AN)I 

REGIS UNGARIE ABBATISSA HUIUS MONASTERII HIC SEPULTA. 

Az egész kőnek középső részét egy gótikusán 
stilizált fülkeszerű ívezet képezi, amelyben egy kisebb 
halmon egy kereszt emelkedik ki, ennek kereszt-
gerendáján egy nyitott szárnyú és repülésre kész sas 
áll, egyik lábát fölemelve. A keresztgerenda alatt 
pedig e felirat van bevésve : GISYLA ABBATISSA. Az egész 
sírépítmény külső kiállítását s Ízlését véve figye-
lembe, keletkezési idejének a XV-ik század elejét 
tarthatjuk, ha ennek értékelésénél a Schreitwein-féle 
följegyzéseket is figyelembe vesszük, ügy talán nem 
csalódom, ha azt mondom, hogy az építmény az 
1420-as évek valamelyikében készült. Ezt a környék 
hasonló ízlésű emlékei is igazolni látszanak. 

E magas építmény terjedelmes alsórésze még 
egy régebbi keletű, rosszul konzervált s kopott, hosszú-
kás alakú, feltűnő vastagságú, fehér mészkőből készült 
sirlapot is zár magában. Ezt a követ a föléje épült 
árkádos üregek sötétsége s homályos volta miatt 
eddigelé nem vették észre az előző kutatók. Most 
azonban, hogy a kutatások alapos megejthetősége 
miatt a sír teljesen széjjelszedetett, egészen új adatokat 
szolgáltatott kérdésünkhöz. Az egész kőnek középső 
mezeje egy egyszerű, gyengén domborműves fülke 
ívezettel van határolva, melynek [félköralakja alat 
két nyitott szárnyú, egy-egy lábukat fölemelve, egy-
mást érintő sast pillantunk meg. A heraldikus Ízlés-
ben kidolgozott madarak alatt egy keskeny, kör-
meneti (pontifikális) keresztet is látunk, hosszú csa-
varos zárral, ennek keresztgerendája azonban lapos 
melynek végein C, B, V, X betűk, a két szár metszé-
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sénél pedig X, P, I, tehát összevonva, Crux Christi 
felirat olvasható. 

A keresztgerenda alatt, jobboldalon a következő 
felirat látható, a betűknek egymásalatti elrendezésé-
ben : GISYLA — ABBATISSA. Az egész sírkő középső 
részét az egyenlőtlen vastagságú keret határolja, 
melynek felső baloldalán, közel a sarokhoz, még a 
következő, nehezen kibetűzhető felirat is kivehető : 
. . . ORIBI(S ?) . . . IS . . . HUCRVCIFIXEREDEMPTIS. 
A fülkeboltozat szögében legvégül még e felirat NON 
MAI is áll. Az említett feliratok ógy paläographiai, 
valamint a domborműves sasok heraldikai kidolgo-
zását tekintve, e kőnek keletkezését a X-ik század 
végére, vagy a XI-iknek elejére tehetjük. 

A kő alsószélén valamikor szintén egy kiemel-
kedő haránt szalag húzódott végig, ép úgy, mint a 
többi oldalakon is és ezáltal ezek egy összeillő keretet 
alkottak; de ezt a későbbi gótikus Ízlésű síremlék 
építése alkalmával lefaragták, annak jobboldalával 
együtt s ezáltal ezt tetemesen meg is kurtították. Lehet-
séges azonban az is, hogy ezen lefejtett részre volt 
bevésve az előbb említett szövegek folytatása, mint 
például az elhalálozás éve, hónapja s napja. Schmid 
ellenben ezt nem tartja valószínűnek. Ebben nem 
értek egyet a szerzővel, mert nézetem szerint az 
akkori kor szokásait s a hasonlókorú feliratos sírokat 
véve figyelembe (Xl-ik század), a legtöbb esetben 
igen pontosan jegyezték fel az utódok és családtagok 
az elhalálozás napját, már azon elvből is, hogy a 
szokásos évenkénti kegyeletes memóriákat annál 
pontosabban megünnepelhessék. A kő kidolgozását 
és a rajta észlelhető kopást szemlélve, úgy vélem, hogy 
az nem képezett a gótikus síremlék előtt egy külön-
álló sírt, hanem a templom padozatába mélyesztve 
volt, minden különös díszítés nélkül, csak legegy-
szerűbben megjelölve, a most látható, nem valami 
bőbeszédű felirat pedig csak később vésetett a kőbe. 

Mivel Schmid a majuskulás felirat megfejtését 
nem kísérelte meg, a betűk állását tekintve, én így 
olvasom azt: 

( M ) o r i b u n d i s s ( angu) i s (I)h(es)u c r u c i f i x ( i ) r e -
d e m p t i o n s . 

Megjegyzendő azonban, hogy a kérdőjeles (S ?) 
valóban az-e, — a nagy kopás miatt nem igen lehet 
jól látni s ezért én annak tartom, — meglehet azon-
ban az is, hogy más betű. Ép úgy állunk a s(angu)is 
szó unciális u és n betűivel is, de itt, úgy hiszem, 
helyesen olvastam. 

Mindezeket kellőleg latolgatva, annyi azonban 
bizonyos, hogy a gótikus síremlék fedőlapja, amennyire 
lehetséges volt, a régi után készült s a régi, már 
nagyon is kopott felirat helyére egy újat, bőbeszé-
dűbbet tettek. A felirat igen világosan s érthetően 
azt mondja, hogy az, aki itt eltemetve van, Gizela, 
az egykori magyar királyné, aki egyszersmind «ebben» 
a zárdában, azaz niedernburgiban «apátnő» volt; de 

az emiitett felirat a többek között nemcsak a me-
moria napot nevezi meg, hanem az évet is (1095). 
Sokan kérdezhetik azonban, hogy hitelt érdemel-e e 
felirat? A felirat egymagában, nézetem szerint, nem 
bizonyít semmit, mert az csupán egy Gizela nevű 
apátnőről szól; de a mellékelt két heraldikai sas 
mondani s jelenteni látszik valamit. Schmid a sasok 
alkalmazásában csak az elköltözöttnek előkelő voltát 
látja jelképileg dokumentálva azon kor szokása és 
izlése szerint, s mivel azt abban a korban csak feje-
delmi családok használták, véleménye szerint feje-
delmi sarjnak sírját sejti. 

Ezen, nagyon is az általánosság jellegét magán-
hordó bizonyításhoz volna egy-két megjegyzésem. 

Legelső sorban az eddig ismert legrégibb bajor 
címeres pecsétre hivatkozom s ez I. Ottó bajor her-
cegé 1179-ből, ez szintén egy hasonló sast ábrázol.1 

Ha a bajor hercegi méltóság jelvénye valóban a 
szárnyát repülésre emelő sas (mert mint tulajdon-
képeni «cimer» a Xl-ik században nem jöhet ez 
számításba), úgy a régi sírkövön szereplő két sas 
már eleve is jelzi az elköltözöttnek bajor fejedelmi 
házból való származását s ennek révén semmiféle 
más Gizela nem jöhet tekintetbe, mint csupán az, 
aki életében I. István magyar király hitvese volt. 
A gótikus síremlék szövegének, illetve feliratának szer-
zőjét azon följegyzésekben kell keresnünk, amelyeket 
Aventin készített a fennmaradt hagyományok után; 
más emlékek ezidőszerint nem tesznek erről semmi-
féle említést. 

Valóban első szent királyunk nejének, a későbbi 
apátnőnek tetemét takarja-e ez a kétszeres sírépítmény 
felirataival együtt? Schmidnek egynéhány évvel ez-
előtt végzett, igen nagy körültekintést s gondot igénylő 
ásatásai teljes mértékben megnyugtatnak bennünket 
ebben a föltevésben. Az egész magas sír, az az alatt 
elterülő régi sírlappal együtt egészen 1908-ig, tehát 
azon időpontig, míg a tüzetes kutatások kezdetüket 
vették, egy széles faltömbön nyugodott; ez alatt egy 
nagyon kezdetleges, leginkább nyerskőből összerótt 
sírüreg terült el, melynek felső nyílása épen akkora 
volt, mint a legelső, illetve mai alsó, fehér mészkő-
ből készült sírlap. E sírnak körvonalait s felső szint-
jét tüzetesebb vizsgálat alá véve, legott szemünkbe 
tűnik, hogy ez valamikor, mielőtt feltöltötték volna, 
a templom padozatával egy színvonalban állott. 
Az első sírüreget akkor bontották föl legelőször, 
amidőn föléje a díszesebb sírt építették, ezt pedig a 
legújabban megejtett ásatások is igazolták. Az ideig-
lenesen kiemelt csontokat azonban ennek befejezte 
után ismételten gondosan visszarakták. A mostani 
kutatások alkalmával a csontvázat ismételten kiemel-
ték s akkor egyes csontrészecskék hiányoztak ; de 
midőn mélyebbre ásva, a földet gondosan átrostálták, 

1 V. ö. K. Prims cikkét az «Archivalische Zeitschrift». 
8. (1883.) 248. old. 
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valamivel mélyebbre, a tulajdonképeni első helyen 
ismét megtalálták azokat. Miután más halotti lele-
teket nem találtak a sírban, összevonva már most 
az eddig mondottakat, egész biztosan állíthatjuk, hogy 
a nevezett sír, két sírkövének majdnem egybehangzó 
tanúsága szerint, valóban I. István magyar király 
nejének, a későbbi zárdafőnöknőnek, a bajor hercegi 
házból származó Gizelának sírja. 

Végül csak a gótikus sírépítményen levő s 
1095-öt megjelölő elhalálozásának éve marad még 
mindig vitás. Ha igazat adunk a följegyzésnek, úgy 
Gizelának 110 évet kellett volna élnie. A meglevő 
csontrészeknek Birkner dr. müncheni anthropologics 
tanár által végzett vizsgálódásai szerint azonban ezek 
csak 00—70 évre engednek következtetni. Schmid 
már az anthropologiai vizsgálatok előtt kétségbe 
vonta az említett évet. Akárhogy is legyen e dolog, 
nézetem szerint az már nem játszhatik főbenjáró 
szerepet, hogy Gizela mint zárdafőnöknő egypár 
évvel előbb vagy utóbb halt-e meg. Vannak ugyan 
egyesek, akik azt hozzák föl érvül, hogyha a nevezett 
dátum alatt halt volna meg Gizela, úgy dacára előre-
haladott korának, föltétlenül eljött volna királyi férje 
és fiának székesfehérvári szenttéavatása alkalmával 
s ezáltal a pör aktáiba is bekerült volna s így be-
igazolást nyerne az említett év is. A fő az, hogy 
Gizelának földi maradványai nem Magyarország terü-
Jetén, hanem szülőföldjén, Bajorhonban vannak el-
temetve, ezt különben úgy síremlékének feliratai, 
valamint a fennmaradt irodalomtörténeti emlékek 
is igazolni látszanak. 

Stöhr Géza. 

Az Újszövetség nyelvi problémája. <n.> 

Mint bizonyosat a következőket állíthatjuk a 
xoívrj-ról. Bizonyos az, hogy különbözik az attikaitól. 
Ezen különbség a görög nyelv mozgalmától ered 
a modern nyelvek világossága felé. Ez a morpholo-
giát illetőleg az esetek, számok és conjugaliók 
egyszerűsítésében áll. Az is bizonyos, hogy épen azért, 
mert a xoivrj általánosan használt nyelv volt, vannak 
benne idegenszerűségek is. Beszélték azt a zsidók 
is. Következőleg vannak benne hebraizmusok is. 

Kissé a részletekbe ereszkedve, kő vetkezőket mond-
hatjuk a xoiví)-ról. A prehisztorikus időben elveszett 
három eset: az instrumentális, locativus és ablativus. 
A locativus emléke pl. r ya-V-̂  földön, olv-oi otthon. 
Más esetek a hellénisztikus íróknál elvesztették régi 
erejüket. Egyes viszonyokat nem fejeznek ki tisztán 
végzetükkel, hanem elöljárókra is van szükség. Ezt 
mutatja főleg a dativus. A duális eltűnt a xoiví]-ban. 
A conjugatiót illetőleg csak annyit jegyzünk meg, 
hogy a [u végzetű igék az első conjugatióhoz tartozó 
igék végzeteit kezdték fölvenni. Az erős auristos ritka 
lett. A modern görögben nincs is. Ezek a xotvíj feltűnőbb 
sajátságai, amint azokat a XOIVYJ forrásaiban: a papyru-

sokban, ostrakákban, feliratokban és a hellenisztikus 
íróknál találjuk. 

Mondottuk előbb, hogy ezen xotví) nyelven irtak 
az evangélisták is. Ebből világosan következik, hogy 
annak különleges sajátságát megtaláljuk, más és 
más mértékben ugyan, az egyes könyveknél a szent-
írásban is. 

Belecsúsztak hebraizmusok is, hiszen, mint lát-
tuk, ezek a xGtvrj-ból sem hiányoztak. És pedig úgy a 
szókincsben, mint a nyelv egész szerkezetében. Ami 
ezek számát illeti, természetesen pontosan nem lehet 
megállapítani. Egyesek, mint pl. Deissmann, valóság-
gal kínos pontosságra törekednek e tekintetben. 
Deissmann különben azt gondolja, hogy az egykorú 
textusok alaposabb ismerete után ki fog tűnni, hogy 
hebraizmus egyáltalán nincs a szentírási görög nyelv-
ben. Pedig ezzel önmagával jön ellentétbe. Hiszen 
meggyőződtünk előbb, hogy épen mert a XOIVYJ 

világnyelv lett, szükségképen belecsúszott idegen-
szerűség is. Az említett textusok kétségkívül argu-
mentumot szolgáltatnak amellett, hogy a szentírási 
görög nem izolálható, de nem szolgáltatnak amel-
lett, hogy egészen tiszta nyelv. Legföljebb afölött 
lehet vitatkozni, hogy több, vagy kevesebb-e a heb-
raizmus. 

Hogy a szentírási görög nyelv, ténylegesen nem 
izolálható, különálló nyelv, hanem az akkor általá-
nosan hásználatban levő nyelvvel, a xocvvj-val azonos, 
világosan kitűnik az alábbiakból. 

Ezt a föladatot összehasonlítás út ján oldhatjuk 
meg. Vagyis az egykorú görög textusokat össze kell 
vetnünk az újszövetségi könyvekkel. Ezen össze-
hasonlítás három szempontból történhetik, t. i. a szó-
kincs szempontjából, a morphologia és a syntaxis 
szempontjából. Ez azonban még nem elegendő. Ezen 
három szempont ugyanis csak akkor volna elégsé-
ges, ha a szentírási könyvek úgy jutottak volna hoz-
zánk, amint azok a szent írók kezéből kikerültek. 
Nekünk, egyes textusbeli nehézségek megoldása vé-
gett a phonologiáról is kell szólanunk és ezzel kap-
csolatban az újszövetségi kódexek írásáról. 

Arra természetesen nincs szükség, hogy teljes 
grammatikát nyujtsunk. Túlságos részletezésbe nem 
bocsátkozunk tehát. Csak annyit fogunk nyújtani, 
mennyi épen elegendő, hogy jobban megvilágítsuk 
az újszövetségi nyelv problémáját . Hogy t. i. bebizo-
nyítsuk, hogy az újszövetség nyelve azonos a xotvvj-
val és lássuk ennek hasznát a szövegkritika és exe-
gesis szempontjából. Először a phonologiáról fogunk 
szólni. 

A görög nyelv kiejtése a századok folyamán több 
változáson ment keresztül. Különbözött ez továbbá az 
egyes provinciák szerint is, mint ahogy a zsidó nyelv-
nél is látjuk. így pl. mikor Krisztus Kaifás előtt ál-
lott, a szolgáló Péter galileai származását beszédéről 
ismerte föl. 

Plato szerint a nap : nem c^epa, sem e^epa, ha-
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nem 7][iipa. A modern görögök ellenben tfiepa-l mon-
danak. 

A Krisztus utáni I. század második leiében, mi-
dőn az Újszövetség létrejött, az új kiejtés m á r el 
volt terjedve.1 Eszerint, í, et, 01, u = i, e, ai = e. Már 
most, mivel ugyanazon kiejtés különbözőképen van 
írva, igen jártasnak kell lenni, bogy valaki a diktá-
lásnál ne tévedjen. Pl. mikor szent Pál (Róm. 5, 1.) 
diktálta, irásba kerülhetett : ey wjxev (w-val) és £yo\izv 
(o-al). Ha valaki pl. loi-t hallott, akkor ezt követke-
zőkép írhatta stSeo, rjêet, ecSt stb. így aztán nem vet-
hetjük szent Lukácsnak szemére, hogy az Ap. Csel. 
5, 15-ben grammatikaellenesen ír, mert az új ortho-
graphia szerint: émsy.ióor] helyett lehetett írva: éraaxióaso. 
így állottak elő azután a kódexkülönbségek. 

Az újszövetségi kódexek írásában, különben, még 
a következő főbb jelenségeket észleljük. Az assimi-
latio ritka az alexandriai kódexben. A elisio is gyak-
ran mellőzve van pl. szent Máté 27, 44-ben. A lágy 
és erős hehezet gyakran föl van cserélve. A kódexek-
ben gyakran spiritus asper van, mikor az attikaiban 
spiritus lenis. Pl. ÏSLOÇ proprius. A B. kódexben : 
xaíKtSiav. Van úgy is, hogy lágy a Újszövetségben és 
erős az attikaiban, pl. EVEXEV és oüx EVEXEV. A krazis 
ritka használata is a világnyelvre való törekvés ered-
ménye, melyet a hellenisztikus korban észlelünk. 

Ami a hangzókat illeti, az iotát a Krisztus utáni 
XII. században aláírták. Régen a hangzók után irták 
és ki lett ejtve. De úgylátszik, hogy már a Krisztus 
előtti II. században nem ejtik ki. A kódexekben 
gyakran hiányzik. 

Gyakran előfordul E A helyett. Deissman erre a 
papyrusokban is talál példát. Pl. EÍTEV = BÎXX; i SO 

helyett, pl. Savcpcö Save ípw helyett. Egyes hangzók 
pedig elmellőztetnek vagy hozzáadatnak, pl. èx^eç 
X^éç helyett. Hasonlót tapasztalunk a mássalhang-
zóknál is. 

A föntebb megjelölt szempontok szerint, sor-
rendben, a szókincsről kell egy-két szót mondanunk. 
Az egykorú textusok egybevetéséből kitűnt, hogy, 
amint Deissmann megjegyzi, a kereszténység nem 
annyira szóalkatólag, mint inkább fogalomalkató-
lag hatott. E téren sem jegecesedett ki ugyan valami 
határozott álláspont, annyi azonban tény, hogy szá-
mos szót megtaláltak a textusokban, melyekről ed-
dig azt tartották, hogy a kereszténység szülte. Az igaz-
ság kedvéért meg kell azonban jegyezni, hogy épen 
Deissmann nem já r el kellő lelkiismeretességgel e 
téren. Sokszor Krisztus utáni III. századból eredő 
textusokra hivatkozik. Pedig hát ezeknél méltán kér-
dezhetjük, hogy vájjon nem a kereszténység be-
hatása alatt keletkeztek-e? Annyi azonban tény, hogy 
a szókincsre is sok fény derült, bár nem ismerjük 
a görög világnyelv egész szókincsét. 

Kennedy még 580 (550) «szentírási» szót sorol 

1 Boatti id. m. I. 37. 1. 

föl, Deissmann alig ötvenet enged meg.1 Szent Márk-
nál (9, 42.) OVLXÓ; szót «biblikus»-nak tartották, pe-
dig előfordul egy, Krisztus utáni 33-ból származó 
szamáreladási szerződésben is. Szent Márknál (5,15.) 
található Éjia-apoo már Krisztus előtti 163-ban ismere-
tes. Deissmann aztán még több szót sorol föl, me-
lyek régebbi profán textusokban is föl találhatók. 
Igaz tehát az, hogy a kereszténység inkább szó-
jelentésileg volt hatással. Deissmann azonban sok-
szor itt is túlmegy a következtetéssel. így pl. szent 
Márknál 6, 8-ban nrjpa. (zsák) ról van szó. Szerinte 
ez a szó csak koldus zsákot jelenthet. Az értelem 
tehát az volna, hogy az apostolok ne kolduljanak. 
Miért? Azért, mert il)' értelemben fordul elő egy 
profán textusban. Azt hiszem, hogy ilyen kizáróla-
gosan még sem lehet beszélni. 

És más helyen is ilyen kategorikusan beszél 
Deissmann. 

Egyes «latinizmus»-ok szintén előfordulnak a 
profán textusokban. Pl. auvaópw Xóyov, miről azt mond-
ják, hogy nem görögös, előfordul az osztrakákban. 

Róni. 16, 4. a felfedezett textusok szerint kép-
legesen és nem szórói-szóra értendő. Tehát annyi, 
mint valakiért életét feláldozni. 

A második helyen megjelölt szempont a szent-
írási görög nyelv ismereténél a morphologia. Itt is 
érintenünk kell egy-két részletkérdést. 

A szentírási aç, a genitivusi végzetek rjç, rj helyett 
előfordulnak a papyrusokban is. A dea attikai formája 
•fj tteó? egész Kr. e. 300-ig. A papyrusokban: fj ftéa, 
szent Lukácsnál (Ap. Csel. 19, 27.) Vj freá. Az eu ou 
végzetüek plur. accusat.-sa egyenlő a pl. nominat.-al. 
pl. àXcetç (Mt. 4. 19.) 

Ez a papyrusokban is előfordul. Azután ilyen 
szabálytalanságok fordulnak elő, mint eíxovav az 
acc.-ban. 

A tulajdonnevek szórói-szóra át vannak írva a 
héberből. Az a-ra végződő nőneműek azonban decli-
nállatnak pl. Avva. A számneveknél : a Suo dat.-a Sua: 
duális az attikai Suotv helyett. 

Az újszövetségben hiányzik a duális; csak egy 
fu turum van. Az optativus pedig igen ritka. 

Suváfiat aur.-a íjSuváaíbjv. Az attic.-ban inkább ê-vel 
képezték. 

Az erős aur. már Kr. e. kezd eltűnni és a modern 
görögben nincs meg. Az újszövetségben ritkán fordul 
elő. A gyenge aur.-t azok veszik föl, melyeknek 
előbb erős aur-ok volt. 

A modern görögben a {u végzetű igék eltűntek. 
Az Újszövetségben is sok [« végzetű ige az w végze-
tüek szerint conjugáltatik.2 

Az utolsó helyen megjelölt szempont a syntaxis 
volt. Nézzük erről az oldalról is az újszövetségi 
görög nyelvet, legalább főbb vonásokban. 

1 Deissmann id. m. 50. 1. 
s Boatti id. m. I. 65-128. 1. 



30. szám. RELIGIO 
471) 

Ezen grammatikai sajátságokból össze kell állí-
tani az újszövetségi írók sajátosságait és ezzel meg-
állapíthatjuk az egyes könyvek authentiáját. 

A papyrusok, feliratok syntaxisát eddig nem írták 
meg. 

A modern vulgaris görög nyelv syntaxisát Hatzi-
dakis és Thumb dolgozták föl. 

Ki kell mutatni, hogy az Újszövetség nyelve 
mily mértékben egyezik meg az egykorúval és ez 
mennyire távozott el a klasszikusoktól. 

így leszünk az exegesis hasznára. 
Az egykorú emlékek mutatják, hogy az újszövet-

ségi nyelv a Kr. u. I. sz. nyelve és hogy a raj ta tett 
javítások jelentéktelenek. Tehát nem lehet szó a 
textus teljes átdolgozásáról, melyet az alexandriai 
iskola eszközölt volna.1 

Az újonnan felfedezett textusok lehetővé tették, 
hogy megértsük a szentírási görög svntaxisnak is 
egyes különlegességeit. 

Blass az ő grammatikájában még izolálja az új-
szövetségi syntaxist és sok jelenséget, melyek pedig 
az emlékekben előfordulnak, mint hebraizmust 
log föl. Boatti az Újszövetség egész syntaxisát feldol-
gozta. Csak azt sajnáljuk az ő munkájánál , hogy a 
föltárt jelenségeket nem igazolja azonnal megfelelő 
egykorú textussal. így az argumentum kézzelfoghatóbb 
volna. 

Lássunk csak egy-két syntaxisbeli jelenséget. 
A visszamutató névmás, mint alany, megegyezhet az 
állítmánnyal. Pl. Ap. Cselek. 16, 12. Néha azonban 
sem a megelőzővel, sem következővel nem egyezik 
meg. Pl. sz. Márknál (15, 22.) Többes semleges után 
(néha azonban nő és h ímnemű után is) az ige sing. 
3. sz.-ben van ; néha azonban plur.-ban is. Az értelem 
szerint való egyeztetésben nem különbözik a klasz-
szikustól. 

Az articulus úgy használtatik, mint a klassziku-
soknál, kivéve egyes eseteket. 

A fokozásnál comparativus van superlativus 
helyett. A névmások — ellentétben a klasszikus szer-
zőkkel — néha minden emphasis nélkül használ-
tatnak. Egyes igék, mint a klasszikusoknál is, nem-
csak aktiv, hanem passiv értelemmel is használtat-
nak A pass, activ helyett előfordul. Ezt már Home-
rosnál is megtaláljuk. 

Az où jxr; = biztosan nem, a klasszikusoknál elég 
ritka. A papyrusokban előfordul. Az Újszövetségben 
gyakori. A kérdőmondatok vagy minden particula 
nélkül, vagy a klasszikusok által használt adverbiu-
mokkal fordulnak elő. A klasszikusok célhatározó 
mondatai az Újszövetségben néha következményt 
fejeznek ki. A 'praepositiok használata több tekin-
tetben különbözik a klasszikus használattól. Pl. 
ßXeiretv xnó (sich zeuschen, őrizkedni valamitől) nem 
klasszikus, de előfordul a papyrusokban.2 Vagy etç 

TOV ővo[ia a papyrusokban gyakran előforduló jogi 
formula. 

A stílus sok tekintetben azonos a papyrusok 
stílusával. Természetesen az egyes szerzők itt is eltér-
nek egymástól. 

Annyi tény, hogy a szentírásban gyakoriak xat-al 
összekötött és syw-val bevezetett mondatok, a papy-
rusokban is igen gyakoriak. Ezt Deissmann több 
példával igazolja. Minden további példa felhozása 
nélkül is bízvást állíthatjuk tehát, hogy az Újszövet-
ségi görög nyelv nem különálló nyelv. Ez is korának 
nyelve. Azon általános görög világnyelv, mely a 
papyrusokból szól felénk. Ezt igazolja azon ered-
mény, melyre a szentírási nyelv és az egykorú profán 
emlékek nyelvének összehasonlításából jutunk. 

Ezek után megfelelhetünk arra a kédésre is, 
hogy minő haszna van mindennek a biblikus tudo-
mányra. Sokféle. Ezek nem olyan puszta theoretikus 
eredmények, hanem praktikus jelentőséggel is bírnak. 

Először általában gyarapítják a bibliára vonat-
kozó ismereteinket. Látjuk, hogy a mechanikus in-
spirációt már ezen az alapon is el kell ejtenünk. 
A szent írók koruk emberei, kik saját korabeli nyelven 
szólnak hozzánk, annak különös sajátosságaival, 
mondjuk talán bizonyos tökéletlenségeivel. így irányt 
nyertünk arra nézve is, hogyan kell a szentírás 
«hibái»-t megítélni. Szóval a szövegkritika, exegesis, 
de az egyes szent könyvek authentiája szempontjá-
ból szinte eléggé meg nem becsülhető haszonnal já r 
a grammatikai sajátságok tanulmányozása, ismerete. 
Ezzel bevezetést nyerünk a magasabb, szövegkritikán 
alapuló exegesisbe. Ezzel, mint előbb láttuk, sokan 
visszaéltek, pedig a helyesen kezelt szövegkritika nagy-
ban segít a szent könyvek eredetének, dátumának 
meghatározásában. így pl. kétségbevonták, hogy az 
Ap. Csel. és a III. evangéliumnak ugyanaz a szerzője. 
Pedig, eltekintve a külső érvektől, ugyanazon gram-
matikai sajátságok is közös eredet mellett tanúskod-
nak. Pl. eírcv Sé, eíKacvoé. a III. evangéliumban 59-szer, 
az Ap. Csel.-ben 15-ször van meg, ezenkívül az egész 
Újszövetségben csak Ján. 12., 6. és 8., 11-ben for-
dul elő.1 

A grammatika azt is mutatja, hogy a szöveg nem 
volt ú j ra átdolgozva, eltekintve a másolók egyes 
hibáitól. A textus lényegben, egyes ártatlan variánsok-
tól eltekintve, olyan, mint kikerült a szerzőktől. A leg-
régibb kódexek orthographiája ugyanis nem az, mely 
az irás idejében volt. 

Az értelem megértéséhez is hozzájárul a gram-
matika. Pl. Erunt duo in carne una: egy személlyé 
lesznek. Szószerinl így kellene fordí tani : erunt duo 
in carnem unam. Azután una caro : una sola per-
sona. Az idevágó munka még csak kezdetén van. 
Ha a szentírást ezen oldalról is jobban fogjuk is-
merni, ha az újszövetségi nyelv problémáját még 

1 Boatti id. m. II. 4. 1. 2 Deissmann id. m. 85. I. 1 Bonalti id. m. I. 32. 1. 



520 RELIGIO LXXI. évi". 1912. 

közelebb hozzuk a megoldás felé, bizonyára sok 
egyéb dologra is világosság fog derülni. így, hogy 
egyet említsek, tudjuk, hogy szent Máténál (1, 25) a 
è'wç oö, donec jelentésének mily fontos szerepe jut 
annak igazolásánál, hogy a Bold. Szűznek Krisztuson 
kívül nem volt más gyermeke. Minő megbecsülhe-
tetlen argumentum volna az, álláspontunk mellett, ha 
ezt a szócskát valami profán textusban is megtalál-
nék, hasonló értelemben, mint az említett újszövet-
ségi helyen. 

Szóval, ha más értelemben is, mint Deissmann, 
mi is világosságot várunk a Keletről. Az újabbkori 
ásatások eredménye, leszűrve az elfogulatlan kritikán, 
valóban «Licht vom Osten». 

Hadzsega Gyula dr. 

A pozsonyi nemzeti zsinat 1822-ben. (iv> 
7. A tanácskozások legfontosabb pontja azonban 

kétségen kívül az első bizottságé volt, t. i. a papság 
és nép között elharapózott erkölcsi romlottságnak 
hogyan lehetne gátat emelni. Ez volt a fő indítóok 
a zsinat megtartására, és ez keltette a legnagyobb 
érdeklődést a zsinati atyák közt is. Több mint egy 
hónapig dolgozott a bizottság, míg elkészült. Végre 
október 6-án befejezte munkálatait. Oktober 11., 12., 
14. és 15-én az általános gyűléseken foglalkoztak a 
zsinati atyák a bizottság tervezetével. Végeredmény-
képen megállapították az erkölcsi romlás okait és 
az alkalmazandó orvosszereket. 

Az okok közt első helyen a hamis bölcseleti 
elméleteket említi a zsinat. A helytelen nevelés 
szintén nem kis mértékben járul hozzá az erkölcsök 
lazulásához. A szülők egyrészt nagyon engedékenyek 
gyermekeikkel szemben, másrészt nevelőkre bízzák 
a nevelés fontos munkáját . A mit a nevelés még el 
nem rontott, azt megteszik a rossz színházak, erkölcs-
telen festmények és a hitetlen olvasmányok (regények). 
A kik pedig hivatásuknál fogva az erkölcsök őrei 
volnának, a papok, azoknak vagy nincs már semmi 
tekintélyük, vagy önmaguk botránkoztatják a híveket 
életükkel. Sőt a bizottság azt is mondta, hogy a lelki-
atyák túlságosan könnyen adják a gyóntató székben 
a föloldozást. A vegyes-házasságokat is okolta a bizott-
ság a vallási közömbösség terjesztéseért. E két utóbbi 
okot azonban törölték az általános gyűléseken.1 Az 
egyházmegyék sokáig vannak főpásztor nélkül. Végül 
a hatóságok vagy nagyon enyhén vagy egyáltalán 
nem büntetik a kihágásokat, mint a káromkodást, 
fajtalanságot stb., jóllehet erre szigorú hazai törvé-
nyeink vannak. 

Az orvosszerek megjelölésében sajátságos módon 
a fősegítséget megint csak a világi hatalomtól várja 
a zsinat. Határozatilag kimondotta, hogy a királytól 
egyházmegyei cenzorok felállítását kérelmezi. Ezek 

1 Nachrichten etc. 72. pag. 

kutassák ki a rossz könyvek szerzőit és jelentsék föl. 
A könyvkereskedéseket is ők őrizzék ellen. A színhá-
zakba rendeljen a király férfiakat, akik ellenőrzik a 
játékok öltözékét és a taglejtéseket. Külföldi nevelőket 
csak felsőbb engedéllyel szabadjon tartani. Engedje 
meg a lelkészeknek, hogy a gonoszokat testileg is 
megfenyíthessék. Kötelezze a földesurakat, hogy 
vasár- és únnepnapokon cselédeiknek időt engedje-
nek az isteniszolgálatra, úgy hogy ezen napokon 
még fizetni se szabadjon őket, sem panaszaikat föl-
venni. A papok részéről püspökük ellen emelt váda-
kat közölje az illető püspökkel.1 A püspöki székeket 
ne hagyja oly sokáig árván. Rendelje el, hogy a görög 
katholikusok a Gergely-naptárt használják.2 A tanügy 
érdekében törölje el és tiltsa meg a magániskolákat. 
Kötelezze a földesurakat iskolák emelésére. A felül-
vizsgálatot és ellenőrzést pedig bízza a püspökökre, 
akiknek megerősítése nélkül sem tanítói állást be-
tölteni, sem abból valakit elmozdítani nem szabad. 
A plébánosoknak adjon jogot, hogy a szülőket kény-
szeríthessék gyermekeik iskolába küldésére. A közép-
és felső iskolai ifjúság kiképzésénél a zsinat hang-
súlyozza, hogy nemcsak tanítani, hanem az akaratot 
is kell nevelni. Az igazgatóknak még velők szemben 
is legyen joguk testi büntetés alkalmazására. A Jézus-
társaságát állítsa vissza és bizza rá juk a nemes-ifjak 
konviktusának vezetését. 

A papság erkölcseinek javítására elhatározták, 
hogy a püspökök és nagyjavadalmasok térjenek 
vissza az egyszerű életmódhoz és fölös jövedelmüket 
fordítsák jótékony célokra, nem rokonaik gazdagítá-
sára. A püspökök legalább kétévenkint látogassák meg 
egyházmegyéjüket és tartsanak zsinatokat. A lelké-
szeknek pedig különösen meghagyták, hogy ádvent 
és nagyböjt idejében mindennap vagy legalább heten-
kint háromszor tartsanak szentbeszédet és minden 
harmadik hónapban kerületenkint papi tanácskoz-
mányt. A püspökök fordítsanak nagy gondot a szemi-
náriumokra. Azt a növendéket, akit az egyik egyház-
megye szemináriumából elbocsátott, a másik mái-
föl nem veheti. A papnövendékekkel egy évi próba-
időt tartsanak, amely idő alatt tanulmányaik szüne-
teljenek és csakis az egyházi szellemet neveljék 
bennök.3 

A négy egymást követő napon tartott általános 
gyűlések után október 16-án volt az utolsó ünnepé-
lyes ülés. Tárgya : az I. bizottság határozatainak 
kihirdetése, a szent mise- és a pr ímás záróbeszédével 
együtt hat órai időt vett igénybe. Elhatározták azt 
is, hogy a püspökök otthon egyházmegyei zsinatot, 
a rendfőnökök pedig káptalani gyűlést fognak tartani 
és ott a nemzeti zsinat határozatait kihirdetni, ille-

1 Tehát a királyt a zsinat is elismerte a püspökök bírá-
jának. 

2 Csak a pápa engedheti meg nekik a Gergely-naptár 
használatát. 

s Acta s. Syn. Nat. 1—112. pag. 
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tőleg saját egyházmegyéjükben vagy rendjükben köte-
lezővé tenni. Végül október 17-én még egyszer talál-
koztak a zsinati atyák a primási palotában, ahol a 
zsinati határozatok három példányát aláírták. Az 
egyik a pápa, a másik a király, a harmadik a primás 
számára készült. 

8. Az egy-egy példányt a primás tényleg el is 
küldötte a pápának és a királynak a határozatok 
megerősítése végett. Mint már említettük, a primás 
Pedrelli Joachim útján is szorgalmazta a pápai jóvá-
hagyást. Ez el is járt ez ügyben a bibornokoknál és 
biztosította őket a magyar papok és püspökök egy-
házias érzületéről, hitbeli erősségéről és a Szentszék 
iránt való hűségéről; de nem volt képes azt a bizal-
matlanságot ellensúlyozni, melyet a pápa környe-
zete a nemzeti zsinatok iránt főkép a gallikán szellemű 
francia nemzeti zsinatok óta (1682. és 1811.) táplált. 
Hozzájárult még, hogy a prímás leveleit Bécsben 
lefoglalták és Rómában csak Pedrelli szóbeli jelen-
téséből értesültek a magyar nemzeti zsinat megtartá-
sáról akkor, mikor a tanácskozások már be is feje-
ződhettek. 

A zsinat után a primás a határozatokkal együtt 
újból elküldötte az egybehívó levelet és kisérő soro-
kat is írt hozzá. De minő benyomást kelthetett ez a 
kisérő levél Rómában! A primás 1822. november 
20-ról keltezett e levelében a zsinat határozatait 
három osztályba sorozza. Az első osztályhoz szerinte 
azok tartoznak, amelyek a pápa jóváhagyására nem 
szorulnak, mert a püspökök «iura nativa»-iból foly-
nak. A második osztályba tartozók a király és a 
harmadik osztályba sorozottak a pápa jóváhagyására 
szorulnak. Ilyen megkülönböztetését a pápai és püs-
pöki jogoknak az egyházi jog nem ismeri, csak is a 
gallikanizmus és febronianizmus. Tehát már a primás 
levele is megcáfolta azt az állítást, melyet Pedrelli 
a zsinati atyák egyházias érzületéről tett. Hát még 
a határozatok mennyire rácáfoltak Pedrellire. Köztük 
olvashatták, hogy a magyar nemzeti zsinat új rend-
szabályokat adott hazai tanitórendeinknek, eltiltotta 
őket a saját rendfőnökükkel való érintkezéstől, az 
alapítványozott szentmisék redukciójára önmagát ille-
tékesnek tartotta, hogy az egyházi bíráskodást nagy-
részt királyi rendeletek s nem a kánonok szerint 
akarta rendezni, a királyt a papok és püspök közt 
támadt konfliktusokban illetékes birónak ismerte el 
és a Gergely-naptár bevezetését királyi rendelettel 
akarja keresztülvinni. Bizonyára arról is értesültek, 
hogy a zsinat tárgyát is a király határozta meg az 
ismeretes 8 pontban. Ez eléggé bizonyította, hogy a 
Szentszék bizalmatlansága a nemzeti zsinatokkal 
szemben, különösen abban a korban, nem volt indo-
kolatlan. Sőt mindez azt is bizonyítja, hogy a Szent-
szék a pozsonyi nemzeti zsinatunkkal szemben más-
kéj) nem is járhatott volna el, mint, hogy határoza-
tait nem erősíti meg. 

Hasonlóképen eredménytelen volt a primás 

közbenjárása a királynál is, hogy erősítse meg a 
zsinat határozatait. Miután ugyanis ide elküldötte a 
határozatok egy példányát megerősítés végett, hiába 
várta a király válaszát. Pedig mekkora érdeklődéssel 
kisérte az előkészületeket. Elmúlt az 1822. év és még 
mindig nem tudja a primás, mit akar a király. Végre 
1823. j anuár havában személyesen fölment Bécsbe. 
Két hónapig tartózkodott ott és megfordult a királyi 
aulában is ezen idő alatt. Iparkodott a határozatok 
királyi megerősítését kieszközölni, de hasztalan volt 
minden igyekezete. A király se erősítette meg. Miért? 
Egyrészt, mert a protestánsok mindent elkövettek a 
királynál, hogy a megerősítést megakadályozzák.1 

Másrészt pedig valószínűleg azért, mert a határozatok 
nem feleltek meg várakozásának. Határozott kíván-
sága volt pl., hogy az Augustineumban legalább 10 
magyar pap számára gondoskodjék megfelelő jöve-
delmű, alapról. A nemzeti zsinat ezt megtagadta. Azt 
is akarta, hogy az eltörölt szerzetes-rendeknél ala-
pítványozott szentmisék számát csökkentse, de a zsi-
nat úgy határozott, hogy nincs rá szükség. 

így tehát a nagyszabású előkészületek, a nagy 
ünnepélyességekkel egybekötött és 38 napig tartó 
tanácskozások eredmény nélkül záródtak le. Az egy-
ház jóváhagyása elmaradt, mert jogai megsértését 
tapasztalta a zsinaton. A király megerősítését sem 
sikerült megnyerni — amint hogy nem is szorulnak 
rá az egyházi zsinatok határozatai — mert valószí-
nűleg bántotta a király érzékenységét, hogy a zsinat 
nem mindenben hódolt akaratának. 

Ennek következtében elmaradtak az egyház-
megyei zsinatok és káptalani gyűlések is, melyeken 
a jóváhagyott határozatokat, mint kötelező törvénye-
ket, saját egyházmegyéjükben, illetőleg rendjükben, 
kihirdették volna a püspökök és rendfönökök. 
A 48-as évekig nem is kerültek többé szóba hazánk-

Príl Mátyás dr. ban a zsinatok. 

B u d a p e s t . Mi különbség van a francia és a német Jzpvházi 
katholikusok között ? — Régóta kutatom ezt a dolgot, r. , 
Most tények véletlen találkozása rávezetett a dolog V l i a £ ~ 
nyitjára. krónika. 

A francia katholikusok lelkét valami sajátságos 
optimizmusszerű önhitegetés szállta meg. Minél nyo-
masztóbbakká változnak náluk a vallásra nézve a vi-
szonyok, annál jobban növekszik a bizalmuk, hogy 
helyzetük fényesre fog változni, még pedig — ami igen 
különös — nem önsegély, hanem az Istennek valamely 
rendkívüli közbelépése által. 

Végig olvastam az «Augsburger Postzeitung»-ban 
teljes hat számon át egy, úgy látszik, svájci katholikus-
nak, Robert Jacquier-nak tárca-cikkelyét, amelynek, 
öldöklő gúnnyal, szerző ezt a cimet adta : «Ça va très 
bien!» azaz: vallásilag nagyon jól megy a franciák 
dolga! Második cime a cikkelynek: «Reisebilder aus 
Frankreich». Bennünket leginkább a vallási állapotokra 

Magyar Sion 1895. évf. 891—897. pag. 
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vonatkozó mozaikképek érdekelnek. A másodmagával, 
egyik kollégájával utazó Jacquier, második számú tárca-
cikkében, igen érdekes leírásokon át elvezet bennünket 
Lons-Ie-Saulniersbe, egy 13.000 lakosi számláló jura-
vidéki városkába, ahol sóbányák, sós források és fürdők 
vannak és a hegyoldalakon kitűnő bor terem. Miután 
elmondta, hogy ezen a vidéken, — ahol iparról (nagy-
ipart ért) aránylag keveset, úgymond, tudnak az emberek, 
— igen olcsón és kitűnően lehet megélni, áttér a város 
és a vidék társadalmi és erkölcsi életének bemutatására. 
Mikor ő és útitársa Lons-le-Saulniersbe megérkeztek, 
ép szombati nap volt és estefelé járt az idő. A hely-
őrség zenekara, a szombati nap kedvéért szokás szerint 
a piacon játszott s a zene élvezésére a félváros népsége 
összefutott. Mert a lons-le-saulniersiek s az egész vidék 
jómódű lakossága vidám, munkaszerető nép, jó kere-
settel a szőlőhegyeken és a sóbányákban. S itt követ-
kezik azután annak megjelenítése, hogy mikép s meny-
nyire elpárolgott ezen a vidéken a vallásosság s a hely-
beli lelkész, aki még a templomot is maga kénytelen 
egy anyóka segítségével tisztogatni, mégis mennyire meg 
van nyugtalva és elégedve — az úgyszólván — semmivel. 
A nép itt még mindig megüli az ú. n. búcsunapokat, 
melyek a közelfekvő falvakon sűrűen fordulnak elő. De 
hogyan? Halljuk a szemtanút! 

«Látni kell ezt a jókedvű fürge — népséget, amint 
augusztusi vasárnapokon a vidék faluira kirándulnak. 
Mert itt minden vasárnap van valahol régesrégi búcsú-
nap (Patronfest), amelyből még mindig vonzóerő árad 
szét. Hanemhát most már nem a templom az öröm és 
ünnep középpontja, hanem az ördögmololla, a lövöldöző 
bódék, a kávés butikok, a táncterek, a bor és az 
abszint. Én egy ilyen lons-le-saulniers-vidéki falusi 
plébánost, visszautaztomban meglátogattam. Az ünnepre 
a templomot egy asszony segítségével maga díszítette 
és a ministráns gyermekeket épen a szertartásokra 
oktatta ki. Kérdést intéztem hozzá, hogy érzi magát, 
hogyan megy a sora? «Oh, ça va très bien!» Ah! — 
feleié — nagyon jól ! Utóbb bevallotta, hogy a községi 
tanács egyetlen tagja sem teljesíti többé vallási köte-
lezettségét. Öt magát a plébánia épületéből kiutasították. 
A templomban se padot, se képet, se szögel helyéből 
ki nem mozdíthat, szóval semmit sem tehet a templom-
ban a világi hatóság engedelme nélkül. És ő mégis 
meg van győződve, hogy «ça va très bien !» Ezek a 
franciák, kiált fel itt a turista, — szerencsés optimisták. 
Hanem a legnagyobb optimisták közé a francia papságot 
számítom.» A maga nyomorúságában1 és — ami még 
nagyobb baj — a maga népétől való elhagyatottságában 
megnyugszik és boldog önsegély nélkül jövendő 
rendkívüli fordulat puszta városában. íme, a francia 
papság és a francia nép élő képe ! 

A német katholikus papság és a német katholikus 
nép épen ellentéte a francia népnek és papságnak. 
A német nép mindenütt ott van az ő papjaival és 
tűzbe kész menni vele vallásáért és egyházáért. Miért ? 
Mert a német papság épen ellentéte a francia papságnak. 
Hiven, rendületlenül követi az arany közmondást : «Segíts 
magadon ; az Isten is megsegít !» Távol minden opti-

1 Másutt még nagyobb a nyomorúság. Vannak plébániák, ahol 
a káplán mindennap más háznál kap enni, mert a plébános nem 
birja eltartani. 

nűzmustól és pesszimizmustól egyaránt, a német katho-
likus papság ernyedetlen és sokoldalú m unkával dolgozik 
az egyház híveinek hűségben való megtartásán és az 
Isten céljaira való dolgoztatásán, hogy példájából száza-
dokra szóló fénnyel kiragyog a tanulság, a nagy igaz-
ság, amely szerint Isten irgalmas ugyan mindenkivel 
szemben, de rendesen és kivált nagyban csak azokon 
segít, kik az ő segítségének növekedését a maguk igye-
kezetének, a maguk önsegélyének fokozásával érdemlik 
ki. Ebben az eljárásban vagyis az önsegély fokozásában 
a német katholikus papság s az ő vezetése alatt a német 
katholikus nép minden rétege, a mágnásoktól kezdve 
le a legutolsó cselédekig, igazán világra szóló példa és 
buzdítás is egyúttal. Ott van például a német katholikus 
nagygyűléseknek minden évben megujuló országos 
mozgósításai és hadiszemléi, ahol az évről évre növe-
kedő országos katholikus erőgyűjtés szemlét tart maga 
fölött s szakadatlanul azon dolgozik, hogy az időszakon-
kint mutatkozó hézagokat kitöltse s a katholikus mil-
liók összetartását az egész országnak, sőt az egész világ-
nak imponálóan kimutassa. Ott van a német Jkatholikus 
nagygyűlések mellett a német Centrum bevehetetlen 
vára s annak alapjául a hatalmas Windthorst-féle «Volks-
verein» szervezete. Ott van az egész német birodalomra 
kiterjedőleg a Keresztény Szeretet Szövetsége, a «Caritas-
Verband», amely ezidén Nürnbergben tartotta 17-ik 
közgyűlését, oly sajátszerű hatásossággal egymaga, 
amely más országok egyetemes kath. nagygyűlésének 
hatóerejét is fölülmúlja. Ott van a néhány év alatt 
óriásivá nőtt «Kath. Frauenbund». Ott vannak a pápa-
ságot magát is évek óta foglalkoztató Katholikus 
Munkásegyesületek és Ker. Gevverkschaft-ok. Ott van, 
az önsegélynek sok másféle erőkifejtése mellett, végül 
a német birodalom területén világra szóló tudományos 
tényezővé izmosodott «Görres-Verein», amely ezidén 
bádeni (breisgaui) Freiburgban okt. 7—10-ig tartja ez-
idei közgyűlését. Világra szóló bizonyítéka a «Görres-
Verein» valóban annak, hogy a keresztény hit és a 
tudomány összhangja a katholikus egyházban hódolatot 
parancsoló erővel tud megnyilatkozni ott, ahol a katho-
likusok az önsegélyre utaltságot ésszel fölérik s tánto-
ríthatatlan akaraterővel kiaknázzák, mint Németország-
ban. 

Magán segíteni tudni, s magán segíteni nem tudni ; 
ime, ez a különbség a német és a francia katholikusok 
között ! 

* 

Lissabon . Az egyház helyzete Portugáliában. — 
A kath. egyház nehéz napokat él most ebben az ország-
ban. Aki a gyilkosok hírhedt társaságának nem lestestől-
lelkestől barátja, az rövid idő alatt elveszti vagyonát, 
állását, szabadságát, — anélkül, hogy alkalma lett volna 
védekezhetni. Ezidőszerint legalább 700 egyházi férfiú 
szenved senyvesztő börtönökben. Menekülni külföldre 
csak keveseknek sikerült. Azok pedig, kik az egyházat 
elárulták és a szétválasztási törvényt elfogadták, zsoldot 
kapnak az államtól, amely azonban az áruló Júdás 
harminc ezüst pénzének az értékét nem sokkal múlja 
felül. A föltétlenül érvényesülést kereső állami érdek 
szempontjából még érteni lehetne azt, ha a köztársaság 
a királypártiaktól, kik fegyverrel küzdenek a véreskezű 
köztársasági kormány ellen, a törvénykezésnek bizo-
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nyos enyhe eljárásával szabadulni igyekeznék. Hanem 
hát Portugáliában ezidöszerint törvényhozásról szó 
sem lehet. Amint valaha Heródes, hogy a zsidók új-
szülött királyát kezébe kaparítsa, az egész csecsemő-
sereget legyilkoltatta : úgy a porlugáli szabadkőműves 
kormány is minden papot üldözőbe vesz, gondolva, 
hogy majd csak eltalálja köztük azokat, kiktől félniök 
kell. Vagyis inkább, a portugáli szabadkőműves ura-
lomnak oka is van minden igazlelkü s nem áruló pap-
tól félni. 

Az egyház és az ő hivei ellen szórt rágalmakban 
Portugáliában nem volt, annál kevésbbé van most 
hiány, midőn egy botrányos barbár állami gazdálko-
dást kell leplezni, illetve a világ szeme előtt igazolni. 
Ha valahol másutt, itt Portugáliában bosszulódik most 
meg. Vájjon mi? Az egyház jóhiszeműsége, bizalma a 
hatalmasok s azok Ígéretei iránt, a kath. papság és nép 
jólelkűsége, gondtalansága és tegyük hozzá — meg-
nyugvása abban, hogy hiszen katholikus dinasztia ural-
kodik felette. Az ú. n. katholikus Portugália az egy-
házat századok óta megcsalta. Amíg az uralkodók hit-
hez és hűséghez hűek voltak, minden rendben volt. Az 
egyházhoz hü kormányok gondoskodtak egyházias szel-
lemű püspökökről és az ily püspökök viszont gondos-
kodtak egyházi szellemű papságról. Hanemhát az egész 
ilyen kormányrendszer az uralkodó szemejárásától füg-
gött.1 III. János és Sebestyén királyok uralkodása alatt 
a XVI. században, Mária királynő uralkodása alatt 
1772-től 1792-ig, Dom Miguel uralkodása alatt a XIX-ik 
század elején, az egyház igazán ótalom alatt érezte 
magát, amely a trónnak igazi, becsüleles hithűségéből 
és meggyőződéséből fakadt. Közbül esett Pombal ideje, 
aki minden kulturharcos egyházüldöző lelke előtt mint 
példa lebeg. Miután Dom Miguelre IV. Doni Pedró kö-
vetkezett, rendszeres gyűlölet az egyház iránt jutott 
rendesen kormányra. A szabadkőművesség játszva ju-
tott uralomra. A püspöki kart és a papság testületét 
egyháziatlan elemek bevegyítésével tették kórságossá 
(man verseuchte) ú. n. állampapi elem bevegyítésével, 
kik büszkén, megvetéssel tekintettek a hithű papok és 
hivek nemes seregére. Valamivel jobb idők következtek, 
midőn 1862-ben IX. Pius pápa jelentős intő iratában a 
portugáli püspököket a kormánnyal szemben tanúsított 
erélytelen magatartásuk és mulasztós pásztorkodásuk 
miatt megrótta. Azonban a szabadkőművesség akkor 
már uralmon volt és mivel a katholikusok körében 
Portugáliában akkor még hiányzott a nagyobbszabású 
katholikus mozgalom, könnyű dolog volt az egyház 
ellenségeinek minden jóravaló törekvést meghiúsítani. 
Most pedig már szó sincs egyébről Portugáliában, mint 
egyházellenes erőszakról és borzasztóságokról. 

(Vége köv.) — í j —la. 

Tájképek• XIX. Rajzolja: Mester. 

A t j y e r m e k - b i r ó s á g o k . Közismert dolog, hogy 
újabb büntető-törvényünk külön gondot fordít a ser-
dülő gyermekekre, ifjakra, akik az igazságszolgálta-
tással összeütközésbe kerülnek. Szociális érzékkel, 
javító, nevelő célzattal külön bíróság elé rendeli. És 

1 Hiányzott az egyház autonom élete. Királyi kegyből élőskö-
dött, nem a nép hitéletéből élt. 

szomorú ügyüket külön tekintelek számbavételével 
tárgyalja. 

A gyermek-biróság, ha jól tudom 1908. évben 
kezdette meg működését. Szatmáron ugyanezen év 
október havában volt a gyermek-biróság első ülése. 
Hát 'iszen bevallhatom, hogy ennek a bíróságnak 
működését, mint a lélektannak tanára, kezdettől 
fogva nagy figyelemmel kisérem. Ha tehetem, bizony 
nagyon ritkán jut reá időm, személyesen is megje-
lenek egy-egy tárgyaláson. De van más módom és 
alkalmam a tárgyalás mozzanatairól, jelenségeiről 
tudomást szereznem. Nemcsak az itteni, de más tör-
vényszékek tárgyalásairól is. 

A gyermek-nap, mint ahogyan a birák nevezik 
azt a napot, melyen a gyermek-biróság működik, 
minden gondolkodó, jó lelkű, szociális érzésű ember 
figyelmére méltó. A pszichológus pedig mélységes 
forrást talál ott tanulmányai, tapasztalatai és tanul-
ságai számára. 

A sok-sok eset közül, melyek bir tokomban van-
nak, legyen szabad ez alkalommal csupán két, igen 
érdekes, szinte megdöbbentő jelenséget lerajzolnom. 

* 
Ott állott a gyermek-biróság előtt néhány sze-

rencsétlen gyermek, hogy meghallgassák a bíróság 
atyai intését. De egyszersmind elvegyék a törvény 
intenciójának, szellemének megfelelő javító bünteté-
süket is. 

Mikor a bíróság — a többi közt — egy kama-
szosodó fiúval végezné a tárgyalást, a vezető biró 
atyai szeretetének melegével fordul hozzá és körül-
belül így beszél : 

— Ládd-e fiam, te tanultad a szülei háznál, 
tanultad az iskolában, hogy amit tettél, az bűn. Attól 
őrizkedned kell. Mert megver az Isten, aki mindent 
lát, tud és hall. Ne tégy tehát többé soha ilyet, mert 
nemcsak a jó Isten keze fog utolérni, de szomorú-
ságot szerzesz szüleidnek és szégyenére leszel a fa-
ludnak is. Ugy-e fiam, nem fogsz ilyet tenni többé? 

— Nem! 
— És miért nem fogsz ilyet tenni? 
— Mert beldsér a csendőr, feleli a fiú egész köz-

vetlenséggel. 
Uraim! Álljunk meg kissé. Csak legalább egy 

pillanatra e feleletnél. Ne hagyjuk elröppenni. Mert 
érdemes leszegezni, megrögzíteni. 

Vannak ugyanis jelenségek, mikből a gondola-
tok, érzések, következtetések egész raja váltódik ki. 
Jelenségek, melyek odacsapódnak az elmékhez. Bele 
az agyba. Bele a szív közepébe. 

Lélektanilag ez a törvényszéki jelenet is ezek 
közül való. Annak a gyermeknek ajkáról egy jellemző, 
sokat megmagyarázó Ítélet röppent el egész akarat-
lanul. Ez az Ítélet rettenetes. Meztelen, de hű tükrét 
mutatja annak a társadalom lelkületének, gondolko-
dásának, irányának, jövendőjének, mely irány felé 
rántják, röpítik a vallástalan, a szabadgondolkodók 
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elméleti tanításai. Amely gondolkodást, lelkületet, 
felfogást, érzést immár megtaláljuk gyakorlatilag is 
az embersarjak, a gyermek-ifjúság világában is. 

A lelkiismeret teljes hiányáról van itt szó. 
Erkölcs Isten, vallás nélkül. Becsületesség, mely 

csak arra vigyáz, hogy a büntető-törvénykönyv 
§-aival összeütközésbe ne jöjjön. Tartózkodás mind-
attól, ami miatt az embernek a csendőrökkel gyűlne 
meg a baja. 

Ez a lelkület ma nemcsak a népnek alsóbb ré-
tegében, de társadalmunk majd minden osztályában 
tipikus tünemény. Mindig szélesedő, gyíírűzetesen 
táguló, általánosuló jelenség. 

A lelkiismeret megtompult az emberek sokasá-
gában. Az a sok féltudomány, melyet úton-útfélen 
magukba szednek a lelkek; a lelketlen újságok mű-
helyeinek munkái a gyilkosságok, rablások, prosti-
túciók, svindlerségek kiszínezésével és célzatos elő-
adásával végkép elsikkasztják azt az erkölcsi érzéket, 
mely mégis csak ott szunnyad sokszor a hamú alatt 
is; mely mégis csak éledésre kap és ráviszi a lelke-
ket, hogy tegyék a jót a jóért magáért és kerüljék a 
rosszat azért, mert rossz. 

Oltsátok ki az Istent s vele a lelkiismeretet és 
éj támad a társadalomban, az emberekben, a hiva-
talokban. Es ez az éj a rablás, az erőszak, az igaz-
ságtalanság, a jogtalanság és gyilkosságok éjjele 
leszen. 

Az Isten ismeretében, félelmében és szeretetében 
gyökerező lelkiismeret többet ér százezer csendőrnél 
a társadalom, a kultura — a nemzetek számára. 

Sokszor, naponként hallom a szülők, a nevelők, 
a kormányzat részéről is, hogy a gyermekek számára 
«felügyelet» szerveztessék és biztosittassék. 

Jól van! A felügyelet mindenesetre pedagógiai 
tényező, Prevenció. De a felügyelet a lelkiismeret 
kialakulása, irányítása nélkül mit sem ér. Tehetetlen. 
A felügyelet kétarcú gyermekeket és kétlelkű ifjakat 
foghat nevelni. A felügyelő jelenlétében és nem lé-
tében való gyermekeket. Akik csak azért nem teszik 
a rosszat, mert félnek, hogy rajta csipik és a csend-
őrök bekísérik. Nem mernek addig, míg a zsandárt 
látják. De kezöket nyújt ják a bűn után, amint tisztul a 
határ. Minden ember háta mögé csendőrt nem állít-
ha t— még a leggazdagabb és legszabadabb Francia-
ország sem. 

* 
Egy másik eset, amit a fentebb lerajzolt gyermek-

birósági esettel szembe óhajtok állítani, szintén meg-
érdemli legteljesebb figyelmünket. 

. . . A városban nagy betöréses-lopás történik. Hosz-
szas kergetés után elcsípnek a csendőrök két lakatos 
inast, akik egyugyanazon mesternél tanulnak. Tárgya-
lás alá kerül az ügy. Tisztázzák a dolgot. Kétségte-
lenül, de bevallás szerint is megállapítják, hogy a 
betörést a két suhanc követte el. 

— De fiaim, szólott az egyik biró. Ti tanulók, 

inasok — hárman vagytok — laktok egy és azon 
gazdánál. Hogyan történhetett mégis, hogy a harma-
dik tanuló, a Jancsi, nemcsak nem vett részt a bűn-
ben, de még tervetekből sem tudott semmit. Úgy 
van, nem tudot t? 

— Nem tudott. 
— Azt szeretném tudni, fiaim, hogyan történ-

hetett ez? És miért titkoltátok el tőle — a szándé-
kotokat ? 

A fiúk lehajtották fejüket. Majd némán bámul-
tak a bíróságra. 

— Mondd meg István, őszintén, mi volt az oka, 
hogy azt a harmadikat nem avattátok bele sötét ter-
vetekbe ? 

Hallgatás. 
— No, légy őszinte, fiam. 
Csaknem fuldokolva feleli az egyik i f jú : 
— Az a fiú minden este imádkozott. Azt gon-

doltuk, hogy aki imádkozik, az nem fog mivelünk 
tartani. 

— És ti nem imádkoztatok soha? 
— Nem! 
— Miért nem imádkoztatok ? Hiszen a szüléitek 

meg az iskola titeket is megtanított imádkozni, 
Mély csendben várta a bíróság és a kevés számú 

közönség a feleletet. Amely csakhamar kiszakadt a 
másik gyerek-ifjú lelkéből. 

— Mert a legény urak gúnyoltak volna érte. Ok 
mindig szidták a papokat. És azt hajtogatták, hogy 
nincs mennyország. Nincs pokol. Az imádság buta 
emberek beszéde, babonája. 

Eddig van. 
Azt gondolom, hogy ehhez a jelenethez, ehhez 

az esethez nem szükséges semmi néven nevezendő 
prédikáció. * 

A gyermek-biróság nagy, jelentőségében mér-
lietlen hivatást gyakorolhat. Minden attól függ, hogy 
ez a bíróság milyen lelkülettel, milyen szeren-
csés hatással és irányítással vezeti ezeknek a szeren-
csétlen gyermek-ifjaknak ügyeit. Nem tehetek róla, 
ha én azt a meggyőződést, tapasztalatot szereztem, 
hogy a gyermek-biróság tagjai számára kötelezővé 
tenném — a pedagógiai képzettséget, képesítést. 

A kritikáról. (II ) 

A pezsgő kath. tudományos élet hiánya az, amit JJ-Q((í 
oly nehéz a magyar olvasó közönséggel megértetni. * 
A legritkább és alig számbavehető kivételtől eltekintve, 
csupán a tanárok azok, akik nálunk, mivel az ismeretek 
közlésével foglalkoznak, komoly, tudományos könyveket 
forgatnak. Célzatosan mondom úgy, hogy az ismeretek 
közlésével foglalkoznak s nem úgy, hogy egyúttal mű-
velik is a tudományt. Nem tudom, a tanároknak mily 
nagy percentje esik — katholikusokról lévén szó, csak 
a theologiai és a kath. középiskolai tanárokra lehet gon-
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dőlni — mondom, nem tudom a tanároknak mily nagy 
percentje esik az utóbbi osztályba ; de semmi esetre se 
annyi, hogy miattok komoly tudományos életről lehetne 
beszélni. Se a megjelent munkák száma és minősége, se 
a hazai kath. folyóiratok tartalma nem tanúskodik erről. 
Legtöbbje közülök afféle iskolamester csupán, aki egész 
életén át az egykor szerzett ismeretek jó-rossz közlésé-
vel elégszik meg, anélkül, hogy szakmájának előbbrevite-
lére is gondolna. Az intelligens magyar kath. közönség 
tudománya meg általában a napilapok olvasásában 
merül ki ; ez a réteg tehát a tudományos élet fejlesz-
tésében egyáltalán nem számít. 

Egészen máskép van ez a külföldön. 
Hol vannak nálunk és ha vannak, hányan vannak 

szorosan a tudomány művelésének élő férfiaink, a szak-
emberek, akiknek egész élete valamely tudományszak 
hivatásos művelésében, szóval tudományos búvárkodás-
ban telik le? Ilyen tanári nemzedék nálunk tudtom-
mal nem jelentkezik, holott a külföldön ez egészen meg-
szokott jelenség. 

Ez tehát nálunk a helyzet, amit tulajdonképen nem 
vádkép hozok fel, hanem csak mint egyszerű, közismert 
tényt állapítok meg kritikánk mivoltának a megértése 
okáért. A tudományos élet hiányáért nem lehet itt vá-
dolni senkit; száz és egy körülmény járul ahhoz, hogy 
szinte szükségszerűen olyanok legyenek a mi kath. tudo-
mányos irodalmi viszonyaink, mint a minők s minden 
valószínűség szerint a jövőben is csak ilyenek ma-
radnak. 

Az első s szinte változhatatlanul hátrányoskörülmény 
mi nálunk a magyar nyelv és vele a magyar irodalom 
rendkívül szűk határa. A német, a francia, az angol 
könyvnek olvasóközönsége az egész világ, a magyaré 
nem terjed túl az ország határain s nagyot tévedne, aki 
ezt is az ország húsz millió lakosa szerint mérlegelné. 
Ebből is le kell vonni a nagyszámú nemzetiségeket, kik 
magyar könyvet nem vesznek kézbe ; a magyar nyelvű 
zónából pedig ismét le kell vonni a népet és — el-
tekintve a más vallásúaktól — a tekintélyes számú, de 
jobbára napilapjával s legföllebb a szépirodalom ter-
mékeivel megelégedő intelligenciát. Kinek, hánynak ír 
tehát a magyar kath. író, ha komoly tudományos mun-
kát ír? 

Ez az etnikus körülmény a megölő betűje nálunk 
a kath. tudományos életnek; mivel a megélhetés fizikai 
föltételeit vonja meg tőle. Kinek ír a magyar kath. író, 
kiveszi meg könyvét? Egy kis közönség, amelyre aztán 
minden szakmájú író appellál, tehát amely közönség haj-
lamai és könyvvásárlási képessége szerint ismét apró 
töredékekre oszlik meg, hogy az egyes szakkönyvnek ne 
jusson belőle annyi se, amivel a nyomdai költségeket 
lehetne födözni. 

Csak ezt az egy körülményt véve tekintetbe, tessék 
a magyar kath. irodalom helyzetét összehasonlítani a 
külföldi irodalmakkal s kész a számadás. A józan íté-
let szerint tehát föltétlenül le kell szállítanunk igényein-
ket irodalmi kritikánk, mint az irodalmi eredményeket 
taksáló bíró körül. 

Nemcsak hogy nem lehetünk követelők; de örülnünk 
kell, ha ilyen a helyzetből folyó mostoha viszonyok között 
akad egy-egy ember, aki tanul s aki írásra vagy épen 
könyvkiadásra adja a fejét. Tudnunk kell ugyanis, hogy 

a könyv megírása és kiadása között ismét zátonyok 
vannak. Aki maga adja ki a könyvét, áldozatot hoz, 
maga fizeti is meg. Tehát dolgozott, könyveket vásá-
rolt s a végén még meg kell fizetnie a saját munkáját. 
Vájjon hányan akadnak a magyar kath. írók között ilyen 
jómódú s idealista önmecenások? No és ha akad 
müvének kiadója? Körülbelül minden haszon, ha ugyan 
lehet ilyenről beszélni, a kiadóé, az írónak még örülnie 
kell, hogy legalább a nyomdát nem kellett fizetnie. 
Szellemi fáradozásából ennyi a haszna. Föltétlenül így 
jár nálunk az író — minden kath. író — minden művé-
vel; kivételt csak a tankönyvek képeznek, mert a tanu-
lóknak kell tankönyveket vásárolniok : ez nálunk az 
egyetlen biztosan fogyasztó közönség. Kisajátította is 
néhány élelmes kiadó s a tanárok közül is legtöbben 
erre az írásra adják a fejőket, mert itt még lehetőleg 
legnagyobb a kereset, olykor egész tülekedés, aminek 
azonban a tudományos élet igen kevés hasznát látja. 
A szorosan vett tudományos téren még legkelendőbbek 
— persze ismét csak magyar mértékkel mérve — a tör-
ténelmi és természettudományi, no meg legfőbb fokban 
a szépirodalmi munkák. 

S ezt ismét nem vádkép hozom fel. 
A magyarnak utóbbi négyszázados helyzete ugyanis 

olyan volt, hogy egyáltalán nem fejleszthette benne a 
tudomány utáni vágyat, hanem örökké a politikai küz-
delmekkel foglalkoztatta. Szinte állandó nálunk az a 
bizonyos állapot, melyről már a klasszikus mondta : 
inter arma silent musae. Ilyen viszonyok között idővel 
szinte természetszerűleg két kiemelkedő tipus fejlődött 
ki : a búsuló és a mulató magyaré, akinek elment a 
kedve minden komolyabb munkától s vagyonilag is 
tönkrement ugyan, de a tudományt még sem szerette meg. 
Lehet-e csodálni tehát, hogy ilyen körülmények között 
a szorosan vett kath. irodalomnak, no és elsősorban a 
theologiai irodalomnak sem kedvezett a talaj? A ma-
gyar társadalom tagozottságának képét magán viselő 
magyar egyházban, szinte a legújabb időig, nem az 
egyéni rátermettség, hanem a családi hovatartozás s az 
ebből folyó összeköttetések adtak általában a papság 
tagjainak is súlyt és értéket. Főkép ez biztosította a 
megélhetést s a rangban való emelkedést. Többet ért e 
tekintetben a rokoni kötelék vagy a politika, mint a 
theologiai tudás s a főpatronatus révén a praebendákat 
kezelő mindenkorikormányisfőtekintettel voltarra.kitesz 
szolgálatokat neki s nein az Istennek. Erre a célra pedig 
tudvalevőleg nem jó eszköz a csendes tudományos fog-
lalkozás, hanem az élesszemű s az előszobák titkait 
kutató stréberség. Lett-e nálunk valaha egy egyszerű, 
de tudós gimnáziumi hittanárból püspök, mint az Német-
országban nemrég is történt? 

Eltekintve tehát ama faji jellegtől, hogy a magyar 
soha sem törte igen magát a vallásosság és a vallási 
képzettség eszményeiért, egész társadalmi berendezkedé-
sünk a múltban lehet mondani antitheologikus volt. 
Kenyeret se biztosított a «szobatudósoknak», annál ke-
vésbbé különös becsülést. Amint még a mai polgári társa-
dalmi életben is többet jelent az, hogy valaki kép-
viselő-e, mint ha csak tudós; úgy bizony az egyházban 
is mérhetetlenül jobban imponál az embereknek az, ha 
valaki kanonok, vagy gazdag plébániának a birtokosa, 
mintha csak annyit mondanak róla, hogy szép köny-
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veket írt, vagy hogy külföldre is beillő tudós. Ilyen 
viszonyok között egészen természetes, ha a külföldi 
theológiai irodalom legalább ötven lépéssel megelőzte a 
mienket. Honnan is vegyen ösztönt az a magyar theol. 
tanár oly irodalmi ág művelésére, melyre senki se fektet 
különös súlyt? 

Ne álmodjunk tehát virágzó kath. irodalomról, mi-
kor fölvirágoztatásának összes szálai össze vannak tépve 
s hiányzik a talaj is, melyből a szükséges nedveket 
szívhatná. Örüljünk azon, ha olyan is van, mint aminő: 
sőt büszkeség töltsön el bennünket amiatt, hogy ujab-
ban már valamivel értékesebb, önálló munkára valló 
tudományos könyvek is kezdenek megjelenni. </. 

* 

A s z e r e t e t ú t j á n . T a n u l m á n y o k . Irla Szent-
iuányi Róbert dr. Kolozsvár. 1912. 174 1. Ara 2 kor. 

A kétféle cím a kötet kétféle tartalmát jelzi. Négy 
felolvasás, melyeket a kolozsvári szent Antal-estélyen 
tartott a szerző és négy tanulmány, melyeket különféle 
folyóiratokban közölt, a kötet tartalma. Mint írja, kisebb 
cikkek és tanulmányok ezek, «melyeken az elmúlt tíz 
esztendőben érdeklődéssel és a szív örömével dolgoz-
gatott» s most egybegyűjtve a közönség elé bocsát. A fel-
olvasások (Régi vágyak, A természet szeretetéről, Csönd, 
Mélyebb örömet) szellemes csevegések a komoly fajtá-
ból, a tanulmányok (A tudomány értékéről, Ant. sz. Ignác 
hitvallása, mely a Religioban jelent meg, továbbá Páz-
mány és Prohászka, Vörösmarty és a katholicizmus) 
pedig olyan értékes essay-k, melyek egyenesen felhívják 
a hozzáértő olvasó figyelmét a szerzőre, úgy hogy ön-
ként kérdezi: ki ez az író? s tíz év alatt miért hogy 
csak ennyiszer jelentkezett az irodalmi téren? 

Két tulajdonsága teszi feltűnővé s fölötte értékessé 
szerzőnk művét (ki, ha jól tudom, kolozsvári hit-
oktató) : ismereteinek és pedig nemcsak theologiai, 
de a profán irodalmi ismereteinek a bősége, a 
szokatlanul széleskörű olvasottsága és másodszor a 
stílusa, az előadási módja, ahogy a nehezebb tárgyakról 
is értekezni tud. Arra az íróra, aki ezt a Vörösmarty-
tanulmánvt írta (Vörösmarty anyját azonban kath. asz-
szonynak tartja (120. 1.), holott Gyulai református nőnek 
mondja), egyenesen szükségünk van, mert ez a terület 
a kath. oldalon ma egyenesen parlagon hever. Ahogy 
pedig Szentiványi ír, olyat szívesen olvas még a magyar 
kath. közönség is. 

Szóval ilyen írókra szükségünk van. Szükségünk 
van a hitükben meg nem tántorodott Vetési Józsefekre, 
mert szépen tudnak írni s mivel van bennök tudás és 
tehetség arra, hogy a magyar irodalom s nevezetesen a 
ma annyira pusztító szépprózai s ebben kivált a drámai 
irodalom termékeit a katholicizmus világításánál be-
mutassák. Mennyit hibáznak öntudatlanul is a mi 
íróink, sokszor csak amiatt, mert nem részesülnek a mi 
oldalunkról érdemleges, hozzáértő s tévedéseiket kiiga-
zító kritikában. 

Nem tudom, mennyire foglalja le a szerzőt állás-
beli kötelessége, de egyenesen veszteségnek tartom, 
hogy tíz év alatt csak ennyi munkát szentelhetett az 
irodalomnak s különösen a kritikai és esztétikai ágá-
nak, melyre annyi hivatottságot mutat. 

Midőn hét év előtt Rómából beküldte hozzám Ant. 
sz. Ignácát, örültem neki s a nálunk kevéssé művelt 

dogmatörténet szép reményekre jogosító fiatal munkását 
üdvözöltem benne. Azóta nem találkoztam vele. Most, 
hét év után, kézhez vettem ezt a kötetét s látom, hogy 
mily sokoldalú tudás rejlik benne. 

Óhajtandó volna tehát, ha az irodalomban egy 
határozott irányban (pl. főbb íróink kath. szempontból 
való megvilágításával) foglalkoznék : mit várhatnánk az 
ilyen tehetség rendszeres s állandó munkálkodásától? 
Pedig, pedig, beb nagy szükségünk van minden jóra-
való kath. erőre, kivált a profán irodalmi téren ! 

Azért igaz benső ölömmel üdvözöljük a fiatal 
szerzőt emez első kötete megjelenése alkalmából s ama 
óhajunknak adunk kifejezést, vajha értékes talentumát 
kath. irodalmunk javára, kivált a kritikai és esztétikai 
téren, minél jobban értékesítené. —k. 

* 

Jehlicska Ferenc dr.: E r k ö l c s és vallás. Budapest, 1912. 
63 1. Ara 2 kor. (Kapható a szerzőnél Budapest, VII., 

István-út 75.) 
Korunk egyik legérdekesebb s következményeiben 

rendkívül nagy horderővel biró kérdése : lehet-e pozitív 
vallás nélkül erkölcstant elképzelni s nevezetesen igazán 
lehet-e vallásnélkül erkölcsösen nevelni? Az atheista 
világnézet képviselői azt felelik, hogy lehet, s azért az 
erkölcstant teljesen elválasztják a vallástól, ezt mint 
fölösleges ballasztot mellőzik, s az erkölcsi elveket kizá-
rólag a kultura s az emberi természet közös érdekszfé-
rájából merítik. 

A laikus, a független erkölcstan hivei ennek követ-
keztében minden pozitív vallástanítást ki akarnak kü-
szöbölni az iskolából s helyébe interkonfesszionális 
vallási motívumokat mellőző észerkölcstant állítani. 
Nagyon veszedelmes — mert halhatatlan lelkekkel játszó 
kísérlet, melynek Franciaországban már szomorú követ-
kezményei vannak. 

Nagyon helyesen lette ezért az erkölcsi és szociális 
kérdésekben annyira járatos szerző, hogy e modern, 
aktuális kérdést vizsgálódásának tárgyává választotta. 
Nem elméleti okoskodással, erkölcsbölcseleti elmélkedés-
sel akarja a kérdést megvilágítani, hanem a korunkban 
divatos történeti módszerhez fordul. 

Szókratésztól egészen Voltaire, Fichte, Schelling, 
Hegel, Herbart, Beneke-ig a legkiválóbb bölcselök néze-
teit gyűjti egybe e kérdésről és így a legelső — sokszor 
a keresztény világnézettel egyes pontokban hadi lábon 
álló — gondolkodók szavaival igazolja be azt az igaz-
ságot, hogy Istenbe való hit nélkül maradandó erkölcsi 
élet nem lehetséges. Érdekes, hogy Voltaire, ki különben 
minden kinyilatkoztatott valláson csak gúnyos szelle-
mességét gyakorolta, csak az Isten létében való hittől 
várta az erkölcsi javulást : «Mi egyébbel zabolázzátok 
meg a gonosz kívánságot, a rejtett bűnöket, mint az 
örökkévaló úrnak eszméjével, aki lát bennünket és ítélni 
fog legtitkosabb gondolataink fölött is» (30 1.) Tőle szár-
mazik az a hires mondás : «Ha Isten nem volna, ki 
kellene találni». (30 1.) 

Rousseau pedig így ír : «A bölcselet nem tud oly 
jót tenni, amit a vallás jobban nem tenne, a vallás pedig 
oly sokat tesz, amit a bölcselet tenni nem tud» (32 1.) 

Majd a független erkölcstan híveit vonultatja fel 
Bayle-től Stuart Millig s cáfolgatja nézeteiket. Azután 
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Jodl, Wundt, Pfleiderer, s Paulsen erkölcsi nézeteivel 
foglalkozik. 

Legvégül röviden vázolja korunk ijesztő erkölcsi 
válságát, mint a laikus erkölcsi elvek praktikus követ-
kezményét s több neves társadalombúvárral csak a vallá-
sos erkölcstanhoz volt visszatérésben találja a reme-
diumot. 

A vallás és az erkölcs együvé tartoznak. 
Amit pedig Isten egybe kötött — mondja a mű 

végén — azt ember el ne válassza. 
Nagyon életre való könyv, melyet az apologéták 

nagyon felhasználhatnak. Csak a jegyzeteket inkább az 
egyes vonatkozásoknál a vonal alatt közölhette volna, 
mint együttesen a mű végén. 

Madarász István dr. 

Az ünneprendelet végrehajtása. OD 
Itt már az eddigi szokásra, az ahhoz ragaszkodó 

hívekre való tekintet játssza természetesen a legfőbb 
szerepet. A hivek közül a buzgóbbak, de meg egyné-
mely akaratosabbak is, jajgatnak, tiltakoznak az 
ünnepek eltörlése ellen. Azokról, kik érdekből teszik 
ezt (pl. a korcsmárosok), vagy akik rosszakarattal az 
egyházra támadnak, nem is igen érdemes szólni; 
velők vitatkozni céltalan dolog. De hát a rendesen 
buzgóknak nevezett hivőkre tekintettel volt a pápa 
is. A motu proprioban ugyan ennek kevés nyomát 
látjuk, mert csak azt mond ja : spem certam fovemus, 
fideles etiam in iis diebus (quos expungimus. . . ) 
suam in Deum pietatem et in Sanctos venerationem 
non minus, quam antea, fore testaturos. . . Aminek 
első olvasásra az az értelme, hogy a hívektől reméli, 
miszerint azon napokon sem csökkenik és szűnik 
meg eddigi ájtatos érzelmük az Isten és az illető 
szentek iránt. 

De a pápa itt egy szóval sem említi, hogy a 
hivek, ha tehetik, menjenek ezentúl is misére, s hogy 
az isteni szolgálat ezen napokon máskép tartassék, 
mint egyéb napokon, melyek nem kötelezők és nem 
nyilvános közünnepek. Erre vonatkozólag csak utóbb 
nyilatkozott a pápa (illetve a kongregációk), és pedig 
a különféle sürgetésekre, hogy úgy m o n d j a m : ijeszt-
getésekre. Mert tényleg úgy vagyunk, hogy a lelkész-
kedő papság legnagyobb része szinte fél a híveitől, 
s oly tisztelője (!) a régi rendnek, a régi szokásoknak, 
hogy nem mer azoktól eltérni, s mindent elkövet, 
hogy azok továbbra is fennmaradjanak. Az ilyeneknek 
megnyugtatására a S. Congreg. Conc. a pápa nevében 
1912. máj. 3-áról keltezve enyhíteni igyekszik az el-
törlés tényét, s a szent atya azon akaratát tolmácsolja, 
hogy a pápa nem akarja az ünneplést egészen 
(omnino) elnyomni, sőt akarja, bogy azok az ünnepek 
a templomokban «celebrentur non minori, quam 
antea, solemnitaie, et si fieri potest, eadem populi 
frequentia». Továbbá a pápa csak az eddigi ünnepi 
kötelezettséget, a bún alatt terhelést, akarta meg-
szüntetni. De megparancsolja a lelkészeknek: «Ne 
cessent vehementer hortari greges suas, ut iis etiam 

diebus pergant suam in Deum pietatem el in Sanctos 
venerat ionen. . . testari, praesertim per frequen-
tiam in ecclesiis ad audienda sacra aliaque pia 
exercitia peragenda». 

Ehhez még csak azt említem fel, hogy előadott 
dubiumra a S. Congreg. Conc. még 1911. aug. 8-án 
kimondotta, hogy a székes- és társas egyházakban 
«omnia in praedictis fest is suppresses servanda sunt, 
prout in praesenti, sive quoad officiaturam choralem, 
sive quoad solemnitatem tum Missarum tum Yespe-
rarum». Az osztrák püspöki karnak 1911. dec. 17-én 
adott válaszában pedig általában mondja a Congr. 
Conc., hogy a suppressio nem jelenti azt, «ut dies 
hí festi minori in posterum solemnítate agantur». 
És azért a hivek is, ha akarják, tehetik, hogy «in testis 
abolitis et sacrum audiant, et ab operibus servilibus 
se abstineant. Dum enim sponte id faciunt, majori 
forsan apud Deum merito afficiuntur». 

Már most ezeket az utólagos kommentárokat 
használják ki az ünnepek eltörlésének helytelenítői, 
hogy a kérdést a hivek előtt is kihegyezzék, és a 
pápai motu propriot az ő eredeti megokolásából és 
intentiójából teljesen kiforgassák. 

Nem tagadható ugyan az, hogy ezen utólagos 
kommentárok hasonlítanak az egyik oldalon felrakott 
szénának a kocsi másik oldalán való lehúzásához; 
mégis én mindennek egybevetéséből és a 18-ik 
századbeli praecedensek lefolyásából azt kombinálom, 
hogy a pápa az ünnepeket tényleg eltörölte, de az 
átmenetet akarja a felhozott tekintetek miatt enyhébbé 
és megnyugtatóbbá tenni. Ennél többet nem szabad 
belemagyarázni, s azért a kérdés kezelésénél, vala-
mint a hivek és nagy nyilvánosság előtt való nyilat-
kozatokban nem szabad a dolgot úgy feltüntetni és 
úgy erőltetni, hogy az a pápai rendeletnek direkt 
meghiúsítása és teljes életbeléptetésének egyáltalán 
való megakadályozása legyen. 

Az eddigi jelekből sejthető,hogy a m i püspökeink 
ezen átmenetnél szintén a pápai nyilatkozatok 
értelmében fognak intézkedni. Itt-ott vannak is már 
ilyen intézkedések, amelyekből láthatjuk, hogy az 
ünnepek új faj táját emlegetik, a festa devotionis, s 
ezek majd a directoriumokban is így jeleztetnek. 
Továbbá, hogy a solemnitást és az ordo divinus-t 
égynek veszik. T. i. a most eltörölt ünnepeken 
mindenütt fennmarad továbbra is az egész isten-
tiszteleti rend, vagyis történnie kell mindannak, ami 
eddig az ünnepeken történt. A pápai rendeletek 
solemnitásról szólnak. Mikor először olvastam e 
kifejezést, azt értettem alatta, hogy az officium és a 
szent mise ott, ahol bizonyos solemnitás volt, ezentúl 
is azzal tartassék. Felhozom erre azt, hogy székes-
egyházakban egynémely in choro ünnepeken (pl. 
szent József napja, húsvét és pünkösd keddje) voltak 
előző napi vesperae primae, az ünnepeken a solem-
nis adstanciás, esetleg infulás mise. De ezen napokon 
e solemnitáson kívül nem volt és nem lesz meg-
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tartva a szokásos istentiszteleti rend : több misével, 
praedikációval ésnéplitániával. De most ezen újonnan 
abrogált ünnepekre az istentiszteleti, mondjuk : vasár-
napi, ünnepi rend egész terjedelmében fenntartandó 
lészen. 

Lesz-e ennek foganat ja? az a jövő titka. Egyelőre 
az lesz a látszat, hogy az ünnepek nincsenek eltörölve, 
lefokozva, — s marad minden a régiben. De Hanuy dr. 
egyetemi tanár úrral azt tartom, hogy ez a mód 
nem más, mint a gyors kimúlás helyett a lassú ki-
múlásnak választása, és a jogilag eltörölt ünnepeknek 
a lassú kimúlásra való Ítélése, valamint annak elő-
segítése, hogy a pápa által megokolva hozott rendelet, 
a buzgóság cime alatt, a papok és hivek egyéni 
felfogásából és hevüléséből keletkező esélyeknek 
legyen kitéve. Az az anomália, hogy a pápa megszün-
teti az ünnepeket, a papság pedig köteles buzdítani 
a hiveket az ünnepelésre; az az anomalia, melyet a 
papság látni fog abban, hogy neki nagymisét, több 
misét, prédikációt, litániát kell tartania, de a hivek 
erre nincsenek kötelezve : az az anomália, hogy a 
plébános többé e napokon nem citálhatja rá a misét 
nem hallgatókra és a dolgozókra az isteni és egyházi 
parancsot: ezen esélyeket okvetetlenül előteremtik, 
és nem említve a hiveket, a papságot mindenesetre 
alterálni fogják. 

Végül rámutatok még egy végrehajtási nehézségre. 
Hirdetni és őszintén, mint illik, megmondani, hogy a 
pápai rendelet a megnevezett ünnepeket eltörölte, 
illetve mindazt megszüntette, ami az ünnep lényegét 
alkotja, és — emellett különösen buzdítani a hiveket, 
hogy ezentúl is jöjjenek e napokon a templomba és 
hallgassanak szent misét, sőt pláne fenntartani e 
napokon a korábbi ünnepi ordo divinust — minden-
esetre bizonyos ellenmondás. Buzdítjuk úgyis a hiveket 
arra, hogy akik tehetik, mindennap jöjjenek misére ; — 
de most vehementer kell buzdítani őket, feltűnően, 
hangsúlyozottan kell az eltörölt ünnepeknek azt a 
látszatot adni, hogy ezek mégis némileg ünnepek 
rá juk nézve, nem parancsból, hanem ex devotione. 
És ha a pap ezt igen hangsúlyozza, ajánlja, ha nagyon 
hevül az ajánlásban és az új ájtatossági indokok 
fejtegetésében; ha igen fogja erőltetni az eddigi ordo 
divinust e napokon, és pedig pláne hivatkozni fog a 
püspöki végrehajtási rendelkezésekre; és ha ezen-
felül ezek a rendelkezések az ünnepek új kategóriá-
ját állapítják meg a festa devotionis, és ezek így 
lesznek hirdetve, s a directoriumba és a naptárakba 
így belevéve, — akkor a nép azt a benyomást nyeri 
ebből, hogy a pápa ugyan eltörölte amaz ünnepeket, 
meg is indokolta ezt, de a papság nem ismeri el a 
pápa indokait jóknak, bölcseknek, s azért is a meg-
tartásukon fáradozik. A nép nem ért a hajszálvékony 
megkülömböztetésekhez, nem ért úgy a tojástánchoz, 
mint a tudós uri emberek. És ennek lesz egy nem 
óhajtandó következménye. A nép, mely ily benyomást 
nyer a papság magaviseletéből, azt fogja hinni, hogy 

tehát rá nézve az itteni viszonyok szerint nem áll 
meg a pápai rendelkezés, és tovább is lelkiismeretben 
köteles, csak más cím alatt, azon ünnepekhez ragasz-
kodni. Keletkeznek a formális bűnök, s ezek a 
gyónásban is molesztálni fogják a hiveket és gyón-
tatókat. Pedig a pápa épen ezt akarta megszüntetni. 

Mindezen nehézségeket mérlegelve, bármint szól-
janak majd a püspöki utasítások, az ünnepek kérdése 
a lapokban, és a szószéken a legóvatosabban és leg-
higgadtabban kezelendő. És arra mindig vigyázni 
kell, hogy a hívekre való tekintet miatt a pápa 
tekintélye áldozatul ne essék. Pdder Rezső. 

B. F u t a k . 1912-re hátralékban van. 
Cz. S ző l l ő sg y ö rö k . Az idénre még ő kor. hátráléka van. 
T. B u d a p e s t Special-kollégiumom a jelen semesterben : 

A «De satisfactione Christi vicaria»-tan sz. Anzelm előtt. 
Ii. V ö r ö s m a r l . Tessék csak beküldeni ; a szorgalmas 

munkással szemben mindig méltányosak vagyunk. 
K. B u d a p e s t . Az igaz, hogy pénzen sok mindenfélét 

lehet szerezni: jólétet, kényelmet, fényt és pompát, cimet és 
rangot s nem tudom még mit ; csak, úgy látszik, egyet nem 
lehet megszerezni, még drága pénzen sem : jó cselédet. Ez 
bizonyára a legjellemzőbb vonása ennek a bomlott kornak. 
Ma már az sein igaz, hogy a jószivü gazdának jó cselédje 
van. Lelkük rajta, akik ezt a haladást előidézték. 

B. N a g y s z e b e n . No odáig talán még se jut a dolog. 
A koldusbotig Erdélyben is hosszú az út. Nagyobb baj az 
(úgy nyomdai szempontból), hogy jobbára önhöz hasonló 
szegények szeretik —a Religiót. Ha igaz is tehát, mint mond-
ják, hogy mindennél nagyobb a szeretet, ebben az egy eset-
ben igazán erőtlennek bizonyul. Ilyenkor az amerikaiaknak 
van igazuk, hogy a dollár — a szeretet, mert csak vele lehet 
a lap kiadásait fedezni. 

L. B u d a p e s t . A rádium fölismerése, mint minden új 
fölismerés, merész találgatásokra, álmodozásokra ragadja a 
«Természettudományi Közlöny» Soddy Frederikjét. (1912. 
710. 1.) Ilyen álmodozása, ahogy — különben jóindulatúlag— 
«az ember bűnbeesésének legendáját» a rádiummal kapcso-
latban akarja megmagyarázni. Erre az ősi időre vonatkozólag 
mondja : «Olyan emberfajnak, úgymond, amely az anyagot 
átváltoztatni is tudta, nem igen lehetett szükség reá, hogy 
arca verejtékével szerezze meg kenye ré t . . . a Földet mo-
solygó paradicsommá tudta átvál toztatni . . . De az ember ilyen-
fajta uralma csak rövidéletű lehetett. Egyellen balfogással 
(ugyan mi lehetett az?) ellenkezőjébe fordulhatott az ember 
és a természet v iszonya. . . s kezdhette újból fáradságos 
útját fölfelé.» Tehát az olyanféle rádium-ismerő emberek már 
léteztek egyszer valaha a földön ? 

TARTALOM : Hol van Gizela királyné, szent István 
nejének sírja? Stöhr Gézá-tói. — Az Újszövetség nyelvi 
problémája II. (Vége.) Hadzsega Gyula dr.-tól.—Apozsonyi 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI É S IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 

Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

K 1 2 - D U D E K J Á N O S d r . 
« 6 . BQTBTEMI TANÁR 

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

A kath. egyház és a modern irodalom. (VI.) 

A skandináv államok irodalma a katholicizmus 
századaiban igen gazdag volt, melyet leginkább a 
papok, szerzetesek és tanítványaik gazdagítottak és 
fejlesztettek tovább. Az utolsó nagy északi költő, 
Hólar utolsó püspöke, Jón Árason volt. (A hólari 
püspökség 1550-ben szűnt meg.) Az új evangélium 
behozatala után az irodalom is nagyon-nagyon mélyre 
sülyedt. Csak akkor frissült fel ismét, mikor a for-
radalom megingatta a cezaropapizmust; akkor élesz-
tik föl a német és angol romantikusok a középkor 
költői emlékeit. Az újkor kimagaslóbb költői csak-
nem mind romantikusok, mint Tegnér (a Frithjof-
monda szerzője), Afcelius, Oehlenschläger, Heiberg, 
Grundtwig, Munch, Paludan-Miiller, sőt irói pályájuk 
kezdetén Ibsen és Björnson is közéjük tartoztak. 

A német irodalomban is sok tekintetben ha-
sonló látvány tárul szemünk elé. Csakhogy itt a szá-
zados harcok következtében megoszlott protestan-
tizmus nem birt abszolút győzelmet kivivni s iro-
dalma is csak jó későn indult lendületnek. Az iro-
dalomtörténetirók nem nagyon szívesen ismerik el 
ezt a tényt. Luther és Lessing között hosszú fejeze-
tekben sorolják fel az írók és költők százait, akikről 
mai napság már édeskeveset tud a világ. Hans Sachs 
ma már teljesen élvezhetetlen, Fischart irodalmi 
tevékenysége pedig a pasquillokban merült ki, 
melyeknek groteszk humora messze túlmegy a jó-
izlés határán. Még Spee és Angelus Silesius a leg-
vigasztalóbb jelenségek, ezek közül is az egyik je-
zsuita, a másik katholikussá lett protestáns. A har-
mincéves háhorú regényírója, Grimmelshausen, katho-
likus volt, de katholikus testvérei nem igen lehetnek 
rá büszkék. A vallási zűrzavarok katholikus téren is 
megakadályozták az irodalom felvirágzását. Ez a 
fellendülés csak akkor következett be, mikor a for-
radalmi szellem Angliából és Franciaországból át-
csapott a német földre is és széttörte a protestáns hit-
vallás bilincseit. 

A német irodalom újabb virágzási korának leg-
kimagaslóbb alakjai, Klopstock, Lessing, Wieland, 
Herder, Goethe, Schiller mindannyian protestánsok, 
de valamennyiüket megérintette a francia enciklo-

pédisták szelleme, az egy Klopstock kivételével, aki 
mélyen vallásos, hivő lélek volt. Egyik sem lett ka-
tholikussá közülök, de igen érdekes, fokozatosan 
emelkedő sorba lehet állítani őket, amelynek vége 
már egészen közel van az egyházhoz. Klopstock a 
«Messiást» hasonló szellemben írja, mint Milton az 
«Elvesztett paradicsomot» s itt-ott egészen a katho-
likus tanokkal egybehangzóan ír. Lessing lerombolja 
a régi orthodox hitet s kritikájával a szabadszellemű 
humanizmus megalapítója lesz; mindamellett nyo-
matékosan hangsúlyozza, hogy szivesebben engedel-
meskednék a pápának, mint az apró-cseprő protes-
táns pápáknak. Sokat foglalkozott katholikus dolgok-
kal és sokat tanult belőlük, de mivel túlságosan 
büszke volt ahhoz, hogy imádkozzék, levezetett ered-
ményei inkább negativ, mint pozitív jellegűek. Her-
der azzal próbálkozott meg, hogy az összeomlott 
orthodoxia romjaiból egy űj világot építsen fel — s 
iparkodása azon szenvedett hajótörést, hogy mint 
szuperintendens, a pápasággal szemben nem lehetett 
elfogulatlan. Lessing humanizmusa nála barátságo-
sabb, szelídebb, elfogadhatóbb. Lefordította a jezsuita 
Balde latinul írt ódáit, a spanyol Cid románcokat 
és a katholikus himnuszokat. 

Wieland sem hasztalanul élősködött a katho-
likusokon; Lucián, Horatius nem elégítették ki, ku-
tatott a jobb után, de nem birt magasabbra emel-
kedni, mint Ariosto, akit még utóiérni is alig tudott. 
Pártfogója és a weimari «Musenhof» tulajdonképeni 
megalapítója egy kath. főpap, Dalberg, az utolsó a 
mainzi érsekek között, aki választófejedelem is volt. 
Dalberget baráti viszony fűzte Goethehez, Schillert 
pedig egy időben bőkezűbben támogatta, mint a 
weimari herceg. 

Maga Goethe is, amily nyíltan kérkedett pogány-
ságával, époly őszintén bevallotta, hogy lelkére Itá-
liában esett a mélyebb műérzék és műértés világos-
sága. Ott alakult ki véglegesen az «Iphigenia», itt 
fogamzott meg lelkében a «Tasso» terve is. A «Faust» 
katholizáló részletei részben már azon vonatkozások 
közé tartoznak, amelyek közelebb hozták a katholi-
kusokhoz s a katholikus élethez, részben pedig azon 
korszak eredményei, amikor a romantikus iskola 
már határozottan visszazarándokolt a középkorba s 
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a katholikus költészet kincseit is buzgón tanulmá-
nyozni kezdte. Goethe legkiválóbb alkotásait az 
ó-klasszikus és a katholikus költészettel való foglal-
kozásának köszönheti. Schiller maga is azt mondta, 
hogy Goethének Itáliában kellett volna születnie: kész 
renesszánsz-költő lett volna belőle. 

Goethehez hasonlóan Schiller is átesett költé-
szetének «Sturm und Drang» korszakán. Utána egé-
szen katholikus tárgyakat választ: Wallenstein, Stuart 
Mária, Az orleansi szűz, A messzinai menyasszony, 
Teli Vilmos, Demetrius, Maltesser. Előbbi színművei 
annyira nem tetszettek neki, hogy nem is engedte 
többé színpadon előadni őket. Néhány balladájának 
alapgondolata (pl. Das Lied von der Glocke) lénye-
gében katholikus. Anélkül, bogy tudta volna, mint 
költő katholikussá lett. A szépet kutatta, kereste 
egész életében — ez pedig bizony messze kívül esett 
a protestantizmus sorompóin. Ha Schiller, ez az 
élesen, következetesen gondolkodó fő oly alázatos és 
jámbor is lett volna, mint Vondel, visszatérése a 
katholikus egyházba nem maradhatott volna el. De 
a német költők nagyjai csak a szépséget keresték s 
legfeljebb esztétikai szempontból lettek egy kissé 
katholikussá. 

De mégsem valamennyien. A kiváló Stolberg 
gróf Goethevei együtt szintén átesett a «Sturm und 
Drang» viharain, de azután Klopstock mellé szegő-
dött s a buzgó kutatás és buzgó imádság segítségé-
vel meg is találta az egyházhoz vezető idat. Schlegel 
lelke körülbelül ugyanolyan változásokon ment ke-
resztül, mint Lessingé. A protestáns orthodoxia épü-
lete összeomlott benne, hogy a szabadgondolkodó 
humanizmusnak adja át a helyét, de megelégedett-
séget, lelki nyugalmat ez sem hozott számára. Mind-
jobban belemélyedt a középkori költészet, a szansz-
krit nyelv és irodalom s a művészettörténet tanul-
mányozásába, míg végre sok bolyongás után megta-
lálta Krisztust és egyházát. E két hires konvertitával 
veszi kezdetét Németországban az űjabbkori katho-
likus irodalom, miután a felekezeti küzdelmek már 
csaknem három század óta gátolták békés fejlődését. 
Stolberg példája és munkái mély hatással voltak a 
szellemekre. Schlegel az egész romantikus iskola feje 
volt, amely irányzat intenciói sok tekintetben meg-
egyeztek a Goetheéivel. Novalis által gyönyörűen 
összeállított programmjának katholikus alapgondolata 
volt s ennek a programmnak F. Schlegel, Brentano, 
Werner Zakariás és EichendoríT a legszebben meg-
feleltek. Mások, mint Tieck, A. W. Schlegel legalább 
közeledtek a megvalósításához az által, hogy felújí-
tották a középkori költészetet, a katholikus népek 
gyönyörű költészetét s legfőképen, hogy Shakespearet 
mindenki által hozzáférhetővé tették. Tevékenységük 
következtében Németországot nagyrészben megint 
katholikus eszmék hatották át. 

De a visszahatás sem maradt el. Az óprotestáns 
nyárspolgári gondolkodás Voss vezetése mellett a 

régi klasszikusokba kapaszkodott és valósággal iste-
nítette Goethét. A fiatal forradalmi iskola Heinével 
az élén frivol játékot űzött a romantika eszméivel 
és érzéki vágyaikat cicomázták fel velük. De azért 
voltak protestánsok is, mint Uhland és a sváb iskola, 
akik kitartottak a romantika mellett, a Stolberg és 
Schlegel által föllendített katholikus irodalom pedig 
évtizedről évtizedre jobban fejlődött és izmosodott. 
Redwitz «Amaranth»-ja és Weber «Dreizehnlinden»-je 
képezte a legnagyobb sikerüket — de ezekben ko-
rántsem merült ki az a hű és kitartó szellemi munka, 
amelyből az egész katholikus Németország derekasan 
kivette a részét. 

Be is fejezhetjük rövid szemlénket. Láttuk, hogy 
a világirodalom a XVI. század óta sem oly katholi-
kusellenes irányú, amilyennek a protestáns és libe-
rális irodalomtörténetirók szeretik föl tüntetni. Az 
újkor nagy költői közül a legtöbb katholikus volt : 
Camoens, Ariosto, Tasso, Alfieri, Manzoni, Cervantes, 
Lope de Vega, Calderon, Corneille, Racine, Molière, 
Boileau, Vondel, Dryden, Pope, Moore Tamás és a 
német romantikusok. 

Shakespeare szellemi rokona az olasz novellis-
táknak és a nagy spanyol drámaíróknak. Milton és 
Klopstock hivő keresztény érzületekkel már az egy-
házhoz közelednek, valamint a külső formát még 
nagyobb tökéletességgel kezelő német klasszikusok 
is Herder, Goethe, Schillertől kezdve s a protestáns 
romantikusok Németországban épen űgy, mint a 
skandináv államokban, Angliában vagy Amerikában. 
Hátra van még ugyan a kifejezetten ellenséges érzü-
letű költők csapata ; de ezek is vagy katholikus is-
kolákban szerezték képzettségüket, mint Voltaire és 
Diderot, vagy pedig katholikus forrásokból táplál-
koztak, mint Byron, Shelley, Heine, Victor Hugo, 
Leopardi és követőik a többi európai államban. 
A katholikus befolyásoktól teljesen elzárt, elválasz-
tott, csontig-velőig protestáns vagy hitetlen irodalom 
egyáltalában nem létezik, vagy legalább is nagyobb 
méretekben nem. Sok hosszú emberöltő alatt meg-
kereszteletlenül, az egyház teljes ismerete nélkül, a 
legteljesebb pogányságban kellene felnőnie a nem-
zedékeknek, hogy ilyen irodalomra mutathassanak 
rá. Igaz, kisebb-nagyobb adalékok vannak már az 
egyes nemzetek irodalmában, különösen a francia, 
olasz, német, angol, skandináv irodalmakban, sőt 
most már az oroszoknál is, de igazán jelentékeny, 
nagyfontosságú műremeket még nem tudott létre-
hozni. A legtehetségesebb költők, ha nem szívesen, 
kelletlenül is, de újra és újra csak a kereszténység-
ben, az egyházban testet öltött eszmékhez térnek 
vissza. 

Goethe maga is azt vallotta, hogy a keresztény-
ség fölött nem lehet csak egyszerűen napirendre 
térni. S ha ő maga Faustjában, Wagner Richárd a 
Parsivalban az egyház külső megnyilvánulási eszkö-
zeit csak egy új, független világnézet szimbólumai-
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nak tekintették: ezekhez a szimbólumokhoz való 
menekülésüknek objektiv alapját mégis abban a ma-
gasztosságban és szépségben leljük föl, amellyel az 
Isten maga ékesítette föl teremtményeit. Krisztus 
megváltási müve a világot és az emberiséget min-
denkorra megszentelte, az egész világmindenséget az 
isteni kegyelem, a malaszt természetfölötti rendsze-
rébe olvasztotta bele; a kegyelem Napja ragyog, hogy 
minden lelket megvilágítson. Az egyes ember kizár-
hatja, elűzheti a lelkéből, a társadalmi életben el-
nyomhatják, mellőzhetik, megtehetik, hogy nem hede-
rítenek rá : de az örök igazságot, szeretetet és szép-
séget nem lehet száműzni a világból. 

A zászlót, amelyen az «Excelsior» fölirás ragyo-
gott, egyedül az egyház tartotta magasra tisztán és 
győzhetetlenül a három utolsó század zűrzavarai kö-
zepette. Az egyház lehelt új életet az óklasszikus 
művészetbe, a természetet ő nemesítette és dicsői-
tette meg a kegyelem által. 0 az összes nemzetek 
világítótornya irodalom tekintetében is, amely mást, 
mint a helyes utat, sohasem mutatott. 

Vasvári Ödön. 

Meddig tartott a keleti egyház egyetemes 
jogfejlődése ? 

Az egyházi jog fejlődése egyike azon kérdéseknek, 
melyeknek tisztázása világos képét adja magának az 
egyház jogfegyelmének. Fegyelmi szempontból azon-
ban elsőrendű fontossággal bir az, vájjon a tételes 
intézkedés egyetemes jelleggel van-e fölruházva, vagy 
részleges intézkedés-e csupán. Az egyetemes jelleg 
általános hatállyal ruházza föl a törvényt, a részleges 
vonatkozás pedig csupán helyi értékkel bir. Ezt a 
részleges jelleget tehát erősen másodrendű kérdésnek 
kell tekintenünk. 

Miként a nyugati egyházban, úgy a keletiben is 
az egyházjog szempontjából az egyetemes joghatály-
lyal biró tételes intézkedések képezik azt a sarka-
latos alapot, amely körül forog az egyházjogi intéz-
kedések egész anyaga. S az egyetemes joghatály ezen 
jellemvonásánál fogva lényeges kérdés az, melyek 
azok a jogi alkotások, amelyek egyetemleges erő-
vel birnak az egész keleti egyházban? Vagyis med-
dig terjed az az idő, mely az egész Keletet köte-
lező erővel bíró törvények alkotásánál számításba 
jöhe t? 

S jóllehet ez a kérdés a keleti egyház jogfegyel-
mének lényegét öleli föl, mégsem látjuk azt tisztázva 
a valóságban. Talán ez az oka annak a közszájon 
forgó mondásnak, hogy a görögök, vagyis a keleti 
egyházhoz tartozók, sine lege vagantur. 

Az egyházi törvénykezés egyetemességének kér-
désében annak a hatalomnak körvonalai domborod-
nak ki, mely hivatással bir az egész emberiség fölött. 
« Euntes . . . docete omnes gentes.» Meddig terjed tehát 
a keleti egyházban az az idő, mely az egyetemleges 

intézkedések jogi hatálya ezen nélkülözhetetlen alap-
követelményének megfelel ? 

A felelet világos : csakis addig, amíg a legfőbb 
szervezeti hatalom birtokában állott. Ez az idő pedig 
a XII. század közepéig tartott. 

Az egyházjogi intézkedések egyetemes, vagyis 
mindenkit kötelező általános törvényhozásának lé-
nyeges föltétele a törvényhozó hatalom birása. A tör-
vényes intézkedések karaktere magával hozza ezt 
az alapföltételt, amelynek erejénél fogva érvényes, 
vagy nem érvényes maga az intézkedés, a törvény 
is. S hogy ez menyire világos, látjuk magából a pol-
gári törvénykezésből, de látjuk a szoros értelemben 
vett szakadár keletiek azon általános törekvéséből, me-
lyet egyházjogi irodalmuk elénk tár. Ugyanazt mutat ja 
egyházjogi alkotásaiknak szólásmódja is, mely ügyesen 
akar kisiklani ezen, az egyház részéről nélkülözhetetle-
nül megkívánt alapforrás szószerinti megnevezése alól. 

A tételes törvénykezés természete hatalmat foglal 
magában, mely törvényhozó erejének határait nem 
múlhatja fölül. Onnan van, hogy az egyházi törvény-
kezésnél is lényeges a hatalom terjedelmének kérdése, 
melytől függ az egyetemes, vagy részleges érvényesség 
maga is. Az egyházi egyetemes törvényhozás tehát 
nem indulhat ki másból, mint magának az egyház-
nak legfőbb és egyetemes hatalmából ; viszont azt 
nem pótolhatja semmi sem. 

Benső és szoros összefüggésben áll e tétel azzal, 
a katholikus egyház keretein belül ismeretlen foga-
lommal : független egyházak, exvlrjaíai aüxoxétpaXoi, 
amellyel a katholikus egyházon kivül mindenütt 
találkozunk. Az egyetemes törvényhozás lényegéből 
folyik, hogy az egyház kebelében független egyházak-
ról nem lehet szólanunk, amiből önként következik 
az áxxXrjaíat auxoxétpaXot jogi intézkedéseinek részleges 
jellege. S mivelhogy részleges, egyetemleges törvényes 
erővel nem birhat. 

Az általános törvényhozó hatalom benső szüksé-
gességénél fogva szoros összefüggésben áll az általunk 
fölvetett kérdéssel, meddig fejlődött a keleti egyház 
egyetemes jogfegyelme ? Mert az egyetemleges fejlő-
dés csak addig tarthat, ameddig terjed az érvényes-
ség szempontjából szükségszerüleg megkivánt köz-
ponti hatalom is. Ez pedig a XII. század közepén 
(Cerularius Mihály idejében) a keleti résznek a 
nyugatitól való elszakadása idejében megszűnt létezni. 
S mivel ezt a benső hatalmat semmi sem pótolhatja, 
világos, hogy a keleti egyház egyetemes jogfejlődése 
a központtól való elszakadás idejétől fogva megszűnt-
nek tekintendő. 

A keleti részek egyházjogászainak szakkönyveiben 
találunk ugyan érveket, amelyek az egyetemes jog-
fejlődést napjainkig akarják kiterjeszteni, érveik 
azonban ezen egyetemes jogfejlődést nem bizonyítják. 
Nem bizonyíthatják már csak azért sem, mert a 
központi hatalom létezésének tulajdonképeni taga-
dásából állanak. 
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Az egyházjog keleti részének történelmi fejlődé-
sében áthidalhatatlan ugrást találunk a Keleten meg-
tartott egyetemes zsinatok kora és a rákövetkező 
századok ideje között. Céltudatosan használjuk a 
kifejezést: egyetemes zsinatok kora, mivelhogy az 
egyetemes zsinatok közül az első 8-at a Keleten tar-
tották, amely körülmény a keleti egyházjog fejlődé-
sének szempontjából fölötte fontos. 

Ameddig tartott a központtal való szervi össze-
függés, addig az egyetemes törvényhozás alapföltételei 
közül nem hiányozhatott semmi. Ezen benső szervi 
összefüggés megszakadásával azonban megszűnt az 
egyetemes hatalom birása is s vele az intézkedések, 
az egyházi törvényhozás általános érvényessége is. 

A keleti egyházjogászok az egyetemes törvény-
kezés forrását az egyetemes zsinatok idejének elmul-
tával századokon át a konstantinápolyi patriarka 
kezében látják. Hivatkoznak arra, hogy az egyetemes 
zsinatok korának elmultával az általános érvényű 
törvénykezés hatalma az ú. n. független egyházak 
püspökeinek zsinati összejövetelében rejlett. S ezen 
püspöki zsinatok közül is elsőben a konstantinápolyi 
patriarkátus alá tartozó püspöki zsinatok azok, 
amelyek az egyházjog terén egyetemes törvényhozó 
erővel bírnának.1 

Érveik, melyekre ezt a következtetésüket fölépítik, 
nem bírnak döntő és bizonyító erővel. Nem bizo-
nyítja ezt a konstantinápolyi pátriárkái szék elsőbb-
sége, mivelhogy ez úgyis csupán a római szentszék 
után következő elsőbbségről szól. Mint ilyen tehát 
lényegesen különbözik attól. Nem bizonyítja ezt azon 
történelmi tény sem, hogy a konstantinápolyi pátri-
árkák vezetése mellett ezen patriarkatus tényleg 
vezető szerepet töltött be századokon át a Keleten, 
mivel ezen vezetés nagyobb benső hatalommal nem 
birhatott, mint a melyre támaszkodott, ez pedig nem 
volt központi és egyetemes hatalom. 

Nem bizonyíthatja ezt végül a konstantinápolyi 
pátriárkái szék azon történelmi szerepe sem, melyre 
a szakadárok hivatkoznak s melynél fogva ezt a 
széket azért illette volna meg az egyetemes vezetés, 
mert onnan indul ki a keresztény igehirdetés számos 
keleti elágazása. Ez is csupán kizárólag történelmi 
tény, mely benső központi és egyetemes hatalom 
alapja nem lehet, mert annak magától a szerző 
intézkedéséből kell kiindulnia, aki nem más, mint 
Krisztus Urunk. 

S mivelhogy megszűnt a központi hatalom léte-
zése, megszűnt vele a szakadár keleti egyház folyta-
tólagos egyetemes törvényhozásának általános érvé-
nyessége is. A keleti egyház egyetemes jogfejlődésé-
ről tehát csakis a XII. századig lehet szó s azóta 
annak csupán részleges fejlesztése jöhet szóba. 

Ezen szomorú körülmény oka annak a sajnála-

1 Milasch Nikodém : IIpaB. I^epK. IIpaBo. Szentpétervár , 
1897. 123. o. 23. §. 

tos kifejezésnek is, hogy: Graeci per Ausoniae fines 
sine lege vagantur. Rusznák Miklós dr. 

Tz ó-egyptomiak sírépítményeiről. (I) 

(Ernst M. RolofF adatai alapján.) 

Midőn az Egyptomot végigbarangoló utas, a 
Kairo-Isma'iliga közt végighúzódó, meglehetős unal-
mas utat nem épen kényelmesnek mondható vasúti 
kupékban szorongva végigdöcögi és a Gíze-i pyra-
misokat a lemenő Nap sugaraiban fényleni látja, 
diákkori tanulmányainak, sok történelmi órának régi, 
kedves emlékei mintegy nyomban megelevenedni 
látszanak. 

Kit ne ejtene gondolkodóba ezeknek láttára az 
ősi Pharaóknak eme romokban heverő csodaföldje 
anélkül, hogy lelki szemei elé ne varázsolná az em-
beri technika és tudás e karakterisztikusan sajátos 
alkotásait, melyeknek születése bizony az emberi nem 
történetírásának gyermekkorába esik. A Nilus-menti 
csodaországnak az emlékei már ős idők óta mint-
egy ismertetőjelül szolgáltak. Az emlékek rendszerint 
az említett folyó nyugoti deltavidékétől egészen Nu-
biáig húzódtak. Manapság pedig mindezen csoda-
épületekből csak a Gíze-i, Sakkóra-i (Memphis), 
Médúm-i és üahschür- i pyramisok maradtak reánk 
és ezek is legnagyobbrészt alig felismerhető romok 
alakjában. De így, rom és törmelékes voltukban is, 
fényes tanúbizonyságot tesznek az építészeti ipar és 
technika tüneményesen magas fokáról, amellyel ez 
az ország már akkor rendelkezett, amikoi a réginek 
mondott Európának őslakossága a civilizációnak még 
legkezdetlegesebb korszakát élte. Midőn Goethe-nek 
1787-ben az egyptomi gúlák közül egyiknek rajzát 
megmutatták, ezeket mondotta környezetének: «Es 
ist diese Zeichnung die ungeheuerste Architektur-
idee, die ich zeitlebens gesehen, und ich glaube nicht, 
dass man weiter kann!»-—Ezen építmények nemcsak 
a legszörnyűbb alkotások, amelyeket valaha az em-
beri találékonysággal párosult erőszak és technikai 
tudás kitalált, hanem ezeket egész bátran a legsajá-
tosabb és legpáratlanabbul álló emberi alkotásoknak 
is tarthatjuk, melyeknek hasonmásait hiába is ipar-
kodnánk keresni kerek e világon. 

Könnyen érthető is ez, ha elgondoljuk, hogy az 
emberiség meglehetős sok ideig teljesen tanácstala-
nul állt az emlékek célja, rendeltetése és hivatásá-
nak megfejtésével szemben. Ez azonban csak addig 
tartott, míg az ősi ország történetének, népének, szo-
kásainak és társadalmi berendezésének kérdése kel-
lőleg nem tisztázódott. Sok ideig nagy kiterjedésű és 
jól megkoncipiált vízvezetékeknek; mások csillagá-
szati megfigyelő helyeknek; ismét mások ügyesen 
szerkesztett védőműveknek tartották ez emlékeket, 
melyek a Sahara futóhomokjának lekötésére szol-
gáltak. A mai kor embere azonban már jól tudja, 
hogy ezen emlékeknek nem volt egyéb rendeltetésük, 
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mint hogy egyes fejedelmeknek hamvait magukba 
zárva azt a végleges megsemmisüléstől megóvják ; 
mert vallási nézetük szerint a testnek végleges meg-
semmisülésével a lélek pusztulása is iárt. Ennek el-
kerülése végett építették ez emlékeket az uralkodók, 
horribilis költségekkel. 

A gúla-«pyramis» (ó-egyptomi nyelven pir-em-usj 
annyit jelent mint «függélyes, függőleges magaslat», 
Alakjukat véve tüzetesebb taglalás alá, önkénytele-
nül a mastaba-k alakját véljük bennük fellelni, me-
lyeknek egymásra való rakásából alakult ki sok 
század folyamán sajátos formájuk. A mastaba-k-ról 
(sírokról) még bővebben fogunk szólani. Az ország 
előkelőbbjei maguk is rendszerint az uralkodóház 
sírjai mellett helyezték el halottaikat. Ezen szokás 
révén keletkezett egy különleges, átmenetinek tart-
ható építészeti formaalak, az úgynevezett lépcsőalakú 
pyramis. Ilyen sajátos, átmeneti formában épült al-
kotásokat mutatnak a III-ik dinastiának (Kr. sz. előtt 
2900—2850) Sakkára-i és a IV-ik dinastiának (2850— 
2700 Kr. sz. előtt) Mêdûm-i emlékei. Ezekhez az át-
meneti építményekhez sorolandó még kétségkívül a 
Darschür melletti gúla is, amelynek oldalai külön-
böző hajlási fokokat mutatnak. 

A legelső, sima oldalfalakkal rendelkező gúlákat 
a IV-ik dinasztia uralkodói építették, akik úgy poli-
tikailag, valamint művészeti képzettségük révén már 
akkor fölülmúlták minden addigi, de még az utánuk 
következő uralkodó dinastiákat is és ezért mintegy 
fordulópontot vannak hivatva jelezni Egyptom tör-
ténetében. Ezen forma megtartotta addigi alakját 
egészen a XVIII-ik dinastiáig, mely 1545—1315-ig" 
uralkodott Kr. sz. előtt. A legősibb ezek közül, amint 
már említém, a Médûm melletti; ebben fedezte fel 
Mariette Snofru pharaó és egész családja sírjait. Az 
egész gúlacsoportozat közül legtökéletesebb az a 
három, amely közvetlenül Gize mellett látható, ezek 
alkotják az egész öt csoport közül a másodikat. Ezen 
építmények a Lybiai sivatagi fensík határán épültek 
szép sorrendben, Abu Roásch-tól kezdve egészen 
Dahschûr-ig. Az előbb említett három gúla, a IV-ik 
dinastia korabeli Cheops (Snofru fia); Chephren és 
Mykerinos pharaók által építtettek. Ezek közül Cheops 
pyramisa a legnagyobb, melynek már méretei is 
hatalmas számarányokat mutatnak. Eltekintve az 
ulmi dóm tornyainak magasságától és ennek magas-
ságban konkurráló édes testvérétől, a vasból készült 
Eiffel-toronytól, egyetlen egy középeurópai épület 
sem vetekedhetik emennek magasságával; ezen épü-
let az ókorban 147 m. magasságot mutatott, jelenleg 
pedig a középkori arabok ügybuzgósága és romboló 
hajlamai révén már csak 137 18 m.-t tesz ki. Olda-
lainak mai alaphossza 227 m„ építésekor pedig 233 
métert tett ki. Chephren pvramisának magassága 
— ennek csücske teljesen sértetlen — 138-44 m., 
oldalszélessége 215*70 m.; Mykerinos gúla 66-40 m. 
magas és legalól 108 m. széles. A Cheops gúlának 

négy^zetköveiből, amelyek, mint tudvalevő, a Nilus 
folyó túlsó part ján elterülő Mokattam hegységből fej-
tettek, Fomard számításai szerint a mai egész Francia-
ország körül egy 90 cm. magas és 30 cm. széles falat 
lehetne vonni; ezen számítás alapján pedig az egész 
kőanyag kerek 2V2 millió köbméter tömeget képez. 
Hogy mily drágának tartották és mily nagyra be-
csülték az örökkévalóság tanát az uralkodók, vilá-
gosan kitűnik ezekből. Lepsius, Erbam s mások né-
zete szerint, az egyes uralkodók már trónraléptük 
után nyomban építtettek lakosztályuk, illetve palo-
tájuk mellett kisebb-nagyobb gúlákat, arra az eshe-
tőségre számítva, hogyha ők korán elhunynának, 
már készen legyen sírhelyük, melyben testük hábo-
rítatlanul nyughassék. Mikor egy ilyen kisebb kaliberű 
gúla nagyjában elkészült, évről-évre egy újabb kő-
réteggel nagyobbították azt. így keletkeztek a ma is 
látható úgynevezett lépcsőalakú pyramisok. Ha pedig 
az uralkodó időközben meghalt, úgy a munkában 
levő új kőburkolat befejezését siettették s nyomban 
a csúcs kidolgozásához fogtak, amelyet fölülről lefelé 
vagy simára csiszolva fehér és sárga mészkövekkel 
burkoltak be, vagy pedig Assuán-i vörös granittal is 
ékítettek. Ilyenformán az oldalfalak tükörsima felü-
letet nyerve, messziről ragyogtatták fényöket. Ludwig 
Borchardt tanár legújabb vizsgálatai alapján nem 
mutattak e gúlák mindig ilyen fejlődési fokozatokat. 
Az emberi szeszély és nagyravágyás igen sokszor 
belekontárkodott ezeknek építkezéseibe is. A leg-
újabban megejtett kutatások kiderítették ugyanis, 
hogy több halotti kamara van az egyes gúlákban, 
de ezek közül csak egyet használt az illető uralkodó-
család. E tapasztalatok azt a következtetést eredmé-
nyezték, amit különben már gyanítottak is ennek 
előtte, hogy a meglevő kész terveket többször vál-
toztatták és kiegészítették. Nagyjában azonban vala-
mennyi gula azon fejlődési menetet mutatja, amelyet 
már a régi egyptologus generáció is magáénak val-
lott, ezért tehát Flinders Petries és Perrot-Chipiez 
igazságtalan és téves nézeteit ez ügyre vonatkozólag 
határozottan elvelendőknek ítélt a higgadt, tárgyila-
gos kutatás. 

A gúláknak ragyogó márvány- és gránitburko-
lata az idők forgatagában már rég lemállott, csak a 
Chephren pyramis csúcsa mutatja e díszítésnek némi 
nyomait. A pyramisok jelenlegi, minden külső dí-
szítéstől részben megfosztott és szétrombolt arculata 
ügy fest, ahogyan azt a X. és XI. század kalifáinak 
hadai elpusztították. Ezt a sajnálatos pusztulást szem-
lélve olyan a benyomás, mintha csak most fejezték 
volna be a gúlaépítők külső munkálataikat. Semmi 
sincs ok nélkül, ennek a pusztításnak is némi hasz-
nát veheti a Nyugat vándora, mert lapos tetejüket 
ha nem is könnyen, de egynehány markos beduin 
jóvoltából megmászhatja, melyről körültekintve, a 
hajdan virágzó és híres ország ma már csak romok-
ban heverő műemlékeinek múlandóságán elmereng-
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het. Ha valaki egyszer a Cheops pyramis első kicsiny 
lapos terraszán állva, a jelenkor történelmi tudásával 
végig tekint az előtte elterülő ókori romhalmaz felett, 
az sohasem fogja azon érzelmek hatását elfelejteni, 
amelyek ennek láttára lelkületén önkénytelenül át-
cikáztak. 

A Cheops gúla építészeti sajátságainak részletei 
minden dicséretet és magasztalást fölülmúlnak, ez 
pedig annál inkább észlelhető, minél jobban úrnak 
érezzük magunkat a holt anyag fölött, mert az em-
beri zsenialitás valóban szerencsésen párosult ezen 
monstrum építése alkalmával a S Z Í V Ó S akarattal és 
tetterővel, mely utóbbi mégis csak diadalt ült. Látva 
pedig az emlékeket, majdnem hihetetlennek tűnik 
fel, hogyan is tudta Egyptom ősi lakossága a 3—45 
méter nagyságú kőkockákat minden mai technikai 
emelőeszközök nélkül, pusztán csak hengerek és 
egyszerű fagépek segélyével a sima, homokos talajon 
tovaszállítani és a helyszínhez érve, ezen már készen 
kifaragott kőkockákat onnan a magasba emelve haj-
szál pontossággal az illető helyre, minden ragasztó-
szer használata nélkül beilleszteni. Sokkal csodála-
tosabb azonban az a technikai készség, mellyel az 
egyes kőkockákat egymásra és egymás mellé helyezve, 
rendkívüli pontossággal képezték azon sírkamrákat, 
amelyek sarkophagok befogadására szolgáltak. To-
vábbá bámulatba ejt mindenkit az ezekhez vezető 
különféle folyosók és sikátorok szerkesztése s az a 
tehermentesítési eljárás, amelynek segélyével a gúla 
belsejében az üregeket alkották. Nem kevésbbé 
figyelemre méltó a részarányosságnak felette ügyes 
kihasználása is, mert ezt a munkát látva, bátran 
állíthatjuk, hogy a mai kor mérnöke sem volna 
képes műszerei dacára precízebben beállítani ez em-
lékeket a négy világtáj felé. Az illető kövek oly pon-
tosan és élesen dolgoztattak ki, hogy egymásra illesz-
tésük alkalmával a szokásos habarcsos ragasztószer 
teljesen fölöslegesnek bizonyult; ezt látva és tapasz-
talva, már az arab nemzetiségű Abbu'l Latíf (1162— 
1231 Kr. sz. után) író, teljes joggal jegyezhette fel 
irataiban : «bármennyire is erőlködik az ember, nem 
képes a kövek hasadékai közé sem egy hajszálat, 
még kevésbbé egy tűt dugni». 

Különösen nagy gonddal és csínnal vannak 
a Cheops pyramis belsejében levő sírkamrák falai, 
folyosói, a földalatti sziklába vájt üregei kikészítve. 
Igen jól látható ez különösen a 8 m. magas és 2 
m. szélességű fősikátor megtekintése alkalmával, 
amelyben egy nagyarányú, vörös granit Sarkophag 
találtatott, amelyben Cheops pharaó jól konservált 
múmiá já ra leltek a kutatók. Úgy ebben, valamint 
minden egyes hasonkorú gúlában, a belső termek és 
folyosók falai teljesen csupaszok. Csak az Y-ik dy-
nastiától kezdve (2700—2550 Kr. sz. előtt) látták el 
a falakat vallásos tárgyú, ú. n. «gúlaszövegekkel», 
melyek a Nilus menti ősnépek mythologiájának meg-
érthetőségéhez igen sok megbecsülhetlen adatot szol-

gáltattak. Ha a hosszas temetési szertartások után, a 
pharaó tetemét magába záró sarkophag végleg el-
helyeztetett a gúla belsejében, úgy az ehhez vezető be-
járatot oly gondosan elfalazták, hogy annak helyét 
egyáltalán nem lehetett megtalálni. «Es ist etwas 
Gewaltiges», — mondja Leopold von Ranke — «dass 
ein Werk, wie die Cheopspyramide überhaupt, und 
fast unfassbar, dass dieser Plan ausgeführt wer-
den konnte. Es erklärt sich das nur durch eine 
Konzentration der gesamten Arbeitskraft des Landes 
auf einen einzigen Punkt, wie sie sich in diesem Masse 
wohl nirgends wieder in der Geschichte zeigt.» 

Ez az idézet arra késztet bennünket, hogy e 
csodaművek mibenléte fölött egy kissé elmélkedve, 
bepillantsunk e titokszerűen készült műemlékekbe. 

Síöhr Géza. 

A koedukáció. (I) 

A coeducatio latin szó s együttes nevelést, a 
fiúknak és leányoknak együttes iskoláztatását jelenti. 
Mint eszmét, a mostan divó, külön tanítás megszün-
tetése céljából, a haladás nevében legújabban a femi-
nisták egyesülete hozta forgalomba, ugyanaz az egye-
sület, mely a gyermekek nemi fölvilágositását (job-
ban mondva : nemi fölizgatását) is egyik legszüksé-
gesebb teendőnek hirdeti. 

Ha ezt az eszmét csak önmagában s tisztán csak 
pedagógiai szempontból tekintjük, egyoldalulag já -
runk el; mert ha a kérdés önmagában tekintve is 
a dolog természetéből merített elég cáfoló érvre 
talál, mégsem bírálható el egész jelentőségében és 
súlyában, ha kivesszük a saját keretéből, t. i. abból 
a nagy eszmei áramlatból, melynek egyik gyakorlati 
folyamánya: a koedukáció sürgetése. 

A koedukáció kérdésének elbírálásánál tehát 
első sorban kell, hogy tekintetbe vegyük a : quis-t ? és 
nem a : quid-et? Nem azt, hogy mit mond, hanem 
hogy ki mondja, ki hirdeti azt? Arra az orvosi mód-
szerre van itt szükség, midőn a lelkiismeretes orvos, 
hogy a helyes diagnózist megállapíthassa, nemcsak 
a bajt nézi; hanem a beteg körülményei, életmódja, 
sőt származása, szülei s a vidék után is tudakozódik, 
ahonnan a beteg való. 

Mert épen az mutat ja nálunk a kultura alantabb 
fokát, a szűklátókörűséget, az itélethiányt, hogy az 
újabban halomszámra fölmerülő eszmék, bármilye-
nek legyenek is azok, azonnal egy csoport hivőre, 
egy sereg jóhiszemű emberre találnak, aki, nem lát-
ván túl az orrán, a legjobb dolgot véli művelni, ha 
az ilyen eszme követőjévé szegődik. Mint a gyer-
meknek, nálunk is sok embernek imponál a szájas-
kodás, a lárma, az enthusiasmus, mellyel valaki az 
új eszmét hirdeti s ellenállhatatlanná válik, ha oda-
teszi, hogy: ezt meg ezt a haladás kívánja. Biztos 
lehet benne, hogy ez a «haladás» szó hiveket szerez 
neki. A szűklátókörűség erre mindjár t megzavaró-
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dik, se nem lát, se nem hall többé ; nem kutat, nem 
itél a dologról, elég volt azt hallani, hogy valahol a 
«haladás» nevében tűzték ki a zászlót és szépen, 
csábítóan szónokolnak mellette, máris eszeveszetten 
rohan oda, mert úgy illik s a műveltség követelménye, 
hogy ő is «haladópárti» legyen. 

Pedig mivel sem élnek vissza annyira az embe-
rek, mint a haladás jelszavával. Minden ötlet, mely 
valakinek eszébe j u t ; minden terv, mely azt jelzi, 
hogy ne legyen valami úgy, mint régen volt, ha még 
oly hóbortos is, mindjár t haladási eszme számába 
megy, ha egy jó szájú ember viszi ki a piacra és 
ha — ez ma igen sok esetben a mozgató, titkos mo-
tívum — esetleg jó üzletnek Ígérkezik, beáll apos-
tolának. Az ilyen eszmei reklámok tekintetében egész 
Amerika lett legújabban Magyarország s mindegyik-
nél, biztosak lehetünk róla, üzembehozása céljából 
ott találjuk a házi zsidaját is. 

Tehát a koedukáció kérdésénél is első sorban 
azt kérdezzük, kitől ered az? A Feministák Egye-
sületétől. S mi az a feministák egyesülete? mi a 
célja ? Az egy női egyesület itt Budapesten, melynek 
azonban férfiak is lehetnek tagjai s bevallott célja 
a női nemnek az emberi jogok terén a férfinemmel 
egyenlőséget vívni ki, hogy a közélet terén az lehes-
sen a nő is, ugyanoly jogú, ugyanoly foglalkozású, 
mint a férfi. A mozgalom nem bennszülött, hanem 
utánzata a külföldi hasonló mozgalomnak, miután 
a mi eredetiségünk rendesen az efféle utánzatokban 
merül ki. 

Tudvalevőleg a nőnek megfelelő egyenjogúsítá-
sát a férfival s a nő megbecsülését a kereszténység 
hozta be a világba. Szent Pál levelei tele vannak 
az erre vonatkozó fejtegetésekkel s a keresztény vi-
lágban nem is lehet a nőnek e tekintetben panasza, 
hacsak maga nem ront ja el a dolgát. 

Azt az emancipációt azonban, amit a feministák 
egyesülete hirdet, a nőnek azonosítását a férfival a 
közéleti téren, a kereszténység nem ismeri, bizonyára 
azért, mert az nem felel meg a két nem természe-
tének s ebből folyó különböző rendeltetésének. 

Érdekes és tanulságos, amit e tekintetben Len-
hossék Mihály dr., orvoskari tanár, mond az «Ember»-
ben.1 A férfi és a nő fizikumában megnyilvánuló s 
közismert különbségeket vévén sorba szemügyre, a 
végén ezeket í r j a : «Végigtekintve a férfi és nő testi 
alkotásában és működéseiben megnyilvánuló különb-
ségeken, bizonyos fokig hozzá kell csatlakoznunk 
azokhoz, akik azt állítják, hogy a nő szervezete álta-
lában véve közelebb áll a gyermek organizmusához, 
mint a férfié. Van a nőben sok olyan vonás, mely 

1 A műveltség könyvtára. 1905. 22—28.1. — Nagy értékű 
fejtegetésnek marad hasonlókép mindenha, amit a nő szel-
lemi képességeiről és természetes hivatásáról mond Gyulai 
Pál (Kritikai dolgozatok, 1908. 272—307. 1.) az «irónőség 
jogosultságáról» s ezzel kapcsolatban a nőemancipációról 
értekezve. 

a férfi szervezetével összehasonlítva, a sajátos irány-
ban való fejlődés eredményekép jelentkezik». 

Azután áttér a férfi és a nő lelki tulajdonságaira. 
«Áttérve — úgymond — a férfi és nő lelki életének, 
értelmi tehetségeinek különbségeire, elsőben is ki 
kell emelnünk, hogy ebben a kérdésben óvakodnunk 
kell a túlzásoktól, amelyekbe oly gyakran esnek az 
e kérdéssel foglalkozó szerzők. Túlzók azok, akik 
Schopenhauerrel, Nietzschével, Möbiusszal a nőt al-
sóbbrangú lénynek bélvegzik meg, mely csak arra 
való, hogy a férfit kiszolgálja és kedvtelésének esz-
köze legyen; de túlzók a másik szélsőség szószólói is, 
akik nem ismerik el a férfi szellemi és karakterbeli 
fölényét s azt hangoztatják, hogy a mai női nemze-
dék gyengeségei, tökéletlenségei csak következményei 
a nők évezredes lenyügözésének (nem voltak le-
nyűgözve!), egyoldalú nevelésüknek s önként meg 
fognak szűnni, ha majdan a férfival teljesen egyen-
jogú tagjaivá lesznek a társadalomnak. 

A nő egyéniségének központjában nézetünk sze-
rint a sokkal erősebben kifejlett szülői ösztön, az 
anyai szeretet intenzitása áll. Ez adja meg (a férfi-
tól eltérőleg) a női lélek karakterét, ekörül csoporto-
sul a rendes alkotású női lélek minden egyéb vo-
nása. Ebből magyarázhatjuk, hogy a nő egyéniségé-
ben túlnyomó a kedély, az érzelem világa s az ezzel 
járó passzivitás, szemben a férfinak ridegebb, tet-
tekre irányuló, kezdeményező, romboló hevességű 
aktivitásával. A férfi nagyobb akaraterővel, behatóbb 
értelemmel van fölruházva, az alkotás vágya hatja 
át az élet minden terén ; a nő ellenben gyöngédebb, 
lágyabb, odaadóbb, érzelmi világa finomabb és mé-
lyebb, varázsát szűkebb körben fejti ki. Amott az akti-
vitás, itt a passzivitás az alapvonás. 

A nő egyéniségében sokkal kevesebb az önálló-
ság. Mindennapi tapasztalat a nők nagyobb hiszé-
kenysége és rávehetősége, a miliőnek nagyobb ha-
tása rájuk. Cselekedeteikben gyakrabban vezettetik 
magukat az érzések által, ott is, ahol ez nincs helyén. 
Közlékenyebbek, mint a férfiak s általában részvét-
teljesebbek, jobbszivűek, az önfeláldozásra készeb-
bek. Jellemző vonásuk még sokkal nagyobb türel-
mük, SZÍVÓS kitartásuk, különösen kézbeli dolgok-
ban, amelyekben igen nagy a nőnek veleszületett 
ügyessége. 

Az értelmi tehetségek körében a különbségek a 
két nem között szintén megvannak ugyan, sőt eléggé 
szembetűnők is, de mégsem olv kifejezettek, mint 
a kedély és jellem világában. Ki ne ismerné el, hogy 
a férfi gondolkozásában több az eredetiség, hogy 
több benne a teremtő, az alkotó erő ? . . . Annál na-
gyobb a nő reproduktiv tehetsége. . . Ahol a férfi a 
lényeget keresi és látja, a nő az apróbb részleteken 
akad fönn s ezek gyakran annyira lekötik a figyel-
mét, hogy a legfontosabb dolgokat nem ismeri föl. 
Gondolkozása szűkebb körben mozog s nem tud 
általánosítani . . . Alig vonható tehát kétségbe, hogy 



526 RELIGIO LXXI. évi". 1912. 

az, amit a nő organizmusára nézve mondottunk, 
hogy sok tekintetben közelebb áll a gyermek szer-
vezetéhez, bizonyos fokig áll a szellemi működéseire 
nézve is.» 

Teljesen így van a dolog. Ezek a különbségek 
tényleg megvannak, a természetben gyökerezők, te-
hát el nem tagadhatók; de vájjon azért a nő inferio-
ritását bizonyítják-e? Aki ezt gondolja, az nem fogja 
föl a természetet s a belé oltott célokat. A férfi és 
nő eltérő testi, lelki tulajdonságai azért olyanok, 
amilyenek, hogy kiegészítsék egymást. Egymásért 
vannak. Ut non sint duo, sed una caro, mondta mái-
Ádám a paradicsomban. (Gen. 2, 24.) 

De amint nem bizonyítják ezek a különbségek 
a nő inferioritását, úgy nem igazolják a férfival való 
egyenlő hivatását, képességét sem. 

Ezt értik félre a feministák, midőn a két ne-
met — egyenjogúsítás címén — a közpályán vagy 
egymással azonosítani, vagy egymással fölcserélni 
akarják. Pedig nem cserélhetők föl egymással, nem 
pótolhatják egymást; mert összes testi és lelki tehet-
ségeikkel egymás kiegészítésére vannak hivatva s 
nem egymás pótlására. Az ember fogalmának összes 
jó tulajdonságai a két nem között vannak megosztva. 
Tehát a természettel száll perbe, aki ennek a föl-
forgatására vállalkozik. 

Látjuk is azokat az önállósított, férfimunkát végző 
nőket az életben. Van tanítónő, van bank- és posta-
hivatalnok, van orvos. Úgy látom azonban, hogy 
bizony erőlködés az egész, sziikségbeli surrogatum; 
máshová vonzza a nőt szive és egész kedélyvilága, 
arra az önállóságra, amit mint családanya a férfi ol-
dalán talál ; csak ott boldog ő. 

A feministák egyesülete a nő hivatása tekinteté-
ben tehát természetellenes célért lelkesedik, csalódá-
sokban ringatódzik; igazán valósulni látszanak rajta 
Lenhossék imént idézett szavai: «Ahol a férfi a lé-
nyeget keresi és látja, a nő az apróbb részleteken 
(itt pl. nem utolsó sorban a hiúságon) akad fenn s 
ezek gyakran annyira lekötik figyelmét, hogy a leg-
fontosabb dolgokat nem ismeri föl». 

De mindez még nem mutatja be egész valójá-
ban a feminista egyesületet és célját; mert utoljára 
is, még a keresztény világnézet alapján is lehet szó, 
kivált a mai viszonyok közt, a nőnek a megélhetés-
hez, a magasabb szellemi műveltség eléréséhez való 
természetadta jogáról. A nők jogának bizonyos mérvű 
kiszélesítése még nem kell, hogy ellenkezzék akár 
képességeikkel, akár természetjelölte rendeltetésük-
kel. A női ú. n. emancipációnak sok fokozata lehet, 
egész a mai feminista mozgalomig. 

A feminista egyesületre nézve, amelyből nálunk 
a koedukáció terve repült világgá, tulajdonkép jel-
lemző a világnézete, a gyökér, amelyen az ilyenféle 
gyümölcsök — tervek — teremnek. Ez az a maga-
sabb nézőpont, amelyből működéséről, minden egyes 
tervéről, ítélnünk kell. 

A feminista egyesület társegyesülete a Társa-
dalomtudományi Társaságnak, mindakettőnek a folyó-
irata pedig a : Huszadik Század, Jászi Oszkár szer-
kesztésében. Csak az, aki ezt a folyóiratot olvassa, 
lát be az egyesület tagjainak, mint az egész mozga-
lomnak, a lelkébe. Csak az előtt bontakozik ki rész-
leteiben megvilágosítva az a romboló munka, melyre 
ezek a testvérek és nővérek — nem mondom, hogy 
mind tudatosan, kivált a feminista nők — vállal-
koztak. A keresztény társadalomnak lerombolása, a 
keresztény világnézetnek s mindennemű intézmé-
nyeinek kipusztítása minden téren : ez ezeknek az 
egyesületeknek a tulajdonképeni programmja. Lépés-
ről-lépésre ha ladnak; előbb hozzá akarják szoktatni 
az embereket az embert állatnak hirdető ú. n. ter-
mészettudományi irányhoz, azután következik a fönn-
álló intézmények megtámadása. Szerintük nincs lé-
lek, nincs Isten, nincs halhatatlanság, az ember gép, 
az erkölcs hagyományos fogalma nevetséges dolog, 
szóval a legradikálisabb anyagelviség a világnézetük. 

Akár szabadkőmívességnek, akár szociáldemo-
kráciának, akár Társadalomtudományi Társaságnak, 
akár feminista egyesületnek, akár Szabad Liceum-
nak hívják a szervezetet, az mind ugyanannak a 
világnézetnek a képviselete más-más téren s meg-
osztott szerepekkel. Mások és mások — sok balek-
kal és stréberrel fölszaporodva — működnek itt, 
működnek ott; de a fővezetők, az inspirátorok, csak-
nem mindenütt ugyanazok, akik az eszméket a test-
véreknek és a nővéreknek szuggerálják. 

Azért szinte mosolyogni kellene azon, ha nem 
volna oly szomorú a dolog, mikor egyik-másik peda-
gógusunk komolyan tépelődik a koedukáció mel-
lett — persze csak megtévesztés céljából — fölhozott 
azon az érven, hogy a koedukáció ethikailag elő-
nyös, amennyiben a fiúk és a leányok együtt nevel-
tetvén, a fiúk nemcsak csiszolódnának és jobb mo-
dorúakká válnának ; hanem hogy a serdülő korban 
egymást megszokván, azokat a veszedelmeket is in-
kább kikerülhetnék, amelyek a két nem egymástól 
való elkülönítéséből és az ebből fakadó, egymás után 
való vágyakozásból erednek. 

Aki itt fogja meg a dolgot, aki keresztény világ-
nézet és felfogás alapján állván, erről az oldaláról 
vizsgálja a feministák tervét, az más gyékényen árul, 
az nem értette meg a feministákat. Ok nem a mi 
felfogásunk szerint való erkölcsért, nem a gyermekek 
nemi visszaéléseinek meggátlásáért buzognak, az 
nekik nem bűn. Megmondta a «Huszadik Század» 
nyomban. «Tegyük fel, hogy a növendékek kisebb-
nagyobb száma tényleg pap és anyakönyvvezető 
nélkül folytatna nemi életet . . . vájjon ily lehetőségek 
miatt egyszerűen el kell-e vetni a különben igen 
célszerű koedukációt?» (1906.517. 1.) 

Ők már régen túlvannak az ilyen erkölcsi 
«előítéleteken» ; a nemi felvilágosítást sem sürget-
ték az erkölcsi tisztaság megóvása miatt, hanem a 
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kis állatkák (mi gyermekeknek hívjuk) egészsége 
miatt. 

Ez a koedukáció tehát csak egyik részlete a 
nagy materialista programmnak, mellyel a jövő — az 
állat-embernek megfelelő — társadalmat készítik elő 
a tudományos téren, miként a szociáldemokraták a 
társadalmi, a szociális élet terén. Egyik lavinája akar 
ez lenni annak a nagy jegesnek, melyet a keresz-
ténység megsemmisítésére készítettek. 

Tehát a kérdés tulajdonképen nem az: koedu-
káció vagy külön tanítás? hanem alapjában ez: ma-
terializmus kell-e vagy a kereszténység? Az apró 
részletek jelentőségét nem önmagukban, mert úgy 
megtéveszthetnek, hanem a nagy eszmei egész kere-
tében kell megítélnünk, ahol aztán egészen más ko-
loritot kapnak. 

A keresztény ember és pedagógus tehát első-
sorban ezért nem lehet a koedukáció mellett, mint 
nem lehet semmi oly eszme mellett, melyet a Tár-
sadalomtudományi Társaság (minő megtévesztő név!) 
út ján Jásziék hirdetnek, s csak másodsorban nem 
lehet pedagógiai okok miatt mellette, mivel ezek az 
okok, de ismétlem, a keresztény világnézet szempont-
jából, egy helytelen nevelési rendszernek minősítik a 
koedukációt. Maróthi. 

i , . B u d a p e s t . Igaz-e, hogy a kath. egyház, különösen 
y a pápaság, ellensége volt az anatómiai tudománynak, 
aS~ vagyis bonctannak ? 
mihjx. Szó sincs róla a valóságok miriadjaiból alakult 

igaz történetben : hanem igenis, a képtelenségekben és 
célzatos hazugságokban gyönyörködő emberi vélekedé-
sek honában, ott igenis, mainapig otthonos és kedvenc 
tétel az, hogy a katholikus egyház ellenezte, sőt tilalom 
alá vetette a sok tekintetben oly szükséges és hasznos 
anatómiát? Orvosi könyvekben, Lexikonokban, újságok 
ürességtől kongó hasábjainak szószaporító laptöltelékei-
ben szakadatlanul visszhangzik a tudománytalan vád, 
hogy az egyház akadályozza az orvostudomány hala-
dását, mert tilalom alá vetette az anatómiát. A hires 
«A Pallas Nagy Lexikona» III. kötetében a 486. lap 
2. hasábja alján például ezt olvassuk : «Még jobban meg-
akadt a Bonctan müvelése, midőn VIII. Bonifác pápa 
1300-ban egyházi átokkal fenyegette azokat, akik emberi 
tetemet fel mernek boncolni». 

A botor vád tudomány hirében álló könyvekben 
is előfordul. Nagy szerepet játszik például az egyház-
ellenes hazugságok és ráfogások egyik újabb amerikai 
gyűjteményében, White könyvében, amely németül 
a világ első könyvpiacán, Lipcsében, a következő cím 
alatt jelent meg: «Geschichte der Fehde zwischen Wissen-
schaft und Theologie». 

Lássuk, itt, ebben a könyvben, vájjon mily tudo-
mányos bizonyítékokra van fektetve az erkölcsi indítékai-
ban igazán csúnya vád? 

Első bizonyíték ez : «A le monsi zsinat (Francia-
országban) megtiltotta a szerzeteseknek a chirurgiáh. 
Hihetetlen, hogyan lehet ebből azt következtetni, hogy 
az egyház ellensége volt a bonctannak. Kiknek tiltotta 

meg a nevezett zsinat az emberi testen végezni szokott 
műtétek végzését ? A szerzeteseknek. Nos, aki olvasni 
tud, nem olvashat ki mást a zsinat rendeletéből, mint — 
hogy nem a bonctant, mint ilyet, vetette a zsinat tilalom 
alá, hanem propter certum quoniam, erkölcsi okokból, 
a szerzeteseket tiltotta el a chirurgia gyakorlásától. 

Második bizonyíték ez : «A tizenharmadik század 
végén a legkomolyabb csapás következett be. Mert akkor 
VIII. Bonifác pápa, a következmények minden előre-
látása nélkül, amit pedig tévedéstől mentes tanítótól 
elvárhatott volna az ember (íme, a gyalázás irányzatos-
sága), tilalmat adott ki a keresztes hadjáratok alatt 
szokásba jött amaz eljárás ellen, hogy oly holtaknál, 
kiknek maradványait hazájokba kívánták szállítani, 
a csontokról a húst (kifőzés útján) leválasszák». így van 
ez megírva a nevezett könyv II. 28. lapján. 

Emberek, kik VIII. Bonifác eme rendeletéből azt 
olvasták ki, hogy átokkal sújtotta az anatómiát, merik 
ajkaikra venni és kigúnyolni a pápa tévedéstől való 
mentességét hit dolgában, amelyhez nem értenek ! Hol 
van itt, ebben az esetben, a hajszolt anatómia tilalma? 
Hiszen a vádat emelő úr maga mondja, hogy csak egy 
«eljárás»-ra esett tilalom, amely a keresztes hadjáratok 
idejében jött szokásba és abban állt, hogy keresztes 
vitézeknek nevezett közkatonák lefőzték a hazaszállí-
tandó tetemekről a húst, hogy csak a csontok marad-
janak meg és jussanak haza. Ki fogja a «Kriegsknech-
teket» tudós anatómusoknak és a hús lefőzését 
a csontokról tudományos anatómiai eljárásnak tekin-
teni ? A modern civilizáció szégyene, hogy magukat mű-
velt tudósoknak tarló emberek így tudnak és így mer-
nek okoskodni. Az ily emberek tulajdonképen vagy elme-
gyógyintézetbe, vagy rágalmazás címén börtönbe valók. 

Halljuk csak, mit mond a XIX. század anatómusai-
nak egyik legnagyobbika, mit mond Hyrtl, a bécsi 
egyetem hírneves orvos-professzora «Lehrbuch der 
Anatomie der Menschen (Wien) c. könyvének 1885-iki, 
vagyis 18. kiadásában, az 50. lapon ? 

«Meg vagyok, úgymond, győződve, hogy az idézett 
bulla (VIII. Bonifácé) a csontoknak nem bonctani 
kezelésére (präparieren), hanem egy akkori rendkívüli 
(ungewöhnliche) szokás megszüntetésére vonatkozik. 
Ez a szokás abban állt, hogy oly lovagok és nemesek 
csontjait, kik német hadurakkal Olaszországba vonultak 
és ott meghaltak, kifőzés utján hústalanná tették (carnibus 
per excoctionem consumtis), hogy azokat hazai szentelt 
földben lehessen eltemetni, amint ezt most a kínaiak 
Kaliforniában még mindig gyakorolják. Tudjuk a törté-
nelemből, hogy Barbarossa hadseregéből hercegek, püspö-
kök, más nemes urak csontjait főzték ki Róma falai 
előtt ; hogy magának a császáx-nak testét is, aki mint 
keresztes vitéz Szíriában halt el, Antiochiában kifőzték, 
«elixatum l'uit»;1 bogy szent Lajos király testét, aki 
Tunisz előtt halt el, szintén feldarabolták és kifőzték ; 
hogy merész Fülöp király csontjai így kifőzve jutottak 
a st.-denysi sírboltba. . . Hogyha az említett bulla a végett 
jelent meg, hogy ily ember főzéseket akadályozzon meg, 
amelyeknek levesét bizonyára nem öntötték szent 
helyekre el : akkor ez a bulla kétségkívül nem érdemli 
meg azt a megrovást, melyet reá halmoztak, akik szavait 

1 Szeleuciában, a Iíalykadnus folyóba fult be. 
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félreértették. A tudományos boncolást a papok soha sem 
tilalmazták; ellenkezőleg az egyetemeknek arra kivétet 
nélkül engedelmet adtak, amint ezt sok orvostudományi 
fakultás régi statu tu mai tüzetesen emlegetik. . . . Ezeket 
az adatokat azzal a megjegyzéssel zárom le, — (mindig 
Hyrtl dr. beszél) — hogy az első latin anatómiát 
Constantius Afer benediktinus (f 1087.) Monte Cassinó-
ban irta». 

* 

K r a k ő . Lengyelek katholikus nagygyűlése — volt itt 
e napokban, melynek főtárgya vala Skarga J. t. atya, 
(+1617.) Lengyelország apostolának háromszázados jubi-
leuma, illetve ennek megünneplése, azután a német 
katholikusok nagygyűléseinek mintája szerint a lengyel-
séget illető ügyek tárgyalása. Ami boldog Canisius volt 
a maga idejében a vallásilag veszélyeztetett Németország-
nak, az volt, szintén a maga idejében, Skarga Péter atya 
Lengyelországnak, Lengyelország Pázmánya. Fáradhatat-
lan, önzetlen igyekezetben, irodalmi és gyakorlati szociális 
működésével, különösen pedig kiváló, megcsodált szónok-
lataival, amelyek a lengyel irodalomban drága gyöngyök-
ként szerepelnek, a lengyel nemzet történetében örök 
emléket állított nevének. Lángoló szeretet egyháza, lán-
goló szeretet hazája iránt volt az a két szárny, melyek 
a nagynevű szerzetest Lengyelország üdvének magasröptű 
munkálásában vitték és segítették. «Mint két anyát, 
volt szavajárása, szeressétek az egyházat és a hazát, 
mert mind a kettőnek egy a célja e földön : a férfi-
becsület». III. Zsigmond király idejében 24 évig volt 
udvari hitszónok s ebben az állásában rettenthetetlen 
bátorsággal ostorozta nemzetének bűneit. Királyt, nemes-
séget, köznépet nem szűnt meg Lengyelország pusztító 
bajaira figyelmeztetni és arra, hogy Isten ügyét, — 
a vallásosságot, — és a haza ügyét, — az áldozatos 
hazafiasságot, — mindenek elé és fölé kell az életben 
helyezni. Az Isten ügyének buzgó szolgája, mint hajdan 
az ó-szövetségi próféták, szakadatlanul szeme elé tartotta 
a lengyel nemességnek félszázados mulasztásait és bűneit 
az elnyomott és kiszipolyozott alsó néposztállyal szem-
ben ; az udvar és a főnemesség romlásba sülyedt erköl-
cseit sem kiméivé látnoki nyilatkozatokban utalt a nem-
zetet fenyegető elmaradhatatlan büntető isteni ítéletre. 
Szavai, sajnos, csak pillanatokig s csak egyesekre hatot-
tak, de a történet folyása, az teljesen igazat adott előre-
látásában az apostoli férfiúnak. E nagy férfiú sírjánál 
most a lengyel nemzet magába szállva ünnepli Skarga 
szellemi örökségét, s eltökélte magában, hogy nemzeti 
nagy apostolának eszméit és elveit meg fogja valósítani 
a maga köz- és magánéletében. Nagy regeneráció, nagy 
restauráció a lengyelség lelkében és életében: ezt jelenti 
a Skarga-jubileum. Ennek az ügyét szolgálta az itteni 
lengyel katholikus nagygyűlés, amelynek élén a krakói 
herceg-püspök oldalán Sapieha Ádám hg., Tarnowszky 
Szaniszló gróf, a krakói lengyel tud. akadémia elnöke, 
Badeni Henrik gróf szerepeltek. Mint tanácskozási tár-
gyak szerepeltek : a lengyelségre nézve oly jelentős 
kivándorlás ügye, a katholikus sajtó, a szociális pap-
nevelés, a pornografia elleni harc, a hit bátor megvallása 
a társadalomban és közéletben, a lakásügy stb. 

Zü r i ch . II. Vilmos császár mint «theologus». Német-
ország ezidőszerint protestáns császárja — mindenki 

tudja róla — eszes, szellemes és sokbeszédü ember. 
Minap itt Svájcban járt s a svájci hadsereg gyakor-
latait tisztelte meg jelenlétével. Ezen az útján is sok 
előkelő emberrel találkozott és sokfelé a legkülönbfélébb 
dolgokról nyilatkozott. Nyilatkozott vallási ügyekről is. 
Azt, hogy Forrel svájci köztársági elnök előtt a papság-
ról — katholikusról és protestánsról — úgy nyilatkozott 
volna, ahogy a Franciaországban uralkodó szabad-
kőművesség szája íze tartja s ahogy a párisi «Temps» 
közölte, t. i. «Nézze, szövetségi elnök úr, a papokat, 
pásztorokat és prédikátorokat — én ki nem állhatom», 
a «Berner Tagblatt», Forrel elnök megkérdezése alapján, 
megcáfolta. A császár semmi olyast nem mondott, 
amiből a fenti mondást összeállítani lehetne. így szól 
Svájc köztársaság elnökének a nyilatkozata. Egészen 
máskép áll a dolog a «theologiá»-ról szóló császári 
nyilatkozatra vonatkozólag. Ez a nyilatkozat megtörtént 
— tény. Történt pedig a nyilatkozat Zürichben Arnold 
Meyer ottani protestáns theologiai tanárral szemben, 
aki előbb bonni egyetemi theologiai magántanár volt. 
Az érdekes és igen jellemző nyilatkozatról maga Meyer 
közölte a «Bonner Zeitung»-ban a következő értesítést : 

«Minthogy az e lap 267. számában közölt jelentés 
ö felségének a császárnak velem folytatott beszélgetésé 
ről félreértésre adhat okot, sietek itt arról szabatosabb 
értesítést adni, amire különben már több oldalról föl is 
szólítottak engem. Mihelyt időm megengedi, szándékom 
erről a beszélgetésről másutt a beszélgetést részletesebben 
közölni, amennyiben az általánosabb érdeklődés tárgya 
lehet. Nagyméltóságú Bülow német követ úr az ünnepi 
hajón bemutatta ő felségének a rendjelekkel kitüntetett 
németeket, ú. m. Sauerbach professzort, akivel ő felsége 
a császár a zürichi sebészeti klinikáról beszélgetett, 
azután Henneberg Geheimratot, az ismeretes nagyiparost, 
azután az én csekélységemet. A császár csakhamar azt 
a kérdést intézte hozzám, melyik iránynak vagyok a hive, 
mire én a liberális theologiához tartozónak vallottam 
magamat. Erre ő felsége kijelentette, hogy ő sem orthodox, 
ami általában kényes, veszedelmes, gyanús (bedenklich) 
öntúlbecsülés szerinte. Erre ő részletesen és igen élénken 
kifejtette, hogy mi az ő vallási állásfoglalása. (Seine 
religiöse Stellung.) Ö, mondá, nem dogmákban és nem 
hitvalló iratokban (Bekenntnisschriften) él, hanem 
a bibliában és az élet komoly helyzeteiben azt igyekszik 
maga előtt megjeleníteni, mit mond a dologhoz Krisztus. 
A lelkipásztorokra (Pfarrer) sem kellene (sollte man) 
betűszerinti hitvalló hitet (Bekenntnisglauben) kiróni. 
Az egyháznak azonban szilárd formákra van szüksége, 
különben minden összevissza kavarodik. Ebben rejlik 
az oka Traub kisiklásainak, amelynek következményei 
fölöttébb kellemetlenek. Hanem hát a lelkipásztoroknak 
(Pfarrer) még sem kellene dogmákat prédikálni, hanem 
a lelkiismereteket Krisztus elé állítani és a biblia kincseibe 
bevezetni... Ez a beszélgetés vagy 25 percig tartott és 
kézadás mellett igen szívélyes elköszönéssel végződött.» 
így Arnold Meyer szórói-szóra. 

Nem füzünk ehhez a császári theologiai állás-
foglaláshoz csak annyit, hogy az valóban — igazi protes-
táns állásfoglalás : megokolatlan, világosságot kerülő, 
kétkulacsos, egyház és egyének közt végelemzésben nem 
Isten akaratát tisztelő, hanem az egyéni önkényt biztató 
és hizlaló állásfoglalás. * 
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L i s s a b o n . Az egyház helyzete Portugáliában. II. — 
Hol és hogyan fog ez bevégződni ? Portugália poli-
tikai és szellemi újjászületésébe nein lehet remélni. 
Csupa posvány, csupa romok — minden! Mánuel, a 
száműzött király, aki trónjáért egy kardcsapást sem 
tartott érdemesnek, aki most, mint a vasalt ruhaviselet 
kifogástalan hive járja be a világot s tapossa nagy elő-
szeretettel a nagyvárosok boulevardjainak az aszfaltos 
járdáit, egyáltalában nem az a férfiú, aki hivei élén 
valaha őseinek örökségét elfoglalja. Az európai hatal-
mak azonban, akár köztársaságiak, akár monarchiku-
sok, már ezt el kell ismerni, már régóta rossz kedvvel 
nézik a portugáli Nérók botrányos üzelmeit. Az a vak-
merő, durva hang, melyen a porlugál kormány Európa 
illetékes köreivel érintkezik, közelégedetlenséget keltett 
és minden szívélyességet megszüntetett. Nem találkozik 
hatalom, amely oly országgal, hol csak posvány és 
romok vannak az egészséges népélet helyén, az elke-
rülhetetleneken kívül szívesen érintkeznék s rajta se-
gíteni igyekeznék. Se belülről, se kívülről nem várhat-
nak tehát az önkényuralom áldozatai segítséget. Hogy 
csak egy példát hozzak fel: a német sajtó, mely ezelőtt 
a portugáli királygyilkosokkal rokonszenvezett, csendes 
borzalommal fordult el, mint barát szokott elfordulni 
a menthetetlenül elzüllött barátjától. Hagyja mindenki 
az égbekiáltó bűnöket elkövető zsarnokságot magára, 
hogy kitombolja magát. Az egész kulturvilág, amennyi-
ben ezt a sajtó képviseli, a portugáli szörnyűségekkel 
szemben néma mint a hal. A szokásos kultur-tiltako-
zások ez esetben csodálatosan, állhatatosan elmaradnak. 

Mi katholikusok a legmélyebb fájdalommal és a 
legjogosultabb elkeseredéssel állunk a portugáli esemé-
nyekkel szemben. Az ügyek jelenlegi állapotában nem 
lehet feladatunk, hogy megérdemlett szemrehányásokat 
tegyünk a rosszul vezérlett portugáli katholikusoknak 
tétlenségükért abban az időben, midőn még tömörül-
hettek volna. Nekünk jelenleg kötelességünk azt su-
gallja, hogy tiltakozzunk az ellen a szellem ellen, amely 
Portugáliában uralomra jutott, amely az egész katho-
likus egyháznak, az egész kereszténységnek, múltnak, 
jelennek és jövőnek pusztító hadat üzent. Nekünk be-
csületbeli kötelességünk tudtára adni a mi portugáli 
hittestvéreink sanyargatóinak, hogy mi nem vagyunk 
hajlandók némán és tétlenül tovább nézni üzelmeiket 
s ez által őket megátalkodottságukban támogatni. Sőt 
az egész katholikus világnak egy szálig talpra kell áll-
nia és tiltakoznia kell, kijelentve, hogy rosszalással 
fordul el azoktól a papoktól, kik Krisztus egyházát el-
árulva, vérben fürösztött zsoldot fogadnak el az egyház 
üldözőitől. Az egész világ katholikusainak nyilvánosan 
ki kell jelenteniök, hogy mi mindnyájan azokkal a 
portugáli papokkal és világiakkal tartunk, kik a pápát 
követve szenvednek s kiket annál vakmerőbben üldöz 
a portugáli szabadkőművesség, mert a pápa jelenlegi 
helyzetében nem képes ellenök diplomáciai akciót kez-
deményezni. Különösen a német katholikusokhoz szól 
e szózat. A német katholikusok igyekezzenek az üldö-
zött hittestvérekbe vigaszt és bátorságot önteni szenve-
déseik közepette, melyek reájuk a kereszt tiszteletéért 
és szeretetéért s az ahhoz való ragaszkodásért zúdul-
nak. Az ne hozzon zavarba senkit, hogyha a műveltség 
portugáli meggyalázóinak nemzetközi cinkostársai a 

keresztény felebaráti szeretet ez eszményiesen szép és 
dicső eljárását gyanúsítani és gyalázni fogják. Megin-
gathatatlan a meggyőződés aziránt, hogy Németország 
katholikus szervezetei nem fognak az ily részvétnyilat-
kozatok áldozataitól visszariadni a portugáli testvérek 
érdekében. Hiszen a mi célunk nem politikai cél, mi 
Jézus Krisztus üldözött és végtelen sokat szenvedő hit-
vallói iránt akarjuk és fogjuk is kifejezni felebaráti 
szeretetünket, abban az országban, mely keresztény-
ellenes önkénynek van kiszolgáltatva. Mi részvevő vissz-
hangot akarunk adni azokra a végtelen jajkiáltásokra, 
melyek az emberségesség, a műveltség, a szent kereszt 
nevében hatolnak ki hozzánk a portugáli börtönökből. 

—y —la. 

r kritikáról. ( I I L ) 

Eme néhány részletezőbb vonással kívántam iga- J r o d a -
zolni azt a fönnebbi kijelentésemet, miért nem tartom j 
helyesnek, nem a külföldi szemmértéket, lianem ennek 
a szemmértéknek a mi irodalmunkra való szigorú alkal-
mazását. Mérhetetlenül mások a külföldi viszonyok a 
mienkével összehasonlítva; más ott a történeti fejlődés 
s nevezetesen még ott minden közrehatott a tudo-
mányos élet fölvirágoztatására, nálunk ellenkezőleg a 
nyelvi arány, a társadalmi berendezkedés s a politikának 
minden fölött való uralma egyszerűen kiszorította a 
tudományt a közéletet irányító tényezők sorából. 

Lehet-e tehát ilyen viszonyok között más a kath. 
irodalmi kritika, mint a minő? Lehet-e más, mint 
enyhe, elnéző, a szigorú követelményeket félretevő 
hangulati kritika ? Mely inkább dicsér, mint elmarasztal? 
Nem lehet más s még a viszonyok meg nem változnak, 
nem is volna jó, ha az egész vonalon végig más lenne. 
E tekintetben a mi kath. irodalmunk ma is még esak a 
Kazinczy korát éli, kinek annak idején «istenfi» volt 
mindenki, aki írt valamit, csak azért, mivel írt, mivel, 
ha kevéssel is, mégis hozzájárult az irodalmi élet meg-
izmosodásához. Nekünk is örülnünk kell, ha minél 
többen lépnek fel a kath. irodalom munkásai ; tehát 
még a gyarlóbb dolgozatokat is meg kell becsülnünk. 
A viszonyok változtával, nevezetesen, ha ugyan ilyesmit 
remélni lehet, amint a tudományos munkálkodás nálunk 
is majd közbecsülésben részesül s amint az írót máskép 
is fogják honorálni, mint a kritika elismerő szavával, 
nyomban támadnak a mi irodalmunkban is Kölcseyek 
és Bajzák, akik a kritika szigorú rostájával fognak 
majd neki az irodalmi termékek méltatásához. Épen a 
«Religio» néhány kritikája mutatta meg, hogy tudunk 
mi alkalomadtán s némely kiválóbb szerzőnél külföldi 
mértéket is alkalmazni, ha annak szükségét látjuk. 

Ezzel azt hiszem, megfeleltem arra a sokszor fel-
merülő panaszra, hogy nálunk nevére méltó irodalmi 
kritika nincsen. Tegyünk különbséget. Nálunk is van 
irodalmi kritika, csak tessék hozzá a mértéket hazulról 
s nem a külföldről venni. A gyermekre nem illik rá a 
felnőttek pantallója. 

De ha már ennyit beszéltem a múltról, hogy a 
jelen, sokszor lekicsinyelt irodalmi helyzetünk hátterét, 
magyarázó előzményeit megértessem, talán nem lesz 
felesleges, ha egy rövid pillantást vetünk a jövőbe is s 
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kérdezzük : lehet-e és milyen körülmények fölidézésével 
lehetne nálunk is a kath. tudományos életet megterem-
teni? 

Hogy vájjon lehet-e? Hogyne lehetne, a tehetségek 
nem hiányzanak hozzá. Meggyőződésem az, hogy nekünk 
is lehetne, természetesen magunkhoz, számunkhoz mért 
virágzó tudományos életünk, csak az eddigi kedvezőtlen 
körülményeknek kedvezőbbekké kellene változniok. 
A változást előidéző halásnak pedig — én legalább úgy 
nézem — felülről kellene kiindulnia.1 Micsoda eleven 
irodalmi életről olvasunk pl. Egerben Bartakovics érsek-
sége alatt ; vagy micsoda falánkssza a neves egyházi 
íróknak díszítette az esztergomi egyházmegyét Sci-
tovszky és Simor idejében ? Avagy hány munka fordult 
meg kezemben a legújabb időben is, Hornig báró veszprémi 
püspöknek dedikálva, ami annyit jelent, hogy az ő költ-
ségén jelent meg ? 

Ezek a szórványos jelenségek mutat ják a bekövet-
kezhető kath. irodalmi regeneratió útját. Onnan felülről 
kell kiindulnia az első biztató jelnek; a tudomány kendő-
zetlen megbecsülésének. Mondják, mutassák, éreztessék 
embereikkel vezetőink, hogy a tudományos és irodalmi 
munkálkodásnak nagy értéket tulajdonítanak, hogy az 
becsben áll előttük s a szunnyadó tehetségek azonnal 
megnyílnak, mindjár t változásnak indul a föld színe. 
Egy-egy buzdító vagy elismerő szó is onnan felülről 
sokszor csodás megindulásoknak lehet a kezdeményezője ; 
hátha még az ilyen munkálkodás a további erkölcsi s 
ha szükséges, anyagi támogatásban is részesülne, sőt 
ha idővel jutalmazásra, az előmenetelnél figyelembe 
vételre tarthatna számot ! 

Mikor hétről-hétre itt a «Religio»-ban rovom a 
sorokat s más hiányában, a saját energiámból merítem 
az erőt a további kitartásra, úgy elfog sokszor a gon-
dolat : ebben a tehetségekben és anyagi eszközökben 
bővelkedő magyar egyházban miért is hogy oly kevés 
az érdeklődés a tudományos munka iránt, miért kell 
annak az egypár folyóiratunknak is oly szegényes életet 
élnie, holott pedig minden nagyobb megerőlietés nélkül 
ez mind épen ellenkezőleg is lehetne? Egyik-másik 
beküldött dolgozatból hányszor látom, mit írhatna annak 
a szerzője, micsoda nagyobb munkára lenne az képes, 
ha egy kis buzdításban részesülne! De hát uramfia! 
Én buzdítsam, mivel? Mikor még munkatársaim is 
maguk fizetik meg a saját példányaikat, csakhogy legalább 
a nyomdát fizethessem. Hihetetlenül visszás állapotok 
ezek. Mintha csak egész lelki berendezkedésünk szerint az 
irodalom az egyházi élet körén kívül állana, mintha 
senkit se érdekelne, vagy, ami szintén sajátságos tünet, 
legföljebb akkor, ha valamely irónak a hibája, illetőleg 
tévedése miatt kell felszisszenni. 

Az irodalmi regeneratiónak mintegy született gárdája 
a theol. tanárok szép száma az ország szemináriumaiban. 
Heti 9 előadási órájuk mutat ja , mit vár tőlük az egyház, 
mire szánta őket. Kétségtelenül arra, hogy a rendel-
kezésükre bocsátott idő fölhasználásával ők legyenek 
előbbre vivői a kath. tudománynak s példájukkal tehet-

1A hierarchiára való folytonos hivatkozás nemcsak természetes 
a katholikusoknál, akiknek egyháza felülről lefelé van szervezve ; 
de nálunk magyaroknál a történeti fejlődés különösen is oda utal 
bennünket, kivált midőn erkölcsi megindításról s a fönt koncentrált 
anyagi eszközök igénybevételéről van szó. 

ségesebb tanítványaiknak is útmutatói legyenek a 
hasonló munka további folytatására. A szemináriumnak 
a dolog legbensőbb természeténél fogva magvető háznak 
kell lennie, ahonnan az erény és tudománj7 magvainak 
kell elszóródniok az egész egyházmegyébe. Mint Rosko-
ványi püspök egykor nevezte: seminarium est pupilla 
oculi mei. Aminél fogva nemcsak a megfelelő anyagi 
situatióban, hanem a magas célra szükséges összes 
eszközökkel is el kellene látva lennie. 

A tudomány előbbre vitelében a vezető szerep a 
tudományt igazán szerető s annak művelésére rátermett-
séggel bíró tanárokat illeti meg. Aki itt be nem válik, 
az minden lehet, de tanárnak nem maradhat. Mert hát 
úgy kell lenni, hogy: salus reípublicae suprema lex esto. 
Aki nem a tudományszakával foglalkozik s irodalmi 
dolgozataival, mint további önképzésének fogható jeleivel, 
sehol sem találkozunk; aki a munkafelosztás elve szerint 
a neki jutott részt, a tudomány művelését — folyton más 
dolgokkal foglalkozva — elhanyagolja, az nem vált be, 
az nem a neki való helyre került. Azután alkalmas 
könyvtárral kell rendelkeznie minden szemináriumnak, 
s megfelelő évi átalánnyal új müvek, folyóiratok beszer-
zésére, hogy a tudomány haladásával lépést tarthasson. 
Külön olvasó-szobának kellene lennie a szemináriumok-
ban, folyóirtatokkkal, hol a lanárok találkozván, az 
újonnan felvetődő s szakmáikba vágó nézetek fölött 
eszméket cserélhessenek. 

Hogy a tudományos élet mai csekély volta ezekre 
a veteményes házakra is árnyékát veti, talán épen azért, 
mert nincsenek a tudomány követelményeihez képest 
berendezve, az közismert tény. Többnyire kevés az érdek-
lődés irántuk s anyagi eszközeik is fogyatékosak. 
Mindenütt akad ugyan egy-egy buzgóbb« munkás, de 
jobbára magára hagyatva; ha dolgozik jó, ha nem 
dolgozik, úgy is jó, a legfőbb regula : csak tartsa be 
pontosan megszabott óráit. Eleven élet azonban ilyen 
Providentia mellett nem lüktethet épen azokban az 
intézetekben, melyek már nevöknél fogva is egyenesen 
a tudomány művelésének vannak szánva. Pedig mit 
termelhetne az a sok szunnyadó energia, ha az érdeklődés 
és méltánylás Napja melengetné ! 

Volt egyszer egy királynénk, akiben egyebek közt 
a tudomány tisztelete s előmozdításának vágya is lángolt, 
amire mutat az, hogy Nagyváradon az egyházi tudomány-
ban kiválók számára a «stalla litteraria» alapította. De hát 
az élet, ez a nagy modificator, mindent máskép állít be, 
mint ahogyan az elmélet kívánná. Az ő gondolata sem 
vezetett eredményre. 

Van tehát kész organismusunk arra is, ahonnan a 
tudományos élet felvirágzása megindulhatna ; van minden, 
megvolna minden, csak mozgatók kellenének s ami 
szűk határainkon belül is sok dolog máskép lehetne, 
mint ahogy tényleg van. Teremthetnénk mi még pezsgő 
irodalmi életet is. 

* 

Summa summarum : mi vagyunk hát azok a bizonyos 
gazdag szegények. Az ország közfölfogás szerint a termé-
szettől minden kinccsel megvan áldva s a lakosság mégis 
szegény ; azután mi vagyunk az az elhíresült gazdag 
kath. magyar egvliáz s tudja Isten, mégis mindenünk 
szegény : mi vagyunk az a nép, melyben sok az ész, 
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erö s azt mondják : akarat is s még sincs kath. tudo-
mányos életünk, sőt ami van, azt sem tudjuk meg-
becsülni. így aztán ne kívánja senki, hogy az ilyen 
mostoha viszonyok között irodalmi kritikánk más legyen, 
mint aminő. d. 

* 

Vándorelőadásai in az egyházi művészetről . 
Irta: Velics László S. J. múzeumőr Kalksburgban. Buda-
pest, 1912. Nagy kvart, 197 1. Kilenc képtáblával illusz-
trálva. Ara 3 K. 50 fill. 

így képzelem én az igazi keresztény tudóst s el-
méletileg képzett keresztény esztétikust, mint a minőt 
P. Velics könyvéből olvasok ki. Alapos filozófiai és 
dogmatikai képzettséggel indul neki az életnek, hogy 
tudatos keresztény gondolkodással fogjon a további 
munkához. Azután szakot választ magának, annak szen-
teli minden idejét és erejét, hogy azt az egyet alaposan 
ismerje. Mikor pedig sokat tanult és sokat tud, megér-
lelt tudományával a közönség elé lép, nemcsak azért, 
hogy ismereteit, egy munkás élet gyümölcseit megis-
mertesse vele, szóval hogy tudását közkinccsé tegye; 
hanem azért is, hogy azt a tudományt vagy művészi 
szakot az általa megérlelt gondolatokkal, esetleg új 
szempontokkal előbbre vigye. 

Ilyen tiszteletreméltó tudósunk Velics László, kiről, 
illetőleg akinek most megjelent művéről, midőn most 
ezen sorokat irom, abban a kivételes szerencsés hely-
zetben találom magamat, hogy olvasóközönségem jó 
része úgy Budapesten, mint több vidéki városban, egye-
nesen ellenőrizheti szavaimat, igazat irok-e róla; mert 
hiszen ez a közönség a jelen könyvbe foglalt egyház-
művészeti előadásainak legnagyobb részét személyesen 
hallotta. Évek óta körüljár hazánkban s ritka önzetlen-
séggel ébresztgeti a papság s a hozzáértő világi katho-
likusok érdeklődését a sok tekintetben elhanyagolt egy-
házi művészetek iránt. Ritka értékes kalksburgi múzeu-
mából körülhordozza a mintákat, a szemléltető eszkö-
zöket, hogy annál könnyebben fölfoghatóvá tegye a meg-
tisztult egyházi művészet nagy becsét. 

Ez a közönség tudja tehát mérlegelni, micsoda 
tudományos, illetőleg micsoda művészeti értékek van-
nak lerakva ebben a könyvben ; mert hiszen egybe-
gyűjtve nyújtja itt előadásait, melyek élőszóval előadva, 
nagy lelki élvezetet nyújtottak nekünk, papirra nyomatva, 
csendes olvasás közben pedig még nagyobb hatással 
vannak. 

Számszerint 30 ilyen előadás, vagy dolgozat képezi 
a címben írt kötet tartalmát, melyek a következők : 
A szép fogalma, A szép fokozatai, Szimbolika, Antik és 
keresztény művészet, A Parthenon, A kölni dóm, Szent 
Péter temploma Rómában, Visszapillantás olasz utamra, 
Phidias, Michelangelo, A renaissance festészet hét fő-
csillaga, Leonardo da Vinci «Utolsó vacsora» képe, 
Ralfael «Disputá»-ja, Barokmüvészet, Az egyházművé-
szet és a modern áramlatok, Az oltár, A miseruha, 
A kehely, A magyar szent korona és koronázási palást, 
A szövetek, A szőnyegek, A himzés, A csipkék, A fém-
metszés, A zománc, Hazai nevezetesebb templomaink 
(3 előadás), Művészeti oktatás és vándorelőadások, Mű-
vészet és aszkézis. 

Mindmegannyi kerek kis egész az illető kérdésről, 

egy szaktudós tollából, ki több mint egyszerű theore-
tikus s ki módszeresen földolgozott előadásaival még 
a laikussal is képes megértetni az egyházmüvészet pro-
blémáit s lelkesedést tud önteni bele annak megbecsü-
lése iránt. 

Teszi pedig ezt nagy hivatottsággal, mint akit a 
múzsa homlokon csókolt, hogy apostolává avassa s 
teszi olyan tudással, amely előtt egyszerűen kalapot kell 
emelnünk. 

Ezeken a kiváló tulajdonságain kívül azonban van 
benne még egy vonás, mely végigvonul előadásain 
s amely tulajdonképen a legnagyobb értékét adja mű-
ködésének s ez ama tendenciája, hogy a keresztény 
szellemtől elpártolt mai művészetet újból megkeresz-
telje, újból visszavezesse azokhoz a keresztény tradí-
ciókhoz, melyek az előző századok nagy mestereinek 
müveiben vannak megörökítve. Ebben látom én tulaj-
donképen az ő vándorapostoli működésének nagy cél-
ját ; ezért tanult, ezért állított egyházművészeti múzeu-
mot s ennek a célnak a megvalósítását tűzte ki élete föl-
adatául. A legnemesebb cél mindenesetre, amelynek 
érdemes egy életet szentelni. S hogy Haynald biboros 
nővérének művészi érzékkel megáldott fia, nagybátyjá-
tól s másoktól anyagi eszközökkel támogatva, ezt a 
célt szolgálja, ezért illeti meg főkép tiszteletünk. 

Tudjuk, hogy képzőművészeteink, átitatva a keresz-
ténytelen korszellemtől, a haladás címe alatt, elhagyták 
a régi jól taposott utakat s egészen új ösvényeket tör-
tek. Művészeink jó része a szépet is kiforgatta valódi 
jelentésébői s a szecesszió bárgyuságait teremtette 
meg és a kornak egészen megfelelően, az érzékiség kul-
tuszába sülyesztette. Mint az életből, belőlük is elpá-
rolgott a keresztény szellem s az anarchia vonult kö-
zéjük. 

Ezzel az iránnyal vette föl Velics László a harcot 
s mint egy hivatott apostol, meg akarja vele értetni 
eltévelyedését. Ebből a látószögből értékelendők tehát 
előadásai, ez adja meg nekik a tulajdonképeni jelleget. 
Ezért fejtegeti első sorban : a szép fogalmát, hogy rá-
mutasson a modern irány alaptévedésére, mely szerint 
már azt sem tudja, mi tulajdonkép a szép? Velics pá-
teren látjuk, mi mindenre jó az alapos dogmatikai kép-
zettség. Általa micsoda világosság derül itt erre az alap-
kérdésre, a szép fogalmára, s mily nagyszerű igazolásul 
szolgálnak hozzá a többi előadásaiban fejtegetett művészi 
remekek ! 

A művészetben is ismer ő haladást, de nem akarja 
megengedni, hogy ezt azonosítsák a tévedéssel. Régi 
piedesztáljára akarja visszaállítani a szépet, melyet so-
kan — megtévesztve — a rúttal cserélnek fői. 

Ez munkájának nagy érdeme, mely okvetetlenül 
hatással lesz a művészi körökre is s amelyet érdemes 
lenne németül is kiadni. Dudek. 

¥ 

J ö v ő n k . Az országos kath. tanügyi tanács keresztény 
szociális szakosztályának közlönye. Szerkeszti : Wohlmuth 
Ernő. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Előfizetési 
díj a tagoknak évi 1 korona, nem tagoknak 4 korona. 
Budapest, 1912. I. évf. 1. szám. 

Most október hóval egy újabb kath. közlöny látott 
napvilágot, a Szent-István-Társulat tanügyi lapjának a 
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«Népnevelő»-nek társaságában eddig megjelent «Szo-
ciális Közlemények» «Jövőnk» cím alatt önálló lappá 
fejlesztve. Nagy kvart kiadásban, 16 oldalon, bő tarta-
lommal. A tanítókat érdeklő, vagy épen a tanítók 
körében végbemenő s helyzetök javítását célzó hazai 
és külföldi mozgalmakról nyújt kimerítő tájékoztatást. 
Nem pedagógiai lap, inert nem az iskola belső életével, 
nem a tanítási és nevelési kérdésekkel foglalkozik, ezt 
úgylátszik a «Népnevelő»-re bizza rá ; hanem a kath. 
tanítók anyagi és társadalmi helyzetének emelését tűzte 
ki célul, szóval mindazt, amit a jelenkor a szociális 
probléma nagy területén mozgat. 

Az új ebben a dologban tehát az, hogy amit kath. 
tanítóink lapjai eddig együttesen a pedagógiai kérdé-
sekkel szoktak volt tárgyalni, különösen a kath. tanítók 
anyagi helyzetét illető kérdéseket, annak most külön 
közlönye támadt s mindjárt első száma igen élénk s 
változatos tartalommal jelent meg, úgy, hogy alig lehet 
kételkedni, hogy a «Jövőnk» igen olvasott lapja lesz a 
kath. tanítóságnak. 

Figyelmesen végig olvasván az első számot, sok-sok 
gondolat járta át fejünket, melyeket, egy nagy fontos-
ságú s szinte előre nem látható fejleményeknek elébe 
néző kath. közügyről lévén szó, épen az új ker. szociális 
tanítói közlöny megjelenése alkalmából írói kötelessé-
günk itt a nyilvánosság előtt is elmondani. 

Abból az alapvető gondolatból indulunk ki, hogy 
kath. meggyőződésünk szerint egyképen fontos a kath. 
tanító és a kath. népiskola. Az egyiket megfelelő anyagi 
és társadalmi helyzetbe emelni, a másikat jellegében 
megtartani s jó iskolává fejleszteni egyformán fontos 
kath. érdeknek tartjuk, annyira, hogy se a tanítót az 
iskolától, se az iskolát a tanítótól nem tudjuk és nem 
akarjuk elválasztani. A mi szemünkben nein két érdek 
az, hanem két részből álló egy érdek. Végső célunknak 
tekintjük a jó kath. népiskolát s azért tartjuk a tanítók 
mai anyagi s társadalmi helyzetének megfelelő javítását 
is szükségesnek, mert jó népiskolákat óhajtunk, s erre 
a célra irányítjuk a másik célt is, miután tudvalevőleg 
csak a helyzetével megelégedett ember szokott jó munkát 
végezni. 

Ez lévén, úgy véljük, a dolog legbensőbb termé-
szete által indokolt meggyőződésünk, megvalljuk, hogy 
tanítóink anyagi helyzetének javítására irányuló törek-
vések fejtegetését továbbra is szivesebben olvastuk volna 
egy pedagógiai lap fejtegetései, cikkei között, mint 
külön lapban, melyben az elválasztás folytán nincs 
többé szó pedagógiáról, tehát nincs többé szó az iskolai 
kötelességekről se. Úgy tartván, hogy a tanító van az 
iskola miatt s nem az iskola a tanító miatt, ha mindjárt 
fogalmilag és elméletben meg is tudjuk a tanítót az 
iskolától különböztetni s a kettőről külön-külön is 
tudunk tárgyalni, épen, mert az ú. n. szociális mozgal-
makról van szó, melyekben folyton a jogokat emlegető 
emberek nem szokták szóba hozni azt, hogy a jogokkal 
talán megfelelő kötelességek is járnak : ezen területi 
megosztás folytán tartani lehet attól — az életnek meg-
vannak a maga tapasztalatai — hogy a tanítók is sokat, 
hihetőleg többet lógnak foglalkozni a legújabb lapjukban 
a maguk anyagi érdekeivel s a mellett kevesebbet 
fognak gondolni az iskola érdekeire, úgy hogy ezek 
lassan majd lecsúsznak szemhatárukról. 

Sok ugyanis a mi magyar szociálizmusunkban az 
antiszociális vonás ; de legkirívóbb egy fogyatkozása, 
hogy a naponkint jelentkező s béremelést követelő 
különféle foglalkozási körök soha nem hoznak szóba 
egy dolgot: az általuk végzett munka minőségét. 

Mindegyik azt hirdeti, a fizetése kevés a megélhe-
tésre; de kettőt egy szónok szájából se hallottunk még: 
micsoda megélhetést ért (mert találunk ám még az 
alsóbb körök némely tagjánál is olyan életmódot, melyre 
Krözus kincse sem elég) és vájjon dolgozik-e olyan lelki-
ismeretesen, hogy mondani lehessen róla: méltó a 
munkás a maga bérére? A dolog illusztrálására egy 
példát hozunk fel. A mai szociális mozgalmak között 
szerepel egy tanár, ki ékesen szóló tolmácsa az efléle 
kívánalmaknak. Érdeklődtünk utána, hogy vájjon olyan 
kitűnően tanít-e az iskolában is, mint ahogy szerepel a 
fórumon, szóval mintatanár-e, akinek joga van olyan 
nagy hangon követelődznie? Tudakozódásunkra azt kap-
tuk feleletül : X. a leghanyagabb tanár. 

Hogy dolgozik-e valaki, lelkiismeretesen teljesíti-e 
állásbeli kötelességeit, ezt a béremelést sürgető szocialista 
hangadók nem szokták feszegetni; már pedig beteg az 
olyan társadalom, hol mindenki jólétre törekszik meg-
felelő munka nélkül. Ez felfordulás, de nem szociális 
rendezés. 

Nálunk már közmondásba ment át, hogy mindenki 
mással foglalkozik, csak azzal nem, amiből él, amiből 
bérét huzza. Azért is olyanok a közállapotaink minden 
ágban, mint amilyenek. 

Eltekintve már most a többi foglalkozási ágaktól, 
kérdezzük; a népiskolai tanügyünk olyan-e, hogy mái-
fölösleges is szóba hozni, vájjon minden tanítónk 
helyrevaló, vájjon mindenik jól tanít-e s lelkiismeretesen 
végzi-e a nagyfontosságú nevelési-tanítási munkát? Azt 
gondoljuk, messze állunk még ettől az ideális állapottól 
s van nem is egy tanítónk a 20.000 között, ki munká-
jáért még azt a bért se érdemli meg, melyet kap. 

Ennélfogva a dolog természete, de a sok javítást 
igénylő mai tanítási állapotaink se javasolják azt, hogy 
a tanítók anyagi helyzetének javítására vonatkozó 
törekvéseket külön-külön lapban tárgyaljuk a pedagó-
giai kérdések kikapcsolásával, vagyis úgy, hogy han-
goztassuk a jogokat a velük járó kötelességek folytonos 
emlegetése nélkül. Ez az életben oly egyoldalúságra vezet, 
melyret az iskolai élet jogosult igényei sinylenek meg. 
Lehetnek majd jobban fizetett tanítóink, anélkül, hogy 
iskoláink is javulnának. 

S ez vezet épen egy másik szempontra, mely szintén 
igazolja, miért tetszettek nekünk jobban a «Szociális 
Közlemények» a «Népnevelőn» belül, mint attól külön 
lapként kezelve. A «Jövőnk» első száma már nagyban 
pengeti az érzelmi húrokat, amint azt a szociális kérdések 
kezelésénél általában megszoktuk. A panasz, az elkese-
redés, sőt kifejezetten : a követelés hangjai váltakoznak 
benne elejétől végig. Nincs közben mérséklő cikk egy 
se, mely pedagógiai kérdéseket fejtegetve, a tanítót tanító 
voltára is figyelmeztetné ; csak folyton az ember szól 
belőle, ki csupán a maga bajait nézi s azoktól igyekszik 
szabadulni minden áron. 

Igaz, hogy folyton halljuk emlegetni a keresztény 
szocializmust ; szocializmust, mely a keresztény elvekre 
támaszkodik. De uraim, aki folyton csak ilyen, ha mindjárt 
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a papiroson kereszténynek elnevezett tüzeléseket olvas, 
vájjon a gyakorlatban, az életben is megmarad-e a keresz-
tény elveknél ? Valljuk meg csak őszintén, ahogy nem a 
papirosról, hanem a társalgásból, a gyakorlatból ismerjük 
a ker. szociálisták némelyikét, a valóságban sokban 
különbözik-e a szociáldemokratáktól ? 

Tartunk tőle, hogy a «Jövőnk» minél szebben és 
lelkesebben fog írni, annál kevésbbé lesz képes majd 
abban a mederben megtartani a kath. tanítóságot, 
amelyben a nevére méltó kath. tanítónak mindig haladnia 
kell ; tekintve különösen azt, hogy egyrészt az igények 
folyton emelkednek ; másrészt, hogy ezek az igények, 
akárkik legyenek az iskolafenntartók, hamar nem 
lesznek kielégíthetők, lia mindjárt magát a «Jövőnk» 
szerkesztőjét is tennők meg közoktatásügyi minisz-
ternek. A folytonos tüzelésnek vájjon mi lesz az ered-
ménye ? 

Jobb helyen voltak tehát azok a szociális cikkek a 
«Népnevelő»-ben, mint most egymagukban tárgyalva. 

Ne veszítsük el a mérsékletet, még a legjogosabb 
igényeink kielégítése után való törekvéseinkben se, ha — 
katholikusok akarunk maradni. S ne felejtsük el, amit 
egy kath. tanítónak legjobban kellene tudnia : püspöki 
karunk nehéz helyzetét kath. népiskoláink s tanítóink 
ügyeinek rendezése tekintetében. 

A «Jövőnk» első száma folyton a hitvallásos iskolát 
emlegeti, szóval népiskoláink kath. jellegének megóvását 
tűzte ki céljául. O ezen jelleg megóvása mellett küzd a 
kath. tanítók érdekeiért. Nagyon helyesen. De megvagyunk 
róla győződve, hogy az se kerülte el figyelmét : minő 
fejlődési irányt vett egész népiskolai ügyünk, amióta 
népiskoláink törvény által állami segélyben részesülnek. 
Tisztán katholikusok-e ma is népiskoláink, mint voltak 
azelőtt, vagy pedig — mondjuk csak a dolgot, ahogy a 
gyakorlatban van — félig-meddig már is el vannak 
államosítva? Mi előrelátjuk s bizonyára minden gondol-
kozó ember látja velünk, hol fog ez a megindult fejlődési 
irány végződni ? 

Veheti-e már most valaki rossz néven attól a kath. 
iskolafenntartótol, ha ingadozik, ha nehezen tudja magát 
elhatározni arra, hogy sokfelé igénybevett garasait 
lelkesedéssel áldozza arra az iskolára, melyről előre 
látja, hogy a közeljövőben nem lesz az övé, hanem hogy 
teljesen az állam teszi rá a kezét arra az alkotásra, melyet 
a katholicizmus létesített. 

Ebben a fatális helyzetben keressük az okát annak, 
ha iskolafenntartóink nem nagyon sietnek az állami 
moloch számára lerakni a máshová szükséges garasokat ; 
de ha még úgy sietnének is, a magukéból, az állam 
segélye nélkül, többé nem képesek iskoláikat és taní-
tóikat is oly anyagi helyzetbe juttatni, aminőre csak 
elődeik hosszú munkája s nagy áldozatkészsége képes 
lett volna. 

Tehát vehementiával küzdeni a kath. tanítók anyagi 
helyzetének rögtönös javításáért s egyben a hitvallásos 
iskola meggyőződéses hívének lenni, nehezen összeegyez-
tethető két szerep, ha meggondoljuk, hogy az ilyen 
rögtönös követelésnek legfellebb az állam tehetne eleget, 
de akkor azok a hitvallásos iskolák meg is szűntek hit-
vallásosak lenni. 

Ha 1868. óta fokozatosan történt volna ez a fejlesztés, 
akkor talán más anyagi helyzetben volnának ma kath. 

tanítóink. Sajnos nem így történt. Most azonban hirtelen 
a mulasztásokat pótolni nem lehet. Azért türelemre, 
mérsékletre van szükségünk, akkor, amikor különben 
a tanítókért egypár év alatt annyi történt, mint azelőtt 
száz éven át nem. 

Azt hisszük a «Jövőnk» cikkezésének, nem mondjuk, 
hogy tudva és akarva, hanem önkéntelenül is a logika 
erejénél fogva az lesz az eredménye, hogy a javítás 
rohamos siettetése, miután nem történhetik meg oly 
rövid idő alatt az egyház részéről, csak siettetni fogja 
iskoláinknak az állami segéllyel az állam kezébe való 
kerülését is. És ha szemünk nem csal, tanítóink, 
legalább részben, talán nem is igen fogják ezt bánni ; 
mert hiszen a papság mai viszonyát kath. népiskoláink-
hoz, hogy minden plébános hivatalból igazgatója a 
plébániája terén lévő népiskoláknak, s amelyet — jól 
tudjuk — már ma is sok helyütt minő hangulat kísér 
a tanítók részéről, a «Jövőnk» is, mint már az első 
számában olvassuk, a «Rendszabályt» vitatva, programm-
szerüleg felbontani törekszik. 

A plébános helyett a tanítónak követeli az iskolában 
«az irányító és vezető szerepet». 

Alkalmas időben van ez a kérdés felvetve azok ré-
széről, akik a hitvallásos iskolához ragaszkodva, tulaj-
donképen csak a tanítók anyagi helyzetének a javítását 
sürgetik? Lehet-e igya kölcsönös bizalmat ápolni vagy 
inkább a bizalmatlanság keltésével a nehéz viszonyokat 
még egy nehezebbel szaporítani ? 

Kenyérről van tulaj donképen szó s mégis vele nagy 
erkölcsi értékek forognak kockán : tekintély, tisztelet s 
iskoláink hitvallásos volta. A tüzelési módszer mellett 
az első valószínűleg elérhető leszen; de ezek az erkölcsi 
értékek is elhullanak. Katholikusok ejtenek sebeket 
magukon. 

Összefoglalva a mondottakat, mi kath. szempontból 
jobbnak találtuk volna, lia a tanítók anyagi törekvései 
a pedagógiai lapok keretén belül maradnak, komolyan, 
méltóságteljesen, kerülve minden szocialista izt. Pedig 
őszintén kívánjuk tanítóink javát, azonban nem kevésbbé 
szeretjük a kath. iskolát is a maga magasztos hivatá-
sával, s azonkívül se tanítóink, se más érdekében 
állónak nem tartjuk az anarchiát. 

Ha pedig már megjelent a «Jövőnk», kérjük, vegye 
figyelembe az imént mondottakat ; fejtegessen nyugodtan, 
higgadtan, de ne tüzeljen és ne túlozzon s fejtegetéseiből 
ne felejtse ki a szociális igazságot, hogy csak a munkás 
méltó a maga bérére. Hogy t. i. nemcsak a tanítók 
megélhetési módját, hanem tanítóink által iskoláink szín-
vonalát is emelni kell, miután még sok kívánni valót 
hagy hátra. 

Ne gyönyörködjék a nagymondásokban, aminő pl. 
az, midőn «rabszolgakenyéren tengő néptanítóról» beszél, 
hiszen jól tudhatja, hogy ez nem igaz. Ne tegye panasz 
tárgyává azt, ha «a katonatisztek, földbirtokosok, tiszt-
viselők, kereskedők, iparosok» gyermekeit szivesen veszik 
fel a képzőkbe, hiszen a tanítói státusnak eddig sem 
vált előnyére, liogy a tanítói pályát épen az ilyenek 
gyermekei nem keresték fel. 

Nagy fába vágta fejszéjét a «Jövőnk», nagyobba, 
mint gondolja; hogy vájjon a hitvallásos iskola javára 
oldja-e meg a maga elé tűzött feladatot, majd a jövő 
mutatja meg. —k 
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Levél a szerkesztőhöz. 
Méltóságos Uram! Ugy-e hogy a bécsi euchariszti-

kus napok igazán a katholicizmus diadalnapjai va-
lának? Hetek multak már el, s mi még mindig va-
lami boldog diadalmámorral gondolunk rá juk visz-
sza. Fölemelt a tudat, hogy ime, még a legszomo-
rúbb időknek is vannak vigasztaló pillanataik. Örül-
tünk, hogy a katholicizmus hatalmas szelleme e törté-
nelmi pillanatokban magához ragadta az ingadozó 
lelkeket és lángra tudta gyújtani a modern hideg 
sziveket. És mintha egyszerre a régi, forró vágyaink 
teljesedtek volna. A félénknek, aluszékonynak ismert 
katholikus szellem valami ellenállhatatlan erővel 
áradt ki a csendes családi otthonokból, ki a templo-
mokból az utcákra és a terekre. Oda, ahová az 
egész világ kiküldte a legjobbjait nyilvánosan Credót 
vallani. 

És mégis! Nekem olybá tűnik, mintha a katho-
licizmust a Tábor hegyén láttam volna. Megdicsőülve, 
besugározva isteni glóriával. De csak egynéhány 
pillanatra. Talán csak azért, hogy maholnap ott látva 
őt a kereszten és a Kálvárián, meg ne fogyatkozzék 
a gyenge apostolok hite. 

A tények olyan különös dolgokról beszélnek. 
Most, midőn igazán impozáns nagyságban jelent 
meg a katholicizmus a világ előtt, s joggal kívánha-
tott volna magának elismerést és megcsodálást még 
az idegenek, sőt ellenfelei előtt is. Az elismerés 
helyett csak maró gúny jutott ki neki. Sokaknak való-
ban botrányára tétetett ez is. Szinte kiérzett a sorok-
ból a keserű csalódás : Ime, mi temetésére készülő-
dünk, s ő még ünnepelni mer ! És mintha az ellen-
séges lapok sorai egy rosszul eltitkolt bosszúszomjra 
figyelmeztetnének. Azért, hogy oda kimerészkedtünk 
a nyilvános utakra és terekre, amelyeket már az 
atheizmus magáénak hisz és magáénak vall. 

Ne tévesszen meg kérem, hogy elvégre is az 
ellenség kritikája ez. Az ellenségtől pedig nem sokat 
várhatunk. Mert ha így is van, ma megszoktuk, hogy 
az egyszerű orvosi, tanítói s tudom is én mi min-
denféle gyűlésről is elismerő kritikákat olvassunk a 
lapokban. S azt semmi esetre sem szoktuk meg, hogy 
ezeken bárki is megbotránkozzék, hogy valaki vitassa 
ezek jogosultságát, s hogy ezek ellen bárki is tör-
jön. Nem mintha ezekkel mindenki egyetértene, de 
mert tiszteletet diktál ezek részére is a mai felfo-
gás: a szabadság, a meggyőződés, és a lelkiismeret 
tisztelete. 

S lám, ez az, amit ma még oly kevesen vesznek 
észre, hogy ime ezen vélemény, meggyőződés és lelki-
szabadság tisztelete csak a katholikus eszmék hatá-
ráig terjed. De úgy értve, hogy csak odáig, s azokra 
már — nem. Ami keresztény, azt tisztelni fölösleges. 
Azon tulajdonképen bosszankodni és botránkozni 
kell. Kell — mondom — mert a mai életben, a mai 
gondolkozásban egész észrevétlenül az a tudat lap-

pang, hogy a katholicizmus a közéletben nem él, 
nem számit. És ezt a tudatot mi vittük be az életbe 
akkor, amidőn szónélkül hagytuk a keresztény elveket 
mindenhonnan kiszorítani, mindenütt mellőzni. S 
most ebben is beteljesedett az igazság, hogy a ki 
miben vétkezik, abban bűnhődik is. A katholikusok 
nem védték meg a katholikus elveket a nyilvános 
fórumokon s most ők érzik magukat védteleneknek. 
Ahol katholikus elvek nem érvényesülnek, ott a 
katholikus emberek nem találhatnak méltánylást. 
Ez a veszteségünk az eddig játszott rossz parti után, 
amelyet visszanyerni az ellenfél előnyös helyzete 
mellett minden nap után nehezebb leszen. 

1902. július 22-én Párisban, Szent Rókus-utcában, 
egy ember jár t a sok ezernyi tömegben. Esernyőjére 
papírlap volt tűzve e fölirattal: 

— Éljenek a nővéx-ek! Éljen a szabadság! 
S a katholikusok ezrei és ezrei végig zúgták az 

adott jelszavakat. Igen, Marsellaise-t, a forradalmak 
himnuszát kezdték énekelni és így siettek templo-
maik és az apácák védelmére. 

Fájdalom, de ma már tény, hogy a katholicizmust 
legelemibb jogaiban megtámadják. Mi ránk kerül 
a sor, hogy hirdessük, hogy követeljük a szabadság 
nevében meggyőződésünk, lelkiismeretünk követésé-
nek szabadságát. Azt, ami ma mindenkinek meg van 
adva. Kóza György. 

P . F e l s ő e l e i á n l . Az analógia akkor jó, ha nem mes-
terkélt. Ez nem sikerült. 

X. Az áramlattal úszni, nem virtus. A jobbért sok ember 
begyökeredzett előítéletének ellenmondaní : ehhez kell férfias 
erő. 

T. Gyöngyös . Barátom, ön nem hiába tette le a hit-
tudori esküt, önnek csakugyan éltető eleme a tudomány, 
így nemes a «magyar nemes», ha szépen dolgozik. 

1). B u d a p e s t . Nem jól itéli meg a helyzetet. Ha nyílt 
ellenmondásba kerül az elmélet a gyakorlattal, az az emberek 
bűne. Ha az egyházi téren olyat emelnek, olyat jutalmaznak, 
aki általában mindent tett, csak vallása érdekeit nem szol-
gálta— soha, az ilyen eljárást ama bizonyos «sötét» közép-
korban botránynak nevezték, a felvilágosodott korban ellen-
ben helyes joggyakorlatnak nevezik. Szegény egyház, te fel-
séges egy intézmény, beh máskép gondolta ezt egykor a te 
isteni Alapítód ! 

TARTALOM : A kath. egyház és a modern irodalom. 
VI. Vasvári Ödön-tői. — Meddig tartott a keleti egyház 
egyetemes jogfejlődése? Rusznák Miklós dr.-tól. — Az 
ó-egyptomiak sírépítményeiről. I. Stöhr Gézá-tói. — 
A koedukáció. I. Maróthi-ió], — Egyházi világkrónika. 
—y —la-tói. — Irodalom. A kritikáról III. (Vége.) cf.-től. — 
Velics : Vándorelőadásaim az egyházi művészetről. 
Dudek-tői. — Wolilmuth : Jövőnk. (Új folyóirat.) — k-
től. — Levél a szerkesztőhöz. (Hangulatok ellenünk.) Kóza 
György-tői. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó: 

DÜOEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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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 

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

A katholikus erkölcstan nevelő értéke. 
A kérdés jelentősége. — I. Az elmélet. — 1. Mit kíván a) az ész, 
b) az akarat, c) a szív a nevelés eredményének biztosítására általá-
ban ? — 2. A kath. erkölcstan eleget tesz a) az ész követelményei-
nek. — Nehézségek a vallásos erkölcs e l len: Heteronomia ? — Isten 
despota ? — A dogmák érthetősége — b) Eleget tesz az akarat kö-
vetelményeinek — c) A kath. nevelés s az érzelmek világa. II. A gya-
korlat. — Helytelen nevelési módszerek. — A korszerű erkölcsi 

nevelés főbb követelményei. 

Csak egyszer kellett látni a johannistali, a wiener-
neustadti, vagy akár a rákosi aviatikus-telepet, hogy 
fogalmunk legyen az emberi szellem merész próbál-
kozásairól, örökös tervezgetéséről, konstruálásairól, 
önfeláldozó munkájáról , amellyel napjainkban ava-
tott kézzel bontogatja egyik csomót a másik után a 
repülés ágas-bogas problémájáról. Jobbára teljesen 
elhagyva a lomha léghajókkal való kísérletezést, ma 
már a levegőnél nehezebb anyag, a «plus lourd que 
l'air» elve lett jelszóvá az aviatikában. És csak aki 
ismeri az évtizedek előkészítő munkájának, tervez-
getéseinek ezernyi nehézségét s bepillantott a han-
gárok világának hangyaszorgalmába, csak azt tölti el 
megértő méltánylás a feje fölött büszkén szárnyaló 
ember sikerének láttára, csak az méltányolhatja kel-
lőkép azt a munkát , amellyel az ember lehányta 
magáról a föld felé húzó gravitáció bilincseit. 

A nehézség törvényének megvan az analógiája 
a lélek világában is. Az ideálok magaslatára törő 
emberi lélek sem nyilallik könnyen a tisztább ré-
giókba. Tapasztalt nevelők tudnák csak előszámlálni, 
mily ezernyi apró föltétel, eszköz, körülmény, mennyi 
türelem, szeretet, újrakezdés kell hozzá, míg a lélek 
legyőzi a «plus lourd que l'air» test ösztönös vágyait, 
vonzódásait s bizton, útvesztés vagy lezuhanás ve-
szélye nélkül szárnyalhat az erkölcsi magaslatok 
éltető atmoszférájába. Ha a pilóta alapos elméleti 
ismeretek nélkül ül nyeregbe, vége van. Gépének 
utolsó csavarját ép úgy kell ismernie, mint a szelek 
irányát, a levegő törvényeit s az aerostatika minden 
tételét. Lehet a legjobb gép birtokában, mit ér, ha 
nem tud vele bánni. Épígy hiába rendelkezünk mi 
is a legjobb nevelési eszközzel, mit ér az kezünkben, 
ha nem ismerjük a legapróbb részletekig; ha nem 
ismerjük a föltételeket, amelyek mellett nevelő ér-

tékét kifejtheti. A kath. nevelőnek elő kell ma venni 
minden tudományát, hogy a magasabbra született 
«ad maiora natus» emberekben le tudja győzni a 
testnek a föld felé tartó gravitációját s az ösztönös 
természet viharjain diadalmaskodni s az erkölcsi 
magaslatok útjain orientálódni tudjon és meg tudja 
szüntetni a test és lélek aspirációi közt dúló anti-
nómiát. 

Alapos bölcseleti ismeretekkel felfegyverkezve 
nyúlt ehhez a nehéz témához a pedagógiai munkái 
révén1 világszerte ismert francia dominikánus P. 
Gillet azokban a konferenciákban, amelyeket a párisi 
L'institut catholique-on tartott az 1910—11-í iskolai 
évben.2 Nehéz filozófiai fejtegetésekkel át meg átszőtt 
előadásaiban szigorúan tudományos alapon akart 
megfelelni arra a fontos kérdésre, vájjon a kath. er-
kölcstant tartalma és módszere képesítik-e arra, 
hogy erkölcsi életünk kialakításában még ma is 
döntő szerephez jusson. Meg tud-e felelni korunk 
egyéni és társadalmi követelményeinek anélkül, hogy 
forrását kiapasztani s eredeti tanait idegen anyagok-
kal hamisítaná meg? Vagy talán szigorúan megsza-
bott tételei s megalkuvást nem ismerő parancsai 
előre megfosztják attól a hajlékony simulékonyság-
tól, melynek segítségével korunk elváltozott lelki-
szükségleteihez alkalmazkodni képes volna!? 

Igazán életbevágó kérdés ez nemcsak a közvet-
lenül érdekelt hitoktatók és hittanárok részére, hanem 
méltó az a kath. nevelés minden barát jának fokozott 
érdeklődésére. Ezen fejtegetéseinknek különös ak-
tualitást ad a napokban Bécsben megtartott I. kath. 
nevelésügyi világkongresszus is. Hiszen igaz, aligha 
akadhatnának olyanok, akik a kath. erkölcstan ne-
velő hatását az elmúlt századokra nézve tagadnák. 
Tények ellen nehéz érvelni. Annál erősebben hang-
zik azonban, hogy ami jó volt az elmúlt koroknak, 
a mi szemünkben már hasznavehetetlen. Nevezetesen 
pedig metafizikai alapokra épített nevelési rendszer-
ről «ne mentio quidem fiat» ; ilyen légnemű dolgok-

1 Főbb művei : L'éducation du caractère, La virilité 
chrétienne, Devoir et conscience, L'éducation du coeur. 

2 Összegyűjtve a köv. cím alatt jelentek meg: P. Gillet: 
La valeur éducative de la morale catholique. Paris. Lecoffre. 
1911. XII.+379. 4'20 K. 
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ról ne is beszéljünk, mikor a metafizikának már 
leáldozott tanaival szemben egyre nagyobb fénnyel, 
ragyogással közeledik delelőhöz a «tudományos vi-
lágfelfogás» napja. 

Ilyen állítások miatt szükséges nevelési rend-
szerünket az elmélet és gyakorlat kombinált lencséje 
alatt a legaprólékosabban megvizsgálni. Fejtegetésünk 
során előbb rövid sétát teszünk nevelési rendszerünk 
elméletének aranybányájában, ahol lépten-nyomon 
az eredményes s hathatós nevelési theoriák valósá-
gos kincsei ragyognak felénk, ügy hogy ezek láttára 
pillanatig se habozhatunk, hogy a nevelés terén 
egyedüli vezetőnkül a kath. erkölcstant válasszuk. 
«Tu duca, tu signore e tu maestro» — mondjuk majd 
Danteval. De utána majd, a szép elméleteknek az 
életbe nem egyszer satnyán átültetett, tengő-lengő, 
vézna csemetéi mellett nem mulasztjuk elsírni a 
saját «mea culpa»-nkat sem. 

/. Az elmélet. 

1. A nevelési rendszerek nevelő erejének fok-
mérője az a hatás, amelyet erkölcsi organizmusunkra 
gyakorolnak. Erkölcsi organizmus (l'organisme moral) 
alatt azon emberi képességek összességét értjük, 
amelyek működése következtében alakul ki egész 
magaviseletünk. Minden erkölcsi rendszernek, ha 
hatékony akar lenni, számolnia kell az ész, akarat 
és szív eltérő követelményeivel. 

a) Ami az ész hatáskörét illeti, primátusa e téren 
kétségen kívül áll. Az észtől senki sem — még az 
agnosztikus sem — tagad meg minden jogot erkölcsi 
életünk szabályozásához. Csak ezen észbeli befolyás 
határainak megvonásánál keletkezik összeütközés a 
különböző álláspontok képviselői között. 

Szerintünk bármely nevelési rendszerrel szemben 
az észnek első és legfőbb követelménye, hogy a 
rendszer által hirdetett tan igaz legyen. 

Az emberi megismerés tárgya a létező, az «ens». 
Bármily harc folyik is ma a filozófiában a különböző 
ismeretelméletek között a megismerés módjára, meg-
bízhatóságára stb.-re nézve, a megismerés tárgyát 
illetőleg azonban senki kétségbe nem vonhatja Szent 
Tamás tanítását : Az emberi ismeret terrenuma a létező 
dolog, az «ens».1 Eszünk természetszerűleg kutat a 
dolgok létezésének oka után, s nem nyugszik, mig 
azt a megegyezés, ellenmondás, elegendő alapelvében 
vagy az oksági elvben meg nem találta. Ez kivételt 
nem tűrő, általános érvényű törvény. 

De épen ezen általános érvényű törvénynél fogva 
az erkölcsi tanok sem lehetnek hatékonyok, ha léte-
zésüket az első elvekre visszavinni nem tudjuk. Ami 
más szóval annyit tesz, mint amit fent állítottunk: 
vagyis ha kimutatni nem tudjuk, hogy ezen tanok 
igazak.2 Ezért állíthatjuk fel minden erkölcsi rendszer 

1 Summa Theol. I.-a qu. 14. a. 1. 
2 «le ne crois pas non plus — írja Dürkheim — qu'une 

doctrine fausse puisse être utilement efficace». La dètermi-

hatékonyságával szembenlegelső követelmény gyanánt, 
hogy tanai igazak legyenek, vagy legalább az igazság 
színében jelenjenek meg. 

Mi a főfeltétel tehát minden erkölcsi rendszer-
rel szemben? Annak észbeli megalapozása, a «ratio-
nale fundamentum.» Bármint hangoztassák is né-
melyek az ellenkezőjét, az erkölcsi rendszer észbeli 
megalapozását, hacsak előre nem akarunk nevelő 
erejéről lemondani, elengednünk nem lehetséges. 
Persze, mert ezt az alapozást csak metafizikai ala-
pon lehet végezni, nagyon érthető egyesek huzódo-
zása ettől. A «tudományos erkölcs» hivei u. i. e kö-
vetelménnyel szemben mozdulni sem tudnak. Mert 
a tudomány csak tényekről beszél, csak konstatál. 
Beszél arról, ami van, ami volt, de hallgat arról — 
ami pedig az erkölcsi rendszerek célja — aminek 
lennie kell. Mai társadalmi életünk morális krízise 
jórészt épen annak tudható be, hogy a kritika az 
észbeli megokolás elvetésével alapjaiban kezdte ki 
az erkölcstant, elhalványította a kötelességérzetet és 
így nem tudja megokolni, miért hozzam meg az er-
kölcsi törvény által megkövetelt ezt vagy azt az ál-
dozatot. Minthogy csak a vallásos erkölcstan van 
abban a helyzetben, hogy tanait az igazi, végső alap-
okra vezetheti vissza, azért tényleges, hatékony neve-
lési erőt csak a vallásos morál fejthet ki. 

b) Persze nem állítjuk, hogy valamely erkölcsi 
tan igazsága már magában elégséges annak érvényre 
jutásához. Az akaratra az igazságnak van ugyan 
bizonyos indító-, de nincs döntő ereje. A puszta is-
meret nem elegendő az igazságok gyakorlati felka-
rolásához is. Viszont azért, mert az akaratot szabad-
nak hirdetjük, korántsem azt akarjuk azáltal jelezni, 
mintha az akarat ok nélkül cselekednék. Mindössze 
azt óhajt juk nyomatékosan hangsúlyozni, hogy az 
igazság hatóereje az akaratra nézve korlátolt, ma-
gában elégtelen. Hogy tehát az ész elé tárt erkölcsi 
igazságból ne csak a megismerés hideg fénye sugá-
rozzék (az u. n. ridée-lumière), hanem a cselekvés-
hez, az akaratindításhoz szükséges meleg életenergia 
is (l'idèe-force), ahhoz az erkölcsi tannak nemcsak 
igaznak, hanem konkrét értékűnek is kell lennie és 
az akarat mozgásba hozásához szükséges indítóerők-
kel rendelkeznie. Mert nemcsak az ész, de az akarat 
sem táplálkozik és él meg puszta fantómokból. 

c) Akaratunk nemcsak az ész által elénk tárt jó 
után tör, hanem — mert az ember a szellemi lelken 
kívül állati testből is áll — az érzékeknek tetsző 
örömek után is. Sőt életünk kezdő éveiben túlnyomó, 
hogy ne mondjuk kizárólagos az érzékek működése. 
Csak az ész fokozatos megnyilatkozásával, lépésről-
lépésre ju tunk el addig a belátásig, hogy életünk 
legfőbb boldogságát az érzéki örömökben keresni 
annyi, mint félreismerni az emberi élet célját. De a 

nation du fait moral. Bulletin de la Société franc, de Philos. 
1908. ápr. és májusi szám. 
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lázadozó ösztönök még ezen belátás után is örökös 
küzdelem harcterévé teszik lelkiismeretünket. A test 
rendetlen követeléseit le lehet ugyan mindenkinek 
győzni. De senkinek se harc nélkül. Sőt a tapasz-
talat azt mutatja, hogy sokkal könnyebb lehajolni a 
bennünk lakó állathoz, mint felemelkedni az ideális 
emberhez. Az eredményre számító nevelési rend-
szernek tehát azon eszközök fölött is kell rendel-
keznie, amelyek az alsóbb természet vágyai fölött 
diadalra segítenek. 

2. Miután így röviden megismerkedtünk azokkal 
az általános feltételekkel, amelyek hiányában minden 
erkölcsi rendszer halvaszületett és terméketlenségre 
van kárhoztatva, nézzünk végig a kath. erkölcstanon, 
mennyiben tud ezeknek az általános feltételeknek 
megfelelni. Ha erkölcstanunk e tekintetben semmi 
kívánni valót nem hagy hátra, ezzel már bebizonyí-
tottuk annak nevelő erejét is. 

aj Erkölcsi rendszerünk a benne rejlő és a 
múltban kifejtett nagyarányú nevelő hatását épen 
annak köszönheti, hogy tanaiban — mert azok a 
legfőbb igazságon nyugszanak — a legteljesebb mér-
tékben föltalálható az erkölcsi rendszerek hatékony-
ságához megkívántató első követelmény : az igazság. 
Erkölcstanunk nevelő erejének forrása jórészt abból 
fakad, hogy bár jellege teljes egészében természet-
fölötti, mégis észbeli alapokon nyugszik s tételei — 
a szükséges fokig — ésszel bebizonyíthatók, megért-
hetők. Kíséreljük meg pár sorban világosságot vetni 
erre az állításunkra. 

Erkölcstanunk végső alapjaiban Istenre, az örök 
igazságra megy vissza, tanai tehát csak igazak le-
hetnek. 

Említettük már, hogy az ész természetszerűleg 
tör minden létező dolog megismerésére, bárhol ta-
lálja is azt. De ez a megismerés csak kezdetleges, 
spontán, amelynek igazsága még nincs bebizonyítva 
(sensus communis). Hogy ebből a kezdetleges meg-
ismerésből tökéletes, megokolt ismeret legyen, a 
reflexiónak kell hozzájárulnia. Ilyen sensus commu-
nis által, mintegy lappangó érzéssel mindnyájan 
érezzük a jó és a rossz közti különbséget. De—-mint 
mondottuk — inkább érezzük létezését, mint lá t juk; 
inkább érezzük kötelező erejét, mint bizonyítani 
tudjuk. Az azonban tény, hogy érezzük, tudjuk, hogy 
az eszes embernek az ész törvényei, a jót parancsoló, 
a rosszat tiltó ész törvényei szerint kell cselekednie. 
Ez a kötelesség fogalmának észbeli eredete. Epígy 
vagyunk a szabadakarattal s a lélek halhatatlansá-
gával. Mindakettőt megsejti valahogy az ember, de 
ezt a spontán, szinte ösztönös észrèvevést a maga 
zavaros homályából a bölcselő ész segítségével kell 
kifejtenünk s igazolnunk. Erkölcstanunk elvégzi ezt 
az okoskodó munkát s törvényeit a bölcselő ész se-
gítségével meg is alapozza. 

Az ész a jóra tör. Azt lehetne mondani, hogy 
potentiája van a jóra, amelyet aktusban akar kivál-

tani. Ha pedig nem követi az ember az ész által 
elébe szabott törvényeket, elveszti létezésének alapját, 
mert az embert épen esze emeli az állatiasság fölé. 
«La volonté de l'être raisonnable — írja Gilet1 — 
doit tendre vers le bien honuête ou rationnel, à 
l'égard duquel elle est en puissance, parceque toute 
la raison d'être de la puissance est d'ans l'acte.» Az 
ész által elénk tárt törvény jogosan követeli akara-
tunk közreműködését az illető törvény megvalósítá-
sában. 

Fontos kérdés azonban, hogy amit az ész meg-
követel, az akarat azt meg tudja-e tenni. Es a kath. 
erkölcstannak épen az az ereje, hogy benne az ész 
által megszabott kötelességek teljesítéséhez az akarat 
is megtalálja a szükséges segítséget. 

Tóth Elemér dr. 

Haeckel életelmélete. 
Bármennyire is előrehaladt az élet fiziológiájának 

ismerete, maga az élet még a XX. században is pro-
bléma a természettudósok előtt. Honnan származik 
az élet, s mi az élet oka, oly két kérdés, melyet 
világnézeti álláspontja szerint különbözőképen óhajt 
megfejteni a tudós. 

Jelenleg két elmélet áll egymással szemben. Az 
egyik az életet csak anyagi valóságnak tekinti, az élet 
jelenségeit a fizikai s kémiai erők összműködésének 
tulajdonítja csupán. E felfogás szerint élet s anyag 
között semmi lényeges különbség nem lévén, az 
élet a szervetlen anyagból származott. Ez a materia-
lista életelmélet. A másik az életjelenségekben az 
anyagi erőkön kívül anyagtalan, vezető, irányító erőt 
is tételez fel, mely nem az anyagból származott, 
hanem vagy közvetve, vagy közvetlenül természeten 
kívül álló aktus eredménye. Ez a neovitalizmus 
elmélete. 

Haeckel Ernő az első elmélet hive. 
Minthogy világnézetét kizárólag az örök anyagra 

helyezi, s minden szellemi lényt eleve kiküszöböl 
elméletéből, az életet természetszerűleg az anyagból 
kell származtatnia s kizárólag az anyag erőivel ma-
gyaráznia. 

Az élő nem különbözik lényegesen az élettelen-
től, mondja Haeckel. Az élet tulajdonképeni jellemző 
vonása a mozgás, mely az élettelen világban látszólag 
hiányzik s mely a plazma anyagcseréjére vezethető 
vissza. Mindazonáltal a «modern» természettudomány 
bebizonyította, hogy az élő s élettelen világ között 
nincsen éles ellentét, hanem mindkét világ a maga 
lényegében elválaszthatatlanul össze van kapcsolva.2 

1 Gillet : i. m. 54. 1. 
2 «Der auffallendste Unterschied zwischen beiden grossen 

Reichen besteht darin, dass die Organismen eigentümliche, 
periodisch sich wiederholende, scheinbar spontane Bewe-
gungen zeigen, welche den Anorganen zu fehlen scheinen. 
Das Leben wird daher als ein eigentümlicher Bewegungs-
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Ezt az összekötő kapcsolatot az ú. n. monera 
szolgáltatja, mely szervezet nélküli, sejtmagot nélkü-
löző alaktalan plazmatömeg. Ilyen kezdetleges élőlény 
a chroococcus s a protomyxa aurantiaca. Itt sem sejt-
mag, sem sejtfal, sem egyéb sejtszerkezeti tényező, nem 
fordul elő. Csak plazmatikus anyagcsere, mely tisztán 
kémiai folyamat, mint a katalízis. A monerák egészen 
beilleszkednek egyik oldalról a szervetlen világba s az 
első stádiumot képviselik az élet országa felé vezető 
uton. A monerák annyira hasonlítanak az élettelen 
világ tagjaihoz, bog}' sokkal nagyobb különbség van 
egy monera s egy magasabb szerves lény között, mint 
a szerves monera s a szervetlen kristály között.1 

S itt megérkeztünk az annyira emlegetett kristály-
elmélethez. 

A monera s a kristály között Haeckelék szerint 
lényeges különbség nem állapílható meg. Először 
nincs kémiai különbség. Külön biologiai elem nem 
létezik. A kristály elemei a monerában is fellelhetők, 
a monera összes kémiai alkatrészei a szervetlen 
világban is előfordulnak. Az élet tehát legfeljebb az 
elemek sajátságos egyesülésében keresendő. S itt 
legfőbb szerepe van a szénnek (C), mely sajátságos 
kémiai affinitása révén a legkülönfélébb s leg-
bonyolultabb vegyületeket alkotja más elemekkel, 
mely létrehozza a fehérjéket, sőt magát az élő-
plazmát.2 

Másodszor nincs köztük alaktani különbség. 
A testek alakja lehet krisztalloid vagy kolloid. Az 
első csoportba tartozik oly test, mely kristályosodik, 
mely oldott állapotban könnyen szivárog be és ki 
(endosmosis-exosmosis). A második csoportba tarto-
zik az a test, mely jobbára sűrű csepfolyós állapotban 
fordul elő, s nehezebben szivárog. A protoplazma a 
kolloid testek közé tartozik, de lehet krisztalloid is. 
A fehérje sok növényi sejtben hatszögű s az emlősök 
vérsejtjeiben tetraeder hämoglobin kristályokat alkot. 
Viszont sok szervetlen test kolloid állapotban is for-
dul elő. 

Továbbá szerkezetileg sincs különbség a monera és 
a kristály között. A monera szerkezete tisztán kémiai, 
tehát nem különlegesen biologiai, a chromaceák s a 
baktériumok kémiai összetételük segélyével fejtenek 

Vorgang aufgefass t . . . Die moderne Naturerkenntnis hat uns 
überzeugt, dass die früher angenommene scharfe Trennung 
von Organismen und Anorganen nicht aufrecht zu erhalten 
ist, vielmehr beide Reiche im tiefsten Wesen untrennbar 
verknüpft sind.» Lebenswunder (Volksausgabe) 12. 1. 

1 «Der Unterschied zwischen den Moneren und irgend-
einem höheren Organismus ist nach meiner Ansicht in jeder 
Beziehung grösser, als die Differenz zwischen den organi-
schen Moneren und den anorganischen Kristallen.» Lebens-
wunder 15. 1. 

2 «Die eigentümlichen Merkmale des Lebens können 
nur in der eigentümlichen Art der Verbindung der Ele-
mente begründet sein. Hier ist es nun in erster Linie der 
Kohlenstoff, d e r . . . die Albumine, und an ihrer Spitze das 
lebendige Plasma erzeugt.» Lebenswunder 16. 1. 

ki életműködést.1 Viszont vannak szinte szerkezettel 
biró kristályok.2 

Harmadszor a monera s a kristály élete nagyon 
hasonlítanak egymáshoz. A kristály él, a kristály 
növekszik. Ha valamely telített oldatban A és B 
anyag oldott állapotban van, s abba A anyagú kris-
tályt teszünk, akkor az növekedni fog, ha B anyagút 
teszünk, akkor csak az fog nagyobbodni, a másik 
oldat változatlan marad. 

Ez hasonlít a növény asszimilációjához, mellyel 
a levegő szénsavját saját testévé hasonlítja át. Igaz, 
hogy az előbbi appositio, ez utóbbi intussusceptio 
növekedés, de ez nem fontos különbség. Appositio 
és intussusceptio között is van átmenet.3 

Akristály nemcsak növekszik,hanem érezis. Akris-
tályosodásnál a molekulák csak bizonyos irányban 
és határozott törvények szerint rakódnak egymásra, 
ez pedig érzés nélkül nem történhetik. Lehmann 
mozgó s érzékeny kristályai is mutatják, hogy az ér-
zelem az élettelen világban sem hiányzik.4 

A kristály szaporodik, lia a glaubersóoldatból a 
vizet lassan elpárologtatjuk, nemcsak a bedobott 
kristály növekszik meg, hanem számos kisebb kristály 
rakódik mellé. Ezek a kisebbek nem növekszenek 
tovább, ha a víz teljesen elpárolgott, de megtartják 
«csiraképességüket», mihelyt ismét telített oldatba 
jutnak. Csiraképességük csak akkor tűnik el, ha 
felhevítjük őket. Ugyanez az eset fordul elő a bak-
tériumok életében. A baktérium tápanyag oldatban 
rohamosan szaporodik egészen a spóraképződésig. 
A spórák sokáig képesek dacolni a szárazsággal, a 
hideggel s az éhséggel, megtartják csiraképességüket, 
melyet szintén csak a nagy hő tud megszüntetni.5 

A szaporodás nem egyéb, mint a növekedési 
küszöb átlépése. A baktérium növekszik, s mihelyt 
fejlődésének tetőpontját elérte, kettéoszlik. Ez a cres-
centia transgressiva az élettelen világban is előfordul. 
Az ehhez tartozó elmés hasonlatot Haeckel Ostwaldtól 
vette át. Ha egy lapos tányérra golyót helyezünk, s 
a tányért kissé mozgatjuk, a golyó mindig vissza 
fog sietni előbbi helyére ; ha azonban a tányért súly-
pontján túlemeled, a golyó leesik. Ép így viselkedik 
a baktérium, ha kedvező miliőben fejlődésének kü-
szöbét túllépte.6 

Az egyedüli különbség az élő monera s a kris-
tály között az anyagcsere. Az anyagcsere azonban 
nagyon hasonlít a kémiai katalízishez. A katalízis 

1 Lebenswunder 17. 1. 
2 Ilyenek a biokristályok, a szivacsok, a korallok, a 

kagylók s egyéb tengeri állatok mészkőházai. Lebenswun-
der 18. 1. 

3 Lebenswunder 18. 1. 
4 «Wie bei jedem chemischen Prozess, so finden auch 

bei der Kristallbildung Bewegungsvorgänge statt, die sich 
nicht ohne Empfindung (natürlich unbewusster Art) erklären 
lassen.» U. o. 

5 Lebenswunder 19, 103. 1, 
« U. o. 
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oly kémiai bomlás, melyet egy harmadik, önmagában 
változást nem szenvedő tényező puszta megjelenésével 
idéz elő. így pl. a kénsav anélkül, hogy változást 
szenvedne, a keményítőt cukorrá változtatja. 

A plazma ilyen katalizátor, mely az erjedés, 
emésztés folyamatait idézi elő, anélkül, hogy önmaga 
változna. Egyszóval ez a kémiai folyamat, melynek 
megmagyarázásához nincs szükség életerő elfogadá-
sára.1 A monera egész életműködése mechanikailag 
magyarázható meg, lényegesen hasonlít az élettelen 
kristály viselkedéséhez. A monera dilferenciálódás 
útján tökéletesedett, s azután a mindenható termé-
szetes kiválasztás fejlesztette ki az élet sokféleségét. 

Ez nagyjában és röviden Haeckel életelmélete. 
Ujabb megoldást nem nyújt, teljesen az elcsépelt 
materialista keretekben mozog, szükségszerű követ-
kezménye a mindenható s örök anyag elvének. Nem 
egyéb, mint előítélet, mint feltétel, melyet a szerző 
csak felállít, mint monista világnézetének elenged-
hetetlen alkatrészét, de alegtávolabbrólsembizonyítbe. 

Cl. Bemard, Reinke, Hartmann, Bunge, Hertwig, 
Driesch egyöntetűen hirdetik az élet autonomikus, 
az élettelen világba bele nem illeszthető törvény-
szerűségét. Wilson, korunk legnagyobb biológusainak 
és cytologusainak egyike, nyíltan hirdeti, hogy a sejt 
tanulmányozása nemcsak nem hozta közelebb az 
életet az élettelenhez, hanem még jobban elválasztotta 
azt a nagy szakadékot, mely a legkezdetlegesebb 
élőlény s az élettelen világ közt fennáll. A sejt már 
egymagában is uagyon bonyolult egy szerkezet, már 
valóságos organizmus.2 

Igaz, hogy biologiai elem nincs, a sejt összes 
kémiai alkatrészei fellelhetők a szervetlen világban 
is ; de ép ezen egyforma tartalmi összeállítás mellett 
érthetetlen, hogy miért él az egyik vegyület, s miért 
nem a másik. Igaza van Haeckelnek, hogy a különleges 
egyesülés rejti magában az élet titkát, de hiszen épen 
ezen különlegesség okát s mibenlétét nem tudjuk 
kémiailag megfejteni. Igaza van, hogy a legtöbb bio-
logiai vegyületben a szénnek jut a vezérszerep ; de ha 
az az élet oka, miért nem hoz létre életet a szén az 
élettelen világban? Mert az a kijelentés, hogy a szén 
hozza létre a fehérjéket és azok elsejét, az első plaz-
mát is, nem egyéb üres, szellemtelen fecsegésnél. 

Nincs másodszor alaktani különbség, mondja a 
monista apostol. 

Ha valaki a be- s kiszivárgás szempontját veszi 
összehasonlító pontnak, s azt mondja, hogy úgy az 
élettelen, mint az élő is majd kolloid, majd krisztal-
loid lehet, tehát nincs semmi különbség, akkor igaza 
van. De már a kiindulási szempont egyoldalú. Ily 
egyoldalú összehasonlítással a következő bölcsességet 
is lehetne kisütni : vannak szőrös és szőrtelen lények. 

1 Lebenswunder 20, 21, 83. t. V. ö. Natürl. Schöpfungs-
geschichte. Berlin, 1902. I. 358. s köv. 1. 

2 The cell in development and inheritance. Newyork, 
1902. 434. 1. 

Az ember lehet szőrös is, szőrtelen is. Ámde vannak 
szőrtelen állatok is. Tehát ember és állat között nincs 
igazi különbség. 

Haeckel tényleg ily szempontok szerint bizonyítja 
a «Welträtselben» az ember majomi származását. 

Igenis nagy alaktani különbség van a kristály s 
a monera között. A kristály homogen atomrendszere 
változhatatlan számtani képletben fejezhető ki, a mo-
nera sejtrendszere folyton fluktuáló, kémiailag is foly-
ton változó. A kristály geometrikus szabályos test, mely 
stabilis egyensúlyban van, a monera labilis egyensúlyit 
és plasztikus.1 

A monera életének s a kristály kémiai maga-
tartásának összehasonlítása lehet költői analógia, de 
természettudományi igazságtól ép oly távol áll, mintha 
azt mondom, hogy a Nap felkel, lenyugszik stb. 

A kristály növekedése külsőleg juxtapositió, 
egyforma rétegeknek egymásra rakodása. A monera 
asszimilációja belülről kifelé induló bonyolult kémiai 
feldolgozás s ennek következtében a beálló növekedés. 
Ezt még a materialista magyarázatra hajló Bernard 
is «le grand phénomène vitale»-nek nevezte.2 

Aki az atomnak öntudatlanul érző és vágyó pszi-
chét tulajdonit, attól nem vesszük rossz néven, hogy 
a kristályosodásban is érzelmeket talál. Különben az 
«öntudatlan érzelem» — melyet Haeckel emleget, 
pszichológiai nonsens. A benyomás akkor lesz érzetté, 
ha az öntudat küszöbét átlépi. Öntudatlan érzékeny-
ségről, vonzásról, taszításról beszélhetünk, de öntu-
datlan érzelemről nem. 

A kristályok szaporodásáról és az Ostwaldtól 
kölcsönzött elmés hasonlatról pedig komolyan alig 
lehet beszélni. Aki a szaporodás és az átöröklődés 
eddig senki által meg nem fejtett problémáit ily hason-
lattal tartja megoldhatóknak, azt semmiféle bizonyítás 
nem győzi meg az ellenkezőjéről. Maga Lehmann, 
a folyékony kristályok megfigyelője, csak halvány 
analógiáról beszél. 

A kristály teljesen passzive viselkedik, míg a sejt 
aktive, spontán. A kristályosodó szaporodásnál holt, 
mozdulatlan egyedek származnak, míg az élőlény 
élő, mozgó egyedeket hoz létre. 

A fizikokémiai erők elégtelenek az élet meg-
magyarázására. Ezek az erők képesek oscilláló vagy 
egyenes helyi mozgást előidézni, képesek egyensúlyi 
helyzetet teremteni. De az életfolyamatokban se 
szabályos egyforma mozgás, se egyensúlyi helyzet 
nem fordul elő. Az élőlény atomjai szintén hódolnak 
e törvényeknek, de teljesen közömbösek a célszerű, 
egyöntetű életműködés iránt. Tehát nem léteznek 
annak előidézői sem. S amint az atomok nem 
képesek egyetlen egy sejt életét megmagyarázni, 

1 L. Madarász: A modern materializmus s a theisztikus 
világnézet. Budapest, 1912. 9—10. 1. V. ö. Laminne : L'univers 
d'après Haeckel. Paris, 1907. 38-41. 1. 

2 Leçons sur les phénomènes de la vie. Paris, 1879. II. 
224. 1. és Revue de Deux Mondes 1864. szept. 1. 
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annál kevésbbé képesek egy egész organizmus sok-
oldalú, bonyolult életműködését megfejteni.1 

Igaza van Sachs botanikusnak, hogy az atomisz-
tika s a mechanika nem rendelkezik semmiféle esz-
közzel az élet alapproblémáinak megoldására.2 Ehhez 
magasabb rendű vezérlő, egységesítő elvet kell fel-
tételeznünk. 

Ez az életelv nem végez mechanikai munkát, nem 
analizál, nem hozza létre a vegyületeket, hanem 
csupán vezérlő, irányító, befolyásoló szerepet játszik. 
Az életelv — mint Claude Bernard mondja 3 — vezérli 
a jelenségeket, melyeket nem ő hoz létre, a fizikai 
tényezők létrehozzák a jelenségeket, melyeket nem 
ők irányítanak. 

Ez a neovitalizmus jelenlegi álláspontja.4 

Madarász István dr. 

J{risztus halálának áldozati jellege. 
Első rész. 

A keresztáldozat és a protestáns hittudomány. 

I. 
1. A kereszt az egyházban kezdettől fogva titok-

zatos és rejtvényszerű jel volt. E rejtvényességre utal 
maga az apostol is, midőn azt mondja, hogy a ke-
reszt dőreség azok szemében, kik a kárhozat útjain 
j á rnak ; azokra nézve pedig, akik ki vannak választva, 
Isten erejének és hatalmának egyik kiváló tanújele.5  

«A zsidók csodákat keresnek, a görögök pedig a böl-
cseségért ra jongnak: mi pedig a keresztrefeszített 
Krisztust hirdet jük; mert ami a zsidók szemében 
botrány s a pogányokéban dőreség, az a meghivottak 
szemében. . . Isten ereje és bölcsesége.6 

A megvetés és végső, kinos megaláztatás e jele 
egy új világrend kiindulópontjává lett s oly világtör-
ténelmi változásokat idézett elő, melyek minden 
irányban páratlanok. Az ókor vallási és erkölcsi 
züllöttsége helyén az isteni szeretet, szűziesség és hősi 
erények valóságos csodáit teremtette meg ; a katakom-
bák vértanú-nemzedékét ez a jel erősítette az élet-
halálharcban ; a hitvallók ezreinek ez volt egyetlen 
vigasza s reménye. S mióta a földalatti üregekből a 
világcsászárok harcizászlaira és koronáira került, 
addig ismeretlen magasztos eszméivel diadalmas 
világhódító útra indult s addig ismeretlen magasabb 
művelődésnek lett kiindulópontjává. A keresztfa a 
századok folyamán élet fájának bizonyult, melynek 
árnyékában a népek megtanulták a véres versengés 

1 Laminne : L'univers d'après Haeckel 40—41. 1. 
2 Physiologische Notizen 3.1. Idézve Laminne i. művében. 
3 Leçons sur les phénomènes de la vie. I. 51. Lásd még 

Mano : Le problème de la vie. Paris, 1904. 
1 Bővebbet 1. «A fizikokémiai vitaiizmus főbb képvise-

lői» cimű, legközelebb a Hittud. Folyóiratban megjelenendő 
tanulmányomat. 

* I. Kor. 1, 18. 
s I. Kor. 1,22 - 24. 

helyett az evangéliumi szeretet és béke áldásait élvezni ; 
világítótoronynak bizonyult, mely az emberi törekvé-
seknek méltó tárgyakat, a tudománynak és művésze-
teknek nemesebb irányokat mutatot t ; forrásnak bi-
zonyult, melyből milliók szivébe áradt szét isteni 
életerő, béke az életben, vigasz a halálban s remény a 
siron túl. Azóta ott ragyog a templomtornyok s dóm-
kupolák magaslatain, mint a legfelső és legmagasabb 
jelvény, melyre az ember feltekinthet, s a keresztény-
ség millióinak legmagasztosabb ténykedésében : isten-
tiszteleti cselekvényeiben szintén központi helyet fog-
lal el, melynek oly mély értelmű kifejezője az egy-
ház azon szokása, hogy oltárainak s templomainak 
középpontjába a gyertyák közepéből kimagasló ke-
reszt jelét állítja. 

De titokzatos, talányszerű jellegét is megtartotta a 
kereszt mainapig. Mint egykor a felmagasztalt kigyó 
képére a pusztában, úgy tekintenek fel a XX. szá-
zad gyermekei is a kereszt jelére : egy részük hivő 
bizalommal keres benne írt a legnagyobb csapás, a 
lélek sebei ellen, míg mások kételkedve, fejcsóválva 
mennek el mellette. A kereszt és az, aki raj ta függ, 
máig nem szűnt meg az ellenmondás jele lenni; 
emezeknek romlására, amazoknak felélesztésére ; titok, 
melyet megoldania csak annak sikerül, aki az evan-
gélium titokzatos szellemébe behatolni képes. S talán 
éppen azért, mert korunk még vallásos életének meg-
nyilatkozásaiban is le szeret térni az evangélium 
elveinek talajáról, látunk oly óriási zűrzavart azok 
táborában, akik ezt a titkot a modern gondolat talaján 
maradva szeretnék felfedni, a kereszt rejtvényét meg-
oldani. A modern protestantizmus különösen tanul-
ságos példákat szolgáltat erre nézve. 

Míg ugyanis a katholikus hittudomány képviselői, 
néhány elenyésző kivételtől eltekintve, egyértelmüleg 
megmaradtak azon magyarázat mellett, melyet az evan-
gélium mesterkéletlen, egyszerű elbeszélése mint 
közvetlent ajánl, melyet a kereszténység kezdettől 
fogva vallott, s melyet az egyház tudósai a századok 
folyamán kifejtettek, melyért a szentek küzdtek s a 
vértanúk halálba mentek; ama magyarázat mellett, 
melyet a legmodernebb ellenséges kritika sem volt 
képes létjogától megfosztani, mint az alábbiakban 
látni fogjuk : addig a protestáns hittudomány, mennél 
távolabb került főleg legújabb fejlődésében az evan-
géliumtól s mennél inkább helyezkedett vele szembe, 
annál kevésbbé érez magában erőt e titok meg-
értésére s annál nviltabban tér vissza a zsidók és 
pogányok felfogásához, kik a keresztben csak dőre-
séget és botrányt láttak. 

Sajátságos fényt vet erre a zűrzavarra a protes-
táns hittudósok táborában már a tény is, hogy mind-
egyikük elégtelennek találja a többiek magyarázatát. 
Minden protestáns író többé-kevésbbé nyiltan azzal a 
szándékkal lép fel, hogy az eddigiek helyébe újat, 
jobbat, eredetibbet állítson, s ami ezzel együtt jár, 
mindegyik lerontással kezdi munkáját . Nem tovább-
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építés a jelszó, hanem a réginek ledöntése, hogy az 
újnak helyet szorítsanak. Mintha mindvalamennyi 
meg volna róla győződve, hogy az evangélium helyes 
értelme még ez alapvető fontosságú kérdésekben is 
mindeddig el volt rejtve, s hogy egyedül ő van arra 
hivatva, hogy amin évezredek nagy gondolkodói 
hiába törték a fejüket, abban az utolsó szót kimondja. 
Nem látják-e be, hogy ez az eljárás egész irányukra 
rásüli az életképtelenség jellegét, minthogy nem látni 
be, miért ne legyen az új építkezésnek is előre meg-
határozott sorsa, hogy az eredetieskedés divatja, az 
egyre változó gondolatok áradata éppúgy elsöpörje 
ezt is, mint ahogy elsöpörte az eddigieket? 

Az alábbi tanulmánynak az a célja, hogy tudo-
mányos vallási problémák iránt érdeklődő közönsé-
günknek a kereszténység központi és leglényegesebb 
tanának, a kereszt titkának, mélyebb megértésében 
segítségére legyen. 

E tekintetben mindenekelőtt a protestáns theo-
logia idevágó nézeteit óhaj t juk ismertetni, hogy azután 
az őskeresztény katholikus tant kifejtsük. 

2. A keresztáldozat magyarázatában Luther maga, 
valamint általában a reformáció kezdetben alig tért 
el a hagyományos katholikus tantól.1 Kálvin szerint 
ugyan Krisztus azzal tett az emberek vétkeiért eleget, 
hogy helyettük a kereszten valamenyiök büntetését 
összegezve elszenvedte, nem véve ki még a kárho-
zottak kínjait, névleg a kétségbeesést sem. De a kér-
déses pontban Kálvin voltaképen szintén nem hirde-
tett újat, amennyiben kétségbe nem vonta, hogy 
Krisztus tényleg azért halt meg, még pedig szabadon, 
hogy halála által Istennek értünk engesztelő áldozatot 
mutasson be. A régi protestáns dogmatika sokáig 
szintén megmaradt e felfogás mellett; csak annyiban 
mutatkozott némi, bizonnyal nem szerencsés újítás, 
hogy főleg Melanchton óta Krisztus kereszthalálának 
áldozati, tehát istentiszteleti jellege helyett azon fel-
fogás lépett mindinkább előtérbe, mely szerint Krisz-
tus megváltói tette főképen a büntetésnek mihelyet-
tünk való elviselésében állt volna. «Derivata in se 
poena, quae debuit esse pretium pro aliis.»2 

De már a szociniánusok deista és rationalista 
irányzata e téren is megindította a tagadás és rom-
bolás munkáját . Socini Laelius tudni sem akar arról, 
hogy Krisztus az emberiség megváltásáért halt volna 
meg; erre szerinte sem mi nem szorultunk rá, sem 
Krisztus nem volt képes; Krisztus csak annyiban 
mondható megváltónak, amenyiben az emberiséget 

1 Amit Bensow e téren Luthernél újat találni vél, szent 
Tamással s a skolasztikával szemben éppen nem új ; legfölebb 
néhány zavaros gondolatmenet nevezhető Luther sajátjának. 
L. O. Bensow. Die Lehre von der Versöhnung. Gütersloh, 1904. 
22 s. k. 1. 

2 «Magára vévén a büntetést, mely a többiek váltságdíja 
lett.» (Instit. III. 16. 17.) Isten haragjának lecsillapításában látja 
Philippi is a lutheránus theologia megváltástanának egyik 
lényeges pontját. Kirchliche Glaubenslehre IV. 2. 26 s. k. 

szóval és példájával az üdvösség útjaira tanította.1 

Grotius és mások Jézus «megváltói» szereplését szin-
tén a példaadásban látták ; s névleg a kereszthalálban 
az «elijesztő példaképet», a bűn büntetésének vissza-
riasztó képét tolja előtérbe. 

A bölcseleti rationalizmusnak a protestáns hit-
tudományra tudvalevőteg szintén végzetes hatása 
volt. A protestáns hittudósok siettek Kant. Schelling, 
Hegel és Schleiermacher-ék részben merőben észelvi, 
részben egyenesen pantheista bölcseleti rendszerébe 
az evangulium tanit beleilleszteni ; ami természetesen 
a lehetetlennél is lehetetlenebb vállalkozás volt. Kant-
nál a megváltásnak a személyes Istenhez semmi köze, 
az ember legfölebb önmagával szemben szorul meg-
váltásra ; Schellingnél a megváltás a «végesnek» és 
«végtelennek» kiegyenlítődése; Hegel szerint a meg-
váltás nem egyéb mint «az ellenmondás megoldása, 
melyet a véges szellem önmagában érez». Schleier-
macher némileg vallásosabb irányt választ, de mint-
hogy a bűnnek és bűnbocsánatnak fogalma az ő 
spinozai mindentistenitő rendszerébe bele nem illeszt-
hető, szerinte Krisztus is csak annyiban váltotta meg 
az emberiséget, a mennyiben a hivőket «az ő saját 
isteni öntudatának erő teljességébe felvette és befo-
gadta.»2 

Az irány, melyet modern gondolkodás terén 
Hegel és Schleiermacher neve jelez, az újabbkori 
protestáns hit tudomány egész fejlődésén megnyilat-
kozik. Legközelebbről természetesen a rationalisták, 
úgy a régebbi mint a Ritschl-féle iskola, követték e 
mestereket. Az orthodox irány hivei ezzel szemben 
lassankint mégis egyre inkább közelednek újra a 
régi lutheránus dogmatika felfogásához s ezzel együtt 
e pontban a katholikus felfogáshoz is. A nevezett 
két főirány közt középen áll az úgynevezett közve-
títő iskola, mely mindkét irányban engedményeket 
tesz. Bnngha Béla S. J. 

Az ó-egyptomiak sírépítményeiről. (1I) 

(Ernst M. RolofT adatai alapján.) 

Sok elkeseredett vita és elménckedés tárgyát 
képezte Herodot-nak az a feljegyzése, hogy e kolos-
szusokat, csak megfeszített és a szó legigazibb értel-
mében vett rabszolga- és igába hajtott hűbéruralom-
nak igénybevétele volt képes létrehozni. Az egész 
emléknek (Cheops-gúla) felépítése 20 évig tartott; 
de egy évben csak az általános dagály alkalmával, 
3 hónapon keresztül dolgoztak e monstrumon, mert 
ezalatt a bányákban már kikészített köveket bárká-
kon szállították a sikság p la tó jához . . . Csak egyedül 
a Cheops pyramis kőkockáit összerakó munkások, 
kerek 10 millió korona árú retket, hagymát és fok-
hagymát fogyasztottak el az építkezés ideje alatt. 

1 V. ö. Bensow, i. h. 32 s. k. 
2 Der christliche Glaube § 100. 
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Hogy ezen állításom egy cseppet sem légbőlkapott a 
következő adatokkal van alkalmam igazolni :1. Flinders 
Petries számításai alapján, az említett gúla felépíté-
séhez 2,300.000 négyzetkőre volt szükség, amelyek 
1.10 köbméter ter jedelműek; 2. egy ilyen óriásnak 
nevezhető kőkockának elszállítása Elephantinétől 
egészen Sais-ig (ez a távolság 900 km.-nek felel meg, 
amelyet ma egy vasút köt össze) 200 munkást foglal-
koztatott, akik ez utat 3 év alatt tették meg. Hány 
emberéletet követelt ezen épület,míg teljesen felépült — 
ki tudná megmondani? Hány emberéletnek kellett 
a túlfeszített munkától és a munkavezetők kegyetlen-
kedése miatt elpusztúlni addig, míg ez teljesen el-
készülve, a hatalmas pharaó élettelen testét magába 
zárhatta ? 

Még nem is olyan régen, alig egypár év előtt, azaz 
általános nézet volt elterjedve, hogy egy ilyen emlé-
ket, egy-egy magában álló, teljesen separált komple-
xumnak tekintették. De azon jelentőségteljes és szeren-
csésnek mondható kutatások révén, melyet a «Deutsche 
Orient Gesellschaft» 1902—1908-ig Abusir-ban, (Kai-
rótól délnyugotra) folytatott, halomra döntötték az 
eddigi nézeteket és az ebből fakadó érveléseket. Ma 
már határozottan tudjuk a kutatások révén, hogy 
minden egyes, régi dinasztiabeli egyptomi királynak 
gúlája, a tulajdonképeni sírból (pyramis) és az ú. n. 
kultus helyből (halotti templom) állott, mely helyeket 
egy földalatti, kitűnően szerkesztett folyosó kötött 
össze a plató szélén elterülő királyi palota lakosztá-
lyaival. Az alagút palota felöli bejárója pedig többé-
kevésbbé ékes kapuzattal bírt. Az 1909-ik év tavaszán, 
a véletlen folytán fedezte fel a Sieglin-féle expedítió 
a Chephren pyramishoz vezető bejárót, melynek 
révén az eddig titokzatos Gize-melletti «Sphinx 
templom»-nak rendeltetése és célja is tisztázódott. 
A legutóbbi ásatások révén feltárt három «Abusîr-i 
halottas templom», melyek Ne-ufer-re; (feltáratott 
1902—1904 között), a Nefer-er-ke-re ;(feltáratott 1904— 
1907 között) és a Sahu-re (feltáratott 1907—1908 
között) tiszteletére emeltettek, a leghívebb képet 
nyújt ják az ó-birodalom kultusáról, amely korból 
eddig a legkevesebbet tudtuk. 

Hogy a feltárt és az Abusír-i emlékek által 
támogatott ebbeli nézeteinkben nem csalódtunk, leg-
jobban igazolja az 1909-ik év folyamán feltárt Chepren 
pyramis alatti és közvetlenül mellette elterülő hatalmas 
halotti templom és ennek gazdag leletei. 

Sahu-re tiszteletére emelt halotti templom, amely 
e helyen egyszersmind a legelsőnek is készült, már 
az első dynastiák alatt is többször tataroztatott. Ezen 
főszentély hirében álló kultuszhely, az oroszlán fejű 
«Sechmet des Saehu-re» nevű istennőnek különös 
tiszteletére épült, melyet még az új korszakban, neve-
zetesen a XVIII—XX. dinasztiákban is sokan látogattak. 
E templomnak a völgy felé eső oldalán volt a még 
romjaiban is jól kivehető impozáns főbejárata. 
A templom bejáratának elülső részében terül el a 

tágas, nyolc pálma fejű oszlop révén támasztott elő-
csarnok. Ezen áthaladva, egy kétsoros oszloppal biró, 
nagyobb teremféle csarnokba érünk, melyen szintén 
átmenve, egy szűkebb, domborművekkel ékes lépcső-
folyosót pillantunk meg. 

Ezeken a termeken és folyosókon vonultak a 
a fehér papi ornátusba öltözött papok az ünnepek 
alkalmával a pyramis belsejében elhelyezett sírokig, 
hogy hódolatukat és tiszteletüket lerójják a már isten-
nek nyilvánított holt király előtt. A 260 méter hosszú és 
vagy 18 méter szélességű folyosó, a síkságból kiemel-
kedő platón, egy hosszú, tégla alakú előcsarnokban 
látszott végződni, amelyet még egy, 18 pálmafejű 
oszlopok által (ezek ma a berlini egyptomi múzeum 
udvarát ékesítik) alátámasztott, különben nyitott 
oldalfalakkal képezett udvart alkottak, melynek észak-
nyugati sarkában egy nagy alabastrom kőből össze-
rakott oltár állott. 

A tulajdonképeni főbejárattal szemben levő ajtón 
belépve, ismételten a nyitott udvarba juthatunk, 
melynek szoros megtekintése után azt tapasztaljuk, 
hogy ez egyszersmind egy három részre osztott termet 
is képez. Ezen termek összessége pedig az említett 
gúlaszentélynek mintegy centrális jelleget kölcsönöz. 
A falak által képezett, több egymásmellett látható 
belső fülkében az elhunyt királynak szobrait helyezték 
el, melyek előtt áldozataikat mutaták be a papok. 
Az imént említett helyiségek összessége képezte a 
halotti templom főalkotórészeit, ezeket a nép is látogat-
hatta nagyobb ünnepségek alkalmával. Az egész 
templom második főrészét a hosszúkás négyzet alakú 
szentély képezte, mely az épülettömb belsejében levő 
fülke terem hátamögött van, ebbe a terembe csak a 
királyi család legközelebb álló rokonsága és az áldo-
zatokat bemutató papok léphettek be. E teremnek 
fő ékességét az a kapuutánzat képezte, mely a pyramis 
keleti oldalán volt alkalmazva és amelynek irányában 
az elhunyt királynak koporsója feküdt. A templom 
harmadik részét azon kétemeletes raktárféle helyisé-
gek képezték, melyekben az alkalmi ajándéktárgyakat 
és az elhunyt uralkodónak kincseit őrizték. 

A fentebb említett oszlopos csarnoktól délre, 
még egy meglehetős tágas, kétsoros oszlopsorral biró 
mellékbejárat is látható. Némelyek állítása szerint ez 
nem volna más, mint egy összekötő folyosó féle 
alkotás, mely a királyné számára készültkisebbgúlának 
kiegészítő része. E hatalmas, felette ügyesen kihasz-
nált, térarányaival valóban imponáló sírépítmény, 
számos termeivel és szentélyeivel egy szövevényes 
egészet képez, amely páratlanul áll az egész világon. 
Ismerve az akkori uralkodók rettenetes zsarnoki 
hatalmát, könnyen elképzelhető, hogy a völgy ölében 
elterülő város népe mily félve és rettegve tekintett 
a Naptól ragyogó, pompázó emlékekre, melyekben 
istenekké vált uralkodóik aludták az örök álmot; — 
miközben számos, jól megfizetett pap, fényes orná-
tusban végezve az áldozatok és szertartások egész 
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láncolatát, azon őrködött, hogy az elhunytnak dicső-
ségét és hirét mindjobban terjesszék az utódok között. 
Míg mindez megtörtént, a pária sorban élő számos 
alatvaló és leigázott ellenség, csak a puszták futó-
homokjában temethette hozzátartozóit, — arra, hogy 
testüket megmentse a végleges enyészettől, még 
gondolni sem volt szabad szegény nyomorultaknak. 

Magától értetődik, hogy máskép alakult ez a 
szokás a vagyonosabbaknál. Miután már a földi életben 
is a teljes jólét, ragyogás és pompa jutott nekik 
osztály részül, illő dolognak tartották, hogy haláluk 
után sírhelyeik is megkülönböztessenek a földhöz-
ragadt, szegény, kevésbbé módos halandókéitól. Az ő 
sírjaik, az ú. n. mastaba-k, miután már életükben is 
az uralkodóházzal többször érintkeztek, haláluk után 
is csak ennek közelében lehettek. Valóban különös 
látványt nyújthatott égnek meredő három pyramis 
tövében a mastaba sírok geometriai pontosságú belát-
hatatlan labyrinthusának szemlélete. Ezen sírok, 
amelyek az első két dynastia uralma alatt (3300— 
2900 Kr. sz. előtt) az uralkodók temetkező helyéül 
is szolgáltak, a később követő dinasztiák alatt pusztán 
csak az ország előkelőbbjeinek temetőjévé váltak. 
A «mastaba» név eredete az araboktól származik és 
pad-ot jelent, amelyhez tényleg nagyon is hasonlít. 
A síroknak kőkockából összerótt külső falai a mi 
temető sírdombjainkhoz hasonlítanak a legjobban. 
Ezeken, vagy ezek mellett tartották a régi birodalom-
ban a halotti szertartásokat. Későbben az áldozati 
helyek feltűnőbb módon jelöltettek meg; még később 
az egész tumulus-t védőfallal vették körül, melyen 
belül már egy egészen különálló, pusztán csak a 
halotti szertartások részére szolgáló oltárt is emeltek 
az utódok. Ilyenformán fejlődött ki lassan, évszázadok 
folyamán az egyszerű tumulusból a későbbi mastaba és 
végűi a királyi pyramis. így tehát ezeknek, egy hozzá-
férhetlen zárt sírt képezve, ugyanaz a rendeltetésük 
volt, mint a pyramisoknak. A tulajdonképeni sír, 
amelyben a fa, vagy kő sarkophagban nyugvó múmia 
feküdt, egy verem alakú üreg, amelyhez egy circa 
30 méter lejtősen ereszkedő mélységű folyosó vezetett 
a mastaba vizszintes bejáratától, vagy pedig ennek 
tetejéről. Ezeken kívül majdnem mindenegyes sírhely 
még egy kisebb előcsarnok-féle helyiséggel az ú. n. 
«Serdâb»-bal is el volt látva, melyben az elhunytnak 
szobra állott, nem egyszer családtagjainak képmásaival 
egyetemben. A nagy változatosságra való tekintettel 
nem lehet a mondottakat általánosítani, mert a Stein-
dorlf-féle, 1903—1905-ig terjedő ásatások, melyek a 
Cheopspyramis nekropolisát voltak hivatva feltárni, 
kimutatták, hogy voltak nagyszámmal olyan sírok 
is, különösen a legrégibb korban, amelyek csak egyetlen 
egy helyiségből álltak. Ilyen volt például az «Uhemka» 
nevezetű levéltári hivatalnoknak sírja is, a régibb 
ókorból (óbirodalom). 

Ezekben is azt tapasztaljuk, miként a pyramisok-
nál, hogy feltalálhatjuk a sír előcsarnokának nyugoti 

részében az ú. n. «vakajtót», melyet a sírverem 
(sírüreg) levezető ajtajának tekintettek; ezelőtt a 
rokonok, jóbarátok és ismerősök imáikat mondották 
el az elköltözött üdvéért, itt még egy kőből készült 
asztal is volt felállítva, amelyre óegyptomi szokás 
szerint az elhunytnak kedvenc ételeit, italait s más 
egyéb tárgyait helyezték. Ezen lapos, ajtószerű hasa-
dékon, az egyptomiak hite szerint, a halott tetszése 
szerint elhagyhatta a sírhelyét, hogy körülnézzen a 
világban. 

A IV-ik dinasztia korában mastaba sírok csak 
a főváros közelében léteztek, mert csak ott léteztek 
királysírok. Az V-ik dinasztia (2700—2550 Kr. sz. előtt) 
végétől kezdve, a belső kultuskamarákhoz még annyi 
mellékhelyiség is járult , hogy a mastabasírok ezek 
által a szokásos lakóházak külső és belső elrendezé-
sének képét mutatták. Különösen jól kivehető ez a 
szokás a Vl-ik dinasztia korából való, 1893-ban 
Sakkára-ban kiásott Mereruka nevezetű, előkelő egyp-
tominak mastabáján, amely nem kevesebb mint 31 
belső, szobaféle helységet mutat. Ezen helyiségeknek 
falai számtalan felirattal s remek domborművekkel 
vannak ékesítve, melyek rendszerint a halott életét 
és viselt dolgait örökíték meg. De nemcsak az elköl-
tözöttnek és hozzátartozóinak címeit, rangját, társa-
dalmi állását, vagyoni helyzetét örökítik meg, hanem 
teljesen feltárják azon kornak szokásait, sőt társadalmi 
berendezkedéseit is, — épen ezért bírnak az említett 
emlékek rendkívüli fontossággal. 

Magától értetődik, hogy ilyen sírokat csak az 
ország legelőkelőbbjei építettek. A szegényeknek 
mastabai a későbbi korban is csak egy igen szűk 
folyosóval bírtak, minden különös díszítés nélkül, 
sokszor még felirat sem jelölte az elhunytnak nevét, 
az ország legszegényebbjei pedig ezután is csak a 
puszta futóhomokjában temetkeztek koporsó és minden 
más ékesség nélkül. A világ legnagyobb temetőjében, 
amely Memphis (Sakkára) közelében terül el, láthatók 
a Ti és Ptahhotep leghíresebb mastabai. Mindkettő 
az V-ik dinasztia korából való és csodálatosan épnek 
mondható. A bennük látható domborművek részletes 
ismertetésébe nem bocsátkozhatom,1 bár ezek a leg-
szebb e fajta produktumok, amelyet a régebbi dinasz-
tiák valaha alkottak. Csak most, midőn a legújabban 
feltárt leleteknek alapos tanulmányozásához fogott a 
szakkutatás, tudjuk őket kellőleg méltatni és becsülni. 
Sokkal jelentéktelenebbek azok a leletek, melyeket 
ugyanott 1893-ban az ú. n. Gem-ni-kai mastababan 
fedeztek fel a kutatók. Ezeknek képkincsét F. W. v. 
Bissing ismertette két kötetben 1905—1911 között. 
A memphisi sírok közül egynéhányat még Lepsius, 
a poroszok által 1842—1845 vezetett egyptomi expe-
dítió kutatott fel, melynek egész anyagát a berlini 
királyi gyűjtemény őrzi. Síöhr Géza. 

1 Lásd ezt bővebben F. Kayser und E. M. Roloff: «Ägypten 
einst und j e t z t» . , . 3. Aufl. 1908. Freiburg. Herder. 
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A koedukáció. (II) 

A koedukáció, eltekintve ajánlójának, a femi-
nistáknak, materialisztikus világnézetétől, melynek 
szolgálatába akarják hajtani, ellenkezik a helyes pe-
dagógiai és ethikai elvekkel. 

A modern pedagógia az ember és az élet szük-
ségleteinek megfigyeléséből állapította meg elveit, 
így lett a nevelési elvek egyike, hogy annak termé-
szetszerűnek kell lennie; másika, hogy a nevelésnek 
az egyediséghez alkalmazottnak kell lennie; harma-
dika, hogy a nemi egyediségre is tekintettel kell 
lennie.1 Ugyanez áll a tanításról is, mely az alsó- és 
középfokon csak eszköze a nevelésnek.2 

Alkalmazzuk már most ezeket az elveket a két 
nemre úgy, ahogy őket különböző tulajdonságaik 
szerint Lenhossék orvos leírta és azonnal nyilván-
való lesz előttünk, mint a modern pedagógia föltét-
len követelménye, a két nenr t. i. a fiúk és leányok, 
külön tanításának szükségessége. Kétféle egyéniség a 
fiú és a leány, eltérő testi és lelki tulajdonságokkal, 
hajlamokkal és élethivatással; két részleges cél nyil-
vánul meg bennök, mely nincs ellenkezésben egy-
mással, de nem is helyettesíthető egyik a másikkal, 
hanem arra vannak rendelve, hogy egy teljes céllá 
egészítsék ki egymást. Mindez pedig a kétféle egyéni-
ségben, mint igen helyesen jegyzi meg Lubrich : nem 
az emberek műve, hanem a természet alkotása. A nő-
nek sajátlagos egyénisége tehát nem a mult idők 
társadalmi életének primitiv viszonyaiból fejlődött 
ki olyanná, aminő, hanem ellenkezőleg, azok a viszo-
nyok alakultak a nő természete szerint. 

Azért, midőn a modern pedagógia világszerte 
arra törekszik, hogy a fiúk és a leányok nevelését, 
tanítását, a két nem eltérő természeti alkotásának és 
élethivatásának megfelelően elválassza egymástól, 
lehetőleg már a legalsó fokon, de mindenesetre a 
középfokon s legfeljebb a legfelső fokon engedi meg 
az együtt-tanulást : 3 nem ötletszerűen j á r el, hanem 
csak a természet ujjmutatását követi s midőn hozzá 
űjabban a női nem megfelelő képzésére polgári 
leányiskolákat, felsőbb leányiskolákat, sőt leánygim-
náziumot létesített, ezzel ismét a kor megnövekedett 
kulturális igényeinek tett eleget. 

Aki, mint magam is, éveken át a fiúk és leányok 
oktatásával foglalkozott; aki egyik órán a felnőttebb 
ifjaknál, a másikon a felsőbb leányiskolában tartott 
előadásokat s ilyen formán közvetetten tapasztalás 
alapján tette meg mindennap összehasonlításait ; csak 
az érzi igazán, mennyire különbözőnek kell lennie 
munkájának az egyik és a másik intézetben: a mód-
szer, a tárgyak megértetése, a figyelemébresztés, a 
fegyelemtartás tekintetében, szóval egész tanári maga-
tartásában. Az ilyen tanárnak szinte pillanatról-pilla-

1 Lubrich: Neveléstudomány, I. 396. 1. 
2 Erdődi-Guzsvenitz : Népiskolai nevelés és tanítástan. 94.1. 
a Protestáns egyh. és isk. lap. 1906. 467. 1. 

natra tapasztalnia kell, mennyire hiven a valóság 
után rajzolta meg Lenhossék a két nem képét, mi-
dőn azt mondta : hogy a fiúban több a teremtő, az 
alkotó erő, a leányban meg a reproduktiv tehetség, 
s hogy ahol a fui a lényeget keresi, a leány az 
apróbb részleteken akad fenn; gondolkozása szűkebb 
körben mozog s nem tud általánosítani. 

Mennyi türelemre, mennyi ismétlésre van az 
ilyen tanárnak szüksége, hogy megküzdjön a leányok 
felületességével és repülékeny fantáziájával, mely 
örökös szórakozottságuk forrása, ha némi maradandó 
eredményt akar elérni. 

Szóval az ilyen tanár érzi, hogy a kétféle iskola 
csakugyan két különböző dolog, egészen máskép 
kezelendő és kezelhető egyéniségekkel, kikkel sem 
ugyanazt az eredményt, sem ugyanazon a módon 
elérni nem lehet. 

S ez a helyzet nagyon természetes; nem a nőnek 
inferioritását jelenti, hanem különböző alkatát és 
más, a férfitól különböző rendeltetését. A férfi nagyobb 
akaraterővel, behatóbb értelemmel van felruházva, 
az alkotás vágya hatja át az élet minden terén; — a 
nő ellenben gyengédebb, lágyabb, odaadóbb, érzelmi 
világa finomabb és mélyebb, varázsát szűkebb kör-
ben fejti ki. Amott az aktivitás, itt a passzivitás az 
alapvonás. Ott az értelem, itt az érzelem az ural-
kodó. S ez jelentkezik rajtuk már a gyermek- s is-
kolás korukban is. S hogy a két nem ilyen, az a ter-
mészet bölcs műve. A férfi testileg erőteljesebb, szé-
lesebb vállú; csontrendszere, izmai fejlettebbek s 
ennélfogva jóval nagyobb erőkifejtésre képes. Ezzel 
szemben a nőben az izomzat gyengébb. A nő ko-
ponyája kisebb, könnyebb, csekélyebb térfogatú, mint 
a férfié s így vonulnak raj tuk az egész vonalon végig 
a testi s megfelelően a szellemi különbségek. 

Innen látjuk a nagy különbséget a fiú- és a leány-
középiskolák számára előírt tankönyvekben is. Ama-
zok mélyebbek, ezek könnyebbek; amazok szára-
zabbak, értelemre számítók, ezek az anyag megvá-
logatásában s a példákban jobban az érzelemmel szá-
molnak. Szóval ma is érvényesülnek a leányok ne-
velésében és oktatásában, csakhogy kifejtettebben és 
a kor követelményeinek megfelelőleg bővítve, azok 
az elvek, melyeket már Fénelon hangoztatott.1 

Természetes dolog volna-e már most, két ilyen 
minőségileg különböző iskolát egybeolvasztani, egybe-
csapni, vagyis a fiúkat a leányokkal együtt tanítani ? 
Nem visszafejlődés lenne-e ez a modern pedagógia 
helyesen fölismert elveivel szemben, melyek köve-
telik, hogy az oktatás természetszerű, egyéni és a 
nemi különbségeket tekintetbe vevő legyen? 

A feministák tehát valóban romboló munkát 
akarnának végezni, midőn a két nem között az em-
ber hatalmán felül álló természetes különbségeket, 
melyek pedig még Darwin szisztémájában is érvé-

1 Weszely : Fénelon és a nőnevelés. 1903. 
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nyesiilnek, s az ezekből folyó különböző nevelés 
szükségét nem akarják meglátni. Jogokat akarnak 
kivivni a nő számára, midőn egyenlősíteni akarják 
a férfival; pedig e jogok nem volnának jogok, hanem 
a női természet meghamisítása, amit büntetlenül el-
követni nem lehet. Mert az emberi törvény megsze-
gése esetleg büntetlenül maradhat, de a természet 
ellen elkövetett vétek nem marad bosszulatlanul. 

Ugyan minő értéket tulajdonítunk ma is a nőies 
férfinak és a férfias nőnek? Azért meg vagyok győ-
ződve, hogy az egész feminista törekvés, ha tényleg 
sikerülne, nem a nő kiemelésére, hanem értékének 
nagymérvű leszállítására, a Gondviselés egyik leg-
szebb tervének a megzavarására vezetne. 

Hasonlókép, de sőt még rosszabbul vagyunk az 
ethikai szemponttal. Akik a koedukációt az ethika 
érdekeivel támogatják, azok vagy nem ismerik a 
gyermek fejlődését s a szenvedélyek lélektanát; vagy 
a szeméremről és a testiség bűneiről egészen más 
világnézetnek hódolnak, mint a keresztény emberi-
ség. S csakugyan a «Huszadik Század» előbb emii-
tett magyarázata után tudjuk, hogy az utóbbi az 
igaz. De még így gondolkodva is vétenek az embe-
riség érdekei ellen, mert legalább annyit fel kell 
róluk tételezni, hogy ők is a testileg, lelkileg «egész-
séges», «in corpore saiio anima sana» embert köz-
érdeknek tartják. 

Pedig ez a szempont is egyenesen a koedukáció 
behozatala ellen szól. 

S itt egy kissé nyíltabban és mélyebb lélektani 
analízist használva, kell beszélnünk. 

Aki végzett középiskolát s jól megfigyelte ön-
magát és iskolatársait ; aki emlékszik testi fejlődésé-
nek ama mozgalmas idejére, arra a sok konvulzióra, 
arra a sok alacsony vágyra, mely ostromolta, neve-
zetesen vére venerikus mozgolódásaira s a velökjáró 
sokféle «ignorantia iuventutis»-ra ; aki emlékszik, 
mily tűzbe hozta egy-egy ilyenféle elbeszélés, kép 
vagy rossz példa: az tudja méltányolni a komoly 
pedagógusok ama eljárását, ha abban a serdülő 
korban, a veszedelmes kamaszkorban a «proxima 
occasio»-k távoltartását tekintik az ifjúra nézve egye-
diili mentő eszköznek s azt mondják sz. Ágostonnal : 
in fuga salus.1 Nem segít ott se felvilágosítás, se 
bölcselkedés, hanem segít a figyelem elvonása, a foglal-
koztatás, mert abban az időszakban a szó teljes értel-
mében — a gyermek értékelő képessége gyarló lévén — 
a «testi ember» erősebb a szelleminél. 

Azt lehet mondani, hogy annak a serdülő kor-

1 Alexander Bernát értekezvén az iskolai olvasókönyv-
ről, egyik főkellékének az erkölcsileg tiszta tartalmat ta r t ja : 
«A legnagyobb veszedelem — úgymond — akkor áll elő, ha 
gonosz lelkű írók az erotikus, hajlamokra számítva, a gyer-
mek fantáziáját még be is szennyezik és helyrehozhatatlan 
kárt tesznek benne.» Majd : «Irodalmunk újabb szemérmet-
lenségeit hanyatlásnak, idegen szellem beáramlása hatásának 
bélyegezhetjük.» Népmívelés. 1906. 272. 1. 

nak nyomait viseljük mi egész életünkön át, és pedig 
nemcsak lelkünkben, hanem testileg is. Ott fejlődik 
a munkakedv vagy a léhaságra való ha j l am; a ko-
moly életfelfogás vagy a bizarrság; az önmegtagadás 
szeretete vagy a vágyak uralma s ott kezdődhetik — 
ne felejtsük el — az egészséges testnek lassú, de 
hamar véget érő romlása is. Ama kölcsönös vissza-
hatásnál fogva, mely a test és lélek között létezik, ezek 
a folyamatok mind párhuzamosan haladnak, «anima 
sana in corpore sano» egyidejűleg valósuló elv. 

Vájjon ki nem tudja, hogy mindez mennyire 
összefügg egy közös forrással : a testiség első fejlő-
désének szerencsés vagy szerencsétlen átlábolásával? 
Azzal : lettünk-e akkor a test rabszolgái vagy nem ? 
meghódoltunk-e rendetlen vágyainknak, vagy ellenük 
küzdve — rendesen a gyóntató-atya erősebb vállaira 
támaszkodva — diadalmasan estünk-e át a serdülő, 
a forrongó korszak veszedelmein? 

így nézve az ifjút s forrongó testének, lelkének 
állapotát serdülő korában, a gimnáziumi korszak 
folyamán, hozzuk, ültessük melléje az ugyanazon 
konvulziókon átmenő másik nembelit s létesítettük 
az állapotot, előidéztük a «proxima occasio»-t, 
mely — ritka eseteket leszámítva — feltartóztatha-
tatlanul erkölcsi romlásra vezet. Képtelenség is lélek-
tanilag egyebet várni a koedukációtól. 

Közvetetlen példára — szerencsére — e tekin-
tetben még nem muta tha tunk; közvetve igen. Em-
lékszünk rá mindnyájan, Budapesten és Szegeden 
történt, hogy a felsőbb leányiskola közelébe esett a 
fiúközépiskolának s már ez is oly zavarólag hatott 
a két intézet működésére, hogy az illető igazgatók 
az intézet távolabbi elhelyezését kérelmezték a fel-
sőbb hatóságtól. 

Az elemi iskolai koedukációtól, tekintve külö-
nösen a mai sokszor feldúlt családi viszonyokat, a 
gyermek hiányos házi nevelését, a gyermeket uton-
utfélen környező s érzékiségét korán izgató gonosz 
példákat, szintén alig várhatunk egyebet. 

Egyik pedagógusunk a külföld példájára mutat 
s ezt mond ja : «Ám tekintsenek csak a feministák 
ne messzebb, csak a svájci egyetemekre s meg 
fogják látni, hogy a koedukáció következtében hány 
leány bukik el erkölcsileg és válik szerencsétlenné 
egész életére. Pedig ott már nem éretlen, a követ-
kezményeket mérlegelni nem tudó, hanem érett korú 
fiúk és leányok vannak együtt. Hát még mi lenne, 
ha a két nemet a pubertás korában bocsátanák össze ! 
Bizony akkor nemcsak iskola-orvosra, hanem még 
másra is szükség volna. 

A koedukációt tehát, a nevelés középfokán, er-
kölcsi tekintetben a legveszedelmesebb dolognak 
Ítélem s hiszem is, hogy a feministák minden ez-
irányú törekvése hajótörést fog szenvedni a józan 
felfogás és az erkölcsiség szikláján.»1 

1 Prot. egyh. és isk. lap. 1906. 468. 1. 
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Azt hiszem, a józan gondolkozású emberek előtt 
nem szorul a kérdés további magyarázatra.1 Csak 
még végül, mintegy konkluzióképen, rámutatok ezek 
alapján a Társadalomtudományi Társaság működé-
sének természetére, a Jásziék munkájára . Micsoda 
aknamunka az, a társadalom legéletbevágóbb érdekei 
ellen ! Micsoda fegyverekkel küzdenek, hogyan vissza-
élnek a tudomány szent nevével felforgató céljaik 
elérésére s hány embert tévesztenek meg? Ilyen 
áramlatok között hogyan erősödjék meg ez a nemzet, 
melynek összes erejére építésre s nem rombolásra 
volna szüksége ! Maróthi. 

, , . Bruxelles. Beernaert halála és életéből néhány jel-
Egyhazt lemvonás 

világ- Október 8-án szentelték be Belgium sok éven át 
Ikrónika. (1884—1895.) volt miniszterelnökének holttestét Luzern-

ben, ahol a genfi interparlamentáris békekongresszusról 
jövet, a 83 éves agg államférfiú pihenésre megszállt. Itt 
Belgiumban ennek az államférfiúnak haláláról katholi-
kusok körében egy vélemény uralkodik : az, hogy Beer-
naert halálának nemzeti gyász felel meg. Készültek is 
őt nagy tisztességgel temetni s a temetés így is folyt le. 

Beernaert valóban elsőrangú politikai vezére volt 
a belgiumi katholikusoknak, kinek működéséhez hosszú 
sorozata fűződik a nem közönséges államférfiúi sike-
reknek és alkotásoknak. Neki köszönheti Belgium pél-
dául a parlamenti népképviseletben az arányosság elvé-
nek megvalósítását, a keresztény munkásszervezeteket 
és más szociális reformokat, a Kongó állam megalapí-
tását és rendezését (mert II. Lipót király lelke előtt 
csak haszonra leső kalmár szellemű tervek lebegtek). Az 
iskolaügy terén is hervadhatatlan babérokat szerzett. Életé-
nek egyik ismertetője azt mondja róla, hogy ha Bel-
giumban valami nagy és nehéz kérdést kellett megoldani, 
honfitársai Beernaerttől mindig kész útbaigazítást kap-
tak. Nagy esze, műveltsége és tapasztaltsága mindig meg-
találta a helyes utat. A szellemes, de minden dolgában 
csélcsap II. Lipót királynak Beernaert rendkívüli fen-
sőbbséggel tudott imponálni. Ime, egy példa a sok közül. 
Mikor már nem bírta a király könnyüvérüségét kiál-
lani s megszűnt miniszterelnök lenni, a királynak egyik 
kedvenc eszméjévél, Antwerpen új megerősítésének ki-
rályi tervével szemben állhatatosan oly magatartást 
követett, amely a nemzetek politikai életében, különö-
sen mai napság, igazán ritkítja párját. Az emberek lé-
lekben Angliába mennek államférfiúi nagy kvalitások 
tanulmányozása és elsajátítása végett. A kis Belgium 
közelebbről szolgáltatja Európának a megfelelő példá-
kat és pedig az ő katholikus államférfiainak sorából. 
Ezek között Beernaert kétségkívül a legelső rangú volt. 
De lássuk a közte és Lipót közt lefolyt tanulságos esetet. 

1 Gutberlet a nemi bűnök statisztikájáról beszélve, ezt 
jegyzi meg: «Wo die Geschlechter ohne alle Scheu mitein-
ander verkehren und die Verfehlungen milde beurtheilt werden, 
muss die Sünde schnell überhand nehmen ; wo aber die 
Landessitte und die Sorgfalt der Eltern über den Verkehr 
der Geschlechter strenge wacht und demgemäss die Ueber-
tretungen ein strenges Urtheil finden, muss sich ein ganz 
anderes Resultat herausstellen.» Die Willensfreiheit. 1893.66.1. 

Belgium fönnállásának 75-ik évfordulóját az ország 
nagy ünnepségekkel ünnepelte meg. Országos hálaadó 
istentisztelet volt itt Bruxellesben a szent Gudula-temp-
lomban a király jelenlétében, aki a templomban merte 
királyi ajkait ünnepi beszédre ereszteni. Az ünnep poli-
tikai része egyébiránt a világhírű palace de la justice-
ban folyt le, szintén a király jelenlétében. Lipót, aki 
tudvalevőleg zsarnoki hajlamokkal volt eltelve, a szó 
teljes értelmében illetlenül viselte magát. Izgatott volt 
és nem tudott magán uralkodni. Az akkori miniszter-
elnök, de Trooz ünnepi beszéde alatt hangosan társal-
gott a király főudvarmarsalljával, d'Oullremont gróffal. 
Következett az ország legfőbb birájának, a semmitőszék 
elnökének a beszéde. Egyszerre a király durva, paran-
csoló hangon odakiáltott a főudvarmesternek: «John, 
tüstént hozza ide nekem Beernaert-et !» Erre a főudvar-
mester és a király közt szóváltás keletkezett. Amaz 
szabadkozott az ünnep megzavarása ellen ; a király to-
vább erőszakoskodott. Végre abban történt megállapo-
dás, hogy a főudvarmester valamennyi volt minisztert 
tüstént oda hivja a kirátyhoz, utolsónak Beernaertet, 
hogy föl ne tűnjék ennek meghívása. Mikor Beernaert 
a király elé érkezett, ez utóbbi mérgesen így szólt az 
államférfiúhoz : «Mért ellenzi ön az antwerpeni megerő-
sítések ügyét?» «Felség — volt a válasz — sein a hely, 
sem az idő nem alkalmas arra, hogy ezt az ügyet itt 
és most fejtegessük. Én okvetetlenül ellenzem azt, hogy 
ennek az ügynek tárgyalásában itt résztvegyek.» «Jól 
van — viszonzá a király — tehát majd délután 5 óra-
kor beszélünk róla a Laekenben.» S csakugyan délután 
4 óra 30 perckor királyi fogat állt meg Beei-naert lakása 
előtt, akit a király Laekenben dolgozó szobájában fo-
gadott. Újra előkerült a kérdés: «Mért ellenzi ön az én 
antwerpeni tervemet ?» «Mert — mondá Beernaert — el-
hibázottnak és károsnak tartom.» «Hanem — folytatá 
a király — ha én önt kérem (dema nde), hogy szavaz-
zon r á ! . . . «Akkor én — feleié Beernaert — még sem 
szavazhatok rá, mert ezt meggyőződésemmel, lelkiisme-
retemmel nem tudnám összhangzásba hozni». Ekkor a 
királyból kitört a harag és parancsolólag kezdett föl-
lépni : «De én követelem öntől, hogy ön rászavazzon !» 
Erre Beernaert ezt mondta : «Figyelmeztetem felségedet 
arra, hogy Beernaert országos képviselő nem köteles a 
királytól parancsolatokat elfogadni». Mondá és mélyen 
meghajtva magát — távozék. Se vissza nem tekintett, 
se a királlyal többé nem találkozott. 

Ilyen ember, ilyen államférfiú volt Beernaert : Bel-
giumban a jogrendnek és becsületnek oszlopa. 

A királyok legjobb barátai a szókimondó bölcs 
alattvalók; legnagyobb ellenségeik a meghunyászkodó 
és minden szolgálatra kész haszonlesők és hízelgők. 

* 

Freiburg (im Breisgau). A Görres-Társulat ezidei 
közgyűlése. — Sajátságos nép ez a német nép. Egyik nem 
rég, talán három évelőttMainzban tartott németkath. nagy-
gyűlés előtt Ferrari bibornok, milanói érsek, kimondta a 
nagy találó szót: «Germania docet!» Németországminden-
ben elüljár. Azóta mind jobban és jobban bebizonyul, 
hogy a tudós milanói biboros-érseknek igaza van. Való-
ságos német világuralom van keletkezőben minden té-
ren. A német katholikusok például oly óriás méretű és 
rengeteg tartalmú társas tevékenységet fejtenek ki, hogy 
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más katholikus népek ezt a rengeteg társas munkát alig 
képesek figyelemmel kisérni, a maguk körében való 
hasonló társas munkásság kifejtésében pedig messze 
elmaradnak — kivéve a belgákat — a német katholi-
kusok háta mögött. A téli hónapokat kivéve, nincs az 
évnek hónapja, amelyben a német katholikusok biro-
dalmi vagy országos jellegű valamely gyűlést vagy ösz-
szejövetelt, néha kettőt is, ne tartanának. így például 
ez őszön már a harmadik ilyen gyűlésről lehet s illetve 
kell is jelentést tenni. Szeptemberben volt a Charitas-Ver-
band, a keresztény szeretet szövetségének közgyűlése 
Nürnbergben, az új bambergi érseknek, aki nürnbergi 
plébánosból lett egyenesen bambergi érsekké, jelenlété-
ben és pártfogása alatt. Most októberben, e napokban 
folyt le Drezdában a «Christliche Gewerkschaften» (ma-
gyarul Keresztény Iparos Munkásszövetségnek lehetne 
nevezni), nyolcadik kongresszusa, amelyei Szászország 
fővárosának polgármestere, dr. Hopf és a szász király-
ság országgyűlése alsó házának (zweite Kammer) elnöke 
dr. Vogel, tiszteltek meg megjelenésükkel.1 Három napig 
tartott ez a kongresszus. Hogy mivel foglalkozott ez a 
kongresszus, azt Magyarországban, ahol ilyesvalami 
tömörülés vagy nincs, vagy legföljebb csirájában léte-
zik még, nehéz megértetni. Meg kell jegyezni, hogy ez 
a munkásszövetség öleli föl magába a német katholikus 
munkásoknak ama százezreit, amelyek az ú. n. kölni 
irányt képviselik az ú. n. berlini iránnyal szemben, 
amely utóbbi azt vitatja, hogy katholikus munkások 
csak katholikus egyesületekbe tömörüljenek, ne úgy, 
mint a «Christliche Gewerkschaften»-ben vannak, «ke-
resztény» név alatt katholikusok és protestánsok együvé 
szervezve. Óriás, országos vita folyik tudvalevőleg er-
ről a kérdésről Németországban. A berlini irány élén, 
az egyházi hatóság részén, Kopp boroszlói biboros 
hercegpüspök, Berlin főpásztora és még egy püspök, 
látszik haladni, a kölni irány élén Fischer bibor-
nok, kölni érsek állt, míg élt. A kölni irány mel-
jett, Németország sajátságos vallásügyi és gazdasági 
viszonyai mellett, különös tekintettel a birodalom s or-
szágainak monarchikus szervezetét, tehát békés fejlő-
dését veszélyeztelő rengeteg szociáldemokratikus szer-
vezkedésre, a püspökök többsége foglalt, vagy készül 
állást foglalni. Hogy mennyire keze ügyében tartja ez 
a keresztény munkásszövetség Németországban a köz-
gazdasági ügyeket, arra elég lesz az idei kongresszus 
köréből csak egy tárgyat kiemelni, a münchen-glad-
bachi katholikus hírneves központból Joos szerkesztő-
nek előadását «Die Stellung der christl. Gewerkschaften 
zu den neueren Auseinandersetzungen über Volks-
wirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik» cím alatt, amely 
előadásból kitűnik, hogy a «Christi. Gewerkschaften»-
ben tömörülő katholikus és protestáns iparos és mun-
kás elemeket vezető intelligencia ott van mint számot-
tevő tényező a világuralomért küzdő német birodalom 
világkereskedelmének és világpolitikájának a befolyá-
solásában. 

De most tulaj donképen nem erről a gazdasági erő-
tényezőségéről a német katholikusoknak szándékunk 
szólni, hanem arról a más természetűről, melyet Német-

1 A birodalmi kormány is megtisztelte a gyűlést, képviseltette 
magát azon. 

országban a katholikus tudósok «Görres-Gesellschaft»-ja 
képvisel. Ez az egyesület folyó hó 7—10-ig tartotta ez-
idei (már 27. vagy 28-ik) közgyűlését. Nevezetes dolog 
ezeknél a német katholikus gyűléseknél, hogy azoknak 
üdvözlésére az egyházi és világi hatóságok csaknem 
kivétel nélkül meg szoktak jelenni. így történt most itt 
is. Megjelent a német kath. tudományos közgyűlés üd-
vözlésére Nörber freiburgi érsek, az egyetem részéről 
dr. Oltmann prorektor, az országos kormány részéről 
Pfisterer titkos tanácsos, országos biztos, a város ré-
széről dr. Thoma első polgármester, Hertling báró, Bajor-
ország miniszterelnöke, aki a Görres-Társulatnak kez-
det óta elnöke, megnyitván az első ülést, elsőnek Nör-
ber érsek szólalt föl, gyönyörű beszédben üdvözölve a 
keresztény hit és tudomány közt levő összhang mü-
velésének nagyérdemű képviselőit. Hertling báró, a filo-
zóf államférfiú az állam létjogáról, természetéről és föl-
adatáról beszélt elnöki megnyitójában, szellemesen utalva 
Plato ismeretes nyilatkozatára, mely szerint nagy szerencse 
a népekre nézve, ha filozófok kerülnek uralomra. Orá 
is alkalmazták, némelyek tisztelettel, mások leplezetlen 
gúnymosollyal, Platónak ezt a mondását. Ha most élne 
Plato, mondását elhallgatná, mert a mai divatos tudo-
mány és bölcselet visszaesett oda, hol a görög böl-
cselet Plato előtt volt, a zifaza. a «semmi állandóság» 
elméletébe, amely szerint a valóság maga s a legfőbb 
eszmék, az igaz, jó és szép eszméi, melyeket az ember 
rendes állapotában változhatatlan s örök eszmék gya-
nánt tisztel, mind meghatározhatatlan valamikké vál-
nak s folytonos átalakulásban vannak. Ilyen filozófia 
nem való az államok kormányzására, ahol az uralkodó 
eszmének, a változhatatlan, az örök jó, az Isten eszmé-
jének kell lennie. Szónok Platóval tart; mert a filozó-
fiát, a perennist, nem a divatosat, ő is legjobb elő-
készületnek tartja az államok kormányzására : aminek 
nem szabad másnak lennie, mint a jó, az örök és vál-
tozhatatlan jó eszméjének megvalósításának, a «theis-
tikus-theologiai világnézlet» érvényre emelésének. 

Hertling báró elnöki beszédén kívül, három napon 
át, elképzelhetni, hány tudományos tárgy került napi-
rendre. Azokat a tudományos kutatók föl fogják ke-
resni a Görres-Gesellschaft közlönyeiben, vagy legalább 
is a könyvesboltok jelentéseiben. Itt jelenleg többre nem 
terjeszkedhetünk ki.1 —y —la. 

'Egerből. 
Az «Alkotmány» egyik mult heti számában ol-

vastunk egy közleményt, melynek az volt a c ime: 

1 Még csak azt említjük a német katholikusok páratlan társa-
dalmi élete mozgalmasságának dicséretére, liogy a jövő évi katho-
likus naggyülés előkészítésére Metzben már megtörtént az első lépés. 
Benzler metzi püspök folyó hó 9-én maga köré gyűjtött a városból 
25 kiváló katholikus férfiút élőértekezletre, amelynek célja volt az 
előkészítő helyi-bizottság megalakítása. A német katholikus nagy-
gyűlést egy évben sem szabad, mert nem is lehet elhagyni. Ott az 
a német katholikusok hitéletéből minden esztendőben természetes 
szükségességgel kinő. Nálunk a kath. naggyülés intézménye, úgy 
látszik, csak akklimatizált, edényben nevelt, nem szabad földben 
viruló tenyészet. Lehet néha szabadba kitenni, de máskor üvegházba 
kell bevinni és elrejteni. Szóval, nem szükségképen élő és minden 
esztendőben kivirágzó és gyümölcsöt hozó szabadföldi haszonfa a 
mi kath. naggyülésünk, hanem gyenge dísznövény csupán. Hajh, 
máskép kell ezt a dolgot csinálni L 
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Az egri érsek és kispapjai. Szólott pedig arról, hogy 
az új egri érsek, Szmrecsányi Lajos, a Magyarok 
Nagyasszonyának ünnepén (okt. 13-án) a papnevelő-
intézet házi kápolnájában első izben adta föl a ton-
zurát és a kisebb rendeket a III., illetőleg a IV. éves 
theologusoknak s hozzájuk buzdító beszédet intézett; 
majd hogy a növendékpapság egyházirodalmi iskolája 
szépen sikerült irodalmi ünnepélyt rendezett érseke 
tiszteletére, hódolatát mutatván be az iránt, ki egy-
kor, növendék korában, maga is buzgó tagja volt a 
kis irodalmi körnek. 

Ennyi foglaltatik a kis közleményben ; egy kedves 
házi ünnepségről szól, aminők az új püspök trón-
foglalása alkalmával más székhelyeken is elő szoktak 
fordulni s azért a közönség rendszerint tudomásul 
veszi az olvasottakat, egyebekben pedig mint meg-
szokott dolog fölött napirendre tér fölötte. 

A jelen esetben azonban krónikás tisztünk pa-
rancsolja, hogy eltérőleg a megszokott napirendre-
téréstől, visszatérjünk a kis közleményre s egy kis 
kommentárral kisérjük. 

Két rövid sor az, ami a közleményben különösen 
megragadta figyelmünket, két rövid sor, mely azon-
ban a gondolatok egész raját ébresztette lelkünkben 
s ezeknek akarunk itt kifejezést adni. 

Az egyik sor szerint az érsek úr «az egyház-
megye leendő papjait a tiszta élet és komoly önkép-
zés buzgó szeretetére» buzdította; a másik szerint, 
a papnevelő-intézet «házi kápolnájában» intézte hoz-
zájuk ezeket a szavakat. Az első, mint az új érsek 
akcio-programmjának egy része, a másik bizonyos, a 
helyszínére vonatkozó reminiszcenciáknál fogva indít 
arra, hogy róluk egyet-mást mondani el ne mu-
lasszunk. 

Az érsek úr természetesen a saját növendék-
papjaihoz beszélt; de szavaiban azt a két lényeges 
pontot jelölte meg', ami mindnyájunknak szól, ami 
nélkül a papi status nem lehet az, aminek Krisztus 
akarta, a föld sava, hivatásának, működésének egész 
vonalán. Mozgató tengelyén fogta meg tehát a dolgot. 
Ha ez a tengely megvan, minden vagyunk, még a 
legforrongóbb társadalom regenerátorai is; van tisz-
teletünk, van súlya szavunknak, lehetünk vezetők, 
irányítók s nemcsak a tagadás ősi szelleme, de még 
a pokol kapui se vesznek erőt raj tunk. Ha ez a ten-
gely hiányzik, semmik vagyunk, hatni nem tudunk, 
a lelkek nem a mieink, mienk csak a hivatalunk, 
melyet a törvény ereje tart íönn és biztosít. 

Tiszta élet és a komoly önképzés szeretete ! 
A történelem folyamán is mindig ezt a kettőt moz-
gatták meg, valahányszor a viszonyok által megviselt 
papság regenerálásáról volt szó. Aki a theologiai 
tanulmányoknak naponta legalább egy órát nem 
szentel, kipereg abból állásának a tudata, elhalványul 
benne az általa hirdetendő evangéliumnak az isme-
rete, elvilágiasodik, mechanikus lesz s a változhatat-
lan lélektani törvénynél fogva haj lamai oda fognak 

irányulni, hogy esetleg elfelejtse még a tiszta élet ér-
tékét is s helyette oly értékeket keressen, melyek 
gyakran foltokat ejthetnek magán a reverendán is. 

Oly kényes ugyanis a mi állásunk, mint semmi 
más a világon. Munus angelicis humeris formidan-
dum. Ránk a legszigorúbb vagy-vagy vonatkozik s 
minél rosszabb a világ, nekünk annál jobbaknak 
kell lennünk, hogy még az ördög se találjon ra j tunk 
kifogásolni valót. 

Az érsek úr valóban mélyen látó férfiú; az a 
rövid egy sor fölér egy kötet prédikációval, annyira 
a derekán fogta meg a dolgot. Szavai olyanok, hogy 
megérdemlik, hog}7 az egri szeminárium szűk falai 
közül kilépve, bejárják az egész országot, jussanak 
el az utolsó faluba is, figyelmeztetvén mindnyájunkat 
arra, mire van első sorban szükségünk, ha ebben az 
országban a mainál erőteljesebb katholicizmusról 
álmodozunk. 

A második sor a papnevelő-intézetről s nevezetesen 
annak házi kápolnájáról emlékezik meg. Hát ebben 
a megemlékezésben látszatra semmi különös nincs; 
minden szemináriumnak van házi kápolnája, az ma-
gától értődik, gondolja az olvasó. Úgy általában szólva, 
így is áll a dolog s mégis bizonyos reminiszcenciák, 
melyeket ott a helyszínén szereztem, az egri szemi-
náriumra vonatkozólag — éppen a kápolnája kap-
csán — azt mondat ják velem: elismerést az érdem-
nek! Amit e szemináriumnak ezidőszerinti rektora, 
Demkó György dr. végez, az elismerésre méltó. 

Az egri szeminárium egyike az ország legna-
gyobb enemű épületeinek. Valamikor Telekessy, a 
Rákóczi korszakbeli híres egri püspök emeltette ; 
jelen alakját azonban, úgy tudom, II. József korában 
Eszterházy Károly gróf püspöktől kapta, akinek em-
lékét a hires egri lyceum-épület is hirdeti. 

Ezt a gyönyörű régi nagy szemináriumi épületet 
Demkó dr. restaurálás alá vette, ahogy kormányzatát 
átvette. Jól átgondolt terv szerint évről-évre halad a 
munka, a megöregedett épület egészen új színt, mo-
dern berendezést nyer ; úgy hogy, akik Samassa 
biboros-érsek temetésekor megnéztük, sok dicséret-
tel kellett megemlékeznünk az alkotásokra kiváló te-
hetséggel és erővel megáldott rektor működéséről. 
Egyik legszebb része épen az általa restaurált, szé-
pen kifestett nagy kápolna, melyben az új egri érsek 
úr első főpapi funkcióját végezte. 

Az ilyen nagy, sok ezrekbe kerülő munkához 
persze nem elég az alkotó kéz, hanem pénz is kell, 
még pedig sok pénz. Demkó dr. a szeminárium bir-
tokát úgy kezeli, hogy abból nemcsak az intézet évi 
fenntartására, hanem az ilyen restaurációra is telik 
s amennyiben nem telik, a saját zsebéből födözi. 
Eddig, úgy vettem ki, a magáéból 50.000 koronát 
fordított rá s azonkívül egy papnövendékért fizet 
Rómában. 

Az anyagi helyzet emeléséhez járul aztán a szel-
lemi munkája , a buzgó tanári karral és elüljárókkal 
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maga is tevékeny részt vesz a növendékek nevelésé-
ben; minden növendékkel külön személyes eszmecserét 
folytat, bogy bennük az őszinte katholikus szellemet 
meggyökereztesse s érsekének nemes intencióit meg-
valósítani segítse. 

A második sor ime ezen reminiszcenciák elmon-
dására unszolt, hogy a komoly és értékes munkásnak 
(sorainktól bizonyára ő lesz legjobban meglepetve) 
itt a nyilvánosság előtt is lerójjuk elismerésünket. 
Cui honor, illi honor. A mai világban a komoly 
munkásoknak úgy is kevés elismerés j u t ; nem lehet 
tehát mindig csak véka alá rejteni azt, ami gyertya-
tartóra állítandó. 

Az «Alkotmány» rövid közleményét ezzel a kis 
kommentárral akartuk gyarapítani. d. 

0 ( j a Vercruysse : E l m é l k e d é s e k a mi Urunk Jézus 
Krisztus életéből az év minden napjára. Magyarra át-

m- dolgozta Tóth Mike S. J. I. kötet 684 1., II. kötet 692 1. 
IV. kiadás. Kalocsa, 1912. Ara 7 kor. 20 fill. 

Ez a közismert mű már a IV. kiadásban fekszik 
előttünk, ami már magában bizonyítja jelességét s azt, 
hogy ime már nálunk is a lelki szükségletek sorába 
tartozik az elmélkedés. 

Az elmélkedések egyik mestere írta s a legjobb 
alapot, Jézus Krisztus életét választotta hozzája, aki 
maga mondta : discite a me. Terjedjen is csak tovább-
tovább; mint a kovász járja át a keresztények életét, 
szolgáljon mentő horgonyul az általános elpogányoso-
dás közepette, vigye köztudatba azt az örökké igaz 
szentenciát: mit használ az embernek, ha az egész vilá-
got megnyeri is, lelkének pedig kárát vallja. —k. 

* 

Gyakorlati h i te lemzések. Irta: Buzsáky Imre 
vörösmarti plébános. II. kötet. 272 1. Pécs, 1912. Ara 
3 korona. 

Ennek a praktikus könyvnek első kötetét az idei 
évfolyam 18. számában mutattuk be s ott emeltük ki 
használható voltát. Ez a kötet is, mint az előző, az 
elemi iskolai vallástani anyagnak módszeres földolgo-
zása, úgy, hogy a katekéta kész anyagot talál benne 
óránként iskolai tanításához. 

A jelen kötetben folytatólag a kis katekizmus hit-
ről szóló része s a biblia újszövetségi anyaga van föl-
dolgozva. Az osztatlan iskolákat tartja szeme előtt, de 
megfelelő változtatásokkal az osztott iskolákban is min-
den nehézség nélkül használható. 

Módszere eklektikus. Nem ragaszkodik kizárólag sem-
miféle módszerhez ; a münchenit, úgylátszik, nagyra 
becsüli, itt-ott alkalmazza is, de nem mindenütt. Nehéz 
is volna kizárólag használni, miután nálunk igen nagy 
anyagot kell földolgozni s az iskolalátogatás a gyerme-
kek részéről sem oly rendes mindenütt, mint a kül-
földön. 

Maguk az egyes órákra osztott hitelemzések kissé 
hosszúak, de a gyakorlott hitoktató tudni fogja, mit és 
mennyit használhat belőlük. 

Könnyed előadásán meglátszik, hogy a szerző az 

iskolából beszél, ismeri a gyermeki lelket s tudja a 
módját, hogy kell az apercipiálásban segíteni. Stílusán 
bizonyos kedvesség ömlik el, mely behizelgőleg veszi 
körül a kis tanulót s alkalmas arra, hogy a hitoktató-
jában magát a különben nehéz hittant is megszeresse 
s igazságait gyenge kis elméjével is megjegyezze magá-
nak. S ez a fő, hogy a gyermekben maradjanak a tanul-
tak, hogy az életbe is vigye magával, amit minden 
katholikusnak hinnie és cselekednie kell. Ha ilyen a 
tanítás, akkor jó tanítás; mert nem az iskolának, hanem 
az életnek tanít. 

Tekintve, hogy népiskoláink a kultura magvetői, 
a nép értelmiségének formálói, örvendünk azon, hogy 
ime a fontos elemi hitoktatáshoz ma-holnap a szerző-
től teljes vezérkönyvet kapunk, amilyenek a többi tár-
gyakhoz már vannak ; amivel, hogy a vallási kultura eme-
lését szolgálja, szolgálja a ma kétszeresen gondozandó 
alsó néprétegekben, minden kétségen felül álló tény. 

A könyvet tehát melegen ajánljuk hitoktatóink 
figyelmébe. x. 

* 

Yoritomo-Tashi : La timidité vaincu, en 12 leçons. 
Japán eredetiből franciára fordította és magyarázatokkal 
ellátta B. Dangennes. Paris, 1912. 125 oldal. 

Hogy a harc mezején jó fegyverforgatók, ezt fénye-
sen bebizonyították a japánok. Tudnak-e a szellem, a 
tudomány fegyvereivel is bánni, azt eddig nem bizo-
nyították ugyan be, de vannak jelek, melyek ilyfajta 
rátermettségük mellett is szólnak. Az a fényes győze-
lem, melyet az oroszok fölött arattak, feléjük terelte 
Európa figyelmét és ma már elég ember akad, aki meg 
akar ismerkedni ez érdekes nemzetnek egész szellemé-
vel. Ennek az érdeklődésnek köszönhető a jelen füzet 
is, mely, mint látni fogjuk, elég kedvező színben tün-
teti föl a japánok elmélődő képességét. 

B. Dangennes franciára fordítja és magyarázó jegy-
zetekkel kiséri e könyvben Yoritomo-Tashi japán bölcs-
nek a félénkség legyőzéséről szóló 12 leckéjét. Ha New-
ton előadást tart a csillagászatról, Shakespeare a dráma-
írás elméletéről, szívesen meghallgatom ; örömest meg-
hallgatom a japánokat is, mikor a félénkség legyőzésé-
ről szólnak, miután azt maguk alaposan legyőzték. 
Hercules van hivatva megmondani, miképen kell le-
győzni Anteust. 

Yoritomonak 12 leckéjében legtöbbet ér a félénk 
emberek természetrajza, ahogy ő azt megfesti. Lélek-
tani éleslátása, finom boncolása, eleven megfigyelése 
sok helyütt meglepi az embert. «A félénkség — úgy-
mond — a legnagyobb akadály a jobb felé való törte-
tésben. A félénk ember nem vállalkozik, nem kezdemé-
nyez. Cselekvésre rendesen csak az utolsó pillanatban 
határozza el magát. A munkában nem tart ki. Jellem-
hibája, a félénkség, mindig odatolakszik közéje és a 
siker közé, mert az élet harc, ő pedig harcolni nem 
szeret. Néha azonban egészen meglepő cselekedetre ra-
gadtatja el magát, amit gyöngeségétől senki sem várt 
volna; ennek magyarázata az, hogy nem szokván meg 
a cselekvést, nein képes mérlegelni tettének következ-
ményeit, mikor benső elégületlenségében hébe-korba 
valaminek nekibátorodik. Az ilyen ember továbbá lép-
ten-nyomon hazugsághoz folyamodik, igen sok esetben 
irigy, mélabús lesz, sőt embergyűlölővé is fajul. Kifelé 
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gyáva, odahaza azonban annál nagyobb zsarnok, övéin 
állván bosszút gyatraságáért és balsikereiért, melyeket 
félénk természetének köszönhet. Az ilyen ember nagy 
erényekre képtelen, nagy bűnök elkövetésére nem vál-
lalkozik, de annál több mulasztási bűn terheli a lel-
két. A társadalom nem kapja meg tőle azt, amit jog-
gal elvárhatna ; önmaga pedig nem éri el azt a boldog-
ságot, ami a földön elérhető és csak a bátraknak osz-
tályrésze.» 

A félénkség okai között Yoritomo főleg a túlságos 
őnszeretetet vádolja. A félénk ember hiú és nagyon fél 
a környezetnek nemtetszésétől. Azt hiszi, hogy az em-
berek csak vele törődnek, minden lépését megfigyelik 
és számontartják. Ha e hiúsághoz valami testi baj vagy 
szellemi fogyatkozás is járul, az ily embernél boldog-
talanabb teremtés a világon nincsen. Állandóan attól 
tart, hogy kinevetik ; minden mosolyban iróniát lát. 

«Nagy szerencse — mondja Yoritomo — hogy a 
baj nem gyógyíthatatlan. Alkalmas neveléssel embert 
lehet faragni a legfélénkebb természetű gyermekből is. 
Önállóságra, kezdeményezésre kell szoktatni. Mikor kér-
désekkel ostromol, felelni kell neki, hogy ne érezze 
magát megvetettnek. Tökéletességet ne követeljünk tőle 
semmiben. Ne verjük le kedvét lesújtó kritikával, ha-
nem emeljük azt jó tanáccsal, bátorítással. Éreztetni 
kell vele, hogy ő is valaki, benne is van erő és jó tulaj-
donság ; testét edzeni, szellemét fejleszteni kell; gyó-
gyíthatatlan testi hibáknál pedig azon kell lenni, hogy 
szellemi kincsekkel pótoljuk ki azt, ami a test épségé-
ből hiányzik.» 

Pogány bölcsre, aki a kinyilatkoztatás jótétemé-
nyeit nem élvezte, ez is elég szép. Természetes, hogy 
mi, akik a kereszténység világosságában nevelkedtünk 
föl, az ily pogány szellemi termékekben nagyon is 
megérezzük a magasból jövő fénysugaraknak hiányát. 
Azért, mert Yoritomo a reveláció körén kívül esik, a 
félénkségét nem «sub specie aeternitatis», hanem csak 
a földi boldogulás szempontjából itéli meg ; orvosszerei 
szintén csak a természet korlátai között mozognak és 
az oknyomozás sem hat le a baj legmélyebb gyökeréig. 
Épen azért az ilyen pogány bölcs egyelőre nem tarthat 
számot arra, hogy bennünket tanítson. Neki kell mi-
tőlünk tanulnia, még pedig nagyon sokat. így Yöritomo 
barátunknak meg kellene ismerkednie azzal a sarka-
latos erénnyel, melynek a keresztény erkölcstanban 
«fortitudo» a neve ; aquinói szent Tamástól leckét kel-
lene vennie ezen erénynek, valamint a félelemnek a 
mibenlétéről ; meg kellene ismerkednie a bátorságnak 
igazi mintaképeivel, a keresztény szentekkel, vértanúk-
kal és a természetes eszközökön kívül utasítania kel-
lene betegeit a természetfölötti élet erőforrásaihoz is. 
Szóval, hogy Yoritomo-ékból igazi bölcsek váljanak, 
ahhoz szükséges, hogy necsak a ker. állami intézmé-
nyeket, hanem hogy fölvegyék a keresztség szentségét is. 

Jehlicska Ferenc dr. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Méltóságos Tanár Ur ! Legyen kegyes megengedni, 

hogy alulirott, ki 14 éve működöm a «Dunántúlon», 
tisztelettel jelenthessem, hogy Páder Rezsőnek a «Re-
ligió»-ban megjelent cikkei teljesen meggyőztek arról, 

hogy az eltörölt ünnepek megülését minden áron 
erőltetni többé már igazán nem helyes dolog. 

Az okadatolást tovább fűzve, az iskolákra is kell 
gondolnunk. Nemde az eltörölt ünnepek az iskolák-
ban sem lesznek többé szünnapok, pl. Űrnap, hisz 
ép a munkaszünet eltörlése a pápának főszándéka. 
Kérem, hogyan tartsuk meg az eltörölt ünnepeket 
külső solemnitással (főleg faluhelyen), mikor a mes-
ter tanít és a gyermekek (tehát a ministransok is) 
iskolában vannak, legyen az az iskola akár állami, 
akár községi, akár hítfelekezeti; mert külön kántort 
(aki nem egyúttal tanító is) faluhelyen nem tartha-
tunk sehol sem. 

Azért én is arra a következtetésre ju to t tam: ne 
akarjunk ellenmondásba jönni a pápával (és önma-
gunkkal), a pápa tekintélye legyen előttünk szentebb 
mindennél. 

A nép — tessék elhinni — több tiszteletet tud 
a pápa iránt, mint azt a «Dunántúl»-ról cikkező lefes-
tette a «Religio»-ban, csak meg kell vele értetni 
a pápa jó szándékát, a papsággal pedig a pápának 
határozott és meg nem másítható akaratát . 

Maradok mély tisztelettel Geller Á. József. 

G. E s z t e r g o m . Köszönöm. 
AI. Győr . Legközelebb, 
J . K é z d i v á s á r h e l y . Köszönöm az értesítést; azt hiszem 

azonban, hogy az a körülmény a dolog érdemén nem vál-
toztat semmit. 

S. B u d a p e s t . A Szent-Háromságról legújabb művek : 
Kropatschek breslaui tanár müve: Die Trinitüt, 1910. (sabel-
lianus fölfogással) és Lebreton : Les origines de dogme de 
la Trinité. Paris, 1910. (Az újszövetségi textusok igen részle-
tes fejtegetésével.) 

N. B u d a p e s t . Ne tessék csak a közvetetten jelent nézni 
s akkor meglátja, hogy a harc immár évek óta tart, csak a 
harcoló személyek változnak. Legszomorúbb következménye 
ennek már is a tekintély-tisztelet teljes pusztulása az egész 
vonalon. Nem tisztel itt már senki senkit. Ezt az erkölcsi kárt 
évtizedek után sem fogjuk teljesen kiheverni, akár az 1848. 
után bekövetkezett tekintély- és fegyelem-hanyatlást, aminek, 
mindnyájunk hátrányára, főképen a társadalmi élet vallja 
kárát. 

TARTALOM : A kath. erkölcstan nevelő értéke. I. 
Tóth Tihamér dr.-tól. — Haeckel életelmélete. Madarász 
István dr.-tól. — Krisztus halálának áldozati jellege. I. 
Bangha Béla S. J.-től. — Az ó-egyptomiak sírépítmé-
nyeiről. II. Stöhr Gézá-tól. — A koedukáció. II. (Vége.) 
Marót hi- tói. — Egyházi világkrónika. —y - / a - tó l . — 
Egerből, d.-től. — Irodalom. Vercruysse-Tóth : Elmél-
kedések. -k.- tői . — Buzsáky : Gyakorlati hitelemzések. 
II. kötet, x.-től. — Yoritomo-Tashi : La timidité vaincu. 
Jehlicska Ferenc dr.-tól. — Levél a szerkesztőhöz. (Az 
eltörült ünnepekről.) Geller József-tői. — Telefon. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI É S IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 

Egész évre— 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

K 12- D U D E K J Á N O S dr. 
" 6 . EGYETEMI TANÁR 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

A katholikus erkölcstan nevelő értéke. <n ) 
Elég felnyitni a katekizmust, hogy erről meg-

győződjünk. A kath. erkölcstan minden parancsot 
Isten nevében ró reánk; tetteink az ő nevében végzett 
munka révén ju tnak a moralitáshoz. És ha ezt abban 
a helyes értelemben vesszük, amint az egyház érti, 
maguktól elenyésznek a kifogások, amiket korunkban 
az Istenre alapított erkölcstan ellen emelnek. Egyesek 
szerint u. i. Isten oly messze fekvő princípium, tőlünk 
oly távol esik, hogy az ő parancsai az emberi társa-
dalmi életben törvényerővel nem bírhatnak. Mások 
szerint az Istenre alapított erkölcstan kényúrrá, 
despotává alacsonyítja Istent, ki végtelen hatalmát 
csak parancsok osztogatására használja fel. 

Ezek persze a kath. felfogás elferdítései. 
Vegyük u. i. fontolóra, mit értünk az alatt, mikor 

erkölcsi rendszerünk alapjául Isten akaratát tekintjük. 
Ezzel azt akarjuk kifejezni, hogy ezeket a törvényeket 
az isteni értelem rótta ki reánk. Az az isteni értelem, 
amelynek a mi értelmünk a visszatükröződése. Ha 
tehát a mi értelmünk reflexe az isteninek, nem lehet 
erkölcstanunkat csak azért, mert Istenre megy vissza, 
extrinszecizmussal, heteronómiával vádolni. Amit 
az emberi értelem mint természeti törvényt kinyilat-
koztat, az visszamegy az örök, az isteni törvényre, 
úgy mint a folyó forrásához, vagy pontosabban mint 
a kép a modellhez. Helyesen írja Gillet : «La raison 
divine n'est pas extrinsèque à la nôtre. La nôtre 
n'est que la raison divine transposée».1 

A másik ellenvetésre nézve pedig azt kell megemlí-
tenünk, hogy erkölcsi rendszerünkben Isten nemcsak 
törvényhozó, hanem a törvényresegítő is. Az egyház taní-
tása szerint 0 a forrása minden energiának és minden 
teremtett dolognak állandó létbentartója. Folytonos 
isteni közreműködés nélkül minden teremtmény a 
semmiségbe sülyedne vissza. Ahol tehát teremtett 
dolog csak van, ott van Isten is. De ahol Isten van, 
ott működik is. Cselekvés és létezés Benne nem választ-
hatók el egymástól. Sőt az igazak lelke az egyház dog-
mája szerint még ennél is szorosabb érintkezésben áll 
Istennel. Istenbennüklakozik(Ján. 14,23.) Ebbenatekin-

1 Gillet : i. m. 67.1. 

tetben mi is «pantheisták» vagyunk : ahol csak terem-
tett dolog van, ott Isten is működik. Tehát működik 
bennem is és segít az általa szabott törvények betöl-
tésében. De lehet-e akkor ezt az erkölcsi rendszert 
külsőségesnek nevezni? Tekinthető-e despotának az, 
aki előir ugyan parancsokat, de bőséges segítséget 
is ad azok betöltéséhez?1 Sőt egyenesen állítjuk, 
hogy minden erkölcsi rendszer, mely alapjait Istenre 
vissza nem vezeti, holt báb, amit senki semmibe se 
vesz. Maga Har tmann követeli ezt az Istenre alapozást, 
még pedig az erkölcsi törvények betartásához szüksé-
ges szankcióért. «Ohne auf Gott als den absoluten 
Grund zurückzugehen, ist es schlechterdings unmög-
lich ein Prinzip zu finden, welches dem ethischen 
Gesetz eine ausreichende Sanktion er te i l te , . . . ohne 
diese ist die Allgemeinheit und unbedingte Verbind-
lichkeit des Sittengesetzes eine Illusion».2 

Es már Cicero is ezt követelte, mikor így írt : 
«Lex vera atque princeps,apta ad iubendum et ad vetan-
dum, ratio est recta summi Jovis» (De legg. II. 4, 10.)3 

Az tehát csak nagy előnye nevelési rendszerünk-
nek, hogy végső alapjaiban Istenre megy vissza. 

Sokkal fogósabb dilemma elé állítanak azonban 
dogmatikánk miatt, amelyből erkölcstanunk elveit 
levezetjük. A kath. erkölcstan egész fönséges épülete 
u. i. Istenen, mint alapon s középponton nyugszik, 
akárcsak a nagy dómok boltíveinek óriási súlya is 
egyetlen eg}' pontra borul rá. Hanem épen ebből 
támad az ellenvetés is. Erkölcsi tételeink a dogmák-
ból folynak. Ámde — mondják — a dogmákban vagy 
nincs igazság, s akkor a kath. erkölcstantól meg kell 
tagadni a nevelő erőt, mert hiszen ennek főkelléke 
a tanok igazsága ; vagy pedig ha rejlik is igazság a 

1 «Dieu dans la doctrine catholique n'est plus le principe 
lointain, extrinsèque, qui se désintéresse des consciences et 
dont les consciences désintéressent. Il vit au coeur même 
de ces consciences ; il en est comme la loi organique dont 
la Volonté à la fois imprégnée de raison et de l'amour, 
éclaire en même tempes qu'elle fortifie». Gillet : i. m. 71. 1. 

2 Id. Schanz : Apologie des Christentums. Herder. 1910. 
493.1. 

3 Érdemes ideírni Rousseau szavait is : «Hiábavaló az 
erényt egyedül az észre alapítani akarni, mert ugyan miféle 
biztos alapot nyujthatunk ezzel az erénynek?» Rousseau: 
Émile. Übers, von H. Denliardt. Reklams. Ausg. II. 53. 
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hittételekben, dogmáink transcendentálisak, jelentésük 
ésszel meg nem érthető, ami pedig megint pótol-
hatatlan hiány a tanok nevelői erejére nézve.1 

A dilemmára a modernisták könnyű — de egész 
teljességében helytelen — feleletet adtak, igazatok 
van, — mondották. A dogma érthetetlen. De ez nem 
baj. Ha nincs is értéke az igazságra nézve, van az 
életre. Ok tehát nem a kath. erkölcstan igazságából 
vezetik le annak hatékony befolyását az életre (ez 
volna helyes út), hanem megfordítva okoskodnak : 
mert erkölcsi rendszerünk hatékony, mert bevált az 
életben, azért igaz is. Persze az igazságot a modern 
pragmatista jelentésben értve. 

Első látszatra bármily szerencsésen védi is ez a 
modernista felfogás erkölcsi tanaink hatékonyságát, 
a valóságban mégsem több az optikai csalódásnál. 
A dogmát érthetőségétől megfosztani annyi, mint 
erkölcstanunkat éltető forrásától elzárni. A pragma-
tista felfogás szerint minden csak annyiban igaz, 
amennyiben egyéni szükségeimnek megfelel és arneny-
nyiben én azt átélem. Minthogy pedig az egyéni 
lelki szükségletek egyénenként változnak, eszerint az 
igazságot is egyénenként változónak kell hirdet-
nünk. Értéktelen kísérletezés tehát, ha a modernisták 
pragmatizmusa az átélt erkölcsi tanok életrevaló-
ságából, hasznavehetőségéből vezeti le azok igaz-
ságát, holott épen a dogmák igazságából kell követ-
keznie az ezen dogmákból folyó erkölcsi tételek 
kötelező erejére. «En enlevant au dogme sa valeur 
de vérité, — jegyzi meg találóan Gillet — et en les 
faisant dépendre de la morale, on fait déprende la 
morale elle — même des individus qui la pratiquent. 
On constitue une morale positive, de valeur indivi-
duelle, ce qui est précisément tout l'opposée d'une 
morale catholique.»2 így lesz az egyénből — ahelyett, 
hogy a törvénynek engedelmeskednék — a törvény 
bírálója. És ahelyett, hogy a pragmatikusokkal együtt 
az átélt erkölcsi törvényekből a dogmák érthetősé-
gére következtethetnénk, sokkal inkább bizonyos, 
hogy az érthetetlennek kikiáltott dogmából csak er-
kölcsi elernyedés, tespedés származik. 

Nem is olyan «modern» ez a modernista téve-
dés, mint első tekintetre gondolnók. Amit a prag-
matizmus az egyházi hittételekről hirdet — hogy t. i. 
azok csak erkölcsi megmozdításunkat (un mouve-
ment social) célozzák és semmi vonatkozásuk sincs 
az észhez — azt már azelőtt régen hirdették mások 
is. A pszeudomyszticizmus és a túlzó pietizmus hol 
itt, hol ott ütik fel a fejüket az egyháztörténelem 
folyamán. Voltaire is azt hangoztatja, hogy «a Mester 
sohase tanította, hogy a szentség valami láthatatlan 
dolognak látható jele, hanem: Szeressétek Istent és 
felebarátotokat.» Ámde ha Sabatier joggal hirdet-
hetné, hogy a tiszta evangélium semmi más, mint 

1 A dogmákra vonatkozó modernista fölfogásról 1. Dudek : 
A modernizmus és a katholicizmus. 1908. 63. 1. 

2 Gillet: i. m. 87. 1. 

«megtapasztalás», vagyis hogy az eredeti keresztény-
ség csak erkölcsi mozgalom volt minden észbeli 
tanok nélkül,1 hogyan magyarázható már a szent-
iratok (főkép az első három, u. n. szinoptikus evan-
gélium és a Pál-levelek) feltűnő megegyezése a hit-
tételek, a tanok kifejezési módjában, előadásában, sőt 
terminus technicusaiban ! Asserentis est probare. Aki 
állít, bizonyítson is. Pedig azt csak állítani lehet, de 
bizonyítani nem, hogy szent Pál terelte az eleinte 
«merőben pietisztikus keresztény mozgalmat» az ész-
beli spekuláció felé. Ellenben történelem és pszi-
chológia egyaránt az intellektualista dogmaértelme-
zés egyedüli helyessége mellett tanúskodnak. Mindig 
azt hirdette az egyház is. Ezért kárhoztatta legújab-
ban is azt a tételt, amely szerint «a dogmákat csak 
gyakorlati jelentőségükben kell elfogadnunk, azaz 
mint a cselekvésünket, de nem mint hitünket is irá-
nyító szabályokat»;2 vagy pedig mintha a dogmák 
csak az istenség egyéni megtapasztalásának szimbo-
likus kifejezései volnának.3 Isten gyakorlati «átélése» 
és «megtapasztalása» okvetlenül megköveteli előbb 
az ő észbeli ismeretét. Akaratunk érzékeinknek jog-
talan követeléseit csak az ész fényével megvilágosítva 
és megerősítve fogja kordában tartani. Már szent 
Tamás érdekes nyilatkozatban előre elitélte a prag-
matista dogmafelfogást, mikor azt írta, hogy szent-
ségtörés bűnét követi el, aki az Úr Jézus előtt térdet 
bajt anélkül, hogy elhinné, hogy ő Isten volt.4 

A dogmáknak — legalább bizonyos fokú — ért-
hetőségéről tehát már csak erkölcstanunk nevelő 
erejének biztosítása miatt se lehetne lemondanunk. 
Erkölcsi tan csak úgy lehet hatékony, ha az igazság, 
amelyből folyik, a mi esetünkben tehát a dogma, a 
kellő fokban ésszel is érthető. Teljes dogmamegér-
tésről persze nincs szó. De hiszen elég homályosan 
látni a dogmák értelmét, hogy azok már tájékoztas-
sanak minket az erkölcsi élet útjain. Az emberi be-
szédmód Istenről úgyse lehet tökéletes soha ; de azon 
igyekszünk, hogy legalább minél kevésbbé legyen 
tökéletlen. És ha a hivők nagy tömege a dogmák 
jelentését csak nagy körvonalakban fogja is fel, er-
kölcsi kompasszul ez is elégséges. Persze mindnyájan 
legszívesebben járnók erkölcsi utainkat a teljes dog-
mamegértés fényes napvilágánál. De jobbnak híjján 
örömmel érjük be azzal is, ha az erkölcsi tévedések 
ránk leselgő veszélyei közt csak az anthropomor-
phismusok és analógiák homályos, vibráló csillag-
fénye kalauzol is minket. 

1 Az ilyen légből kapott állitások ellen utalunk Baliffol— 
Seppelt az egyház első korát, állapotát, szervezetét a leg-
újabb kutatások alapján bemutató klasszikus művére : Ur-
kirche und Katholicismus. Kempten (Köselche Buchhand-
lung) 1910. Szerk. 

2 A «Lamentabili sane» encyklika (1907. júl. 3.) 26. pontja. 
3 L. a «Pascendi dominicae gregis» encyklikát (1907. 

szept. 7.) 
4 Summa Theol. I.-a II.-ae qu. 19. a. 5. 
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b) A kath. erkölcstan tételei igazak, tehát birják 
a hatékony neveléshez megkívántató első föltételt. 
Az igazság azonban csak szükséges, de nem elégsé-
ges alapja ennek a hatékonyságnak. A jónak isme-
rete nem elegendő annak gyakorlásához. 

A tan igazán csak kezdő lökést ad akaratunk-
nak, de nincs reá döntő hatással. Ezt a decisiv hatást 
csak az Abszolút Lény adhatja meg akaratunknak. 

Tudjuk u. i., hogy az akarat tárgya ugyanaz, 
mint a megismerésé, csak más szempontból vizsgálva. 
Az ismeret tárgya a létező, mint igaz; az akaraté a 
létező, mint jó. Ha tehát az ész hatáskörét nem szo-
rítottuk meg, hanem azt állítottuk, hogy megismerő 
képessége Istenre is kiterjed, az akarattal szemben 
sem lehetünk szűkebb keblűek s azt kell tartanunk, 
hogy az akarat is véglegesen csak az Abszolút Lény-
ben nyugodhatik meg. «Une doctrine morale ne sera 
vraiment efficace et n'exercera une influence déci-
sive sur la conduite, que si elle présente à la vo-
lonté, d'une façon ou d'une autre, cet absolu.»1 A kath. 
erkölcstan azonban, minthogy ezen az Abszolút Lé-
nyen emelkedik, a legteljesebb mértékben eleget tud 
tenni az akarat követelményének. 

Komoly kifogás emelhető azonban a természet-
fölötti alapokra épített kath. erkölcstan ellen az im-
manencia elve alapján. Természetes és természet-
fölötti heterogén elemek, tehát lehetetlen, hogy az 
akarat, de akár az ész is transzcendentális dolog 
felé törjön. Vagy egyszerűbben: Isten közt és mi 
köztünk hiányzik a kapcsoló pont. 

A felelet erre a nehézségre tulajdonképen már 
az eddig mondottakból következik. Láttuk, hogy az 
értelem tárgya a létező dolog. Minden létezőt meg 
akar ismerni. Az okok közt is a legutolsót keresi, az 
eseményeknek, lényeknek tulajdonképeni okát. De 
ebben az egyre messzebb-messzebb nyúló kutatás-
ban okvetlenül beleütközik az Abszolútba, ami pedig 
már azt jelenti, hogy az ész természeténél fogva meg 
akarja ismerni az Abszolút Létezőt is. Viszont azon-
ban másrészt az ember lelkének nem elég az a ter-
mészetnyújtotta istenismeret. Olvashatunk ugyan a 
természet nyitott könyvében is a Teremtőről, de ott 
csak az ő kezevonása van. Hol az a graphologus, 
aki puszta kezevonásából tökéletesen megismerné az 
i rót? Embert se, hát az Istent! Tehát természetünk-
nek ezt a több istenismeret után törő vágyát elégíti 
ki a természetfölötti kinyilatkoztatás. 

Fejtegetésünkbe itt kapcsolódik be tehát a ter-
mészetfölötti rend, mely az észnek és akaratnak egy-
aránt segítségére jön. 

Bármily szükséges u. i. a dogmáknak legalább 
bizonyos fokú megértése, mégis magában a merő 
észbeli ismeret tehetetlenül áll az akarattal szemben. 
Isten befolyása is szükséges, mely akaratunkat a 
jóra hajlítsa. Azt is láttuk, hogy az isteni lényeg, 

i Gittet : i. m. 120. 1. 

mint a tulajdonképeni abszolút igazság, a priori épen 
nem zárható ki megismerő képességünk területéről, 
sőt az emberi ész természetes megismerő törekvésé-
nek az Istennel való direkt, intuitiv érintkezés volna 
a legharmonikusabb kielégítése. Mindez a lehetőség 
és a kívánalmak kérdése, amelyei aztán megvaló-
sítva találunk a revelációban, az isteni kinyilatkoz-
tatásban, melyben Isten érintkezésbe lépett az em-
berekkel. Épígy állunk az akarattal is, amelynek 
viszont az isteni kegyelem (gratia) jön segítségére. 
Akaratunk a kegyelem, az isteni természetben való 
ezen immanens részesedés által lép Istennel közvet-
len érintkezésbe. 

Az isteni kegyelem megbecsülhetetlen fokban 
biztosítja a kath. erkölcstan nevelő erejét. A kegye-
lem pszichológiai funkciójának megértéséhez szük-
séges azonban szem előtt tartani, hogy a kegyelem-
nek, bármily természetfölötti legyen is a maga tel-
jességében, mégis ha hatni akar reánk, a természet 
törvényeit kell követnie. Csak úgy válik bennünk 
életprincipiummá, ha mélyen begyökerezik a termé-
szetes talajba s bizonyos tekintetben természetes 
módon ömlik el bennünk. Gratia non destruit, sed 
perficit naturam — mondja az egyház tanítása. Azért 
nevezhetjük a kegyelmet «principium immanens ac-
tivitatis»-nak», «habitus»-nak, mert szétárad a lélek 
minden tevékenységében. Az isteni kegyelem s a 
természet együtt működnek, nem kell tehát holmi 
megosztottságtól, káros dualizmustól tartanunk. De 
egyet soha ne feledjünk. Szabad és kell is az isteni 
kegyelemre számítani, de a kegyelem is számít ám 
mireánk. Mielőtt keresztények lehetnénk, és hogy 
azok lehessünk, előbb becsületes embernek kell len-
nünk. Ezért végtelen fontosságú nevelésünk eredmé-
nyére nézve a természetes alap s a jó haj lamok ki-
művelése, mert a természetfölötti erények legszebb 
tölgyfája is az első fuvallatra kidől, ha gyökerei nem 
tudnak a természetes energiákban bővelkedő talajból 
táplálkozni. Tóth Tihamér dr. 

Visszapillantás a győri Oltáregyesület 50 éves 
múltjára/ 

Kegyes parancsot kaptam, hogy vessek vissza-
pillantást a győri Oltáregyesület 50 éves múltjára. 
Erős meggyőződésem, hogy az enyémnél élesebb 
szem ezt nálam sikeresebben tehetné meg, de a 
kegyes parancsra mégis kötelességemnek tartom ki-
vetni hálóm. Ha azonban a halászat eredménye kel-
leténél silányabban üt ki, az illusztris közönségtől, 
aggkoromnál fogva, kegyes elnézést kérek. 

Köztudomású dolog, hogy a mostanság széltében 
divó Oltáregyesületek Brüsszelben keletkeztek 1848-
ban. Mecun Anna grófnő és P. Boone közreműkö-

1 A jubiláris ünnepségen tartott előadás, tanulságos 
reminiscenciákkal. Szerk. 
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dése által. Győrött pedig alapját Simor János püspök 
úr vetette meg. Az ő megjelenése Győrölt egyáltalán 
korszakot alkotó valódi tünemény volt. Alig kelt 
egybe jegyesével, a győri egyházmegyével 1857-ben, 
már 1858-ban a főgimnáziummal szemben meg-
nyitotta a kisebb papneveldét. Ebből már 13 föl-
szentelt püspök, 3 pápai prelátus, 3 szent-István-tár-
sulati alelnök, 2 honatya, 3 egyetemi tanár, 1 magni-
fikus-rektor, 2 szublimei direktor, sok doktor, tanár, 
nevelő, író került ki. Simor idejében megalakult a 
nagyobb papnevelőben a Szent Imre Irodalmi Egye-
sület, mely elvonta a növendékeket sok, a növen-
dékpapoknak meg nem felelő szórakozástól és oly 
teologiai művel gazdagította a magyar egyházi iro-
dalmat, mely már 6 kiadást ért. Simornak elve volt: 
Hass, alkoss, gyarapíts s a megye fényre derül. 
Restaurare omnia in Chi-isto. Megújította csakhamar 
a püspökvár tornyát, a Dóczy és Héderváry, most 
Szent László-kápolnát, a csodálatos képet. A művész, 
mielőtt a képhez nyúlt, előbb meggyónt, áldozott. 
A székesegyház több oltárát s egész belsejét a maga 
költségén megújította. Épen tegnap, október 13-án, 
volt 50 éve, hogy fölszentelte a győrszigeti kolostort, 
iskolát és kórházat. Tett alapítványt a soproni társ-
káptalan javára, reá fért ; végrendeletileg hagyott 
a győri szegényeknek is, kikre ez mégjobban reá-
fér. Alatta vette kezdetét Győrben a májusi ájtatos-
ság. 0 eltörülte egyházmegyéjében az aratási prédi-
káció-szüneteket. Erre azt mondotta egy plébános, 
hogy a hivek úgyis alusznak. 0 befogatott, kiment 
a plébániára, prédikált s mivel a hivek nem alud-
tak, rendeletét vissza nem vonta. Ha Simor prédi-
kált, színültig megtellett a templom, tiszta ezüst sza-
vát mindenki megértette. Szava olyan volt, mint a 
kétélű kard, behatolt az elme és lélek, az izek s velők 
oszlásáig. (Zsid. 4, 14.) Aranyos volt keze, arany volt 
szive, a szószéken nem Simor János, hanem Arany-
szájú szent János. 

Igaz, akkor a sok követválasztás s a rossz sajtó 
még nem mételyezte meg az elméket; a politikai 
elnyomás korában a nép a vallásban keresett s 
talált vigaszt. A céhrendszer meg a városokban az 
az istentiszteleten való részvételre késztette a polgá-
rokat. Még fönnállott a patriarkális viszony az egy-
ház s a hivek között. 

Simor kezdette az egyházmegyében a püspöki 
körleveleket, rendeleteket nyomtatásban kiadni. Az 
1860-ban, december 28-án, megjelent körlevele bizo-
nyítja, hogy ő valódi eucharisztikus püspök volt. 
E körlevélben dióhéjban elmondja, mi az isteni ado-
mány mivoltja, mint tisztelte s őrizte azt mindenha 
az egyház, mely intézményeket, egyházi rendeket, 
társulatokat hozott evégett létre régebben s nap-
jainkban? Mint kell az Oltáregyesületeket életbe-
léptetni ? 

E hatalmas püspöki szózat nem veszett ká rba ; 
támadt reátermett tolmácsa és foganatosítója Nogáll 

Károlyban, ki akkor a kisebb papnevelde igazgatója, 
theologiai tanár és c. kanonok volt. Ot, mint a város 
szülöttét is, mindenki ismerte. De megismertette ma-
gát gyakori népszerű szónoklatai által is. Ha pedig 
nagypénteken Jeremiás siralmait énekelte, úgy hang-
zott tőle nemcsak a templom, hanem a város is; 
mert mindenki azt mondotta, hogy ilyent még nem 
hallott. Már mint központi növendék feltűnt éneke, 
úgy, hogy a pesti színház igazgatója ezreket igért 
neki, hogy szerződtesse a színháznál, de Nogállnak 
nem az ezrek kellettek, hanem Krisztus ; azért növen-
dékpap maradt. 0 nem kiméit semmi fáradságot. 
Tanulmányútra kelt Dankó egyetemi tanárral Brüsz-
szelbe. Ott az Oltáregyesület bölcsőjénél tanulmá-
nyozta az egyesület mivoltját, a kormányzás csinját-
binját és szerencsésen megoldotta föladatát. 

Volt akkor Győrben egy előkelő j ámbor mat-
róna, a régi patrícius Schaefter-családból, özvegy 
Koller Edéné, ki már az időben leányával hetenkint 
háromszor járul t a szentáldozáshoz. 0 Pesten meg-
ismerkedett az Oltáregyesiilel céljávái s látta azt a 
gyakorlatba átültetve az ottani kiállításon. És ily 
ismeretekkel gazdagodva tért onnét vissza. Nála tehát 
könnyen visszhangra talált a szószékről hirdetett, 
Győrben még egészen új eszme és ennek övéi, isme-
rősei körében apostolává lett. Az ügyet többen föl-
karolták, tagokat gyűjtöttek és nemsokára 1200 tagot 
írhattak össze. Mivel már a beiratkozok száma a 
hónap óráinak számát imádkozókkal nemcsak fö-
dözte, hanem túl is szárnyalta: azért a püspök a 
szószéken, nemkülönben okiratilag is 1862-ben a tár-
sulatot megalakítottnak kinyilvánította. Nogáll kano-
nok nagy körültekintéssel a vezető női kart, a vá-
lasztmányt, a munkavezetőket s ezek által a mun-
káskezeket, a gyűjtőket oly szilárdan megalapította, 
vagyis a társulatot oly jól megszervezte, hogy ez 50 
éven át soha sem ingadozott, zavar benne elő nem 
fordult, hiány a vezérkarban s a munkáskezekben be 
nem állott. Az okos hölgyek értettek hozzá: hogyan 
kell a tanuló női ifjúságot is a munkások sorába 
fölvenni és kivált magános úrinőket is e szent ügy-
nek megnyerni. Legyen Istennek ezért hála! 

Tizenöt évi áldásos munkálkodás után az igaz-
gatói állást Nogáll Winterl Antal prelátus, nagypré-
post, belvárosi plébánosnak engedte át. Mily becsü-
letben állott ő az egyesületben, az bizonyítja, hogy 
a társulati hölgyek a nádorvárosi, most igen virágzó 
leányárvaház, iskola s kolostor létesítésében őt hat-
hatósan támogatták és a mindenki sajnálatára be-
következett halála után hivei neki szép gránit sír-
követ emeltek. Ez 1886-ban történt. 

Azóta is fordultak elő az egyesület életében né-
mely említésreméltó mozzanatok. így például 1892 
93-ban, midőn XIII. Leo püspökké szentelése 50-ik 
évfordulóján Rómában a szegény templomok javára 
egyházi szerelvények kiállítását rendezték. A győri 
Oltáregyesület is résztvett egy misszionáriusi misekész-
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lettel. 1896-ban, a milléniumi évben, a győri Oltár-
egyesület is elzarándokolt Kiscellbe hálakörmenet-
tel és Szűz Mária kegyoltáránál egy szép szőnyeget 
ajánlott a Magyarok Nagyasszonyának föl. 

Az 1898-ik évi kimutatás jelzi, bogy az oltár-
egyesületi tagok száma 1525-re szaporodott föl. A sze-
relvények kiállításánál évről-évre nagyobb fokban 
lehetett tapasztalni az üg3'buzgóságot, a munkaked-
vet, a műízlést. Csak egy úri hölgy, névszerint özv. 
Szilágyi Gáspárné, szül. Kiss Antónia maga 49 kazu-
lát ajánlott már föl az Oltáregyesületnek, jelen év-
ben pedig hozzáméltó leányai Szilágyi és Kijáczné 
úrnők az 50 éves jubileumra az 50-ik darabot, egy 
diszes vecsernyeköpenyben, ajándékozták neki oda. 
Jó, hogy Isten angyalai minden öltést följegyeznek 
az élet könyvébe és Isten mindenért megfizet. Mi 
csak elismeréssel adózhatunk az érdemnek. A höl-
gyek közül igen sok megérdemlette volna a kitünte-
tést, de azt gondoltuk, hogy az elnöknő résztvesz 
mindenki munkájában, azért neki kell elismerésül 
kitüntetést szereznünk. így 1901-ben, midőn az új 
kegyelmesen kinevezett püspök úr még nem fog-
lalta volt el püspöki székét és még Bécsben lakott, 
könnyen szerezhetett neki a nuncius által, kivel Szé-
chenyi, az új püspök, igen bizalmas lábon állott, 
érdemkeresztet. Ennélfogva hozzáfordultunk, ki a leg-
nagyobb készséggel és gyorsan megszerezte neki a 
«Pro Ecclesia et Pontifice» érdemrendet, melyet 
1902. január 23-án tűztünk mellére. 0 ezt nagy öröm-
mel fogadta, az úrhölgyek pedig, mivel fejüket érte 
a megtiszteltetés, azt úgy vették, mintha mindenik 
maga nyerte volna azt meg. 

Legfontosabb mozzanata az újabb korszaknak 
kétségkívül az, hogy Oltáregyesületünket 1896-ban 
bekebeleztük a római Via Nomentana 4. szám 
alatt az Örökimádó apácáknál levő törzstársulatba. 
Mecun Anna grófnő ugyanis látván az Örökimádás 
társulatának rohamos elterjedését, nem akart a kez-
dett úton megállapodni, hanem fellegzőbb ösvé-
nyekre lépett. Azt vélte ugyanis, hogy szilárdabb ala-
pokra fekteti az Örökimádást és a szegény templo-
mokat segélyző társulatot, ha egyszersmind egyházi 
nőrendet is alapít, melynek tagjai a rendes három 
szerzetesi fogadalom mellé leteszik a szegény temp-
lomok segélyezésének fogadalmát is. E szándékát is 
P. Boone-nal tudatta és ennek helyeslését is tőle 
kinyerte. Ennek folytán, már 1853-ban alapszabályo-
kat is dolgozott ki. Sok jámbor hölgy megígérte neki, 
hogy ha ez alapszabályok egyházi jóváhagyást nyer-
nek, majd csatlakoznak hozzá. Az egyházi jóváha-
gyás 1856-ban bekövetkezett. A rend megalakult és 
szintén gyorsan elterjedt Brüsszelben, Watermael-
ban, Genfben, Lüttichben, Antwerpenben, Rotterdam-
ban, Londonban, Münchenben. A központi ház pedig 
Bómában van. XIII. Leo a Szent-Búcsuk-gyülekeze-
tének 1879. február 1-én kelt határozatával megen-
gedte, hogy az Oltáregyesület törzsszéke Brüsszelből, 

mint alapító helyéről, Rómába tétessék át az Örök-
imádás fönntnevezett kolostorába. Ennek kapcsán 
meghagyta Őszentsége, hogy a belgiumi és a római 
társulat egyesítessék és az Örökimádásról és a sze-
gény templomok segélyezéséről vegye nevét. A római 
törzstársulatba bekebelezett társulatok részesülnek a 
főtársulat összes lelki javaiban. 

Mintha a bölcs pápa, XIII. Leo, csak azt várta 
volna, hogy a győri Oltáregyesület is be legyen e 
törzstársulatba kebelezve, már a következő 1897-ik 
évben kiadta örökemlékezetül a «Providentissimus 
Deus» kezdetű brevéjét, melyben elpanaszolja, hogy 
a békének ádáz gyűlölői mennyire üldözik, bántal-
mazzák az igaz hitet; de a keservek közt édes vi-
gasztalást merít abból, hogy a fölöttünk őrködő 
Gondviselés támaszt mégis jámbor, nemes lelkeket, 
kik mint a széltében elterjedt Úr Jézus szentséges 
Szive, a boldogságos Szűz Mária és az ő jegyese 
szent József társulatainak tagjai nemcsak saját lelkük 
údvét munkálják dicséretesen, hanem egyszersmint 
mint az igaz hitnek védői is lépnek föl. Mindazon-
által mégis legnagyobb örömére az szolgál, hogy az 
Oltáregyesületek nagy tömegekben sereglenek össze 
nagyvárosokban, hogy hitüket a legfölségesebb 01-
táriszentségben az egész világ szine előtt megvallják. 
A hitnek ilyetén nyilvános megvallását az Oltári-
szentségben a pápa a hit összfoglalatjának : summa 
religionis mondja. Ő lévén az élet forrása, az a jó 
kovász, mely az ősi hitet föleleveníti. Midőn őt dia-
dalmenetben nagy világvárosok utcáin körül hor-
dozzák s trónját az ég királyának a föld lakói közt 
is mindenütt fölállítják, megszilárdítják. Hogy pedig 
e nemes törekvés állandó legyen és célt érjen: indít-
tatva érzi magát őszentsége, hogy valamint már előbb 
égi nemtőt jelelt ki a tudományokat szomjúhozó 
ifjúságnak nagyobb előmenetele eszközlésére Angyali 
szent Tamásban: a szeretet műveiben buzgólkodók-
nak, Páli szent Vincében, a betegeknek s ápolóiknak : 
L. szent Kamillban és Istenes szent Jánosban: úgy 
kívánt hathatós szószólót és égi védőpaizst nyújtani 
az Oltáriszentség tisztelőinek Raylon szent Paszkál-
ban. Ót egész életében a legméltóságosabb Oltári-
szentség iránt való buzgó áhítat, mély tisztelet, 
forró szeretet és élő hit tüntette ki. A pápa talált 
volna a szentek között királyokat, mint pl. szent 
Lajos francia királyt, királyi szűzeket, milyen volt 
b. Árpádházi Margit, áldozó papokat, milyen volt 
Regis szent Ferenc, kik átszellemült áhítattal tisztel-
ték az Úr Jézust az Oltáriszentségben, hogy őket e 
fontos áhitatgyakorlatban mintaképül és védőpajzsul 
nekünk adja. De ő épen e nagy szentet azért állí-
totta szemünk elé, ki igen alacsony földmíves-mun-
kás szegény családból származott. Ezáltal azt akarja 
bizonyítani, hogy arra, hogy Jézust az őt megillető 
hódolattal tiszteljük az Oltáriszentségben, nem szük-
ség nagy tanultság, sem magas rang; szent Paszkál 
még csak iskolába sem járt. Ó csak magánszorga-
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lomból tanult meg írni, olvasni. De a római vér-
tanuk könyve azt a jellemző fényvonást jegyzi meg 
róla, hogy ő csodás ártatlansággal és alázatossággal 
ragyogott. Tudjuk az Úr Jézus szavaiból s tetteiből, 
mennyire szereti ő az ártatlanságot és alázatosságot. 
Mennyire kitüntette emiatt szent János evangélistát, 
kit keblére ölelt, kinek égi titkokat nyilvánított ki. 
így szent Paszkál is a hit fényénél oly világosan 
fölismerte Krisztust az Oltáriszentségben, mintha őt 
szinről-szinre látta volna. 0 egészen átérezte az Úr 
Jézusnak abban áradozó szeretetreméltóságát, miért 
is szerfölött vonzódott hozzá, mint szive igazi mág-
nesához. Ennélfogva már ébredésekor első gondolata 
volt az imádandó Oltáriszentség, azért hajnali ha-
rangszóra, sokszor az ég első pirkadását megelőzve, 
sietett a templomba a tabernakulum közelébe, hogy 
szive háláját, imádását az Úr előtt az angyalokkal 
vetekedve kiöntse, szivét-lelkét, minden érzését és 
érzetét neki átadja, visszavonhatlanul magát iránta 
lekötelezze. Ahol az embernek a kenyere, olt a szive. 
Akit igazán szeretünk, annak közelében szívesen tar-
tózkodunk. Attól nehezen válunk el, csak ha a köte-
lesség ezt parancsolja, távozunk tőle, arra hallgatunk, 
így hívta Paszkált is rendes foglalkozása, mert fia-
talabb éveiben juhpásztor volt, a mezőre, legelőre; 
de ő ott is Isten szeme előtt jár t . Ott is a madár 
éneklése, a szél siivöltése, a szellő zizegése, a gabna 
vagy fűszál lengése, egyaránt a teremtő fölségére 
emlékeztette őt ; kivált, ha Úrfölmutatáskor a templom 
harangja megkondult és őt a szenttitokra emlékeztette, 
akkor térdre borult azonnal és a szentostyában az 
égből hozzánk leszálló Istenfiát mindenkor a leg-
nagyobb buzgósággal imádta. Egy izben ekkor szelid 
fény jelent meg előtte s mindegyre magasabbra 
szállva, szemeit az égre irányította. Megnyílott most 
az ég előtte és két angyalt látott, amint egy ú rmu-
tatót a szent ostyával hordozva előtte letette, hogy imá-
dását buzgóbban, mintegy szinről-szinre az Úr előtt 
végezhesse. E látomás többször ismétlődött előtte; 
miért is kenyéradó gazdája hasztalan kínálta meg 
őt azon jóval, hogy őt örökbe fogadja, ő ugyanis a 
legjobb részt választotta, a szigorú rendszabályt kö-
vető ferencesek rendjébe lépett és fölkiáltott : az én 
sorskötelem jelesre esett, mert mim van a földön és 
mit kívánok az égben: te vagy Úram az én osztály-
részem mindörökké. Az ő hite az evangéliumra s 
az egyház erre volt alapozva. Úgy látta, imádta az 
Úr Jézust az Oltáriszentségben, mint az evangelium 
s az egyházi év neki előadta. Mihelyt a rendbe lé-
pett, fölajánlották neki az alkalmat, hogy magát a 
papi rend fölvételére előkészítse ; de alázatossága 
jobbnak vélte csupán atyafiállapotban Istenének s 
rendjének szolgálni. Azért az ajtóőr szolgálatával 
bízták meg, amivel ő nagyon meg volt elégedve, 
mert neki többnyire sok alkalmat nyújtott az Oltári-
szentséget imádni, mikor az ajtót kevésbbé nyug-
talanították, és a szegényeknek alamizsnát oszto-

gatni. Mikor ez utóbbi foglalatosságában némelykor 
kiadásait sokallották s figyelmeztették, hogy a sze-
gények közt is vannak érdemetlenek, ő így vála-
szolt: lia én a szegények közül egyet segély nélkül 
elbocsátanék, nem tudhatom, hogy nem-e épen az 
Úr Jézust bocsátottam-e el vigasz nélkül? 

Alázatosan, vidáman viselte el az élet minden 
próbáitatásait. Midőn egyizben a tartományi főnök 
Barcellonából Párisba küldötte az általános rendi 
főnökhöz, természetesen sem léghajón, sem önmozgó 
gőzösön nem mehetett, hanem csak az apostolok 
lovain indult. Történt, hogy Orleans vidékén a hu-
genották körébe jutóit, kik rögvest azt kérdezték 
tőle : mi a hite az Oltáriszentségről ? 0 nyiltan azon-
nal megvallotta, hogy az Úr Jézus az Oltáriszentség-
ben csak oly bizonyosan jelen van istenségével és 
emberségével, mint az égben. Mire elkezdették őt 
ütlegelni s fogas kérdésekkel ostromolni. De, aki 
nyitva látta az eget, mint egykor szent István vértanú, 
mindenre megfelelt. Mire kövekkel kezdették őt ha-
jigálni, de Isten őt csodálatosan kimentette. 

0 e kegyetlenség elviseléséből, mint arany a tűz-
ből, sérelem nélkül jött elő és mint tisztult lélek 
méltó volt az égre. 

Midőn megtudta halála közel voltát, nem riadt meg, 
hanem öröm ujjongásba tört ki, akikkel csak talál-
kozott, azoktól örömkönnyek közt, őket átkarolva, 
búcsúzott el. Boldog ember, aki a kísértést kiállja, 
mert lia hűnek találtatik, elnyeri az élet koronáját, 
melyet Isten az őt szeretőknek igért. Szent Jakab 1, 12. 

Isten hű szolgáját, ki a kicsinyben hiv volt, nagy 
dicsőségbejuttatta, őt még halála után is megdicsőí-
tette. Mert midőn érte a gyászisteni szolgálatot vé-
geztek, Úrmutatáskor szemeit kétszer felnyitotta. 

Ha akarjuk e nagy szentnek életünkben s halá-
lunkban tapasztalni hathatós pártfogását, igyekezzünk 
követni erényeinek példáját. Legyünk buzgó imádói 
az Oltáriszentségnek. 

Úr Isten, ki gyarlóságunk folytán látod a mi ál-
landó fogyatkozásunkat: szenteid példája nyomán a 
te szeretetedre kegyesen gyullaszd föl sziveinket. 

Mohi Antal dr. 

lerísz tus halálának áldozati jellege. ou 
Az orthodox iskola elismeri, hogy Krisztus a ke-

reszten az emberiség megváltására áldozatot mutatott 
be, de ennek az áldozatnak magyarázatában helyen-
kint ugyancsak zavaros, mondhatni érthetetlen foga-
lomhasogatásokban tetszeleg. Gess, akit a legujabbkori 
lutherizmus egyik legnevesebb theologusának tartanak, 
még teljesen katholikus gondolatokat penget ugyan, 
midőn Krisztus urunk halálában «Istent dicsőítő 
szenvedést» lát, mely az emberiségért hathatósan 
közbenjárt.1 Nem más ez, mint annak elismerése, 

1 Christi Person und Werk Bd. III. 
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hogy Krisztus halála mindenekelőtt szabad, Isten 
dicsőítésére irányuló s ennek révén elégtételt nyújtó, 
Istent megengesztelő, az emberiséget megváltó áldo-
zati tényt jelentett. Hasonlókép beszélnek az egyhá-
zias orthodoxia régebbi s újabb védői: Hengstenberg, 
Sartoris, Wünsche, Bachmann és mások. 

Sokkal jelentékenyebb azonban még az ú. n. 
orthodoxia terén is azok száma, kik az áldozat gon-
dolatát már nem tudják eredeti értelmében fenntar-
tani s Krisztusnál is voltaképeni áldozat nélkül akar-
ják az elégtételt kimagyárázni. így jutnak el a satis-
factio gondolata helyett a satispassio egyoldalúan ér-
telmezett elvére. Krisztus e fölfogás szerint nem any-
nyira eleget tesz, mint inkább «eleget szenved» : el-
szenvedi értünk és helyettünk a minket megillető 
büntetést. Thomasius szerint pl. Isten csak azáltal 
engesztelődhetett meg, hogy az egyetlen ártatlan el-
szenvedte a bún büntetését s ezzel «elismerte az 
isteni igazságosságot és Isten szentségét» ; 1 von Hoff-
mann szerint2 Krisztusnak áldozatos, világmegmentő, 
cselekvő engedelmessége «voltaképen nem engeszte-
lésben áll, hanem az Isten haragjának minket helyet-
tesítő csillapításában, tartozásunk helyettesítő törlé-
sében, adósságlevelünk helyettesítő kiegyenlítésében 
s a minket illető büntetésnek mihelyettünk való el-
viselésében», miként e nézetet Delitzsch Ferenc 3 

helyeslőleg összefoglalja. Frank szerint is abból áll 
a Krisztus halálában nyújtott megváltás magyarázata, 
hogy általa megszűnt az a «feszültség» Isten és az 
ember között, melyet a bún okozott s melyet Isten 
haragjának szoktunk nevezni.4 Kissé homályosabban 
ugyanezt mondja Philippi is: ami extenzive végtelen 
büntetésünk helyett Krisztus a kereszten «intenzive 
végtelen büntetést» (?) vett magára, a bűnnel mint 
bizonyos értelemben «Isten halálával» a kereszten 
egy másik «Isten halálát» állította szembe, miáltal 
Isten kegyelme és igazságossága egymással kiegyen-
lítődtek.5 Hasonló véleményen vannak Kahnis, Vil-
mar, a nagytekintélyű Luthard s mások. 

Ezek a fölfogások, mint első pillanatra látható, 
elsősorban nem az embert, hanem Istent tartják an-
nak, aki megváltásra, a bűn által benne előidézett 
diszharmónia megszüntetésére rászorul; bennük, mint 
a szintén protestáns Schweizer Elek helyesen meg-
jegyzi, Krisztus halála nem annyira az embert, mint 
inkább Istent váltotta meg. 

A theoszofista Beck6 s az eklektikus Dorner 7 

szintén abban látják a megváltást Krisztus halála 
által, hogy benne Krisztus «magára irányította a bün-

1 Das Bekenntnis der lutherischen Kirche von der Ver-
söhnung etc. 

2 Der Schriftbeweis, Bd. II. 
3 Schlussbetrachtungen zum Hebräerbrief, Kommentar. 
4 System der christlichen Wahrheit 199. 
s J. h. 28. 
6 Die christliche Lehrwissenschaft I. Teil. 
7 System der christl. Glaubenslehre Bd. II. 

tetést; áldozatnak ezt a helyettesítő szenvedést csak 
annyiban nevezhetjük, amennyiben Krisztus az ő 
szenvedésében «mindent elfelejtett és mindent oda-
áldozott, kivéve szeretetét» (?) 

«Jézus elviselte a mi büntetéseinket — mondja 
Cremer E.1 — ez azonban nem annyit jelent, hogy 
teljességgel azt viselte el, amit nekünk kellett volna 
viselnünk, hanem hogy az ő halálát, úgy, ahogy van, 
a mi bűneink büntetésének kell tekintenünk.» Isten-
nek Krisztusban a mi terheinket magára kellett ven-
nie, mert «csakis a más terheinek viselésében van 
megadva a közösségi viszony jogosultsága» és csakis 
«azáltal állhat elő az emberiségnek Istennel való 
tökéletes közössége, hogy előbb Isten is teljes közös-
séget állít elő az emberiséggel.» Krisztus szenvedése 
pedig, mellyel büntetésünket törlesztette, «az ő isten-
emberi voltánál fogva bir azon egyedülálló jelen-
tőséggel, hogy nem puszta vértanúság, hanem egy-
úttal áldozat is» (?) 

Mint látjuk, a fogalmak és világos gondolatok 
helyét egyre bővebb mértékben kezdik a virágos, 
képletes, de igaz tartalmukban alig érthető szavak 
elfoglalni. A fogalomzavar pedig még egyre növekvő-
félben van. 

Kahler azt hiszi, azzal magyarázhatja meg a 
Krisztusban működő megváltói tény hatóerejét, hogy 
általa Isten a bűnös ember tartozását kellőkép «ér-
vényre juttatta ; »2 Martensen szerint Krisztus annyi-
ban megváltónk, amennyiben halála a bűnnel szem-
ben való nagyszerű meghalás ; 3 Menken szerint, 
amennyiben Krisztus e halála «a bűnnek föláldo-
zása és megsemmisítése az emberi természetben ;»4 

Bensow pedig abban látja a megváltást, hogy Krisz-
tus «új emberiséget» teremtett, azaz oly kort nyitott 
meg, melyben Isten már nem kénytelen, mint az-
előtt, haraggal tekinteni az emberiségre.5 Kreibig sze-
rint Krisztus halála úgy Istennek, mint a sátánnak 
legnagyobbszerű megnyilatkozása volt, mely által az 
erkölcsi világrend megzavart egyensúlya s ezzel a 
megváltás létrejött.0 Öttingen határozott s egyenes 
szavakkal ki is zárja a megváltás művéből az áldo-
zat fogalmának azt a jegyét, mely pedig minden 
népek fölfogása és nyelvhasználata szerint a leg-
lényegesebb benne: az istentiszteletjegyét; kijelenti, 
hogy Krisztus engesztelő halálában nem Isten dicső-
ségének helyreállításáról van szó, mert hiszen Krisz-
tus meggyilkolása csak nem gyarapíthatta Isten dicső-
ségét (1), hanem csak arról, hogyan állította helyre 
a «világ normális viszonyát Istenhez», hogyan győzte 

1 Die stellvertretende Bedeutung der Person Jesu Christi, 
116., 168., 174., 149, 152. stb. 

2 Zur Lehre von der Versöhnung 367. stb. 
3 Dogmatik §. 157., 158. 
4 Schriften Bd. VI. 399. s k. 
s I. h. 276. stb. 
6 Die Versöhnungslehre auf Grund des christl. Bewusst-

seins, 
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le bennünk az Istentől való huzódozást (unsere Got-
tesscheu) s hogyan hidalta át a mi bűnös öntuda-
tunkban azt az űrt, melyet a bűn köztünk és Isten 
között szakasztott.1 

E magyarázatok teljesen alanyelvi elemei már 
nagyon is emlékeztetnek a racionalista fölfogásokra; 
teljesen racionalista vizeken úszkál a különben mér-
sékeltebb Seeberg R. is, midőn Krisztus kínszenve-
dését csak annyiban tartja megváltásunk eszközének, 
amennyiben az Istenember halála, jobban mondva, 
az Istenember halálának a gondolata tisztító és föl-
emelő hatással van a vétek öntudatától lesújtott 
szivekre.2 

Ennyi elég a «konzervatív» protestáns dogma-
tika álláspontjának jellemzésére; talán sok is, tekintve 
azt a körülményt, hogy ez az irány ma már a pro-
testantizmus belsejében is egyre veszti a jelentőségét. 
Túlmesszire vinne, ha az e nézetekben terpeszkedő, 
nagyzó szóáradatokban a fogalomzavar helyreigazí-
tását egyenkint megkisérlenők; emellett puszta lo-
gikai hibák megbélyegzése igen kevéssé viszi előbbre 
a pozitív tudományos kutatást. Összefoglaló jellemzésül 
csak annyit mondhatunk róluk, hogy legfőkép a 
logikai szabatosságnak vannak hijával s a végnél-
küli illusztrálás helyett jobb volna, ha protestáns-
orthodox iróink mindenekelőtt világosan körülírnák 
s meghatároznák azon fogalmakat, melyeket mind-
valamennyien úgyszólván minden lapon használnak, 
de csaknem valamennyien más-más értelemben. 
A zavaró kétértelműséget, melyet az enemű fejtege-
tések által maga az író okoz, az olvasó kénytelen 
magával vinni az egész fejtegetésen át, anélkül, hogy 
az író a homályt eloszlatni csak megkísérelné is. 
Nem is csoda, ha aztán egyik felfogás sem foglalhat 
teret; mindenik csak arról győzi meg az olvasót, 
hógy az író igy fogja föl a dolgot; hogy a valóságot 
melyik felfogás közelíti meg legjobban, arról édes-
keveset tudhatunk meg. A scholasztikai gondolat-
szabatosság és fogalomelemzés elvetése, a disputáló, 
szillogizmusi formákkal ellenőrzött és fegyelmezett 
módszer hiánya kegyetlenül megboszulja magát. 

Bangha Béla S. J. 

Jldminisztrátor-e vagy parochus? 
A lelkek üdvének eredményes munkálásához 

föltétlenül szükséges, hogy a lelkipásztor necsak ideig-
óráig legyen egy község, vagy város lelki ügyeinek 
vezetője, hanem minél tovább, esetleg haláláig. Ha 
a lelkész tudja, vagy legalább úgy véli, hogy csak 
rövid pár évig lesz a jelenben rábizott hívek lelki-
pásztora, okosan oly munkába nem foghat, mely 
terjedelmesebb megalapozást, ennélfogva hosszabb 
időt igényel. Mert hiszen megeshetik — s ez a gondo-

1 Lutherische Dogmatik, 208. s k. 
2 Die Grundwahrheiten der christlichen Religion, 

122-130. 

lat állandóan ott kisért mögötte — hogy mikor ép 
legerősebben benne van a munkában, elmozdíttatik. 
Hogy pedig utódja be tudja-e fejezni, amit ő meg-
kezdett, nagyon kétséges, sőt legteljesebb mértékben 
valószínűtlen. Már pedig máról-holnapra, tervnélkül 
lelkipásztorkodni, különösen a mai időben, mikor 
csakis az eddiginél jóval intenzívebb pasztoráció 
állhatja meg helyét, teljesen lehetetlen. Ha a lelki-
pásztornak annyi ideje sincs, hogy a helyi viszo-
nyokat, a hívek szükségleteit, jó és rossz szokásait 
megismerje, eredményes munkát tőle senkisem várhat. 

Ez a tapasztalati igazság vezette a trienti zsina-
tot, midőn elrendelte, hogy a püspökök «distincto 
populo in certas propriasque paroecias, unicuique 
suum perpetuum peculiaremque parochum assignent».1 

Hogy ezen elv az életben megvalósuljon, az 
egyház a lelkipásztornak állandósítására határozott 
törvényeket és intézkedéseket hozott. Kötelességévé 
tette minden plébánosnak, hogy kinevezése után két 
hónapon belül javadalmába való beiktatását püspö-
kétől kérelmezze, mit a főpásztor kánoni ok nélkül 
nem tagadhat meg.2 A beiktatás (installáció) jogi 
eredménye az elmozdíthatlanság (inamovibilitas), 
mely szerint, ha a parochus javadalmát három évig 
békében birtokolta, csakis rendes pör út ján (via 
processus canonici), nem pedig rövid úton (via admi-
nistrativa) mozdítható el.3 

A parochusoknak ez a beiktatása biztosítja egy-
részt a lelkipásztor érdekét, másrészt különösen a 
hívek lelki javát, mely állandó lelkész nélkül szinte 
elképzelhetetlen. 

Századokon keresztül így volt ez az egész kath. 
egyházban s — itt-ott némi jentéktelen változtatás-
sal — így van ma is. Az általános szabály alól 
azonban idők folyamán történtek kivételek. Az elté-
rések kétféle természetűek : 

aj Franciaországban a nagy forradalom idején 
szekularizálták az egyházi javakat ; kárpótlásul állami 
fizetést adtak a parochusoknak, de csak oly közsé-
gekben, hol a hivők száma legalább hatezer volt; 
az állam a kisebb községek lelkipásztorainak fizetést 
nem adott, hanem azok ellátását a püspökökre bízta. 
Ezek az utóbbi lelkészek (parochi succursales, desser-
vants), megfelelő anyagi javak hiánya miatt, eleinte 
úgy szerepeltek, mint a plébánosok helyettesei; 
nem rendelkeztek rendes joghatósággal, egyházuk 
nem volt rendes plébánia, ők maguk bármikor «ad 
nutum episcopi», a püspök tetszése szerint elmozdít-
hatók voltak. Később ezen «ecclesia succursalis»-ok 
valóságos plébániák lettek, lelkészeik saját jogon 
gyakorolták a lelkipásztorkodást, de továbbra is 

1 Cone. Tried. Sess. XXIV. c. 13. de reform. 
2 Const. Pii V. «In conferendis» 18. Mart. 1567. 
3 «Si quis quaecunque bénéficia ecclesiastica . . . ex quovis 

titulo . . . per triennium pacifice possede r i t . . . super eisdem 
beneficiis taliter possessis niolestari nequeat». Reg. Cancell. 
Ap. §. 36. 
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elmozdíthatók maradtak. Ily lelkészek voltak több 
helyen : Belgiumban, Hollandiában,Írországban,Észak-
Amerikában is, mindenütt a körülmények kényszerítő 
nyomása miatt. 

A püspökök, bárcsak igen ritkán mozdították 
el e desservant-okot, érezték, hogy itt a törvénytől 
s az általános szokástól jelentős eltérés van, azért 
több alkalommal és oly hangon,1 melyből szinte 
kiérzik a lelkiismeret szava, kérdést intéztek Bómához : 
vájjon türhető-e ez az állapot, megengedhető-e, hogy 
több lelkész «ad nu tum amovibiliter» legyen alkal-
mazva? A pápa a kényszerítő körülményeket2 meg-
fontolva, jóváhagyta e püspökök eljárását, de figyel-
mükbe ajánlotta, hogy ezen jogukkal mindig «pru-
denter ac paterne utantur». 

b) Voltak azután némely helyen energikus püspö-
kök, kik alkalmatlannak találták azt a valóban hossza-
dalmas, körülményes eljárást, melyet a kanonok az 
installált plébánosok esetleges elmozdítására előírnak 
s azt tartván, hogy «non sacerdoti parochia, sed 
parochiae sacerdos quaeritur», a nehézségeket ügy 
vélték megoldani, a netalán előforduló kellemetlen-
ségeket úgy gondolták megelőzni, hogy egyszerűen 
nem installáltatták lelkészeiket, hanem ú. n. admi-
nisztrátorokat (curati) alkalmaztak. Támaszkodtak a 
trienti zsinatra, mely elrendeli ugyan, hogy a lelkész 
«perpetuus» «inamovibilis» legyen, de kivételesen 
eltűri, hogy a püspök szükség esetén elmozdítható 
lelkészeket is alkalmazhasson.3 Bátorította őket, hogy 
nincs egyetlen egyházi törvény, mely ezen eljárá-
sukat egyenesen elitélné ; hogy Róma tűrte a helyze-
tet s az a mondás, hogy: salus animarum suprema 
lex esto. Az egyházjogászok azonban mindenkor hatá-
rozott abuzusnak mondották ezt az állapotot, mert 
hiszen meglevő, érvényes törvénybe ütközött, — s még 
azok is, kik tűrhetőnek vélték, csak kivételes, ritka 
körülmények között tartották megengedhetőnek s a 
rendszeresítés ellen ők is tiltakoztak. 

Szinte ezen állapotok orvoslására, de föltétlenül 
a kánonok pótlására jelent meg 1910. augusztusában 
a «Maxima cura» kezdetű pápai dekrétum, mely a 
plébánosok elmozdítására új törvényeket hozott és 
a fenntiek tekintetében tiszta helyzetet teremtett. 

Említettük már, hogy az installált plébánosoknak 
rendes kánoni per út ján való elmozdítása igen 
hosszadalmas, a gyakorlatban sokszor meg nem 
felelő. Azért, már eddig is, lia a plébános bármi 
okból magát plébániáján lehetetlenné tette s a lelkek 
üdve a gyors elmozdítást követelte, a püspökök rövid, 
közigazgatási úton (via oeconomica)4 elmozdították 

1 V. ö. a lüttichi püspök levelét XVII. Gergely pápához. 
Kirchenlexicon III. 1541 és 1542. 1. 

2 « . . . Universae rei, de qua in praecibus, ratione mature 
perpensa, gravibus ex causis animum suum moventibus.. .» 

3 « . . . aut alio utiliori modo, prout loci qualitas exe-
gerit, provideant (episcopi)» sess. XXIV. c. 13. de reform. 

1 «Iudex litem quantnm poterit faciat breviorem, excep-

az installált parochusokat is. Ezt az eljárást azonban 
a kánonok nem írták körül pontosan ; ezért volt 
szükség a «Maxima cura»-ra, mely e fontos ügyben 
határozottan, az eljárást pontosan megadva, intéz-
kedett. 

Nem szól a dekrétum a rendes kánoni per útján 
való elmozdításról, mert hiszen nem itt kellett hiányt 
pótolni. 

A közigazgatási úton való eltávolításra nézve 
— főbb vonásokban — a következőleg rendelkezett: 

A remotio oeconomica-ra kilenc eset adhat okot : 
1. elmebetegség; 2. tudatlanság; 3. vakság vagy 

süketség, ha nem is örökös, csak hosszab ideig tartó ; 
4. a nép gyűlölete, mely esetleg ugyan igaztalan és 
nem általános, de a plébános további üdvös munkás-
ságát lehetetlenné teszi; 5. a plébános jó hírnevének 
elvesztése, ha saját hibáján kívül történt is; 6. a paro-
chusnak valami oly bűne, mely még nem jutott ugyan 
nyilvánosságra, de ha kiderülne, nagy botránnyá 
kavarodhatnék; 7. a plébániai javadalom rossz keze-
lése ; 8. a szoros kötelességek elhanyagolása ; 9. a püspök 
rendeletei iránt való engedetlenség. 

Ha valamely ily eset áll fönn, akkor a püspök 
magához hivatja az ezen célra előbb kinevezett állandó 
bizottság (consultores parochi) két tagját, előadja 
nekik az ügyet (can. 8.) s az ő beleegyezésük (can. 
9. §. 2.) után írásban (can. 10. §. 1.) felszólítja a 
plébánost a lemondásra, megjelöli az okot is; egyben 
tudatja, hogy ha tíz nap alatt be nem adja lemondását, 
sem az ellene felhozott vádak alól magát tisztázni 
nem tudja, elmozdíttatik (can. 10. §. 4.) 

Ha a parochus bizonyítani akarja, hogy a fel-
hozott vád hamis, tanúkat is állíthat (can. 15.), bár 
a tanúk kihallgatása a szokott nyilvános forma nélkül 
történik (can. 16). 

Ha a plébános nem tudja magát igazolni és a fő-
pásztor s a két konzultor titkos szavazattal, szótöbb-
séggel (can. 19.), az eltávolítást határozzák el, a döntést 
azonnal tudtára adják a plébánosnak, nyilvánosságra 
azonban nem hozzák, mert a parochusnak joga van 
a határozatot megfelebbezni (c. 21.). Felebbezés esetén 
a püspök s a két plébános-konzultor újból átvizs-
gálják az ügyet (c. 24.) s lia ismét az elmozdítás 
mellett döntenek, további felebbezés nem lehetséges 
(c. 25.). Az így elmozdított plébános vagy más helyen 
lesz lelkész, vagy pedig nyugdíjba megy. 

íme a rövid, a dekrétumban pontosan körülírott 
új eljárás. A püspökök most már nincsenek kény-
szerítve, hogy a régi, körülményes, lassú kánoni pert 
alkalmazzák, mely csak oly vétségek esetén, mint pl. 
a lopás, ölés, concubinatus, hamis eskü, a residentia 
törvényének megszegése stb. volt megindítható — s 
így mondhatni tehetetlenül nézzék a lelkek vesztét; 
vagy a másik, szinte statariális eljáráshoz folyamod-

tiones, appellationes dilatorias. çt frustratorias repellendo». 
(S. C. C. 23. Maji 1889.) 
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janak, mely a szükséges formaságokat nélkülözve, 
esetleg igaztalan, önkényes ítélethozatalra adhatott 
alkalmat. Nincsenek most már a püspökök arra 
sem kényszerítve, hogy egyik eljárást sem kedvelvén — 
egyszerűen úgy oldják meg a kérdést, hogy nem-
installált plébánosokkal, administrátorokkal töltsék 
be a plébániai javadalmakat. A «Maxima cura» pontról-
pontra felsorolja az elmozdításra szükséges összes 
lehető okokat s oly egyszerű, rövid eljárást ad, hogy 
az ezen adminisztrátoroknál szokásos, bár eddig is 
nagyon ritkán s megfontolva tett «ad nutum» elmoz-
dítás minden elképzelhető előnyeit magában foglalja 
s ami fő, az egyháznak nemcsak szelleme, hanem 
törvénye szerint való. 

A legfontosabb azonban, hogy a «Maxima cura» 
30-ik kánonja kimondja, hogy az új oeconomica 
remotio ezentúl nemcsak az installált parochusokkal 
szemben alkalmazandó, hanem azok ellen is, kik nin-
csenek installálva, ha egyébként plébániájukat önál-
lóan és állandóan vezetik, nevezzék őket vicarii 
perpetui, desservants, curati, administra tores vagy 
bármi néven. A püspök most már ezen lelkészeket 
sem mozdíthatja el tetszésszerinti okból és módon, 
hanem csakis a fenntebb körvonalozottak szerint. 

A «Maxima cura» intézkedései következtében 
tehát nagyon könnyen megvalósítható az egyház 
azon elve, mely az eredményes lelkipásztorkodás 
lehetővé tétele céljából sürgeti a lelkészek inamo-
vibilitasát s nagyon valószínű, hogy az e téren ma 
még előforduló kivételek hamarosan meg fognak 
szűnni. 

Az új törvény nagyon megnyugtató azon lelki-
pásztorokra, kik bármi okból, esetleg egyházmegyei 
szokásból nem iktattattak be javadalmukba, mert 
megszabadultak attól az «atra cura»-tól, hogy leg-
iidvösebb munkálkodásukat ketté vághatja egy eset-
leges áthelyezés; megszabadultak attól a pszicholó-
giailag érthető keserű gondolattól, hogy az állandó-
sítás elnyerése (beiktatás útján) csak különös sze-
rencse, vagy kegy által lehetséges, — mert hiszen 
elmozdíthatóság tekintetében is teljesen egyenrangúak 
lettek az installált parochusokkal. 

De a püspökök is megszabadultak attól a 
kényszerhelyzettől, hogy a törvények elégtelensége 
és hiányossága miatt vagy a lelkek üdvét veszélyez-
tessék, vagy pedig az egyház határozott törvényétől 
eltérve, bármikor elmozdítható lelkészeket alkal-
mazzanak, mit különös pápai jóváhagyás nélkül 
csak nagy lelkiismereti felelősséggel tehettek és 
tettek meg. 

Azt sem lehet mondani, hogy épen a «Maxima 
cura» tette fölöslegessé a beiktatást. Nem, mert erről 
egy szót sem szól. Az installálás kötelezettségét 
előíró egyházi törvény ma is áll, a «Maxima cura» 
az általános vélemény szerint épen ennek a törvénynek 
betartását célozza és mozdítja elő. 

Jogász. 

rz ó-egyptomiak sírépítményeiről (III) 

(Ernst M. RolofT adatai alapján.) 

A XII-ik dinasztia (2000—1788 Kr. sz. előtt) óta 
már nem építettek Egyptom lakói mastabakat. Miként 
a Il-ik dinasztia korában a pyramisok és a körül-
levő mastabak csak az uralkodóknak és az ország 
előkelőinek szolgáltak temetkező helyül, hasonló-
képen a későbbi kor uralkodói és előkelőbbjei is 
építettek pyramisokat, kisebb arányúakat és csak 
téglákból. Az előkelőbbeknek gúlái megkülönbözte-
tésül sokkal hegyesebbek voltak amazokéinál. Ez 
építmények belsejét egy rétegképződésű kupola ké-
pezi, mely alatt ismét egy kvadrát alakú üreget, a 
tulajdonképeni sírt találjuk. A szokásos kultus-helyi-
ségek e korban nem magában a sírépítményben, 
hanem azon kívül, különállón, de alapjában véve 
mégis a sír közvetlen közelében találhatók. E szo-
kásnak illusztrálásához kitűnő példát nyújtanak az 
Abydos melletti, Vl-ik dinasztiabeli sirok, melyeket 
leginkább Osiris-nak, a halottak istenének tisztele-
tére építettek az ország nagyjai. Ugyanezt mutatják 
a Hyksos korabeli sírok is, valamint egy 1908-ban 
Garftrang által felfedezett sírüreg is. 

Igen sok előkelő család a tartósabb sziklasírokba 
is temetkezett. 

Ezek után fejtegetésünk folyamán elérkeztünk 
az egyptomi sirok harmadik válfajához, a sziklasirok 
méltatásához. A sziklasirok keletkezésüket a helyi 
viszonyoknak köszönik. Felső Egyptomban, hol a 
Nílus völgy több sziklás partvidéket érintve folyá-
sában áthalad, már az ország régibb dinasztiáinak 
korában előszeretettel használta fel az arisztokrátia 
e helyeket temetők gyanánt. Ezen szokást pedig 
követték az utódok is. Az egyptomi történet közép-
korában (2000—1580 Kr. sz. előtt) ezen temetkezési 
szokás általános lőn, mivel e korszaknak fő nekro-
polisai (Benihasan, el-Bersche, Assiut és Assuân) 
magaslatokon épülve, s Thebe növekedő politikai 
jelentősége révén (1580—1090 Kr. sz. előtt) az újkor 
uralkodói is átvették ezt a szokást. I. Tnutmosis az 
első uralkodó a XVIII-ik dinasztiából, (1545—1315 Kr. 
sz. előtt), aki sziklasírt építtetett magának. Ezek 
mellett magától értetődik, hogy találunk még számos 
oly sírt a későbbi korokból is, melyeknek díszítése 
és építési formája egyetlen egy sírhoz sem hasonló 
és minden díszítést nélkülöz. 

E síroknak úgy külső, valamint belső alakját 
szemlélve, igen különböző alakot és szerkezetet 
mulatnak, de nagyjában véve mégis a szokásos egyp-
tomi lakóháznak formaérzékét tüntetik fel. 

A sziklasírok rendes körülmények között egy 
nagyobb terjedelmű udvarból, előcsarnokból, széles 
oszlopcsarnokból és egy szűk teremből állanak, 
amelyben rendszerint az elhunytnak szobra állott. 
E teremből nyílott a sziklába vájt, kútalakú verem, 
melyben a sírládába (sarkophag) zárt múmia feküdt. 
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Az említett udvar rendszerint a szabad ég alatt volt 
elhelyezve, mig a többi helyiségek az eleven sziklába 
vájattak. A szobák és folyosók falai, az ú jabb dinastia-
beliekkel szép fejlődést mutatva, mindig díszesebb 
és szebb külsőt öltve magukra fantasztikus festmények 
és domborművek ékítése révén. Az új korban a 
sziklasirok falait leginkább a papi szertartáskönyvek-
ből vett kabalisztikus szövegekkel is díszítették, amelyek 
rendes körülmények között a jövendő életből merí-
tették tárgyukat. («Könyv, amely az alvilág miben-
létéről szól.» — «A kapuk könyve» stb.) így tehát 
ez emlékek mindinkább felvették egy magánjellegű 
szentélynek, vagy emléknek jellegét. Ezt különösen 
az egyes sziklasirokban u. n. «szobor szoba» is iga-
zolja, amely az elköltözöttnek nevezetesebb tetteit 
örökítette meg, dombormű, festmény vagy szobor 
alakjában. A legismertebbek és legszebbek ezen 
magánjellegű sziklasirok között azok, amelyeket Gors-
tang 1902—1904 között Benihasan-ban és Assuan-
ban fedezett fel. Ezek különösen szép építészeti 
formájuk, fontos felirataik és díszes domborműveik 
révén híven megmutatják azon kor műveltségét és 
szokásait. Az ily sziklasirok drágasága miatt magától 
értetődik, hogy csakis a vagyonosabbak építhettek 
ilyeneket. A lakosság többi része, anyagi viszonyaihoz 
mérten, rendszerint csak egy veremalakú mélyedést 
vágott, melyben az elhunytnak koporsóját helyezték, 
e fölé pedig egy égetett téglákból összerakott gúlát 
építettek, melyben a mastabak ismertetésénél említett 
vakajtó helyett, csak egy u. n. «halotti helyet» = fel-
iratokat tartalmazó táblát, helyeztek, ez az elhunyt-
nak legfontosabb származási adatait tartalmazta. 
Ha pedig a lakosoknak anyagi helyzete egy ilyen 
halotti hely építését sem engedte meg, úgy, a thebai 
szentélyekben működő, papok által fenntartott, 
közös sírok egyikét bérelték ki. E helyeken a mú-
miákat ölfa hasáb módjára egymásra rakva kezelték a 
papok. A szokásos halotti szertartásért já ró összeg 
már a fentebb említett bérösszegben benfoglaltatott 
és az ott levők összességeért egyszerre mondatott el. 
A lakosság legszegényebbjei, ebben a korban is, még 
az ezért já ró kiadásokat sem birták fedezni. Egyptom 
újkorában is a szegény, mindenkitől megvetett prole-
tárok, csupaszon, minden takaróponyva nélkül hantol-
ták el halottaikat a közeli sivatagban. Hogy miféle 
vegyes érzelmekkel tekintettek a szegény páriák az 
ország arisztokrátiájának fényes, pompával teli teme-
tési szertartásaira és sírépítményeire, könnyen elkép-
zelhető. Nem egyszer fakadtak ki e szerencsétlenek 
ennek láttára azon igazságtalanságon, hogy mivel 
ők, hibájukon kívül, földhözragadt szegénységben 
kénytelenek élni, az örökélet, illetve a túlvilági élet 
létezése tőlük teljesen megvonatik. 

Az említett sziklasirok nagy kiterjedése éspompa-
hajhászása a XVIII-ik dinasztia kezdetén éri el a 
tetőfokot, midőn ezeket az uralkodók is felhasználják 
temetkező helyül. Miként az előző korokban, ép úgy 

az új kornak uralkodói is lehetőleg elkülönítve óhajt-
ják sírkamráikat építtetni, hogy ezzel is kifejezzék 
az alattvalóknál magasabb származásukat. 

Ott, ahol a termékeny Nilusmenti völgy élesen 
elválni látszik a sivatag végtelenségétől, látható egy 
vadregényességében páratlanul álló sziklavölgy, mely-
nek csupasz oldalai mindinkább szükülni látszanak. 
Ez az úgynevezett «Királyok kapuja, vagy kapui», a 
Bibân el Muluk, mely a tulajdonképen királysírokhoz 
vezet. Minden fantázia nélkül, a «halál völgyének» 
is nevezhetnők azt. Lépjünk be. Vagy egy teljes óra 
hosszat haladunk a tekervényes, absolut terméketlen 
vidéken mély sziklahasadékok közt, ünnepies csend-
ben. Dacára a lépten-nyomon groteszkül váltakozó 
vidéknek, lelkületünkre nyomasztólag hat annak tu-
data, hogy nemsokára az egykor ünnepelt és milliók 
felett tyrannusokként uralkodó hatalmas királyok sírjai 
felé közeledünk. Sehol semmi nyoma a vegetátiónak, 
még egy zöldelő fűszálat, egy vidáman ugrándozó 
és éneklő madarat sem látunk, — a halál birodal-
mában botorkál a Nyugat vándora. Míg ilyen gondo-
latok kergetik egymást agyunkban, azalatt alig vesz-
szük észre, hogy az imént ecsetelt, már -már tűrhe-
tetlen hőséget sugárzó völgykatlan hirtelen meg-
nyillott és magunkat egy kerek völgyben találjuk, 
melynek oldalaiban a királysírok, méhsejtek módjára, 
de rendszertelenül egymás mellé és fölé vannak 
elhelyezve. Eredetileg ezeknek nyílásait szorgosan 
eltüntették az építők. De már az ókorban kirabolták 
ezeknek egy részét a perzsa rablók, akik a titokzatos-
ságot felhasználva, kutattak az azokban elrejtett 
kincsek után. Ebben különösen az arabok nem hagytak 
semmi kívánni valót hátra, sőt túllicitálták régi előd-
jeiket is ebben. Már Strabo korában fosztatott ki e 
sirok nagy része, manapság az ezekhez vezető bejá-
ratok sötét üregei fenyegetően tátongnak a vakítóan 
fehér sziklaoldalról az utazó felé. 

Vagy ötven sírt fedezett fel a legújabb kutatás, 
melyek a könnyebb tájékozódás végett számmal 
vannak ellátva. Ezek között a legfontosabbak: I. 
Sethos (17. szám); II .Bamses (11);II. Amenophis (35); 
V. Bamses (9); IX. Bamses (6); Merenptah (8) és 
I. Bamses (16) sírjai, melyeket a téli hónapok alatt 
legújabban villannyal is kivilágítanak, hogy a bennük 
levőpompásabbnál-pompásabbfestményekésdombor-
művek a gyertya és fáklya koromjától kellőleg meg-
védessenek. 

Mind az ötven sírnak részletes ismertetésébe 
nem bocsátkozhatom e helyen, ez a szakirodalomba 
való, hanem e helyett csak egyet fogok bemutatni, 
mely nézetem szerint a legszebb, legimpozánsabb 
valamennyi között és amely elég tipikus arra, hogy 
ezáltal mintegy mintául szolgáljon a többi sirok leírá-
sánál is. Ez pedig I. Sethos sírja, melyet a szerencsés 
véletlen folytán, (eső következtében beállott föld-
csuszamlás) a XIX-ik század elején fedezett fel ismé-
telten Belzoni, miután már egypár századdal előzőleg 
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kirabolták és ingó drágaságait elhordták onnan. 
Meredek, földalatti lépcsők vezetnek le a szűk folyo-
sóba, melynek bejárata fölött Sethos nevét láthatjuk 
gyűrűbe foglalva; ezen folyosót elhagyva, egy lanká-
san ereszkedő, 10 méter hosszú és 3 méter széles 
előcsarnokba jutunk, mely egy másik kapuhoz vezet. 
Ennek utána ismételten lépcsőkön haladunk lefelé, 
melyeknek végén ismételten lankás folyosófélén végig-
menve egy kisebb szobába érünk, mely mögött, két 
lépcsőt érintve, négy oszlop által alátámasztott nagy 
terembe érünk, melynek falait színpompás festmények 
ékítik. Ismételten négy lépcsőfokon felfelé haladva, egy 
nagyobb terembe jutunk, melynek menyezetét két 
oszlop tartja. Miután ez semmiféle kijárattal nem 
bír, kénytelenek vagyunk visszafordulni az előbb 
emiitett négy oszlopos terembe és ezen végig menve, 
egy nagy, lépcsőzetes folyosón áthaladva, egy mélyebb 
fekvésű helyiségbe jutunk, ezt is elhagyva, több 
folyosó, kapu, lépcsőn mindig lefelé tartva, végre 
egy hat oszlop által alátámasztottt terembe érünk, 
melynek két oldalán még egy-egy mellékhelyiség is 
látható. E helyiségből négy folyosó vezet a kupola-
terembe, melyben a király teteme nyugodott alabast-
rom koporsóban. (Ez jelenleg a Britt múzeumban, 
Londonban látható.) E helyiségek falait gazdag s 
díszes, leginkább csillagászati motívumokat eláruló 
festmények borítják. A belépőtől balkéz felé eső, és 
e teremből nyíló kisebb oszlopcsarnok falait borító 
festmények a Napnak viszontagságos pályafutását 
mutat ják a halál birodalmában. Az egész sírépít-
ménynek befejező részét azon négy oszlop által tartott 
csarnok képezi, mely a kupolaterem hátamögött 
emeltetett. E mögött még egy félbenmaradt, kisebb 
terem is látható. A felsorolt helyiségek kerek 100 
méter távolságnyira húzódnak a főbejárattól és vagy 
50 méterrel mélyebben is fekszenek a bejárat talaj-
felszínétől. 

Alig találunk kellő szavakat egy ilyen sír szép-
ségeinek méltatása alkalmával. Ha a megtekintés 
után e helyeket elhagyva, ismételten a napfényre 
érünk, úgy tűnik fel nekünk, mintha egy félórahosszat 
egy egészen más idegen bolygón jár tunk volna. 
A tarka, szines képek, amelyek 3V2 évezredes múlt-
ról regélve a folyosók, termek, falairól barátságosan 
fogadják a látogatót, sokszor alig-alig érthető sym-
bolisztikus értelmükkel valóságosan megbűvölik 
nemcsak a velük foglalkozót, hanem a szórakozás 
céljából utazók ezreit is. A festmények, domborművek, 
csoportozatok jelentőségének fejtegetésébe e helyen 
nem bocsátkozhatom, bármennyire megérdemelnék 
ezek az időt és nyomdafestéket ; ezt egy másik, 
adandó alkalomkor fogom, egy különálló értekezés 
keretében megtenni. Szerény véleményem szerint 
talán azért építették e sírhelyeket a labyrinthushoz 
hasonló módon, mivel nézetük szerint a Nap éjje-
lente ezen helyiségeken szokott átvonulni, hogy 
ragyogásában az elköltözötteknek is legyen része. 

Az előbb emiitett sziklasirokhoz tartozó közös 
halotti templomok rendszerint a Nilusvölgy keleti 
részén terültek el. Ugy a Kurna, Medénat Ilabu menti, 
valamint a hirneves Bamesseum, olyan sirtemplomok, 
amelyek csak a már haláluk után istennek kikiál-
tott uralkodók tiszteletének emlékére emeltettek. 

Stöhr Géza. 

B u d a p e s t . Szerzetesrendünk térfoglalása az ország Egyh 
s z i v é b e n . . . 

A mindenható isteni Gondviselés, amint írva van, r ® 
«ludit in orbe terrarum», játszik a fold kerekségén, króni 
Fölséges intéző kezének hatása és vezetése alatt olyan 
események kapcsolódnak egymásba, amelyek, ha jól 
szemügyre vesszük őket, annak tudatára ébresztenek 
bennünket, hogy itt valóban Isten működik közre Ma-
gyarország javára. «A Domino factum est istud, et est 
mirabile in oculis nostris.» Nem jöhet az, csak Isten-
től s azért csodálatos a mi szemeinkben. 

Vegyük sorba a dolgokat. 
Az «Alkotmánv» szeptember 1-i számában az Isten 

dicsősége s az emberiség jóléte ügyében bámulatosan 
éber és fáradhatatlanul küzdő Miklóssy István főgimná-
ziumi tanár «A magyar tanügy fejlődési iránya» cím 
alatt revelációhoz hasonló leleplező cikkelyt közölt. Mi-
után előadta, hogy Székely Ferenc akatholikus volt 
vallás- és közoktatásügyi ideiglenes miniszter mily vég-
zetes lépést telt a vallásos nevelésügy ellen, mikor a 
«Tanítók Szabad Egyesület»-ének alapszabályait meg-
erősítette s ezzel a «Kelet» című szabadkőműves lap 
vallomása szerint az «Uj Korszak» című nevelés- és 
oktatásügyi szabadkőműves folyóirat «üj» megindítását 
lehetővé és sürgőssé tette : Miklóssy így folytatja éb-
resztő szózatát a keresztény nevelésügy s az ország 
jövője érdekében : 

«Ma, az üj iskolaév első napján — ügymond — 
ezer meg ezer szülő gondol reménykedő lélekkel arra 
az iskolára, amely a jövő nemzedék szivét és eszét mű-
veli. Ugyanakkor már ezrekre megyen a száma azok-
nak is, akik áldatlan kezekkel az iskolai nevelő mun-
kának fundamentumát, a valláserkölcsi alapot tördelik. 
A piszkos vizű áradat eljutott immár minden rendű és 
rangú iskolafajunk küszöbéig. A konzervatív nevelői 
irányzat ellenségei legfőképen a zsidó vallású tanítók 
sorából, az ugyanilyen vallású középiskolai és egyetemi 
tanárok köréből rekrutálódnak. Mögöttük állanak a 
zsidó szabadkőműves páholyok, amelyek nemcsak a 
szellemi irányítást nyújtják, hanem már arról is tanács-
koznak, hogy, anyagi ellenszolgáltatás fejében, a tanító-
ság körében minél több fegyvertársra tegyenek szert. 

A Magyarországi Synibolikus Nagypáholy legutóbbi 
nagygyűlésén is (1912. április) főleg arról volt szó, 
hogy hogyan lehetne a mai konzervatív irányú magyar 
iskolát a szabadkőművesség számára meghódítani. Az 
egyik «ünnepi beszéd» szerint a szabadkőműves pro-
gramm két sarkpontja: az iskola és a polgárság szer-
vezése. «Ezt a két erős fogantyút kemény marokkal 
kell megragadnunk és el nem szabad bocsátanunk, amíg 
ki nem emeltük velük sarkaiból a mostani Maggarorszá-

1 Közlése szept. elejétől tárgytorlódás miatt idáig késett. 
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got. Az oktatás kérdései máris előtérben vannak és úgy 
érzem — mondja az ünnepi szónok — hogy a közel 
jövőben nem lesz kérdés, amely intenzivebben foglal-
koztatná műhelyünket, mint az iskola meghódítása... 
nincs e pillanatban fontosabb kérdés reánk nézve, mint 
az iskola.. .» 

«Kisérjük hát — így végzi Miklóssy ébresztő szó-
zatát — éber figyelemmel a magyar tanügy fejlődési 
irányát és legyünk elszántak és minden áldozatra készek 
a valláserkölcsös nevelés és oktatás védelmében l»1 

Ezt a végzetes, francia állapotokra emlékeztető 
jövővel fenyegető szózatot megelőzőleg és követőleg 
jelentek meg folytatólagosan Bangha Bélajézustársa-
sági atyának «Nagyvárosaink lélekinsége» főcím s pél-
dául : «A lelkipásztorkodás és az új szociális viszo-
nyok», «A nagyvárosi plébániák kiterjedése» stb. 
alcímek alatt oly beható tárgyalású cikkelyek az ország 
szivének, Budapestnek «lélekinségéről», hogy az olva-
sónak szinte borsódzik a háta, ha elgondolja azokat a 
következményeket, melyek a szigorú tárgyilagossággal 
lefestett állapotokból fognak az előttünk fekvő francia 
és párisi fejleményekben rejlő vak és vas következetes-
séggel bekövetkezni, ha a nép s az intelligencia elval-
lástalanodásának idejekorán gátat nem vetünk ! «A ka-
tholikus nagyvárosok a pogány missziók sorsát oszt-
ják». «Afrikai állapotok — lesznek — a katholikus kul-
turvilág közepén!» Párisban, a lelkipásztorilag legelha-
nyagoltabb plébániáinak területén tör ki s lángol leg-
pusztítóbban a forradalmak pokoli tüze stb. 

Ily velőtrázó eseményekről szóló szózatok fölhang-
zása és hangoztatása közben éltük meg Budapest, az 
ország szivének történetében azt a nevezetes s kimond-
hatatlanul örvendetes eseményt, hogy a nagyérdemű 
ciszterci rend, a vértanúság termékeny vérével öntözött 
Szent Gellért-hegy alján, új főgimnáziumot állít, rend-
házzal, templommal, s idővel, internátussal is. Ez az 
intézet erős vára lesz az ősmagyar keresztény istenféle-
lemnek s a belőle fakadó hazafönntartó tiszta erköl-
csöknek ; az ifjúság a keresztény nevelés fönséges áldá-
saiban fog itt részesülni, a főváros katholikus hívei 
pedig, a közvetetlen környékből, oly lelki gondozásban 
fognak a ciszterciták templomában részesülni kezdet 
óta, amilyenben szent Bernát, a «doctor mellifluus», a 
mézesajkú tanító és népnevelő fiai képesek a lelkeket 
részesíteni. 

Szeptember hó 5-én volt, a gimnázium első osztá-
lyának megindításával, az intézet ünnepélyes megnyitása 
a lazarista atyák ménesi-úti gyöngytemplomában Veni 
Sancte-val és a fővárostól átengedett váli-utcai elemi 
és polgári iskola épületében megnyitó iskolai únnepély-
lyel, melyen, az intézet — a Szent-Imre-gimnázium — 
történeti nevezetességű jellegéhez képest, jelen volt Zichy 
János gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter képvise-
letében Erődi Béla dr. fő- és székvárosi tankerületi főigaz-
gató. Az áldásért esdő szentmisét Békefi Rémig dr. 
apátúr, az intézet apostoli lelkű megteremtője, celeb-
rálta, melyen az ö jeles rendi növendékei énekeltek. Az 
iskolai megnyitón négyen szólaltak föl : elsőnek a gim-
názium igazgatója, Bitter Illés, aki Pécsről egy kiváló 

1 Nagy ébresztő, sőt riasztó tény az, hogy az európai török 
birodalom sírját, a legújabb bemutatások szerint, a szabadkőműves-
ség ásta meg. 

keresztény tanférfiú és szociális ember nagyszabású 
programmját hozta magával. Hódolat után a megjelent 
hatóságok iránt ezt a programmot fejtette ki megnyitó 
beszédében : Az új intézet ciszterci szellemben fog mű-
ködni, amely szellem «az ő szebb, jobb embert alakító 
energiájával immár közel 800 esztendeje működik közre 
a magyar faj tulajdonságainak nemesítésén. Szeretet fo-
gadja az új intézetben az ifjúságot s szeretet fogja 
vezetni az isteni és emberi ideálok magaslatai felé azo-
kon az ösvényeken, melyeket liliomok szegélyeznek és 
tulipánok; melyeken a magyar ifjúság példaképe, szent 
Imre herceg járt s melyeken járva, mindenki boldog-
ságára lehet önmagának, hasznára a társadalomnak és 
javára a hazának.» Az igazgató szavai után Gyulai Ele-
mér I. o. tanuló köszöntötte társai nevében az intézet 
alkotó szellemét, az apát urat és akiket ő az intézet 
élére állított, a tanári kart, melynek tagjai az igazga-
tón kívül Mátrai Rudolf, Varga Daniján dr. és Bara-
nvay Jusztin dr., kik kincseket felülmúló paedagógiai 
lelket hoztak magukkal a ciszterci rendnek e drága új 
intézetébe. Erre Békefi Rémig dr. apátúr vette át a szót 
s a nála szokásos, világos és hatásos ékesszólással fej-
tette ki az intézet hivatását s föladatát. Ifjúság és hall-
gatóság, melyben a szülők feltűnő érdeklődéssel voltak 
jelen, lelke mélyén meghatva hallgatta az ifjúság mes-
teri nevelőjének és tanítójának beszédes ajkáról elhang-
zott kenetes szavakat, amelyeknek hatalmas záró ak-
kordja az volt, hogy «legyen tehát e hadsereg (az ifjú-
ság, a tanári kar és a hallgatóságból alkotott) munkája 
győzelem, mely egyértelmű az ifjúság szellemi és erkölcsi 
kiművelésével, a magyar nemzet erejének gyarapodásá-
val és a magyar haza alapjainak megerősítésével». A föl-
szólalók sorát Erődi Béla dr. tankerületi főigazgató 
beszéde zárta be, aki két emlékezetes dolgot domborí-
tott ki, amelyeknek egyike a jelenre, másika a jövőre 
vonatkozott. A jelenre vonatkozólag a főigazgató úr 
örömmel állapította meg azt, hogy az ország szivének 
középiskolái az új ciszterci gimnáziummal számszerint 
25-re emelkedtek; a jövőre vonatkozólag pedig, mi-
után kijelentette azt, hogy a ciszterci rend e legújabb 
térfoglalását lelki örömmel fogadta, a jövőre nézve biz-
tos reményt nyilvánított az iránt, hogy a ciszterciták 
«a nagy eszmékért, Istenért, királyért és hazáért folyó 
harczukban mindig diadalmasan fognak helyt állani». 

Ezzel a lélekemelő akkorddal záródott le a Szent-
Imre-gimnázium szept. 5-iki megnyitó ünnepsége. 

Hogy a királyi főigazgató reménye alapos, kitűnik 
abból, hogy Isten kegyelme a cisztercita-rend léjén és 
tagjain áldásával minden látó ember lelki szeme előtt 
láthatóan ott van. 

Kívánatos csak az, hogy az óriási terhet magára vállaló, 
a magyar székesfőváros javára és érdekében nagy áldo-
zatra induló cisztercita-rend hálás, viszontszolgálatra 
kész elismerésre találjon a főváros intéző körei részéről. 

— y —la. 

Az erdé ly i fe jede le in j o g k ö r e . (1571—1690.) J r o J a , 
Irta Biró Vencel dr. Kolozsvár. 1912. 77. 1. . 

Abban a munkában, mely az egykorú emlékek, 
források, felkutatása alapján igyekszik a hazai múltnak 
igaz képét visszavarázsolni, ez a kis monografia figye-
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lemre méltó helyet foglal el. Forrásul az «Erdélyi Or-
szággyűlési Emlékek» köteteit használja s azokból ál-
lítja össze a volt erdélyi fejedelmek törvényhozó és 
végrehajtó hatalmát, továbbá a külügy és a hadügy, 
valamint a pénzügy és az igazságszolgáltatás terén őket 
megilletett jogokat. 

Persze az életben nem volt az mindig úgy, ahogy 
az irott törvények után következtetni lehetne ; hanem 
a viszonyok s különösen az egyes fejedelmek egyéni-
nisége és hajlamai szerint módosult a törvények vég-
rehajtása is. Mint az már rendes folyamat más nemze-
tek életében is. Hiszen a törvények megalkotására is 
nagy befolyása volt a fejedelemnek. A követeken kívül 
meghivás útján (regalis) olyan többséget szerezhetett 
magának az országgyűlésen, aminőt akart, eltekintve 
attól, hogy a tárgyalandó anyagot is ő tűzte ki. Tehát 
a többségek önkényes előteremtése régi mesterség. 

A szerző szorgalmasan gyűjtötte össze az anyagot 
s jól dolgozta föl ; amit nyújtani akart, azzal valóban 
részletesen ismerkedünk meg írásából. 

Vájjon mikor jön meg már az ideje annak, hogy 
az adatokban, eseményekben és tanulságokban oly 
gazdag hazai egyháztörténelmünket is ilyenféle mono-
gráfiákban feldolgozva olvashassuk? x. 

* 

A s z a b a d k ő m ű v e s s é g t i tkai . Irta: Aczél Gáspár. 
Budapest, 1912, 128 old. Ara 1 kor. II. kiadás. 

A szabadkőművesség ma is csak labirintus a profán 
előtt. De annyira, hogy benne még avval a bizonyos 
fonállal sem lehet eligazodni. S Aczél Gáspár e labirin-
tusban akar bennünket kalauzolni. O szabadkőműves. 
És pedig nem mindennapi buzgósággal megáldva. A köny-
vét is egyenesen azért írta, hogy az utóbbi idők sok 
mindenféle vádjával szemben «igazi világításban» mu-
tassa be a szabadkőművességet és azt a világnézetet, 
amely odabent a páholyokban uralkodik. S így müve, 
ha tudománya miatt nem is érdemel semmi különös 
figyelmet, de annál inkább megérdemli azt, mint kép-
viselője egy ismeretlen és eddig hivatalosan titkolt 
iránynak. 

Szerinte két világnézet áll egymással szemben. A val-
lásos és a tudományos világnézet. Az egyiknek harcvo-
nalában áll az egyház, a másikéban a szabadkőműves-
ség. Béke a keltő között nem lehet. Mert hiszen az el-
lentétek engesztelhetetlen természetűek. 

Minden vallás hittitkokon épül fel. Ezek — sze-
rinte — természetesen csak arra valók, hogy az együgyű 
népet félrevezessék. Semmi alapjuk nincs. Tisztán csak 
arra eszelte ki a lelkiismeretlen papirend, hogy hatalmát 
biztosítsa velük. Holott a tudomány csak száraz, pozi-
tív dolgokat vesz fel. Holmi titkokat nem tűr. S lehet 
reményleni, hogy ezeket a felvilágosodás szelleme, habár 
lassan is, de az álmok és tévedések országába utasítja 
vissza és pedig a feltámadás reménye nélkül. 

A valláshoz természetesen csodák is kellenek. Hiszen 
ezekkel bizonyítja isteni missióját. De ma már mindenki 
tudja, hogy könnyező képek, ráimádkozással egy pilla-
nat alatt meggyógyított, vagy pláne életre hozott embe-
rek nincsenek.Ezteljesen ellenkezik a tudománnyal.«Isme-
reteink mindezen csodákat szégyenletes gyermekmesének, 
többé nem is szent, hanem a legszentségtelenebb csalá-

soknak igazolták, melyeknek még az emlékét is ki kell 
irtani emberi nemünk történetéből. S azért — úgy-
mond — «a katolicizmus története... oly csalások hal-
maza, aminőkhöz hasonlót alig találunk az emberiség 
évkönyveiben». Hogy más vallásrendszerekkel sem állunk 
külömbül e tekintetben: nem szorul bővebb bizonyí-
tásra. 

Igaz, «elvégre is kinek lehet beleszólása abba, lia 
én magamnak fatönkből faragván bálványt, az előtt na-
ponként órákig verem homlokommal a földet, abban 
a hitben, hogy az a fabáb megteheti, amire vágyom,. . . 
avagy ha én pár méteres hosszúságú gyertyát égetek 
szüntelenül egy megrendelésre készült kőszent előtt . . . 
s naponként mormolok egynéhány mondatból álló imád-
ságot?» Az ám, csakhogy a vallás tovább merészel. Ká-
ros hatásaival átszövi az egész közéletet. Mindenütt ott 
van és mindent megmételyez. «Megfertőzteti már a gyenge 
gyermeki lelkeket, szemenszedett hazugságok, a leg-
körmenfontabban kieszelt tévtanok ráerőszakolásával 
embert ember ellen uszító, hamis életelvek elsajátításá-
va l . . . Ma is állam akar lenni az á l lamban. . . országok, 
népek fölött szeretne dönteni . . . állati sorba kívánja 
kényszeríteni a szerinte is Isten képére teremtett embert, 
hogy ez által parancsai vak eszközévé aljasítsa l e . . . 
Kimisézi a szegény nép filléreit s a tudásnak még pis-
logni kezdő fényét is kioltja a lelkekből... improduktiv 
elemek hatalmi érdekeinek megvédésére... a telhetetlen 
papirend ténutarlására . . . szolgál. . . A történelem tanú 
rá, hogy az egyház nyomán mindenütt vérpatakok foly-
tak, máglyaláng és hóhérbárd villogott, országok pusz-
tultak, népek satnyultak el, vagy sülyedtek baromi igába». 
«S kell-e bizonyítani, hogy ahol a klerikális reakció 
megvetette lábát: országok, nemzetek pusztultak el, 
a templomok szaporodásával egyenes arányban ritkultak 
a népnevelésre szolgáló iskolák, koldussá lett vagy ki-
vándorolt a lakosság, here szerzetesrendek hollóseregei 
lepték el a társadalmi élet aszott ugarrá váló munka-
tereit s a munkás népmilliók véres verejtékén meghízott 
kapitalizmus a népjogok csiráit is tüzzel-vassal kiirtani 
törekedett.» 

A szabadkőművesség világosan látja mindezt, s gond-
juk van rá, hogy a társadalom «ezen átkos rákfenéjével» 
szemben egészséges eszmékkel beoltsa a józan polgáro-
kat. «Francia-, Portugália, Spanyolország, a klerikaliz-
mus által e legjobban inficiált országok már lerázták 
magukról a századokon át emésztő ezen nyavalyát s re-
mélnünk lehet, hogy más országra is mihamarább sor 
kerül e tisztító munkában.» 

S a klerikalizmus elleni küzdelemben nagy elisme-
réssel tartozik a szabadkőművesség a szocializmusnak 
Ünnepli a forradalmakat, amelyek megtisztítják a társadal-
mat, határkövei a haladásnak, az emberiség fejlődésének, 
a kulturának és a felvilágosodás terjedésének stb. 

Azután hangsúlyozza, hogy tehát a forradalmakat 
tulajdonképen «nem elfojtani, hanem legfeljebb békés 
alkotások terére szorítani, s így értékesíteni a köteles-
ségünk». Magától értetődik, hogy Francia- és Spanyol-
ország mintájára. 

De nehogy valakinek eszébe jusson a páholyokat 
forradalmak szitásával vádolni, hozzá teszi minősíthe-
tetlen frivolitással, hogy «a kereszténység... igazi meleg-
ágyát képezte mindenkoron a legádázabb szellemi tor-
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radalmaknak, amelynek nyomán ember-hekatombák 
se épen ritkán rendeztettek». 

Különben pedig a szabadkőművesség semmiféle 
vallási kérdésekkel nem foglalkozik. Nem is akar. De 
nem is szabad. Tanúk rá az alapszabályok. Ők kinőttek 
már a túlvilági gyermekmesékből. Nekik az élet itt a föl-
dön van mennyországával együtt. Élünk azért, liogy 
éljünk és semmi másért. Vallásuk «hogy jó és hű, vagyis 
derék és becsüleles férfiak legyenek». Ebben pedig 
bent foglaltatik, hogy a humanizmus, a haladás és 
a tudomány érdekei szerint járnak el mindenkoron. 
Felkarolják mindazt, ami alkalmas az egyház elleni 
küzdelemben. Mert az egyház a vallások legerősebb 
támasza. S csak ennek a megsemmisítésével lehet segíteni 
a mai társadalmon, vagyis csak ígj' leliet azután felfor-
gatni az egész keresztény társadalmat és mindent, osz-
tályokat, kormányokat stb. 

S mivel ezeket egyszerre elérni lehetetlenség, leg-
alább fokonkint kell erre törekedni. S azért a szabad-
kőművesség hivatásának magaslatán állva ott állt a for-
radalmak tüzében. Az egyetemek államosítása, az ünne-
pek törlése, a papi birtokok megadóztatása, a pápai 
brévék kihirdetésének kormányengedélyével való sza-
bályozása, a tanítás ügyének «javítása», az egyházi ren-
dek törlése, a jezsuiták kitiltása stb. stb., mind az ö kez-
deményezésükre történt. Amint hogy ma is a szekula-
rizáció, a felekezetnélküli oktatás stb. szintén az ő törek-
vésük. De ez nem valami ellenségeskedés a vallással 
szemben. Ezt csak a szabadkőművesség természete ki-
vánja így. És ezért már csak vádolni nem lehet ! Amint 
hogy hazafiatlansággal sem lehet őket vádolni. Nem. 
Nekik csak más elvük van a hazaszeretetről. A vesze-
delmesek mi vagyunk, akik azt a földet is merjük 
feltolni hazának, ahol szenvedni és nélkülözni kell. 
«Holott e föld nem lehet haza, ha ti százszor is annak 
mondjátok. Ahol jó a dolgunk, olt van a hazánk.» Te-
hát nem a szív, hanem a gyomor mondja meg, hol van 
a hazánk. S az csak addig marad hazának, ameddig 
javaival halmoz. Mihelyt az a föld áldozatokat kíván 
tőlünk, akkor már nem haza. S így lett a szabadkőműves 
világnézet a vallásgyülölet mellett hirdetője a feltételes 
hazaszeretetnek is. Jeléül annak, hogy ahol megszűnt 
a vallásos hit, megszűnt olt az önfeláldozás, a hazasze-
retet és minden nemesebb érzés. 

S lám, a szabadkőművesség igazi eszményi világa, 
igazi világboldogító világnézete mindössze ebben össz-
pontosul. Aczél Gáspár müve legalább ilyennek mutatja 
be. Minden sora egy Ízléstelen kifakadás a klerikáliz-
mus ellen, amelynek fogalmába beleért minden vallást 
különbség nélkül. Elfogultságában nem csak hogy egyet-
len elismerő szava sincs a kereszténységgel szemben, 
hanem az összes történelmi tények arculcsapásával őt 
vonja felelősségre minden társadalmi bajért. Ellenben 
van egy aranyborjúja neki is, amely előtt feltétlenül 
földhöz veri magát, ez a szabadkőműves tudomány. 
S hogy ennek mennyi köze van a valódi tudományhoz, 
azt legjobban jellemzi az ő műve, ahol fanatikus gyűlö-
let diktál minden sort, de a tudomány annál jobban 
hallgat. Humanizmusa, igaz, hirdet szeretetet. De a for-
radalmak és a szocializmus iránt. Ellenben a mai tár-
sadalom iránt szeretete nincs. S képes legnagyobb ciniz-
mussal beszélni mindarról, amit eddig szentnek tartott 

a vallás és a társadalom-szeretet. S ezt a szellemet úgy 
nevezik, hogy «igazi» szabadkőműves szellem ? Amit 
ő bemutat, az az ő «világnézetük»? Hát ezt igazán jó 
tudni! Nekünk is, de a szabadkőművességnek is. Hiszen 
ha ez a könyv nem fedné a való tényeket, akkor a sza^ 
badkőmüves cenzúra sohasem engedélyezhette volna 
a kiadását. S ha mégis kikerülte volna figyelmüket, ak-
kor rögtön vissza kellelt volna vonni a könyvpiacról. 
Ugy mint Ipolyi Arnold tette a maga mythológiájával. 
No annál inkább, mert itt nem egyszerű tévedésről, 
hanem tulajdonképen rendkívül fontos vádakról van 
szó. Harcüzenet minden vallásnak, s az egész mai állam-
rendszernek, humanizmus és tudomány cimen. 

És a szabadkőművesség nemcsak hogy vissza nem 
vonta e könyvet, hanem rövid egynéhány hónapon belül 
új kiadást is rendezett belőle. Sőt gondoskodtak róla, 
hogy egész potom áron kerüljön a könyvpiacra, s hir-
desse minél szélesebb körben azt, ami különben min-
den szabadkőműves mozgalomnak már eddig is voll 
a jellemzője, t. i. a vallástalanságot és a rombolást. 
S mivel e könyvben a szabadkőművesség minden val-
lásnak, s ezeken felépült minden társadalmi osztálynak 
üzen vad harcot azért, erre valamennyinek kellene felelni 
összetett erővel. Az idők jele, hogy ők most maguk is 
kihivóan hirdetik azt, amit eddig csak tagadni mertek. 

K-a. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Engedje meg, Méltóságos Uram, hogy vagy másfél 

évi szünet után újból kopogtassak Méltoságod szerkesz-
tőségének ajtaján, tudva azt, hogy b. lapja hazánk min-
den irányú helyes fejlődésének — ha kell, kezében a mű-
tőkéssel is — fáradhatatlan munkása. 

Ismerve a hazai s külföldi viszonyokat, Méltóságod-
nak is bizonyára föltűnt, hogy középosztályunk, jelesen 
annak ifjúsága,az idegen nyelvek tudását illetőleg nem 
áll oly magasan, mint aránylag könnyen állhatna ; s úgy 
felsőbb társadalmi s nemzeti, mint józanul önző szem-
pontokból állania kellene. Igen sok 18—28 éves fiatal-
ember — lehet, másoknak kedvezőbb tapasztalataik 
vannak ez irányban — és pedig a magasabb képzés 
élvezői, a magyaron kívül vagy nagyon tökéletlenül, 
vagy úgyszólván egyáltalán nem ismer más nyelvet. 
(Mert pl. köztudomásu, hogy a mi gimnáziumi német-
tanításunk, a tanárok esetleg kiváló buzgósága dacára, 
nem sok vizet zavar). 

Miért nem tanuljuk tehát jobban a nagy idegen 
nyelveket mi, kiknek száz oldalról veszélyeztetett hely-
zetében, korunk változott körülményei között, nem 
a fegyverkovács, hanem egyedül a keresztény magyar 
géniusz értelmében való tovább-művelődésünk adja 
kezünkbe az eszközt, amellyel magunkat kívülről meg-
védhetjük s belülről megerősíthetjük? Fejlesztjük pedig 
kultúránkat a többi közt főleg az által is, hogy nem 
majmoljuk a ferdeségeket, de élvezzük az igazán nagyot, 
amit az egész emberiség művészete alkotott ; hogy nem 
kiírjuk, de áthasonítjuk a tudományoknak százmilliók 
idegerejével megtermékenyített biztos eredményeit ; hogy 
nem mesterségesen beékeljük, de szerveinkbe oltva át-
honosítjuk a technikai világkultúra intézményeit. Ezt 
pedig nem tehetjük meg a nagy világ megfelelő isme-
rete nélkül. És ennek kulcsai a világnyelvek. 
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Telefon 

S ezen puskaport némi gondolkodás után mindenki 
föltalálhatja, miért nem élünk e fölfedezéssel? 

Sok okot s ürügyet hoznak fel a legkényelmesebb-
től, «tanrendünk helytelenségétől», a leghazafiasabbig : 
«mégis h . •. az osztrák». De egyet nem hangsúlyoznak 
eléggé ; a nyelvtanulás — ebben megegyeznek a fizioló-
gusok és pszichológusok — nem könnyű dolog ; nem 
kevés fáradságot és állhatatos kitartást követel ; tegyük 
hozzá, különösen, ha a körülmények a magánúton való 
tanulásra kényszerítenek. S ezen nem könnyű munkához 
hogy fog hozzá igen sok? Gyerekjátéknak tekinti s ál-
dozat nélkül képzel nagy előnyöket. Vesz pl. pár fillérért 
egy vékony füzetet azon ékes címmel, hogy «angolul 
55 perc alatt» és a müvet az ötödik percben (nagyon 
helyesen!) örökre a sarokba dobja . . . 

Am miért nem használunk akkor tapasztaltan 
s elismerten jó alapos munkát? Erre közvetlen felelet 
helyett egy apróságot : 

Valami két héttel ezelőtt egy fiatal diplomata aján-
lotta magyar juris doktor barátjának a berlini Langen-
scheidt-féle «leveleket», melyekből ő — igaz került vagy 
két éven át napi egy-egy órába — németül, franciául 
s angolul jól megtanult. Erre így írt az illető (aki re-
mélhetőleg ismeri ifjúságunkat, mert egyetemi éveiben 
meglehetős szerepet játszott) : « . . . kél évvel ezelőtt én 
is elvégeztem az első levelet ; nagyon tanulságos és 
biztató vol t . . . Persze aki elvégzi, megtanulja jól a nyel-
vet, de melyik magyar fiú vagy lány végzi el? Egy kissé 
német szívósság és igen sok idő kell ehhez a kurzus-
hoz .. 

Természetesen kell hozzá idő, természetesen kell 
hozzá kitartás (érdekes, hogy ezt az ily komoly müvek 
előszavakban nyomatékkal hangsúlyozzák, s nem be-
szélnek «55 perc alatt angolról»), de Róma sem épült 
magától s egy nap alatt és az eredmény megéri a fárad-
ságot. 

Igen, Méltoságos Uram, úgy hiszem, nem a «pos-
sum», a tehetés, hiányzik, hanem a «volo», az öntuda-
tos állhatatosság... 

Ha hazakerülök s Méltóságod szerkesztőségétől a 
Nagykörúton végigsétálok a nyugati pályaudvarig, a körül-
belül 30 fényes kávéház jobbára fiatalemberekkel, úgy-
szólván állandóan, tele van. Ha ezen mérhetetlen, leg-
jobb esetben billiárdra, tarokkra fordított energia-meny-
nyiség a szakmabeli s nyelvi tanulásra szenteltetnék... 

De nem szóltam semmit ! 
Mély tisztelettel k—e—s. 

N. K ó m a . Megkaptam. 
F. N a g y v á r a d . A jelen számra elkésett ; majd a követ-

kezőben közlöm. 
II. L o s o n c . Olvassa el kérem, amit az előző két szám-

ban a «Koedukációról» írtam s tisztában lesz azzal, mint Íté-
lek a főgimnáziumukban történt újításról. 

S. G a r a n i s z ő l l ő s . Vannak esetek, mikor a szerkesztői 
megjegyzés csak még feltűnőbbé tenné az illető kényes ter-
mészetű fejtegetést s esetleg mérhetlen vitákra adhatna al-
kalmat oly tapasztalati dologban, melyre nézve tudvalevőleg 
igen megoszlanak a vélemények. Ilyen esetben irányadó elv : 
akinek nem inge, ne vegye magára. 

D. A r a d . Mint az egyesület elnöke mindkét forumon 
mindent elkövettem, hogy az illetékesek rendezzék az állami 

hittanárok és hitoktatók fizetését, szóval, hogy «megélhe-
tésükről gondoskodjanak». Kaptam is biztató Ígéreteket, de 
azért nem történik semmi. A mai kormányzat úgy látszik 
nem érti többé az illedelmes beszédet. 

K a l o c s a i N é p l a p n a k . A kath. nagygyűlés nem a bécsi 
euch, kongresszus miatt marad el, hanem — sajnos — fő-
képen a feldúlt politikai helyzet miatt. Olyan következményei 
jelentkeznek annak, hogy az intéző-bizottság jobbnak látta 
a nagygyűlést jövő évre halasztani. Nyugodjék meg tehát a 
beavatottak előrelátásán. Nem tehettek máskép. 

G. B u d a p e s t . Hogy Bárány Gerő dr. miért írta az 
«Athenaeum» mult számában «A nagy emberekről» szóló s 
ibis, redibis, non redibis, ibis, non ibis, redibis értelmű ta-
nulmányát és hogy mit akart vele mondani, erre a kérdésre 
talán ő maga se tudna igazán megfelelni. Elfogta a kételke-
dés s írt példát a szkeptikus irásra. Tudni «látszik» valamit 
s úgy érzi, hogy mégse tud ; úgy látja, hogy van is valami 
célja az embernek, meg hogy nincs is ; hogy fölfelé is törünk, 
meg nem is törünk fölfelé. A végén végre mégis rájön, hogy 
van valami, amit mégis jól t u d : «jól tudjuk — úgymond — 
hogy az emberiség célját és rendeltetését semmi módon sem 
tudjuk határozottsággal megállapítani». Ez az egy is tehát, 
amiről azt gondolta, hogy mégis jól tudja, ime szintén csak 
nemtudás. 

F. B u d a p e s t . Amit Szabó Ervin, fővárosi könyvtáros, 
ama kérdésről : «Miért terjed a katolicizmus az angolszász 
országokban» a «Huszadik Század» utolsó számában (423. 1.) 
fejteget, az egy rövidlátó s a történelmi materializmus fel-
színes frázisaitól elkábított fej hiábavaló nyomozása. Minek 
is fog az ilyen férfiú ilyen kérdések nyomozásához ? Aki 
nem él vallásos életet, az nem értheti meg az emberi lélek 
aspirációit s összességükben azokat a magasabb rugókat, 
melyek az igazságot kereső embert elhatározásaiban irányít-
ják. Szabónak — vak beszélvén a színekről —: «a vallás az 
elnyomás főeszköze», mert hát igy hallotta ő ezt Bebeléktől. 
Mintha az angolok ezért keresnék a vallást ! Evers atyának 
meg rossz néven veszi, lia arra tanítja az amerikai munkást, 
hogy «helyes uton járjon e földön, önmagának javára 
és munkáltatójáéra». A munkáltatónak javát kívánni, bűn 
Szabóék szemében. Mily értéke lehet ezek után a másik 
elvtárs, Jászi Oszkár, nyomban ezután következő deklamá-
ciójának (428. 1.) : mi a becsületes vallási meggyőződést tisz-
teletben tar t juk? Ezeknek a férfiaknak a nevelésében valahol 
hiba esett, mert különben a saját fejükkel is próbálkozná-
nak gondolkozni s az erkölcsi értékek becsét is az ezernyi ke-
serű élettapasztalat között meg kellene valahára érezniök. Ez 
az érzék azonban el van tompulva bennük. 

A hátra lékosok e m l é k e z z e n e k m e g kötelessé-
gükről . 

TARTALOM : A kath. erkölcstan nevelő értéke. II. 
Tóth Tihamér dr.-tól. — Visszapillantás a győri Oltár-
egyesület 50 éves múltjára. Mohi Antal dr.-tól. — Krisztus 
halálának áldozati jellege. II. Bangha Béla S. J.-től. — 
Adminisztrátor-e vagy parochus? Jogász-tói. — Az 
ó-egyptomiak sírépítményeiről. III. (Vége.) Stöhr Gézá-
tól. — Egyházi világkrónika. —y - /a - tó l . — Irodalom. 
Bíró : Az erdélyi fejedelem jogköre. a:-től — Aczél : 
A szabadkőművesség titkai. K—a-tól. — Levél a szerkesz-
tőhöz. (Az idegen nyelvek tanulásáról.) A—e—s-től. — 
Telefon. 
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI É S IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELŐFIZETÉSI ÁRA F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

Egész évre... 
Félévre 

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

A katholikus erkölcstan nevelő értéke• <m.) 
c) Az emberről nem elég azt mondani, hogy 

eszes lény; hanem olyan eszes lény, akinél az ész 
használata mindig érzékeléssel (sensatio) kapcsolatos. 
Ezért pár sorban még arra is rámutatunk, mily elő-
nyösen bővelkedik a kath. nevelési rendszer ezekben 
az érzékekre ható elemekben is. Ismert tana az is-
kolás bölcseletnek, hogy semmi sincs az értelemben, 
ami nem volt előbb az érzékekben. Az emberi meg-
ismerés természete, hogy még legmagasabb ideáinkat 
is érzékelések kisérik és értelmünk arra törekszik, 
hogy minden eszmét fogható ^valóságokban, szimbó-
lumokban konkretizáljon. Ezért van oly nagy jelen-
tőségű befolyása tanaink nevelő hatására annak, hogy 
egész istentanunk a fogható, a látható, az érzékel-
hető Istenemberben összpontosult.1 Krisztus a közép-
pontja hitünknek. Belőle fakad a kegyelmek forrása 
a ker. élethez s ő egyúttal mintaképünk is ehhez az 
élethez. Minthogy nevelési rendszerünk lépten-nyo-
mon a megtestesült Istent állítja elénk, mint köve-
tendő példát, nem lehet szemére vetni, hogy kiak-
názatlanul hagyná a pszichológia elemi törvényét, 
amely így szól: Ha életünkben valami ideá l takarunk 
megvalósítani, minél gyakrabban élesztgessünk el-
ménkben ennek megfelelő gondolatokat. Nevelési 
rendszerünk azért képes a legfönségesebb ideálokat 
is életre váltani bennünk, mert állandóan Istentől 
megszállva tartja lelkünket s az isteni modell voná-
sait másoltatja velünk. 

Minden érzékelés tovább dolgozik bennünk és 
neki megfelelő akcióban akar megnyilvánulni. Nincs 
egyetlen érzékelésünk, egyetlen cselekedetünk, amely 
jellemünk kialakulásában a következmények egész 
sorozatát ne hozná magával.2 Amint nincs hajszálunk, 
melynek árnyéka nem volna. Már most beláthatjuk, 

1 «La doctrine du Christ est en effet le centre de la 
doctrine catholique. Non seulement toutes les idées dogma-
tiques aboutissent à Lui, mais tous les moyens de réaliser 
des idées et d'en vivre, dépendent de Lui.» Gillet: i. m. 180. 1. 

2 «Jede Tätigkeit, jeder Gedanke, jedes Gefühl trägt zur 
Ausbildung der Stimmung, der Gewohnheiten des Verstan-
des bei und übt auf alle Taten unseres künftigen Lebens 
einen unvermeidlichen Einfluss aus.» Smiles: Der Charakter. 
Reclams Ausg. 11. 1. 

mily hathatósan ösztönöz a kath. erkölcstan a nemes 
cselekedetekre, mikor állandóan Krisztust állítva 
elénk a legnemesebb élet, az «imitatio Christi» meg-
valósítását sürgeti! Vagy mikor a Boldogságos Szűz-
nek s a szenteknek életpéldáival ezt az isteni életet 
tényleges emberi interpretációkban mutatja be. Mikor 
pedig az ösztönző példák nyomán hasonló erkölcsi 
magasságok felé megindulunk a szentségekben, mind-
megannyi kimeríthetetlen energia forrásokban, a ter-
mészetfölötti segítségek dús tárházát nyitja meg előt-
tünk. 

II. A gyakorlat. 

Az elmondottakban rámutat tunk azokra a főbb 
forrásokra, amelyekből a katholikus nevelés haté-
konyságát meríti. A katholikus nevelés megbecsül-
hetetlen gyakorlati értékét — amint az az elméletben 
megvan — nyomatékosan hangoztatni annál szüksé-
gesebb, minél sűrűbben és minél hangosabban emel-
kednek már Magyarországon is hangok, amelyek az 
iskola nevelő munkájá t a katholikus nevelés nyúj-
totta segítségtől megfosztani akarnák ; és másrészt 
minél megdöbbentőbbek, valóságos nemzeti vesze-
delmet jelentők azok az eredmények, amiket a val-
lásos nevelést nélkülöző iskola — ott, ahol már 
ez megvalósításra talált — fölmutatni képes. Mint-
hogy pedig a vallásos nevelés ellen intézett támadá-
soknak nem mindig rosszakaratú elfogultság az oka, 
hanem talán az elméletnek félszeg gyakorlati meg-
valósítása is, időszerűnek tartjuk, hogy — miután a 
katholikus erkölcstan elméletének nevelő erejét két-
ségen kívül helyeztük — őszintén rámutassunk a 
szép elméleti elveknek néhány ferde irányú s joggal 
kárhoztatható gyakorlati alkalmazására is. A vallá-
sos nevelés helytelen módszerei közül arra a háromra 
hívjuk föl jelenleg a figyelmet, amelyek ama föltéte-
lek ellen vétenek, miket az ész, az akarat és az 
érzelmek ott az erkölcsi nevelés hatékonysága érde-
kében megkívánnak. 

Láttuk, hogy a katholikus erkölcstan elméletben 
megfelel a nevelési rendszer hatékonyságához meg-
kívánt minden követelménynek. Honnan magyaráz-
ható tehát az a szomorú tény, hogy míg a mult 
korokban a gyakorlati élet terén is a legkielégítőbb 
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eredményeket tudta elérni, nevelő hatása napjaink-
ban egyre inkább csak a kevés kiválasztottakra szo-
rítkozik, míg a nagy tömegek — önmaguk s az em-
beri társadalom szemmellátható kárára — egyre job-
ban kisiklanak befolyása alól? A veszélyekkel átitatott 
korszellem rombolása kétségkívül sokat megmagya-
ráz, de nem mindent. Valami hibának az értékes 
elméleti tételek gyakorlati alkalmazása körül is kell 
lennie, amelyért szemrehányást tenni ugyan senki-
nek nem lehet — mert a jóhiszeműséget senkinek 
kétségbevonni nem lehet — de amelyek azért nem 
kevésbbé létező hiányok, mert hiszen tagadhatatlan 
tény, hogy nevelésünkkel távolról is alig érjük el azt az 
eredményt, amelyet a kezünkben levő nevelési elvek 
helyes alkalmazásától teljes joggal remélhetnénk. 

aj A vallásos nevelés helytelen módszerei között 
először a túlzó racionalizmust említjük meg. Már a 
laikus morál képviselői is beismerőben vannak az-
iránt, hogy erkölcsi rendszerük eredendő bűnét alkot-
ják a pusztán theoretikus, az akarat s érzelmek meg-
indításával kellőképen nem támogatott exkölcstani 
tételek. A túlzásba vitt racionalista nevelés föltéte-
lezi, hogy az erkölcsi törvények pontos ismerete 
nemcsak szükséges (ezt mi is valljuk), de elégséges 
föltétele is annak, hogy életünket ezen törvények 
szerint irányítsuk. Új kiadása ez a Socrates által 
proklamált helytelen elvnek, mely a jó gyakorlásá-
hoz elégnek tartotta annak ismeretét; és Helvetius 
téves fölfogásának, amely szerint az erény csak taní-
tás dolga, akár a bölcselet vagy mathematika. A szá-
zadok folyamán egyedül a katholikus egyház kelt 
harcra ezzel a téves nézettel, elméletben is hangoz-
tatva s gyakorlatban is megvalósítva a helyes tant, 
amely szerint az eredményre számító erkölcsi neve-
lésnek az élet minden körülményéhez alkalmaz-
kodnia kell s az ész művelésével az akarat és érzelmi 
világ nevelésének is lépést kell tartania. Kárhozta-
tandó eljárás tehát elpazarolni ezt a ránk maradt 
szép örökséget és helytelenül tesznek, akik a katho-
likus erkölcstan termékenyítő vizeit elvont sémák 
csöveibe kanalizálják s teljesen beérik az így kata-
logizált tételek puszta közlésével.Ezzel szemben nagyon 
jogos P. Gillet kívánsága, hogy «erkölcstanunk taní-
tásában napról-napra nagyobb teret nyissunk az 
érzelmek és az akarat nevelésének».1 Mert hiszen 
erkölcsi életünk nem meghatározásokból ered, hanem 
elhatározásokból. Ezért kell élő interpretációt adni az 
elvont romokba, mert tőlünk életet, kenyeret s nem 
követ kérnek. Hogy is mondja azt Foerster? «Weni-
ger Intellektualismus und mehr unsterbliche Seele!»2 

1 Gillet: i. m. 230. 1. 
2 Autorität und Freiheit, 1910. 172. 1. Foerster müvei 

épen e szempontból szolgáltatnak a nevelőknek kitűnő segít-
séget. (V. ö. «Az élet művészete» cimű művéről irt ismerte-
tésünket a Katholikus Szemle 1912. szeptemberi számában.) 
Szuszai Antal jeles nevelési munkái is főké]) ezen elv kellő 
alkalmazása miatt érdemelnek elismerést, 

b) A fönntebbi pár sorban ismertetett téves 
neveléstani módszernél is szomorúbb következmé-
nyekkel jár egy másik hibás nevelési mód : a túlzó 
voluntarizmus. A racionalista nevelés csak meg-
bénítja a katholikus erkölcstan nevelő erejét, csak 
gátakat rak elébe, de hatásától még sem fosztja meg 
teljesen. Hanem az a voluntarizmus, amely az ész 
fölött az akaratnak ad elsőbbséget s benső, ellen-
őrizhetetlen átélésekből, homályos istenmegsejté-
sekből építi föl a vallást, nevelésünket megfosztja 
minden hatásától. A cselekvés első föltétele, ismerni, 
amit akarunk. Az olyan individualista benső átélé-
sek, melyekbe — épen természetük miatt — az egy-
ház bele nem szólhat, csak karrikaturái a vallásos 
életnek. Ki áll jót az egyéni érzések orthodoxiájáról, 
ha kivonjuk azokat az egyház felügyelete alól ? Hogy 
az ilyen nevelés a vallási tanok anarchiájához vezet, 
annak bizonyságául elég a protestánsok példájára 
hivatkoznunk, akik ép az egyén vallásos érzelmei 
szabadságának, az ú. n. lelki autonómiának nevében 
szakadtak el az egyház centrumától, de nem is tud-
ták megakadályozni, hogy ez a centrifugális erő 
tanaikat is szét ne szórja s a legkülönbözőbb irá-
nyokba ne terelje. 

cj A racionalista nevelés, midőn a katholikus 
erkölcstan intellektualitására túlságos súlyt helyez, 
részben paralizálja annak éltető erejét. A voluntariz-
mus az egyéni akarat mértéktelen hangsúlyozásával 
féktelen individualizmusnak nyit utat. A sensismus 
pedig, mely a katholikus vallásból csak a kultusz-
oldalt látja, kitépi az erkölcsi törvények gyökereit 
az ész talajából, homokba vet s bizony — csak érték-
telen gazt arat. 

Tisztázzuk a fogalmakat. Külső kultuszra a lélek-
ből és testből álló embernek elengedhetetlenül szük-
sége van. Nélkülözhetetlen követelmény minden em-
ber számára, hogy vallási eszméit érzékelhető szim-
bólumokban testesítse meg. Ez kétséges nem lehet. 
I)e a kellő óvatosság — főleg az ifjúsággal és a nép-
pel szemben — soha sem fölösleges. Ha megelég-
szünk azzal, hogy az ifjúság részt vesz néhány val-
lásos gyakorlatban, anélkül, hogy azok gyönyörű 
mélységeibe, elrejtett kincseik közé bevezetnők őket, 
nagyon könnyen megtörténik náluk az a szomorú 
értékátértékelés, mely az egész vallásos életet ebben 
a lassanként léleknélküli külső gesztussá vékonyodó 
ájtatosságban látja kimerítve. Mert ügy-e az csak 
káros «Umwertung der Werte», mikor az eszközből 
célt csinálunk ! Még nagyobb a veszély és még gyak-
rabban hangzik el támadás a vallásos élet külsőségei 
ellen a nép miatt, amely természeténél fogva hajlik a 
külsőségekhez. Tagadhatatlan, hogy a pasztorációia 
még sok helyütt nagy föladat vár a tényleges hit-
tételek megismertetése körül, hogy a mainál több 
hite legyen a népnek és kevesebb hiszékenysége. 
Tegyük csak szivünkre a kezünket, rá tudnánk-e 
cáfolni az egykori kiváló orleansi püspök, Dupanloup 
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pesszimisztikus nyilatkozatára: «Minden vasárnap 
30.000 prédikáció Franciaországban és még mindig 
vau hit az emberekben!» Kétségkívül nehéz feladat 
a népet önmaga fölé fölemelni, de elengedhetetlen 
kötelesség. «II esi si facile de s'attacher aux sym-
boles pour eux-mêmes, seras s'inquiéter de leur 
contenu» — mondja Gillet. Oly könnyű a külső 
jeleknél a felületen állva maradni s mitsem törődni 
a tartalommal. A vádaskodók ajkait csak akkor fog-
juk elnémíthatni, ha minden tőlünk telhetőt meg-
teszünk, hogy a hivek a külső alatt rejlő belsőnek, 
az isteninek minél tökéletesebb megértésére jus-
sanak. 

Téves az a vallásos nevelés, amely az értelem, 
az akarat s az érzelmi világ követelményei közül 
csak egyiknek vagy a másiknak tesz eleget. Ezért 
kell sürgetnünk a katholikus nevelési rendszer elmé-
letének — úgy mint ezt fönntebb kifejtettük — teljes 
megvalósítását az életben, mert az értelem, akarat, 
érzelem hármas követelményének csupán így fogunk 
megfelelni. Főleg pedig napjainkban különösen fon-
tos föladatnak tekintsük, hogy a vallásos nevelésben 
minél inkább figyelemre méltassuk a mai társadalmi 
milieu szellemét is. Vallási tekintetben a mai társa-
dalom nem az többé, ami voll a tizenharmadik, 
vagy a tizenhetedik században. Nem keresztény többé 
a szó igazi értelmében. Az eszmevilág hajdani egy-
sége helyén fejetlen anarchia dúl. A legújabb tudo-
mányos európai irodalom ismerője nem fog túlzás-
sal vádolni, ha azt állítjuk, hogy a modern gondolat-
világ egyetlen karakterisztikus ismertetőjele, amelyben 
a legellentétesebb eszmeáramlatok megegyeznek s 
amelyért Heródes újra kibékül Pilátussal : az egy-
hangú tiltakozás minden természetfölötti rend, min-
den isteni befolyás ellen. Ma már nemcsak a keresz-
ténység áll golyózáporban, hanem minden néven 
nevezendő tanítás, amely a «die geschlossene Natur-
kausalität» korlátait áttörve, valami fennsőbb Lény-
ről is akar tudni, ha mindjár t csak «a világegyetem 
nagy alkotómesteré»-ről is. Nem volna-e hát halálos 
vétek, ha ifjúságunk előtt — kiket ebbe a zajgó 
világba készítünk elő — beérnők azzal a módszer-
rel, ami régente kétségkívül megtette a maga föl-
adatát és szóra sem méltatnók a nehézségeket, ame-
lyek az élet útjairól már a legelső napon feléjük 
fognak meredni? Csodálkozhatunk-e akkor azon, 
hogy az általunk oly gonddal ápolt virágos kertben 
az élet sáros csizmájával mindent legázol! 

Mi tehát a teendő? 
Megmondja P. Gillet. Az áthagyományozott taní-

tási módszernek kibővítése, hozzásimítása a modern 
követelményekhez. «Compléter la méthode tradition-
nelle d'enseignement per une méthode plus appropriée 
aux circonstances et à l'état d'esprit moderne».1  

Akkor majd lehetetlen lesz az a ma is kétségkívül 

túlzott panasz, hogy az ifjúságba «elvont prédiká-
ciók, megérthetetlen exhortációk, axiómák, gnómák 
és légnemű elmélkedések segítségével iparkodtak 
belészorítani az erkölcsi alapot».1 Akkor majd neve-
lésünk kifejtheti teljes reális értékét, mert neveltjeink 
akkor is ellenállának minden támadásnak, mikor az 
iskola padjai után a keménykezű élet lesz a neve-
lőjük. Mindezt azonban — mondom —- csak úgy 
érhetjük el, ha a régi századokban kipróbált mód-
szerünk frigyre lép a XX. század reális életével s 
nevelésünk e frigynek gyermeke lesz. Ez az if júra 
váró jövőt is szem előtt tartó nevelés fogja majd 
eredményezni, hogy még az élet sziklái is, melye-
ken mások elbuknak, neveltjeink számára szikla-
alapok lesznek az élet további harmonikus kiépí-
téséhez. 

Az eszmék anarchiájával természetszerűleg együtt 
j á r az erkölcsi is. Tehát itt is nagy föladat gyanánt 
vár reánk az ifjúság megerősítése a jövendő kísér-
tések ellen, főkép a mai legnagyobb veszély : a sexuá-
lis élet terén. Igaz, a világért sem helyeseljük e kér-
désben a «pleine lumière» elvét; végzetes hiba a 
tapintatlan tudományos fölvilágosítás által elvenni a 
szemérem erős védőpajzsát s ahelyett egyszerűen a 
becsületérzésre s az akaratra hivatkozni, amit — 
mint Foerster «Schule und Charakter» című művé-
ben megjegyzi — soha nem igyekeztünk fejleszteni 
s amit gyakoroltatni elmulasztottunk. De viszonl 
helytelen volna az «angyali ártatlanság»-ra hivat-
kozva, semmit sem tudni és szólni ez égető kérdés-
ről. Legfontosabb föladat e téren az akarat edzése 
már abban a korban, mikor az ösztönök még nem 
is ébredeznek, hogy aztán mikor fölütik fejüket, 
kemény emberükre találjanak. A tiszta élet meg-
őrzése nem a tudás, hanem az akaraterő kérdése. 

Az akarat nevelése különben is centrum legyen 
nevelésünkben. Többször említettük, hogy maga az 
eszme csak inditólag hat, de nem döntőleg. Itt tehát 
az akaraton fordul meg a dolog. A leggyakoribb 
motivum pedig, amit szóhoz engedünk magunkban, 
a szeretet legyen. A szeretet ereje mindent fölülmúl, 
mindenre képesít. Nem zárja ki ugyan nevelésünk 
a félelmet se, de káros eljárás volna az erkölcsös 
életre indító okok közt ennek biztosítani az első 
helyet. Hiszen minden mástól eltekintve is a félelem 
csak negativ értékű, visszatart a bűntől, de erényre 
nem buzdít. 

Nagy gondunk legyen az érzelmek helyes neve-
lésére is. A temperamentumos ifjút, kiben csak úgy 
forognak-kavarognak az érzelmek, vagy akár szen-
vedélyek is, ne tartsuk elveszettnek. A szenvedély 
magában se jó, se rossz. Értéke attól függ, az erény 
szolgálatába állítjuk-e, vagy a bűnébe. Nagy szen-
vedélyek nélkül nagy emberek, szentek se lehettek 
volna. Annál jobb, minél több energia fölött ren-

1 Gillet : i. m. 273. 1. 1 Kenedi : Szociologiai nyomozások. Budapest, 1910.1.43. 
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delkezik akaratunk, csak egy a fő : vasmarkunk 
legyen hozzá. Igaz az a mondás, hogy mindenkiben 
egy szent s egy gonosztevő rejlik. Nagyrészt a nevelő 
felelős érte, hogy melyik jut hatalomra bennünk s 
nyomja el a másikat. 

Sokat követel tőlünk a korszerű vallási paeda-
gógia. Tanulást, fáradságot, utánnézést, sok-sok türel-
met és még több szeretetet. De csak így lehetünk 
atyák a nevelésben, pedig mit ér. «ha tízezer taní-
tónk van is Krisztusban, de nincs sok atyánk!»1 

És nem ösztönöz-e folyton munkára az a tudat, hogy 
a kath. erkölcsi nevelésben egy föltétlen sikert igérő 
nevelési rendszer van kezünk között, amelynek szá-
zadokon át kipróbált értékes nevelő hatása ma sem 
fog elmaradni, ha raj ta leszünk, hogy elmélet és 
gyakorlat közt minél kisebb legyen az eltérés ? Azért 
a kétségkívül nehéz munkáért , ami ehhez szükséges, 
bőven kárpótolni fog a fáradozásunk nyomán életre-
kelő, erős jellemekben bővelkedő jövő nemzedék. 
Pedig ilyen lehelne a jövő nemzedék, ha minden 
nevelőt Aranyszájú szent János szavai lelkesítené-
nek : «Quid május, quam animis moderari, quam 
adolescentulorum fingere mores? Omni certe pic-
tore, omni certe statuario, ceterisque huiusmodi om-
nibus excellentiorem hune duco, qui invenum animos 
fingere non ignorât.»2 Tóth Tihamér dr. 

Hauptmann Gellért, a dramatikus és a német 
naturalizmus. 

(Születése 50 éves évfordulója alkalmából.) 

I. 
Aki figyeli az újabb irodalom fejlődését, láthatja, 

hogy a Sturm és Drang periódék újra meg újra vissza-
térnek. A politikai események kétségtelenül hatással 
vannak a költészetre, de tagadjuk, hogy szükségképen 
döntő irányító fordulópontot létesítenének. Kétség-
telen. és mindenkor döntő befolyást gyakorolnak rá 
a mindenkori társadalmi állapotok, melyeknek a 
korszellem, a vallási és filozófiai irányító eszmék adják 
meg a biztos vagy bizonytalan alapot, gerincét vagy 
gerinctelenséget.3 

Amióta a keresztény világnézet az emberiség 
nagy tömege számára, elsősorban azon írók számára, 
kikről itt szó lesz, ismeretlen fogalommá lett, szinte 
minden emberöltővel előtérbe nyomul egy-egy újabb 
generáció, a forradalmi ifjúság, mely a fiatal daru 
túlbuzgóságában azt hiszi, hogy újat, nagyot, csak 
úgy alkothat, ha az évszázados próbát megállott régit 
letiporja, vagy a bevált honit megveti s külföldi minták 

1 Kor. I. 4, 15. 
2 Horn. 60. in cap. 18. Math. 
3 A naturalizmus korabeli állapotok vázolásában Bartels 

A.: Die d. Dichtung d. Gegenwart. 1910., Kummer Fr. : AXIX. 
sz. német irodtört. 1909., Salzer A. : Illustr. Gesch. d. deutschen. 
Literatur 1012.. Ziegler Th. : Die geistigen Strömungen des XIX. 
Ihd. cimü munkáira támaszkodunk. 

után fut. Hogy egy-egy ilyen újabb generáció műkö-
dése nem jelent egyúttal haladást, nem is kell külön 
hangsúlyoznunk. Legtöbbször csak irányváltozás ez 
a homályba burkolt bizonytalan felé. Egy óriási káros 
hatásuk azonban a stürmerek és drängereknek min-
dig volt: zavarólag hatottak a nagy talentumok és 
nagy alkotásaik helyes megítélésében és értékelésében. 

Ez minden népre általános érvényű. 
Ha most úgy röviden végig pillantunk a német 

irodalom történetén, alig tudunk irányváltozást fel-
fedezni, mely a hagyományos esztetikai elveket szánt-
szándékkal annyira negligálta volna, mely Nietzsche 
erkölcstani főparagrafusát «Umwertung aller Werte» 
oly buzgósággal végre szerette volna hajtani, mint a 
XIX. század utolsó negyedében a naturalizmus.1 Hogy 
az ilyen vakmerőség kegyetlenül megbőszülj a magát, 
épen azok érzik és vallják máris legjobban, akik 
fanatikus erőlködéssel szolgálatában állottak. Néha 
t. i. mégis csak fején találta a szeget az öreg Kant 
is, így mikor mondja : Seichte Köpfe glauben, dass sie 
nicht besser zeigen können, sie wären Genies, als 
wenn sie sich vom Schulzwange aller Regeln lossa-
gen und glauben man paradiere besser auf einem 
kollerichten (fékevesztett) Pferde, als einem Schul-
pferde (idomított). Magyarázni azonban mindent lehet, 
minden jelenségnek megvan a maga oka. 

A honnan, miért és hová kérdésekre való helyes 
vagy helytelen felelet mégis csak mindig az emberi-
ség összes jelenségeinek főmozgatója. A világnézet 
állapítja meg az élet főelveit. Ha Stern Adolf a het-
venes évek utáni német állapotokat igen vastagon 
így jellemzi: Wüster Genusstauniel, sittliche Ver-
lotterung, Lüsternheit und Gemütsroheit, materieller 
Dünkel, niedrige Geldanbetung sind gang und gäbe, 
akkor sem szabad megfeledkeznünk, hogy épen az 
e korabeli társadalom legkedveltebb filozófusai 
Moleschott, Vogt, Büchner és Schopenhauer voltak.2 

Az ötvenes évek óta a szabad német polgárság 
vezet. A gyorsan fejlődő közlekedési eszközök, ipar 
és kereskedelem gazdaggá teszik a német nemzetet 
s megadják neki a mai irigylésre méltó politikai és 
gazdasági képét. A kapitalizmus szarva még csak 
bütykökben mutatkozott. Az általános jólét a művé-

1 A «Das lit. Echo» 1912. okt. 1. számában Hermann Gy. 
«Der tote Naturalismus» cimü értekezésében védelmére kel 
ezen iránynak, mert «alles Grosse, heute noch Lebende vom 
Schrifttum ist Naturalismus, wirkt nur durch die ihm 
innewohnende Lebensfülle» / Hermann figyelmét kikerülte 
azonban az a tény, hogy ép utolsó szava egész más értelem-
ben veszi a naturalizmust, mint aminek a naturalista irány 
szellemi alkotásai nekünk azt bemutatják. 

2 Eszünk ágában sincs természetesen általánosítani kivétel 
nélkül. Nagyon jól ismerjük mi Wintdhorst-ékat a politikában ; 
Keppler-ékat a társadálomban és a Volksverein német papjait ; 
Wéberékat a költészetben ; a Görresgesellschaftot és a Stimmen 
gárdáját tudományos működésében. Sőt tudunk egészséges 
protestáns szellemi kulturáról is. Arról a nagy társadalomról 
van itten szó, mely életbevágó főelveiből divatot csinál, mert 
mindig «modern» akar lenni. 
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szeteknek is melegágya. S ha a német irodalom delét 
alkotó Schiller-Goethe korszaknak hajnal piros reg-
gelét Klopstock és környezetében látjuk, Bartels-szel 
az 50-es 60-as évek költészetét a kultura gyönyörű 
hűvös estjének mondhatjuk, melyet azonban a kapi-
talizmus mind szembeötlőbben duzzadó zsebje, a 
természettudomány gyors fejlődésével ' óriási mód 
tértfoglaló materialisztikus életfelfogás s az árnyékát 
máris előre vető politikai nagy rázkódtatás a 60-as 
évek felé szinte teljesen homályba borított. 

Egységben az erő s hozzá még öt milliárd a 
francia államkincstárból megteszi hatását. A 70-es 
évek óta Németország titáni lépésekben halad előre. 
Lakossága 1806—1906-ig 30 millióval szaporodott. 
Az óriási gyárak csak úgy nyelik az embereket. Valósá-
gos népvándorlás indul meg a városok felé. A városi 
proletárság nem lassan, fokozatosan, hanem egyszerre 
szökik fel milliókra. 

A zsenik és nagy tehetségek a maguk lábán 
járnak, az irodalmi iskolákat a mindenkori kor-
szellem determinálja. A XVIII. század költő óriásai a 
weimári környék alkotta paradicsomban kedvteléssel 
borulnak az anyatermészet keblére, a modern költőt 
a nagyváros népcsődülete ragadja a füstös, égnek 
meredő kőtömbök közé. Egyik a másik után bárhol 
született is kiinn a távolban, hegyek, völgyek, rónák, 
folyók környezte falvakban betódul abba a borzasztó 
nagy műhelybe, ahol az emberiség nagy gépezete egy 
új korra vonatkozó kísérleteit végzi. Hogy a milieu 
mennyire formálta, befolyásolta a költőket, az egész 
generáción meglátszik. A gép, a gyár, a gyárimunká-
sok és a női alkalmazottak, a májusi felvonulások, 
az evolúció elmélet s a belőle levont morális : a ter-
mészet imádása, az érzékek féktelensége, az ösztönök 
igazolása, szabad szerelem s a test emancipációja; 
szóval az egész egyedül boldogító jelen élt, füstölgött, 
zakatolt s zúgott az ifjúság költeményeiben, drámái-
ban, regényeiben. Nem a lázas munka idegessége ez, 
hanem a materialisztikus praktikus életbölcselet 
delirium tremense. 

Ezzel aztán meg is adtuk az egész irány erkölcsi 
karakterét. 

A materializmus, pesszimizmus, pozitivizmus és 
nem tudom én milyen sárhoz tapadt izmus korában 
kezdi Hauptmann Gellért irodalmi működését.1 

Életrajzirója mondja róla, hogy 22 éves korában 
már mint Bölsche és Wille, berlini egyetemi tanárok 
hallgatója, föltétlen hive a lemondó pesszimizmusnak. 
Meggyőződése: dass alle Reden, die man halte, alle 

1 A sziléziai fürdőtelepen Salzbrunnban született 1862. 
okt. 19. Négy reáliskolai képzettségével gazdász akart lenni, 
majd festő, majd utazott. Atyja jómódú szállodás volt s így 
támogathatta. Bejárta a világot, aztán 1884. Rómában telepe-
dett meg hosszabb időre, ahol műterme volt. Nyugtalan lelke 
azonban tovább űzte egyetemre, majd 1889-ben a naturalisz-
tikus irodalmi irányt teremti meg. Számos helyen tartózkodott 
már. Jelenleg úgy tudom Agnetendorf a tartózkodási helye. 
Második feleségével él, az elsőtől elvált. 

Dichtungen, die man schaffen könne, würden die 
Menschheit um kein Senfkorn vorwärts bringen. 
Gyatra iskolázottsága lévén — különben soha sem 
volt jó tanuló — mint az afféle autodidakta rendszer-
telen mohósággal falt fel mindent, amit természet-
tudósok, theologusok, jogászok szociologiai vonat-
kozásban írtak. Darwin és Marx vezettek. 

Művészi haj lam és tehetség kétség kívül van 
benne bőven; de harmóniát sem a maga lelkében, 
sem alkotásaiban nem találunk. Amint tartózkodási 
helyét számtalanszor változtatja, úgy művészi iránya 
is folyton más és más. A gazdálkodás nem izlik, 
a festészet nem tetszik, ő a naturalizmus német-
országi úttörője s ma már hol van tőle!? 

Néhány jelentéktelen irod. kísérletezés után, úgy 
látszik, megértette hivatása célját. «Hogy a lelkéhez 
tapadó piszkot lemossa» elhagyja 1889-ben Berlint 
és a szomszédos Erkner faluba vonul vissza. Itt írja 
meg «Vor Sonnenaufgang» sociális drámáját . Haupt-
mann megértette publikumát, ez szerezte meg pün-
kösdi királyságát. Egész ra j ember fonta körül dics-
koszorúkkal és megmozdított minden követ, hogy a 
fiatal költő hírét megteremtsék. Ezután sorba vonul-
tatja fel «Das Friedensfest» (1890.), «Einsame Men-
schen» (1892.), «Weber» (1892.), «Kollege Krampton» 
(1892.), «Der Biberpelz» (1893.), «Fuhrmann Henschel» 
(1899.), «Der rote Hahn» (1901.) stb. cimű darabjait. 
S a nagyközönség hol tapsolt kedvencének, hol meg 
nem tudta mit csináljon. Hogy voltaképen hányadán 
van vele, máig sem tudja. Hauptmann nem a könyv-
kereskedők kirakatában húzza meg magát egy-egy 
kötetecske novellával vagy lírával, hanem színpadról 
beszél a nagy nyilvánossághoz és szerez tekintélyt 
a naturalizmusnak. Ha mégis úgy komolyabban 
érdeklődnénk azon óriási hatás oka iránt, mely 
Hauptmannt szinte egyszerre a kor legünnepeltebb 
költőjévé tette, azt hiszem, inkább Fischer S. könyv-
kiadónál, Brahm Ottó, a «Freie Bühne» v. igazgató-
jánál és a Vossische Zeitung színházi kritikusánál, 
Schlenthernél találnók azt meg, mint a drámákban. 
Azt mondják, az ilyen urak nagyon értenek hozzá, 
hogy valakiből nagy, igen nagy embert csináljanak. 
Mi távolabb állunk Hauptmanntól s egyáltalán nem 
tudunk többet látni benne, mint amennyit a nagyon 
is liberális irodalomtörténet iró Bartels, t. i. a német 
naturalista dráma megalapítóját és legjelentékenyebb 
művelőjét. (277. o.) 

Ha sánták versenyeznek, az először beérő azért 
mégis csak sánta marad, mondja Lessing. A modern 
drámaírók száma légió. Ha egy-egy valami jutalmat 
elcsip valamiért, azt hiszi, hogy patentet kapott min-
denre. Pedig kiválót alkotni drámai téren nem 
könnyű dolog. Schlegel Frigyes a költészetet az összes 
műfajok fölé emeli, mert drámák lehetségesek.1 

1 Esztétikai észrevételeinket hajszálig Aristoteles : Poéti-
kája, Lessing: H. Dramaturgiája (Reclam) ; Gietmann G. : 



526 RELIGIO LXXI. évi". 1912. 

A művészettörténetirók és elmélkedők Arisfotelestől 
le Freytagig, egyhangúlag vallják, hogy a legnehe-
zebb. Sie ist die Kunst des Mannes, mondja Schopen-
hauer. S ha végig tekintünk a német szellemi pro-
duktumok statisztikáján, a legutolsó három év mind-
egyikében 30 ezer munkát láthatunk a könyvpiacon. 
Ezek tekintélyes része színművek. Öt-hatezer iró 
kínlódik évek óta a drámaírás terén s mégis csak 
egy kis csoport kap osztatlan elismerést a színpad-
ról s alig egy-kettő alkot általános becslés szerint 
maradandót, művészit. Nincs mester. Nincsenek 
Lessingek, Schillerek, Kleistok. Sok a segéd. Sok 
műhelyben dolgoztak s minden töredékes tapaszta-
latot egybe akarják gyömöszölni. De hogy voltaképen 
mi legyen az, maguk tudják legkevésbbé. Csak a 
mának alkotnak, a holnappal nem törődnek. A publi-
kumuk izlése nekik legfőbb norma. Pedig ez a 
publikum nem tekinti a színpadi előadásokat eszköz-
nek a lelki fölemelkedéshez, nemesítő szellemi táp-
láléknak, lelkielmélkedésre szentelt óráknak. Volkelt, 
a kiváló leipzigi esztétikus, mondja megfigyelései 
a lapján: a publikum legnagyobb részére nem a mű-
vészi, a drámai hatások a mértékadók, hanem egészen 
mások s fájlalva hozzáteszi : «Die Schuld am ästhe-
tischen und sittlichen Tiefstande des modernen 
Theaterwesens ist in hohem Masse die Gewinnsucht 
der Bühnenleiter». Végső konklúziója pedig ez : szín-
házainkat még a művészet csarnokainak mondani, 
igazán nevetséges dolog.1 Szekeres Fábián. 

JÇjïsztus halálának áldozati jellege. (in.) 

3. Ha már mosl a racionalista irányzatokra 
térünk át, melyek, ha nem számbelileg, jelentőségre 
nézve határozottan túlsúlyban vannak, amennyiben 
az egyetemi fakultásokon uralkodnak, mindenekelőtt 
azt látjuk, hogy a radikálisok jelen kérdésben is a 
legradikálisabbak. 

A Krisztus által való megváltás nemcsak lehe-
tetlenség Strauss Dávid és a régebbi ú. n. tübingeni 
iskola előtt, de sőt «nyomorúságos csalás» eredménye, 
mint az evangéliumi elbeszélések Baur Bruno és 
elvhivei szerint általában. A világmegváltó halál gon-
dolatát Strauss Dávidék szerint az apostolok s az 
első keresztények csak úgy csenték be az evangé-
l iumokba; utóbb még az ótestamentum megfelelő 
részeit is irányzatosan meghamisították. «Hogy az 
ószövetségi jövendölésekkel kezdjük, írja Strauss, 
alapos nyelvtani és történeti kutatások meggyőznek 
mindenkit, aki túl tud emelkedni a dogmatikai elő-
ítéleteken, hogy azokban sehol sincs szó szenvedő 

Kunstlehre I. II. 1900.; Künzle M.: Ethik u. Aesthetik 1910.; 
Schlag: Das;Drama 1909.; Freytag G.: Technik des Dramas 
1908., Bulthaupt és a «Gral» kritikái alapján tesszük. 

1 Volkelt I.: Zwischen Dichtung u Philosophie. 1910. 
«Gral» 5. évf. 113. old. 

vagy egyenesen haláltszenvedő Messiásról.»1 Figye-
lemreméltó, hogy már Schleiermachernél megtaláljuk 
ezt a gondolatot, aki t. i. így irt egyik barát jának : 
«Sohasem fogom ezt a törekvést, hogy az ószövet-
ségből ily módon bizonyítsunk, helyesnek ítélni s 
nagyon sajnálom, hogy még mindig annyi okos em-
ber kínlódik ilyesmivel.»2 Strauss a megtévesztés e 
munkájában Krisztust is bűnrészesnek vallja. «Az 
orthodox szentirásmagyarázók tehát, hacsak nem 
akarnak előítéleteikben megmaradni, szintén kény-
telenek lesznek elismerni, hogy Jézus nem isteni su-
galmazás, hanem önönkombinációi révén jutott ezen 
ószövetségi helyek ily értelmű magyarázatára s ezzel 
együtt saját kínszenvedése egyes részleteinek meg-
jövendölésére.»3 Még világosabban szól a következő 
helyen : «Azáltal, hogy a kereszten elpusztult s a 
legszégyenletesebb gonosztevőkre kiszabott halálbün-
tetést elszenvedte, Jézus a hagyományos zsidófelfogás 
szerint végleg elvesztette a jogot, hogy messiási mi-
nőségének elismerését kívánhassa. De a tanítványok 
s azok a zsidók, kiket ezek Jézus hitére térítettek, 
felfogásukat e ténynek megfelelőleg alakították át, 
amennyiben a szenvedést, mint helyettesítő elégtételt, 
az erőszakos halált mint engesztelő áldozatot vették 
fel a Messiás-eszmébe.»4 

A hamisítás e munkájában 1876-ban még Vis-
count Amberlay «bámulatrakeltő túlkapást» lát; arro-
ganciának találja, hogy a pogány-keresztények ma-
gukat avatottabbnak tartották a zsidóknál azon kér-
dés eldöntésében, Messiás volt-e és Messiás lehetett-e 
Jézus, holott ebben a kérdésben nyilván a zsidók 
voltak irányadók.5 Amberlay nyilván nem tudja, 
hogy az apostolok, evangélisták s a legelső keresz-
tények túlnyomó részben szintén született zsidók 
voltak. 

Ezektől az Ízetlen törekvésektől azonban rég 
elfordult már mindenki. A szélső-radikális iskola 
a Baur Fr. K. alapította ú. n. kritikai-történeti isko-
lának adta át helyét, mely mellett a Kantot és He-
gelt követő irányt főleg Bitschl Albert és követői 
képviselik. A hamisítási feltevéstől (legalább az Üd-
vözítőnél) végleg elálltak s főtörekvésük abban áll, 
hogy az evangélium elbeszéléseiből, mint talán nagy-
részt szándéktalan ferdítésekből, az ú. n. történeti 
magvat kiemeljék s a való történeti tényálladékot 
újból megszerkesszék (történeti iskola); illetve az 
evangélium tanait és értesítéseit a modern gondol-
kodásmódnak jobban megfelelő, merőben természetes 
eszmetartalomra vezessék vissza (Bitschl iskolája). 

Hogy ezen utóbbi iránnyal kezdjük, Bitschl 
maga a megváltás lényegét a bűnös öntudat meg-

1 Leben Jesu1 II. 306. 
2 Sendschreiben an Lücke. 
s I. h. 307. 
4 «Neue Auflage» 575. 
6 L. Franz Delitzsch, Messianische Weissagungen, Ber-

lin 1899, 1. 
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szüntetésében látja. Szerinte a hagyományos meg-
váltástan alaphibája ott rejlik, hogy tárgyi értékű 
erkölcsi világrendet vesz föl ; ezzel szemben Ritschl 
maga állandóan felcseréli a bűnt a bűnös öntudat-
tal, aminek, így hangoztatja, azon hellén államjogi 
felfogás az alapja, mely az Istenben is igazságosságot 
keresett ; 1 holott Isten tényleg egész lényegében 
szeretet, s isteni igazságosságról csak mint az isteni 
szeretet és hűség következetességéről lehet szó. Krisz-
tus nem nyújthatott tehát Istennek engesztelést; ha-
lála csak «hivatásához való hűségének kipróbálására» 
szolgált eszközül.2 Hivatása pedig az volt, hogy mint 
az istenségnek s az emberiségnek közös képviselője 
egyszerre mindkettőnek jótálljon a kölcsönös szere-
tetviszonyért s ezáltal létrehozza a bűnbocsánatot, 
azaz a mi bizalmatlansággal egybekötött bűnös ön-
tudatunk megszüntetését.3 

Hasonló nyomokon jár Kaf tan 4 s Ritschl számos 
követője. Häring pl. Krisztus halálában csak a bűnnel 
járó végtelen bánat és fájdalom kifejezését látja, 
mely által a büntetés célját pótlólag elérte s a meg-
zavart világrendet ismét helyreállította, amennyiben 
egyrészt az emberiség megszabadul a ránehezedő 
vétek öntudatának súlyától, másrészt az isteni törvény 
megkapja elengedhetetlen szentesítését.5 

A Ritschl-irány mai sokat emlegetett oszlopa, Har-
nack, már ezekről a neki nyilván maradias fogal-
makról sem igen akar tudni; a megváltás nála már 
csak erkölcsi, mintegy pedagógiai, de merőben termé-
szetes erőkkel ható tényező. A Messiásról az ószö-
vetségi kijelentések alapján legfölebb «sejtették» né-
hányan, hogy a bűn terhét kell megszüntetnie; az 
ószövetség azt is sejteti, hogy a Messiás érdemei 
«valamikép másoknak is javára fognak szolgálni»; 
de a másokért szenvedő Messiás fogalma az ószövet-
ségben teljesen ismeretlen ; Izaiásnál sem jöhet számba 
ez irányban semmi. De hát akkor miben állt a meg-
váltás Krisztus által? «Úgy miként Krisztus, feleli 
Harnack, senki sem ismerte az Atyát ; Krisztus azon-
ban ebben az ismeretben másokat is részesített s ez-
által a «sokaknak» megbecsülhetetlen hasznot hajtott. 
Istenhez vezette őket, még pedig nemcsak szava, 
hanem, ami sokkal fontosabb, mindaz által, amit 
tett s aminek mutatkozott, végül pedig azáltal is, 
amit szenvedett. Ebben az értelemben mondta azon 
szavakat: . . .«az ember fia nem azért jött, hogy szol-
gáltassék, hanem hogy szolgáljon és életét megoldá-
sul, megváltásul («zur Lösung») adja oda sokak ja-
vára». Krisztusnak egyáltalában kevés a szerepe az 
evangéliumban; nem tárgya annak, csak közvetítője. 
«Nem a Fiú, hanem egyedül az Atya tartozik bele 
abba az evangéliumba, melyet Jézus hirdetett», mondja 

1 Rechtfertigung und Versöhnung3 III. 250. 
« U. o. 451. 
3 U. o. 515 s k. 
4 Dogmatik 516 s k. 
5 Zur Versöhnungslehre, 80 s k. 1. 

azzal az ürességtől kongó hangzatos szellemeskedés-
sel, melyet a németek annyira csodálnak benne.1 

A kereszténység azon «lényegében», melyet ő tisztí-
tott meg mindattól, ami az ő egyéni nézete szerint 
nyilván «lényegtelen», nincs is helye ennek megfele-
lőleg sem kegyelemnek, sem áldozatnak, sem papság-
nak, mely a megváltás gyümölcseit az emberekkel 
közölné; s a vallás e megtisztított alakját Harnack 
oly enthuziazmussal dicsőíti, mely maga is gyanút 
kelt. Olyanféle dolog ez, mint mikor valaki tönkre-
megy s azt az egy-két cafrangot, melyet elpazarolt örök-
ségéből még megmentett, annyira magasztalja, mintha 
az egész eltékozolt vagyonnal felérne. Harnack «ke-
reszténységének lényege» a legnyomorúságosabb ron-
csa a racionalizmus zátonyos vizein tönkrement, 
dúsgazdag hajónak. 

4. Az ú. n. történeti iskola szintén két főirányra 
osztható : azokéra, akik a régi hagyományos kifejezés-
módot meg akarják tartani, amennyire csak lehet-
séges, természetesen teljesen racionalista tartalommal 
töltve meg azt ; s azokéra, akik a régi képletekkel 
keveset törődnek s minden, még csak látszólag is 
emberfölötti vonatkozást nyiltan kiküszöbölnek Krisz-
tus élete- és működéséből, névleg halálának s az 
ezzel összefüggő megváltásnak értékeléséből is. Az 
előbbi osztályba pl. Lipsiust sorolhatjuk, midőn még 
egyre «a kegyelem bűnbocsátó megnyilatkozásáról» 
beszél ; 2 vagy Weizsäckert, aki a megváltási eszme 
magvát a «belső békének» Krisztus által való helyre-
állításában látja, mint aki «végtelen bűnbánata által 
bennünket bűneink tudatától megszabadított» s ezáltal 
bensőnkben lehetővé tette a békét.3 Eucken is csak 
annyit mond «Lebensanschauungen der grossen 
Denker» c. művében4 Krisztus haláláról, hogy ezzel 
Jézus «a tanítványok belső szemeit megnyitotta s 
beléjük bizalmat öntött». 

Beyschlag W. szerint a megváltás abban állt, 
hogy Jézus a tanítványok elé az Isten iránt való 
hűséges és kitűrő szeretet nagyszerű példáját állította 
önmagában, főleg midőn az őáltala alapítandó Isten-
országa szolgálatában akkor is kitartott, midőn a 
nyilvánvaló sikertelenséget előrelátva, benne kétségbe 
kellett volna esnie. Eszerint Krisztus nem is annyira 
céltudatosan, mint inkább öntudatlanul művelte 
megváltásunkat. Hiszen Beyschlag szerint nem is 
tudta halálát előre. «Az evangéliumok szerint ugyan 
a kínszenvedés megjövendölése mindjár t a Caesarea 
Philippi melletti beszélgetés után megkezdődött, tehát 
még, mint látszik, a színváltozás jelenete előtt, mely 
6 nappal ama beszélgetés után tör tén t . . . Mindazáltal 
nehezen fogadhatjuk el, hogy Jézus már akkoriban 
beszélt volna tanítványaival olyasmiről, amivel még 

1 Das Wesen des Christentums 91 s k. 
2 L. Bensow i. h. 99. 
3 Jahrb. f. deutsche Theologie 1858, 183 s k. 
4 U. o. 166. 
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maga sem volt tisztában».1 Természetesen az apos-
tolok sem gondolhattak arra, hogy Jézusban a világot 
szenvedése által megváltó Messiást lássák, mert hisz 
erről sem az ószövetség sem Jézus kijelentései nem 
vezethették őket rá. Csak a Pál géniusza hozta létre 
az áldozati halál eszméjét, melynek még az első 
apostoli igehirdetésben is hiába keressük nyomát. 
Jézus csak közvetlenül halála előtt sejtette meg halá-
lának jelentőségét. Erezte, hogy a harc az Isten szelleme 
és a világ szelleme közt meg fog indulni ; tudta, 
hogy «az Isten szeretete győzni fog a világuralom 
birtokában levő önzés és bűn végső erőmegfeszítésén 
is és hogy ez a győzelem egyúttal a világ Ítélete és 
megváltása is leend.2 «S ezzel, teljes egyezésben 
mindazzal, amit önmagáról, mint az élet kenyeréről 
s haláláról, mint övéivel való maradandó életközös-
ségének feltételéről mondott, az utolsó vacsorán 
mondott szavai is tökéletesen érthetőkké és világo-
sakká lesznek: teste, mely értünk megtörik, vére, 
mely érettünk kiömlik, az ő élete, melyet ő a halálba 
ad, még pedig érettünk, hogy bennünk működjék 
(ezek is tökéletesen érthető és világos szavak-e?); 
hogy mi azt eleven élő mivoltunkba felvegyük, ahogy 
a külső ember az ételt és italt magába veszi, s hogy 
az így bennünk örök élet ételévé és italává legyen, 
s így létrejöjjön a benne megjött megváltás, az Isten-
nel való közösség új szövetsége».3 

Hasonlókép elhalványul a megváltás eszméje 
Holtzmann H. J.-nál, ki azonban szintén nem szű-
nik meg Krisztus «megváltói haláláról» beszélni. Ezt 
a megváltói halált azonban — szerinte — nem sza-
bad engesztelő értékű halálnak tekinteni. Az engesz-
telő halál eszméje nemcsak a zsidó theologiában 
nem mutat föl nyomot, de még az evangélistáknál 
is csak gyéren mutatkozik ; Lukács pl. — szerinte — 
«még szintén nem tud róla, hogy a Messiásnak val-
lási értelemben engesztelést és üdvöt kell hoznia 
halála ál tal»4 . . . «Jézus volt az első, aki a messiási 
hivatással a szenvedés gondolatát egyesíti, amennyi-
ben életének atyjafiai szolgálatában való szabad föl-
áldozásában látja azon személyes ellenszolgálatot, 
melynek alapján a testvéri szeretet önfeláldozó szol-
gálatát követelheti, mint Isten országának első alap-
törvényét . . . Hivatásából kifolyólag lett szükséges e 
szenvedés, s amennyiben Jézus azt a tanítványok 
legfőbb érdekeinek szolgálatába szegődteti, kiengesz-
telődik földi veresége elmaradhatatlan voltával is és 
e gondolat (melyik gondolat?!) tovaműködő erejé-
ben és örök igazságában rejlik Jézus halálának en-
gesztelő hatása.»5 Engesztelő áldozatról pedig már 
csak azért sem lehet szó, mert hisz Krisztus «a vér-
áldozatot elvileg eltörülte». Csak annyiban illeti Jézus 
halálát «némi engesztelő-áldozati jelleg», amennyi-

1 Leben Jesu II. 305. * U. o. 429. 3 U. o. 438. s k. 
* Handkommentar zum N. Test.2 I. 300. 
s U. o. 227. 

ben Isten országának megalapításában része van s 
amennyiben az ebben helyreállított, Istennel való 
közösségnek ezentúl «zavartalannak» kellett lennie.1 

A megváltás gondolatának elsekélyesítése lehe-
tőleg még mesterkéltebb alakban lép föl Soden báró-
nál. Jézus lassankint be lá t ta— beszéli — hogy szen-
vedése által kell messiási hivatását teljesíteni ; ezt 
azonban népe képtelen volt fölfogni. «Ami őelőtte 
hivatásának mélyebb értelmét földerítette s amiből 
népének is a helyes Messiás-fogalomra kellett volna 
jutnia, ugyanaz mindenféle hamis fölfogással vegyülve, 
épen ellenkezőleg, elzárta a nép elől az ő megérté-
sének lehetőségét s egész működésének és cselekvés-
módjának teljes félreértésére vezette a népet.»2 Az 
így okozott bonyodalmat Jézus maga sem volt képes 
megoldani. «Mivel Messiás akart lenni, mivel Mes-
siásnak kellett lennie, azért műve is szükségkép csü-
törtököt vallott s meg kellett halnia.» Mivel azonban 
Jézus hitt isteni küldetésében, azért «az sem nyug-
talaníthatta, hogy mindazon kellékek hiányoztak 
rajta, melyek a zsidók fölfogása szerint a Messiás-
nak lényeges ismertetőjelei voltak s melyekről min-
den zsidó egész katalógust tudott fölsorolni.»3 «Ezzel 
azonban kérlelhetetlen szükségszerűséggel volt össze-
kötve az is, hogy messiási működése nem arathatott 
sikert. De Jézus nem zavarodott meg. Ha hivatás-
szerű munká ja halálát okozza, akkor ez a halál bele-
tartozik abba a hivatásszerű munkába »4 E föl-
fogásban, mely csak lassan érett meg benne, szíve-
sen keresett kapcsolatot azon gondolatokkal, melyeket 
népének jámborsága gondolt ki az ártatlanok szen-
vedésére nézve, hogy t. i. «az emberiség szolidaritása 
folytán ártatlanok magukra vehetik annak elszen-
vedését, amit mások megérdemeltek» ; «azonban így 
is Jézus függetlenül alkotó, teremtő szellemére vall, 
hogy ezt a gondolatot a Messiásra is alkalmazta, 
akire azt vonatkoztatni eddig senkinek sem jutott 
eszébe. Ha máskép nem tette, akkor halála által 

fogja megtenni az Isten azt, amire őt kiküldte 
Jézus bizonnyal semmiféle elméletet nem gondolt 
ki, mellyel Isten e terveiről magának vagy tanítvá-
nyainak beszámolt volna. 

Neki teljesen elég volt annak biztos tudata, hogy 
amit élete által el nem érhetett, azt eléri halála 
által. S mennyire igaza volt ebben ! Halála meghozta 
a beteljesedést s Krisztus mind e mai napig nem 
szűnik meg megváltólag, engesztelőleg, Istenhez az 
örökkévalóságba fölemelőleg működni, hatni. (Tehát 
ez az egész?) Ami elméletet azonban Páltól kezdve 
kigondoltak, az mind rövid életű volt. (!) Egy sem 
elegendő ennek a hatásnak a megmagyarázására. 
Sőt valamennyi csak megnehezíti e hatás átélését, 
amennyiben annak közvetetlenségét keresztezi.» (?)5 

Bangha Béla S. J. 

1 U. o. 279. 
2 Díe "wichtigsten Fragen des Lebens Jesu, 78. 
3 ü . o. 78. * U. o. 99. s U. o. 100. 
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A «Mint ha» bölcselete. 
I. 

H. Vaibinger, a Kant-Társulat alapítója és a 
Kant-Studien szerkesztője a tavalyi bolognai bölcse-
leti nagygyűlés elé terjesztette a több mint negyven 
éven át átgondolt és megérlelt bölcseletét, a «Philo-
sophie des Als Ob»-ot. Vaihinger neve a német böl-
cseleti irodalomban tisztelt név, rendszere tehát 
bizonyára még érdekes megbeszélés tárgyát fogja 
képezni. Nyolcszáz oldalas és gazdag irodalomra 
támaszkodó művének tanulmányozása azonban el-
mélyedést és időt igényel. 

Miért adta ki Vaihinger ép most nagy mű-
vét? Egész előszavából kitűnik, hogy ez a mű az a 
kapocs, az a rózsa kíván lenni, amely a Kanttól 
kezdve megindult bölcseleti művek összehajló iveit 
egymásba kívánja foglalni, egymással bensőleg össze-
fűzni. Kant bölcseletének alapgondolatait, hogy mi 
csak jelenségeket ismerünk meg és nem a dolgok 
belső lényegét és hogy ismereteink a tapasztalati 
világ jelenségein túl nem terjednek, abban a rideg-
ségben és gyökeres megoldásban adja elénk, amelyet 
Kant is vallott, de nem tartott időszerűnek kiélezni. 
Kant maga, állítólag, így jellemezte irányát : «Ich bin 
mit meinen Schriften um ein Jahrhundert zu früh 
gekommen; nach hundert Jahren wird man sie erst 
verstehen». Ugylátszik ez a száz esztendő elmúlt és 
Vaihinger az «Als Ob» bölcseletében bontja ki Kant 
gondolatainak igaz értelmét és végső következte-
téseit. A bölcseleti gondolkodás — úgy véli — ma 
már erre érett is. Az út minden oldalról elő van 
készítve. 

A Paulsen-Wundt-féle voluntarizmus rámutat a 
mindenségben kifejlődő akaratra, amely feltörekvé-
sében szüli az intellectust, az értelmet, megrögzíti az 
erkölcsi fogalmakat, célul tűz ki különböző vallási, 
társadalmi, gazdasági és művészi eszményeket és 
mindezeket azért, hogy az életakarat a maga nagy 
szándékait elérje. 

Mach és Avenarius élettani alapokon nyugvó 
ismeretelmélete állítólag megtalálta a kapcsolatot az 
élettan és a gondolatfolyamatok között és rányitott 
a gondolat, az ismeret egyedüli céljaira, t. i. az élet 
érdekeinek gyakorlati megvalósítására. Másrészről 
azonban e bölcselők azt is bebizonyították, hogy 
minden lét, minden történés és minden ismeret az 
érzetelemekre mint utolsó tapasztalatilag adott tényre 
vezethető vissza; az érzet pedig ép úgy eleme az 
élettannak, mint a lélektannak; az életfolyamatok-
nak, mint a lelki élet világának, tehát az élettant és 
a lélektant egy közös nevező : az érzettan alá lehet 
helyezni és az ürt a lélek és az anyag között át 
lehet hidalni. 

Amit pedig Kant, Paulsen, Wundt , Mach, Ave-
narius megalapoztak, azt Nietzsche a művész és 
gondolkodó szemléletével és nyelvével világnézetté 

tudott kialakítani. És Vaihinger lelkesedéssel mondja 
Nietzschét is úttörőjének. 

Végre a pragmatizmus dolgozott a radikális kan-
tianizmus előkészítésén. Peirce és James rámutat tak 
arra, hogy gondolatainknak, ismereteinknek öncéljuk, 
önértékük és önfényük nincsen. Az értelem nem fedi a 
valóságot. Az értelem nem képes megérteni a dolgok 
benső mivoltát. Az értelem tehát önmagában álló, 
általános igazságot nem is képes létrehozni. Amit 
az értelem a fogalom, ítélet, következtetés, föltevés, 
bizonyitás alakjában a dolgokról elmond, az mind 
csak látszat, csalóka kép, fikció. Ez Kantnak is alap-
gondolata! Sem a kategóriáknak, sem annak, amit 
mi a kategóriák segélyével a valóságból kiemelünk 
és öntudatunkra hozunk, magában való, világot föl-
mérő, valóságot hűen kifejező értéke nincs. Az ordo 
idearum tehát egészen más természetű, mint az ordo 
rerum mivoltja. A fogalmi világnak, a tudomány-
nak tehát magábanvéve elméletileg semmi értéke 
sincs. Csak az ad neki jogosultságot, hogy a gya-
korlati életben bennünket támogat és szolgálatot 
teljesít. 

íme ezállítólag Kant bölcseletének végső következ-
ménye. Kant is azt tanította, hogy a szemléletnek és az 
értelemnek törzsfogalmai (kategoriai) a valóság (Ding 
an sich) világát előttünk lefátyolozzák. Vaihinger 
tovább megy Kant mesgyéjén és azt állítja, hogy a 
szellemi élet valami költemény, amelyet az értelem a 
valóság világa fölött álomképekből összeró, de nem 
a valóság. Kant azon gyötrődött : mikép lehetségesek 
a szintetikus, a priori ismeretek? Vagyis mikép le-
hetséges a tapasztalati világ mellőzésével, amelyet 
úgy sem vagyunk képesek megérteni, a tiszta észből 
tudományra szert tennünk ? Vaihinger már azon töri 
a fejét: Wie kommt es, dass wir mitbewusstfalschen 
Vorstellungen doch Richtiges erreichen ? Vagyis : 
hogyan lehetséges az, hogy mi hamis (sőt mint más 
helyen mondja, önmagukban is ellentétes) képzetek-
kel helyes eredményeket érünk el ? 

Előre is megjegyzem, hogy ép erre a kérdésre 
sohasem felel meg Vaihinger és amily nagy buzga-
lommal fáradozik a tétel első részének bebizonyítá-
sán, hogy értelmünk minden alakzata csak csalóka 
kép (likcio), ép olyan eredménytelen marad annak 
kimutatása, hogy hamis alapon igaz eredményhez 
tilthatunk. 

Tagadhatatlan azonban, hogy manap az ismeret-
elméletben sokak hite megrendült. A bolognai böl-
cseleti nagygyűlésen nemcsak Vaihinger fölfogása 
hangzott el, hanem hasonló értelemben tartott elő-
adást Nelson is «Die Unmöglichkeit der Erkennt-
nistheorie» címen. Sajnálattal kell megengednünk azt 
is, hogy Vaihinger egy néhány bölcselő kivételével csak-
nem az összes modern bölcselőket valamikép a maga 
pár t ján láthatja, a maga javára idézheti. Minden tudo-
mány : fizika, kémia, ethika, eszthétika nagyon fel-
kapta a szimbólum szót; a le gout et l'intelligence 
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de symboles (Sabatier) divatossá vált és az irók ver-
senyezve jelentik ki, hogy nyelvük, észjárásuk, Íté-
leteik, kifejező képességeik csak szimbólumai a való-
ságnak. És Kant hatása alatt a vallásbölcselet is. 
És vallástan is a modernizmus fideo-symbolizmusá-
ban tévelyeg és Sabatier, Le Roy, Tyrell, Hebert fel-
fogásában is a dogmák képzeletgazdag képekké 
zsugorodnak össze. 

Másrészt a valóság mibenlétének, meghatározásá-
nak és megragadásának kérdése is nagyon előtérbe 
lépett. És míg Bergson iskolája intuitiv megérzéssel 
iparkodik a valóság magját megragadni, addig Külpe 
és Cornelius tapasztalatainkat azoktól az idegen és 
járulékos elemektől törekednek megtisztítani, amelye-
ket alanyiságunk ad hozzájuk. Mindezeknél mélyebb 
Husserl, aki a dolgok mivoltát fogalmaink elemzésé-
ből hámozza ki. 

Talán mondanunk sem kell, hogy nominalizmus 
és a realizmus kérdése ma is világnézetet takar. 
A nominalizmus mögött lappang a monizmus és a 
materializmus ; a realizmus hivei ellenben spiritualis-
ták, bár sokszor nem egészen a mi értelmünkben. 
Aki a lelket elfogadja, az előtt a dolgok megismerése, 
az értelmi élet önállósága és célja nem képez nehéz 
kérdést. Csak a materializmus előtt talány, hogy jön 
létre a szellemi élet? lehet-e annak magában való 
értelme? az élet lendületből kifakadó lelki életnek 
megismerés-e vagy cselekvés-e a cél ja? A materia-
lizmusnak mindig nominalistának kell lennie, mert 
alapföltevése úgy kívánja a világ magyarázatát, amint 
azt Kantnál, Vaihingernél látjuk. 

Ép azért különös dolognak találom, hogy Vai-
hinger a saját radikális álláspontját ideális pozitiviz-
musnak nevezi. Az idea ugyanis nála csak a fikcióval 
azonos. Az ideális szónak tehát nála legfeljebb «lég-
várakon fölépülő» jelentősége van. Mi az ideális szót 
más értelemben használjuk. Bármily szerepet tulaj-
donítson is Vaihinger a fictióknak, azok mégis csak 
fikciók, hazugságok. A hazugság pedig, ha jóhiszemű 
is és ha fontos célok szolgálatában áll is, csak hazug-
ság marad. Főleg, lia az erkölcsi, a vallási élet is 
csak ily fikciók alapépítményén nyugszik, amint azt 
Vaihinger állítja. 

Azt hiszem, a mű tárgyalása közben olvasóim 
erről még jobban meggyőződnek és belátják, hogy ez 
az ideális pozitivizmus is a materializmus világnéze-
tébe tartozik. 

Csak még a mű szerkezetéről óhajtok valamit 
mondani. A nyolcszáz oldalas munka részint álta-
lánosságban és részint részleteiben tárgyalja a gon-
dolkodás jelentőségét, az igazság mibenlétét, a fikciók 
szerepét. Majd a bölcselettörténelemből is iparkodik 
támogatni elméletét. 

Dolgozatomban először Waihinger nézeteit óhaj-
tom előadni; azután pedig az alapvető gondolatok 
kritikáját nyújtom. Célom kimutatni, hogy a gondol-
kodás célja az igazság megállapítása, a valóság meg-

ragadása. Talán sikerül bebizonyítanom, hogy a 
valóság több, mint amit Vaihinger valóságnak mond ; 
hogy az ész nem a tévedések vígjátékának szerzője; 
hogy a gondolat nem pusztán életérdekek eszköze ; 
hogy Isten, erkölcs, jog, társadalmi berendezések 
nem a csalódások, süppedések talaján nőnek. 

Vaihinger — mint láttuk — művét Kant, Mach-
Avenarius, Wundt-Paulsen, Peirce-James és Bergson 
szisztémáinak alapján építette föl. Kanttal e lap 
hasábjain, Machhal a Hittudományi Folyóiratban, 
Wundt és Paulsen voluntarizmusával a Keresztény 
akarat bölcselet kifejlődése c. müvemben; Bergson-
nal a Bölcseleti impressziónizmus c. dolgozatomban és 
és James pragmatizmusával pedig William James 
bölcselete c. művemben foglalkoztam. Most Vaihinger 
művének tárgyalása alkalmával összeszedem azon 
érveket, amelyek Írásaimban el vannak szórva és 
benső egységbe foglalva nyújtom olvasóimnak. 

Trikdl József dr. 

A görög kolóniák életéből. 
Harnack a kereszténység lényegéről irott mun-

kájában, a görög egyházról szóló fejezetben, azt kérdi, 
mit nyújtott az emberiségnek a gk. egyház s mi jel-
lemzi ő t? A kérdésre így felel: A görög katholiciz-
mus megsemmisítette a görög pogányságot. Görög-
ország istenei hangtalanul elsülyedtek. Erőtlenek 
voltak a diadalmasan előtörő katholicizmussal szem-
ben. Ez a fő jellemvonása. Másik jellemző vonása 
ipedig fényes kultusza, melyben — szokása szerint 
tévesen — egyszerű pogány örökséget Iát. 

Eltekintve a részletkérdésektől, Harnack jól itéli 
meg a régi görög katholicizmust. Mert más szóval 
hogyan is fejezhetnők ki jellemzését? Nem más-
képen, mint úgy, hogy a kereszténység a régi görög 
katholicizmusban hódító erőt képviselt. Ez pedig 
történeti valóság. Ha már most ezzel szemben azt 
kérdezzük, mit képvisel a jelen görög katholicizmus, 
akkor épen az ellenkezőjét kell felelnünk. Az erőt-
lenséget. Az orthodox kereszténység erőtlennek bizo-
nyult a muzulmán erővel szemben. Boszniában, 
Albániában diadalmasan tört elő a muzulmán szel-
lem. Egész törzsek vesztek el a kereszténységre 
nézve. És ezen erőtlenség szomorú öröksége a mai 
görög katholicizmusnak is. 

Kétszeresen áll ez a görög kolóniákra. Ezek élete 
teljesen kimerül a szertartások végzésében. A szünidő 
folyamán alkalmam volt egypárnak az életébe be-
tekinteni és mondhatom, hogy a kolóniák görög 
katholicizmusa — mint orthodoxiája is — nemcsak 
hogy hódító erőt nem képvisel, de saját birtokállo-
mányát sem képes megtartani. Egész hitközségeket 
veszít el nemcsak a latin szertartással szemben (ami 
elvégre nem nagy baj), hanem az orthodoxiával 
szemben is. így nem váltják valóra annyi dicső pápa 
nemes szándékát, hogy exisztenciájukkal, különböző 
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szertartásuk megtartása útján, mint élő argumentum 
szerepeljenek a katholicizmus mellett. 

Olyan jelenség ez, mellyel érdemes közelebbről 
is foglalkozni, már okulás kedvéért is. A boszniai és 
olasz görög katholikusok életéből pár jellemző vonás 
bemutatása eléggé igazolni fogja állításunkat. 

Boszniában a görög katholicizmus csak a leg-
ú jabb időben kezdett szervezkedni. A terrenum csak 
missziós területnek tekinthető manapság. És pedig 
olyannak, hol «messis quidem multa, operarii autem 
pauci». Igazán ráillenek a szentírás eme szavai a 
boszniai állapotokra. A hivek valósággal úgy néznek 
ki, mint a nyáj, mely pásztor nélkül van. Jellemző 
erre egy görög katholikus intelligens embernek nyi-
latkozata, ki egyenesen kimondotta, hogy nincs hit-
élet, mert nincsenek apostolok. A papság nagy része, 
kisebb rövidebb idő múlva, egyszerűen megszökik, 
mert itt — így mondotta — nem lehet meggazda-
godni, mint Galíciában, ü e hivatkozhatom ezen 
pontnál hivatottabb tekintélyre is. Stadler dr. latin-
szertartású katholikus érsek, midőn nála látogatást 
tettem, fájólag említette, hogy nincsen görög katho-
likus papság és így a görög katholikus vikárius semmi 
eredményt sem képes elérni. Tudvalevőleg újabban 
görög katholikus vikariatust szerveztek Sarajevóban. 
A jelenlegi vikárius, Zsuk dr. azonban — úgy lát-
szik — kedvét vesztette a papság közömbössége 
miatt, mert, mint hallottam, többnyire távol van 
Sarajevótól, sőt Boszniától is. Sehol semmi életjelt 
nem lát az ember, hiszen még Sarajevóban sincs 
templomuk. így azután nem csoda, hogy mint feljebb 
említettem, egész hitközségeket veszít el az ortho-
doxiával szemben. 

A sarajevói régi szerb templomhoz hasonlítható 
a boszniai görög katholikus egyház állapota. A m i n ő 

félénken húzódik az meg a falak mögött, melyeket 
a muzulmán fanatizmus emeltetett, oly félénken, 
valósággal gyáván viselkedik a görög katholicizmus 
is. Minő zelozitást mutat ezzel szemben a latin 
katholicizmus! Hasonló mostoha viszonyok között 
nemcsak templomokat, iskolákat emelnek, hanem 
még a stilszerűségre is gondolnak. Épen Stadler 
dr.-nál voltam, midőn Fuchs dr. kihallgatásra jelent-
kezett, hogy bemutassa az építendő templom-terveze-
tet, melyet a legkörültekintőbb gonddal készíttetett 
el sajátkezüleg összekoldult pénzből. A sarajevói 
latin szertartású parochián beszélte egy plébános, 
hogy sokszor mindennapi kenyér előkerítése is 
gondjába kerül. Igazán az apostoli idők jutnak az 
ember eszébe ezek hallatára. 

Azután minő termékeny talaja a hitéletnek a 
Jézus-társasági atyák által vezetett fiú-kongregáció, 
mely komoly tanulmányok mellett kellemes szóra-
kozást nyújt tagjainak. Szóval itt szűkös viszonyok 
ellenére mozgékony hitéletet találunk. 

Egy-két dolgot azonban nem szabad hallgatással 
mellőznünk, midőn a boszniai görög katholicizmusról 

szólunk. Először tudni kell azt, hogy az orthodoxiá-
val szemben a katholicizmusnak rendkívül nehéz 
föladata van. Az orthodoxok Boszniában rendezett 
egyházi viszonyok között élnek; ezzel szemben a 
görög katholicizmus egészen szervezetlen. Nagy ba j 
az is, hogy az orthodoxok nem a karlócai patriarchá-
nak, hanem a konstantinápolyinak vannak aláren-
delve. Innen ered az orthodoxok fanatizmusa, mellyel 
a katholicizmust fogadják, úgy hogy még a muzulmá-
nok között is könnyebb eredményt elérni, mint a 
szerbek között. Még nagyobb baj, hogy a latin és 
görög szertartásuak között sincs meg a kölcsönös 
bizalom. A görög vikárius ugyanis a latin érseknek 
teljesen alá van rendelve. Ezen körülmény meg-
bontotta a görög katholikus intelligens elem egységét. 
Sokan ugyanis latinizálástól tartanak. Ezen valami-
képen segíteni kellene, mert mikor hitéletről van 
szó, még a gyanúját is el kell kerülni annak, mintha 
latinizálásra törekednének. Jellemző a kölcsönös fél-
tékenykedésre az előbb említett Fuchs dr. plébános 
nyilatkozata. Azt kérdeztem tőle, vannak-e parochiája 
területén görög katholikusok? Vannak. Lesz-e 
pap juk? kérdeztem tovább. Ez nem lehetséges — 
szól egész kikelve magából. — Vagy én, vagy ők. 
Hát ilyen kategorice nem szabad beszélni, mikor 
lelkek üdvéről van szó. 

Aziránt is érdeklődtem, hogy vannak-e magyar 
ajkú görög katholikusok Boszniában? Feleletül azt 
kaptam, hogy vannak, de — és ez is igen jellemző — 
román pap látja el őket lelkiekben. 

Görög kolóniákról szólva, nem hagyhatjuk emlí-
tés nélkül az itáliai görögöket. Tudvalevőleg a mu-
zulmán hódítás után számos görög Itáliába menekült. 
Már Skanderbeghnek 1468-ban bekövetkezett halála 
után számos albán ment át Olaszországba. Ezek száma 
egyre szaporodott, úgy hogy a XVI. században Itália 
különböző helyein, főleg Kalábriában és Szicíliában 
100 ezer görög lakott.1 X. Leo, III. Pál és III. Gyula 
pápák különféle privilégiumokat engedélyeztek nekik; 
ezeket azonban IV. Pius pápa mind megszüntette és 
az illetékes latin püspökök alá rendelte őket. Csak 
rítusukat tarthatták meg. 

Egyházi viszonyaikat XIV. Benedek pápának 
«Etsi pastoralis» kezdetű bullája szabályozza. Ennek 
értelmében saját papjaik vannak, érvényes házassá-
got köthetnek. A görög klérus kiképzésére három 
kollégium van : Bómában, Bisignanoban (Kalábria), 
1820-ban St. Adrianba áttéve és Palermóban. Mind-
egyikben fölszentelt püspök lakik a szent rendek 
föladása végett. A palermói kollégium növendékei a 
latin érseki szemináriumban hallgatnak előadásokat 
és a kollégiumban csak ritust, görög, albán, francia 
nyelvet tanulnak. A püspök teljesen alá van ren-
delve az érseknek. Jelenleg a szicíliai és kalábriai 

1 Silbernagl : Verfassung und gegenwärtiger Bestand 
sämtlicher Kirchen des Orients. 325. 1. 
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görögök száma körülbelül 50 ezer. Tehát megfogytak. 
Görög kolóniák: Mezzojuro, Palazzo, Adriano, Con-
tessa, La Piana. Messinában is volt görög hitközség, 
de a legutóbbi földrengés alkalmával elpusztult. 
Nápolyban 1518-ban Paleolog Tamás, Marca feje-
delme alapított a görög menekültek számára hit-
községet. Ezen hitközség mindig katholikus volt, 
azonban az 1860. politikai változások folytán az 
orthodoxok kezébe került és jelenleg is azok bírják. 

Mindezen kolóniák amolyan görög diasporák. 
Mint a zsidó diasporák egy része beolvadt a pogány-
ságba, másik része pedig sok pogány szokást őrzött 
meg, úgy ezek egy része beolvadt a latin katho-
licizmusba, más része pedig sok latin szokást vett át. 
XIII. Leo pápa volt az, ki az eredeti görög rítus 
visszaállítását sürgette, mi sok tekintetben sikerült is 
neki. Ami a hitéletet illeti, az nagyobbára szertartá-
sok végzésében merül ki. Jellemző erre nézve, hogy 
pl. a palermói hitközségnél három pap van, mégis 
vasárnapi szentbeszéd helyett az evangélium egy-
szerű, rövidke paraphrasisát hallottuk. 

Önálló theologikus irodalmat természetesen hiába 
keresnénk itt. De még a népről sem volt gondos-
kodva, holott ez részben ma is beszéli az albán 
nyelvet és ragaszkodik ahhoz. Csak legújabban történt 
e téren valami. Az albán ajkúak részére t. i. «Fiala 
e t'in Zati» (Az Úr szava) cimü katholikus albán 
néplapot szerkesztenek, mely rendkívül kedvező 
fogadtatásra talált úgy a nép, mint az egyházi hatósá-
gok részéről. 

Egy dolgot azonban különösen ki kell emel-
nünk, a liturgikus nyelvet. Az itáliai görög kolóniák 
élő argumentum amellett, hogy a keleti egyházban 
is lehetséges a holt liturgikus nyelv. Ezek ugyanis 
nagyrészt elolaszosodtak és mégis a görög nyelvet 
használják a liturgiában. Ezidőszerint még az albán 
ajkúak között sem észlelhető mozgalom, mely ezen 
állapottal elégedetlen volna. Ezt annál inkább ki-
emeljük, mivel a hazai új görög katholikus püspök-
ség alapításával a legilletékesebb faktor, a római 
szentszék szintén ezt fejezte ki. Az új püspökség 
liturgikus nyelvéül tudvalevőleg a görögöt jelentette 
ki. Epokális jelentőségűnek tartom részemről ezen 
rendelkezést. És mégis mit lá tunk? Azt, hogy ennek 
nagy horderejét alig veszik észre és mindig csak 
politikai szempontokon nyargalnak. Honnan van ez? 
Ezen kérdésre felelve, egyúttal arra is megfelelek, 
miért nincs igazi hitélet a görög kolóniákban és 
általában a görög egyházban. «Graeca sunt, ergo 
ignorantur.» Kérem, a görög egyház a régi görög 
kereszténységtől a Harnack említette jellegzetes voná-
sok közül csak egyet vett át : a szertartásokat, a 
keretet. De ami azon belül van : nyelv, szellem igno-
rantur. 

A görög egyház hasonlít a palermói byzanci 
slilusú hires «Marlorana» templomhoz. Ott vannak 
a csodálatos mozaikok, de hiányzik belőle, ami a 

templomot templommá teszi: a szentség (használa-
ton kívül áll t. i.). Örökségünk : a fényes szertartások, 
de ki ismeri nálunk a görög nyelvet és ki akarja 
azt megtanulni, ha nem ismeri? Hogyan kellene 
tehát görög liturgikus nyelv ? Ki ismeri nálunk 
Aranyszájú szent János lelkipásztori zelozitását, Nagy 
szent Bazil, szent Athanáz bátor, apostoli hitvédel-
mét, szóval a nagy görög egyházatyák apostoli szel-
lemét?! De akkor meg honnan hauriemus v i tám? 

A görög liturgikus nyelv—ha komolyan vennők — 
megnyitná számunkra ezen életforrásokat. A görög 
kolóniáknál is ez egyike a főbajoknak. Nemcsak nem 
ismerik alaposan a görög nyelvet, bár liturgikus 
nyelvök, de a meglevő ismeretet sem aknázzák ki, 
hogy megismerkedjenek a nagy görög egyházatyák 
szellemével. Hogy még egyet említsek, minő nép-
szerű szent pl. a görög egyházban szent Miklós! 
Szent Miklós a m i szent Antalunk. A veszélyben forgók, 
szegények szentje. De egész tisztelete kimerül a 
december 6-iki ünneppel. Nem tudták őt a nép 
szivéhez közelebb hozni, pedig mennyi kegyelemtől 
fosztják meg ezáltal. Ezzel szemben Bariban, hová 
a XI. században átvitték tetemét, hogy tódul az ő 
oltárához az olasz nép, hogy a pápák által engedé-
lyezett búcsúkban részesüljön. Novenák, litániák ke-
retében mennyire behelyezte az olasz egyház szent 
Miklóst a nép érzelmi világába ! Ehhez nekünk, úgy 
látszik, nincs elég érzékünk. Szóval több apostolko-
dásra van szükség és akkor beheged a görög egyház 
legtöbb sebe. Részemről ezt a tanulságot vonom le 
és azt hiszem, nem tévedek. 

Hadzsega Gyula dr. 

Budapest. Jellemképzés vagyis erkölcsi nevelés. — Egyhá 
Erről a tárgyról a modern pedagógia csődjének kimuta-
tásával kapcsolatosan, Giesswein Sándor dr. prelátus- _ ° 
elnök, az Országos Kath. Tanügyi Tanácsban nagy figye- K r o n iK 
lemre méltó tényeket és eszméket mutatott be s mellőz-
hetetlen tanácsot adott — az ifjúság oktatásával és neve-
lésével foglalkozó minden országos társadalmi és egyéni 
tényezőnek. A modern pedagógia, mely csak az emlé-
kezetnek és csupán az észnek ismeretekkel való meg-
töltésében merül ki, csődöt mondott. Erkölcsileg a nihi-
lizmusba vilte a modern, puszta intellektualizmusban 
vergődő nevelés a civilizált emberiséget. Tulajdon sze-
mének nem hisz az ember, mikor például egy 1909-
ben Nancyban tartott «nevelési kongresszuson» (Congrès 
des Amicales d'Institution) a következő nyilatkozat 
— több : határozat — ellenmondás nélküli elhangzásáról 
értesül : «Sem az iskolában, sem a családban nem szabad 
moralizálni vagyis a gyermeket a becsületes ember köte-
lességeire tanítani, — mert mi nem tudjuk azt, mi a 
becsületesség». Ime, a mindentudásra vállalkozott, eget 
ostromló, egyoldalú, félszeg intellektualizmus, hol lyukadt 
ki nagy embertudásával. Elvesztette a becsületesség 
fogalmát, ismeretét. Civilizált országban, kongresszusi 
határozattal ezt konstatálni — annyi, mint a modern 
pedagógia csődjét proklamálni. Szörnyű valóság, szörnyű 
őszinteség ! 
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Szerencse a nagy csapás közepette az, hogy az 
elfajulásban rejlő veszedelmet mind szélesebb körökben 
kezdi érezni a világ. Mint sűrűbben emelkednek fel 
intő hangok, hogy a lelkek fejlesztésének világot alkotó 
munkájában a mindent átható fősúlyt az erkölcsi neve-
lésre, a jellemfejlesztésre kell fektetni. Ennek a jellem-
fejlesztésnek pedig nem lehet más alapja, mint a keresz-
tény hiterkölcsi oktatás, de úgy, hogy az ne pusztán az 
órákra szoruló emlézés vagy puszta okoskodás marad-
jon, hanem úgy, hogy az erkölcsi nevelés «mindig és 
mindenkor soron legyen» s az ifjúságnak egész életét, 
minden gondolatát, értelmét és cselekedetét elfoglalja, 
áthassa s az Isten előtt való becsületesség zománcával, 
költői hasonlat nélkül nevén nevezve a dolgot, éltető 
szellemével elárassza. E nélkül a fő hatótényező nélkül 
mindén «nemzetnevelés», még a Budapesti Hirlapé is, 
ami a sikert illeti, csak légbe épitett vár, agyrém, mag 
nélkül szűkölködő, üres szélmalom-kelepelés. 

Amilyen sikerült Giesswein prelátus úr felszólalá-
sában a diagnózis, a baj leirása, ép oly talpraesett a 
bajjal szemben ajánlott gyógykezelés, vagyis az a mód 
is, ahogy ő a puszta vagy túlnyomóan elméleti oktatás 
mezejéről az erkölcsi nevelés vagyis a jellemképzés útjára 
való átkelés végzését teljesitendőnek véli. Hibáztatja azt 
az eljárást, amelyet egy portugáli érdemes kanonok 
tankönyvében látott, amely szerint az erkölcsi nevelés 
abból állna, hogy a katekizmushoz függelékül oda-
csatoltatnék a «polgári kötelességekről» szóló tanítás. 
Teljesen elhibázott eljárás. «Mert egyrészt általa a tulaj-
donképeni katekizmus — az alapozás — nagyon össze-
zsugorodik, de másrészt az ilyen kísérlet, mely az Isten 
és az állam iránti kötelességeket összeolvasztja,1 az 
egyházból könnyen államrendőri szolgát teremthet. 
Maradjon mindegyik a maga helyén, egyház és állam 
egymást támogatva — de nem összeolvasztva, mert 
az ilyen bizantinizmus veszedelmesebb, mint a teljes 
szeparáció». Tökéletesen így áll a dolog. Az is mind igen 
találó részletezés, ami az előadást befejezi. Szórói-szóra 
közöljük ezt a részletet s mindenben hozzájárulunk s 
csak egy kis pótlással óhajtjuk, a teljesség érdekében, 
kiegészíteni. 

«Különben pedig, — így szól az előadás clou-ja, 
a teendőkre vonatkozó tanács, — ez az (imént említett 
szent és profán) összeolvasztás megint azt hozza magával, 
hogy az erkölcsi oktatást bizonyos órákra szabja elő — 
pedig az erkölcsi nevelésnek ne legyen csak bizonyos 
órája — hanem azon legyen a sor mindig és mindenkor. 
Ha el akarjuk kerülni azt a tendenciát, mely félszegen 
ugyan és kellő eredmény nélkül, a hitoktatást az úgy-
nevezett (vagyis civil) erkölcsi oktatással akarja pótolni, 
akkor nekünk a hitoktatás mellé, nem annak pótlásául, 
hanem kiegészítéséül, gyakorlati alkalmazásául, oda 
kell állítanunk a mindent átható erkölcsi nevelést. De 
hozzáteszem, ennek nem szabad ötletszerű experimen-
tálásnak lenni, ehhez nemcsak tapasztalat, hanem rend-
szeres tanulmány szükséges, s az ehhez való rendszeres 
utasításokat Foerster Fr. W. munkáiban találjuk meg. 
melyeknek olvasását nem tudom eléggé ajánlani. Ohaj-

1 Hiszen a katekizmusban isteni oktatásul elég az, ami az 
állami hatalom isteni eredetéről s a fensőbbség iránt való kötelezett-
ségekről szól. 

tanám, hogy az ő szorosan vett morálpedagogiai műveit 
(Jugendlehre, Schule und Charakter) is fordítsák ma-
gyarra, vagy ezek alapján készítsenek tanítóink számára 
morálpedagogiai kézikönyvet s a felnövekedő nemze-
dék számára tanítóképzőinkbe hozzák be a morálpeda-
gógia tanítását, az egyetemen pedig állítassanak számára 
tanszéket». 

Nem lehet röviden elmondani azt, hogy mily kitűnő 
dolog ez a rövid, de sokat és hatásaiban nagy dolgokat 
felölelő indítvány. Rövid egy hónap alatt már a második, 
tudományos indokolással a szakkörök s a nemzet elé 
terjesztett javaslat a «nemzetnevelés» ügyében. Az elsőt 
tudvalevőleg Kiss János dr. terjesztette a szakkörök és 
a nemzet elé az egyetemi iskolai évet megnyitó rektori 
beszédében, a hagyományos bölcselet, a perennis filo-
zofia országos visszafogadása s az egyetemen tanszékkel 
való ellátása ügyében. A második javaslat az ember- és 
nemzetnevelés ügyében Giesswein Sándor prelátus nagy 
lelkéből pattant ki s a Kiss János prelátusénál mélyebbre 
nyúl be az ország szellemi alakulásába. A két indít-
vány közt az a viszony van, ami az alap és a betetőzés 
között szokott lenni. A hagyományos, a keresztény 
bölcseletnek hazánk értelmessége körében csakis hagyo-
mányos, keresztény erkölcsi neveléssel lehet biztos és 
termőképes talajt készíteni. Azért mi mindakét indít-
ványt a legmelegebben pártoljuk s megvalósításukat a 
legsürgetőbben ajánljuk párhuzamos akciójába mind-
azoknak, kiknek az ifjúság nevelése, az ország, a nemzet 
szellemi életének a sorsa szivén fekszik. 

Giesswein Sándor prelátus úr javaslatához, ígére-
tünkhöz képest pótlással járulunk, de csak eggyel. O 
Foerstert, illetve ennek a könyveit állítja mintákul. 
Helyes. Foerster a jellemképzés terén tekintély. De isme-
rünk Belgiumban és Franciaországban vele legalább is 
egyenrangú katholikus tekintélyeket. Ilyen például I. 
Guibert, a párisi katholikus egyetem tanárképző inté-
zetének (a Séminaire normal vagyis a Séminaire de l'Ins-
titut catholique) igazgatója. Pedagógiai, nevelésügyi 
munkáinak a sora valóságos hadsereg. Legnagyobb 
köztük az, amelyben De la Salle szent János történetét 
írja s amelyet a francia Akadémia jutalommal tüntetett 
ki. Kisebb munkái: 1. L'éducateur apôtre, 2. La bonté, 3. 
Le charactère, 4. L'entrée de la vie, 5. La pureté, 6. Les 
qualités de l'éducateur, 7. La formation de la volonté stb. 
A másik ily nagy tekintély a jellemképzés ügyének e 
terén Gillet, dömés atya, aki L'éducation du charactère 
című müvében a lőweni egyetemen tartott előadásait 
adta ki, az ottani Rector Magnificus «vives felicitations», 
«l'hommage» és «profonde gratitude» nyilvánításával buz-
dította a rendkívül alapos szakembert ilynemű munkálko-
dásának folytatására. Ezt a könyvét a 16-ik kiadás után 
németre is lefordították. Megjelent Pustetnél 1911-ben. 
Többi könyvei közül, amelyek mind lefordításra érdeme-
sek, említjük még: 1. L'éducation du coeur, 2. Devoir et 
Consciente, La virilité chrétienne stb. En úgy látom a 
dolgot, hogy a jellemképzésnek itt szóba jött három 
szaktudósa között Gillet, mint bölcselő és theologus, a 
legtudósabb. Szembeszökően meglátszik rajta az Aq. 
sz. Tamás bölcsességében való iskolázottság kiváló-
sága.1 

i Tóth Tihamér dr. az első cikkben foglalkozik vele. Szerk. 
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New-York . Nem mind arany, ami fénylik. - Hír-
nevesek az északamerikai államok az egész világon arról, 
hogy ott a kath. egyház fejlődik, gyarapodik, mert szabad 
keze van, mert szabadságot élvez. Hát ez, ami az állami 
hatalmat illeti, igaz. De nem igaz a társadalom részéről. 
Az E. A. társadalmában ngyanis mozgalom indult meg 
«Guardians of Liberty», a «szabadság őrei» cím alatt 
.szövetséggé tömörülten, amely pusztító harcot jelent a 
kath. egyház ellen. Egyik minap itt tarlotl gyűlésén a 
«szabadság» őreinek egyike, Haines, oly leplezetlen mó-
don támadta a katholikus egyházat és a katholiku-
sokat, hogy a «Guardians of Liberty» — szép cím által 
megtévesztett s a szövetségbe belépett katholikusok 
közül többen hangos tiltakozásban voltak kénytelenek 
kitörni. Azt híresztelték — így nyilatkoztak a felszó-
lalók — hogy a «Guardians of Liberty», e szép cím alatt, 
a szabadság ügyét védi. Azért sorakoztak tehát többen a 
katholikusok közül e szép zászló alá, mert azt hitték, 
hogy a szövetkezet hazafias mü és célja az ország ha-
ladása. Rettenetesen csalódtak azonban, mert akik ezt 
a szövetséget csinálták, báránybőrbe bujt farkasok, akik 
a szabadság, haladás, hazafiság szavait csak azért hor-
dozzák ajkaikon, hogy a közönséget bolonddá tegyék. 
Ok a szabadság ügye helyett a féktelen szabadosság 
ügyének állnak szolgálatában, különösen vallási téren, 
hogy meggyülöltessék a katholikus egyházat, amely a 
vallási és erkölcsi féktelenségnek legnagyobb ellensége. 
Továbbá azzal a fogással élnek az álnok szövetség szer-
vezői, hogy a szövetség tagjainak sorában oly neveket 
szerepeltettek, amely neveknek varázsa fényesen takarja 
a szövetség aljas céljait. Kitűnt, hogy sokan a cégérül 
használt nevek birtokosai közül nevük használatára 
nem adtak felhatalmazást; mások, mikor erről a rút 
visszaélésről tudomást szereztek, nevüket törültették s 
nyiltan tiltakoztak a pártoskodás ellen, amelynek a 
szövetség szolgálatában áll. 

Haines úr abban a beszédben, amely ily erélyes 
tiltakozást keltett az említett gyűlésben jelen volt katho-
likusok körében, azzal dicsekedett a többi között, hogy a 
«Guardians of Liberty» szövetség tagjainak a száma, a ke-
letkezés ideje, vagyis mult évi június óta már 1 millióra 
szaporodott s hogy nem kevesebb mint 500 ügynök dol-
gozik szakadatlanul a szövetség terjesztésén az Egyesült-
Államok területén. S a célja ennek az agitációnak, 
Haines úr szerint, vájjon mi ? Végre kiütötte a szeg a 
fejét a zsákból. Haines úr szerint a szép cím alatt foly-
tatott agitáció célja az, hogy az Egyesült-Államok ka-
tholikus polgársága óvatosságra intessék a «romaniz-
mus»-sal szemben egyfelől, másfelől pedig, hogy az 
Egyesült-Államok területén a katholikusoknak közpá-
lyára, közhivatalokba való özönlése elé gát vettessék. 
Terjeszteni s uralomra kell emelni, úgymond, az egy-
ház és állam gyökeres szétszakításának az elvét és meg 
kell védeni az amerikai nemzeti iskolát az «idegen be-
folyások» (értsd : római katholikus) fertőzése (sic) ellen. 

Ime, a szabadság kikiáltott hazájában a katholikus 
egyház létalapjaiban van megtámadva s a veszedelem, 
ha igaz az, hogy az agitációhoz már 1 millió ember 
csatlakozott s ügyében állandóan 500 emisszárius sza-
kadatlanul dolgozik, bizony nem fitymálható veszede-
lem. Növeli e veszedelem nagyságát az a körülmény, 
hogy a szép nevű, de pokoli célú szövetség milliójához 

5—6000 fővel csatlakozlak protestáns prédikátorok és 
zsidó rabbinusok. Igaz ugyan, hogy az itteni, a new-
vorki rabbinus, Silvermann levelet írt Gibbons bibor-
noknak s abban kijelenti, hogy nem igaz az a híresz-
telés, hogy a nevezett szövetséghez rabbinusok csatla-
koztak volna. Szerinte a zsidó rabbinusok rosszalják a 
«felekezeti hadjáratot». Neki semmi köze a szabadság 
«guardians»-aihoz. Am, egy fecske még soha sem jelen-
tett nyarat. Egy rabbinus csak egy rabbinus ; a többiért 
nem szavatolhat, tudva azt, hogy az orthodox zsidóság 
körében magában sincs teljes egyetértés, a neológ több-
ségben pedig az «ahány fő, annyi vélemény» elv ural-
kodik. A tények tehát így festenek. Tagadhatatlan va-
lóság az, hogy az észak-amerikai Egyesült-Államokban 
a «Guardians of Liberty» nevű szövetség nagy erőt fejt 
ki és rengeteg pénzt fordít a katholicizmus támadására 
a vallásszabadságról hires Egyesült-Államokban. 

—y —la. 

Az Igeh i rde t é s . Egyetemi előadások a lelkipásztor-
kodástan köréből. Irta : Mihály fi Ákos dr. egyetemi tanár. 
Budapest. 1912. 466 1. Ára 6 korona. 

I. 
Ennek a könyvnek több dukál az egyszerű ismer-

tetésnél. Ez a könyv megérdemli, hogy aki róla ír, előbb 
jól bele mélyedjen gondos olvasásába, lássa meg a 
lelkét s azt mutassa meg az olvasóközönségnek. Mert 
ez egy magyar irodalmi termék a javából, mely jól 
megmunkált, a tudomány sugaraitól sokáig melegített 
s érlelt talajnak a gyümölcse, melyet jó lélekkel kínál-
hatunk sokaknak — papoknak és világiaknak — élve-
zetre. Nem négy könyvből összeütött ötödik mü, hanem 
egy tudós léleknek a saját eredeti termése ez, melyről 
bizvást elmondhatjuk, amit a szerző a jó egyházi szónok-
ról mond : «A szónok a magáét adja elő. Az örök igaz-
ságokat ugyan, de úgy, amint azokat az ő lelke feldol-
gozta». (108. 1.) Amit a keresztény századok kiváló férfiai 
írtak e nemben, azt ebben a könyvben mind olvas-
hatjuk, de . . . ahogy azt a Mihályfi lelke dolgozta fel. 

Az egész mű három ilyen könyvből fog állani, ez a 
kötet tehát Mihályfi kathedrán előadott «Lelkipásztor-
kodástanának» nyomtatásban megjelent első része csupán. 
Ez is három «könyvre» oszlik, tárgyalja : az egyházi 
szónoklattant, a hitelemzéstant és a hodegetikát : az 
egyéni és a tömegpasztorációt. 

S micsoda egy tárgyalás ez! Azt a szent Ágostont, 
azt az Aranyszájú szent Jánost, azt a Hrabanus Maurust, 
azt a Bossuetet s annyi mást, akit bemutat, s akikből 
tanulságait meríti, ő maga tanulmányozta ; azt a Jung-
mannt, akit követ . . . ö maga egy jóravaló tanítvány 
figyelmével hallgatta ! Szóval ennek a könyvnek minden 
részlete eredeti s mélyreható tanulmányokon alapszik ; 
minden megvan itt fontolva, elsietve vagy meggondolat-
lanul odavetve egy mondat sincsen. S ez az anyajegye 
ennek a könyvnek az, ami főképen magasztalására 
hangol. Szép, kellemes előadású s eredeti egy könyv ez 
és nem másolat vagy kompiláció, mint annyi sok más 
könyv, mely naponta megfordul kezeim között s ezért 
mondom, hogy ennek a könyvnek méltán több dukál 
az egyszerű ismertetésnél. 
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De van egy más szempont is, mely megragadja 
lelkemet. Ez a könyv mutatja, hogy tudományegyetemünk 
pasztorális kathedrájának egypár év alatt mekkora utat 
kellett tennie Radlinszkytöl — Mihályfiig ! Ég és föld 
közöttük a távolság. Valóságos eszmei forradalom 
mehetett azon végbe, úgy hogy alig maradt a régiből 
valami s mi, Radlinszky könyvének egykori tanít-
ványai, olvasva Mihályfit, nem ismerünk rá többé a 
régi pasztorálisra, a mi régi sekélyes tanulmányainkra : 
annyira más, újabb, tanulságosabb és egy fejjel maga-
sabb minden ebben a most megjelent új «Pasztorális»-
ban. Ezt a könyvet valóban érdemes tanulni; sőt azt 
mondom : ezt a könyvet nem lehet nem tanulni, oly 
vonzó, oly tud vágyat ébresztő, oly újszerű az egész. Ebből 
a könyvből, akárki meglássa, még nagy haszna lesz 
magyar egyházi életünknek. 

Mihályfi — ezt olvasom ki továbbá belőle — csak 
évek hosszú során át végzett komoly előtanulmányai 
után írhatta meg ezt a könyvet úgy, ahogy megírta. 
Innsbruckban növendék korában nyert dogmatikai 
képzettsége adta meg neki azt a színtiszta és széles kath. 
látókört, hogy úgy mondjam, azt az egészséges szellemet, 
melybe az egész tárgyalt anyagot beleállítva látjuk, s a 
hírneves Jungmann és Noldin előadásai ismertették meg 
vele a módszert, ahogy ezt az anyagot kezelni kell. Ezzel 
a szellemmel megtöltve járta be aztán fiatal tanár korában 
Európa papnevelő-intézeteit, kutatott, tapasztalt s meg-
írta «A papnevelés történetét» két kötetben, oly művet, 
mely egy még nagyobbra hivatott író minden jeles tulaj-
donságát viseli magán, az éles látást, a józan itélő képes-
séget s az előadás mesteri voltát. Látta nagy útjában, 
hogy nevelődik, milyen és mit csinál a papság másutt 
s egyben megismerkedett az idegen társadalmakkal is. 
Azután pedig a mienkkel. Itt a székesfővárosban s a 
vidéken is évek óta részese minden kath. akciónak ; 
nem egyszerű szobatudós tehát, hanem a szószoros 
értelemben vett gyakorlati férfiú, ki jól ismeri úgy intéz-
ményeinket, mint az embereket a maguk legbensőbb 
mivoltában. Beszél és tesz ; agitál, szerepel és rendez ; 
működik a szószéken, úgy a templomin, mint a kath. 
nagygyűlések szószékein (két kötet szentbeszéde köz-
kézen forog) és működik a társulatokban. 

Ilyen előkészület után jelent meg most «Pásztor-
kodástanának» első kötete : Az Igehirdetés. Olyan régi, 
szinte unalomig ismert szó nemde s a könyvben : ige-
hirdetés a szószéken, igehirdetés az iskolában, igehirde-
tés az életben — merem mondani — annyira újszerű, 
annyira tanulságos, hogy homiletikája — most csak erről 
az első részletről szólok — reformot van hivatva elő-
idézni az újabban lehanyatlott egyházi szónoklatunkban. 
Lehetetlen, hogy ezt a homiletikát tanulmányozva, új 
kedvre ne buzduljanak a lelkipásztorok a prédikáció 
müvelésében s hogy ez, Mihályfi utmutatásai szerint 
kezelve, újból népszerűvé ne váljék a hívek előtt is. Míg 
a történeti rész elibénk varázsolja egyházi szónoklatunk 
egy zamatos stílussal megírt múltját, az elméleti rész, az 
egyházi beszéd elemzése, alkatrészeinek bemutatása,annyi 
helyes gyakorlati utmutatást tartalmaz, hogy még a régi 
prédikátor is új szinben fogja látni megszokott műkö-
dését. Nem száraz szabályok halmaza ez, hanem egy 
élet, egy bölcs oklatás, mely igazán új embereket, új és 
örömmel működő hitszónokokat van hivatva képezni. 

Különösen négy pontra hivom fel az olvasó figyelmét, 
amit az újdonságról (108. 1.), továbbá a szentbeszéd 
tárgyáról és forrásairól (114. 1.) s az egyházi szónoklat 
szintjének emeléséről (185. 1.) mond. 

Mennyi szónoki hibát javít ki (pl. a csodás elem 
[81. 1.], vagy a fajtalanság bűnének [122. 1.] tárgyalásá-
nál), mennyi új szónoki erényt önt a hitszónoklatba, 
milyen új látásra szoktatja a szónokokat! S amit mond, 
amit ajánl, amit előír, azt világosan s okosan meg is 
indokolja ; látszik minden során, hogy amit állít, maga 
is kipróbálta, s nem csupán a nagy mesterek könyvei-
ből tanulta. Látszik, hogy itt egy avatott mester beszél 
a saját mesterségéről. 

Már ezért a szónoklattanáért magáért is kalapot 
emelek előtte.1 d. 

* 

«Darwin.» Népszerű természettudományi folyóirat. 
Közérthetően tájékoztat a természettudományok min-
den ágának haladásáról. Szerkeszti és kiadja Fülöp 
Zsigmond dr. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. 
Budapest. Ara egy évre 10 korona. 

«Szíves recensio céljából» küldte meg nekünk a 
szerkesztőség az új folyóirat első két számát. Figyelme-
sen átolvastuk tehát, mert a füzetek cime fontos föl-
adatról, a természettudomány népszerűsítéséről szól. 
A rovatok tényleg változatos tartalmúak, sok minden-
féléről és sok ágba vágó kérdésekről esik a folyóiratban 
szó. Egyik-másik cikk gondosan is van kidolgozva, a 
kiválóbbak azonban fordítások, mindenfelől összehordva. 
Sajátszerűen, inég a folyóirat címe is idéző jelbe van 
foglalva. Hazai kiválóságaink sorából egy névvel se 
találkozunk benne ; pedig a természettudomány nép-
szerűsítése igazán csak olyanok részéről várható, akik-
nek szakszerű foglalkozása a természet kutatása, akik-
nek tehát népszerűen is van mit elmondani. 

Eszerint olyan műkedvelői vállalkozásnak látszik 
az egész ; csak egy ismert név tűnik itt is elő, Madzsar 
Józsefé, akivel a «Budapesti Napló» kimúlt természet-
tudományos mellékletén és a Galilei-Kör előadásain már 
találkoztunk. Nomen est omen. Ez, továbbá Bölsche 
egyik cikkének «Beköszöntő» gyanánt való leközlése, 
valamint az egyes cikkekben Haeckelnek magasztaló 
emlegetése elárulja, hogy a folyóirat micsoda csillagzat 
alatt akar működni ; bár az első két szám még elég 
tartózkodó — a világnézeti kérdésekben. 

Az új folyóiratban tehát ismét a megszokott egy-
oldalúsággal van dolgunk, a tudományt célzatosan ke-
zelő tudósok munkájával. Monista folyóirat lesz ez. 
Ezek a monisták a világért se hallgatnának meg mást, 

1 Csak két helyen kivánnék kiegészíteni valamit. A 66. lapon, 
a tárgy megválasztása kérdésénél, ezt a mondatot : Iiiztos, alapos, 
mélyenjáró theologiai tudás nélkül nem is képzelhető valóban gyakor-
latias egyházi beszéd — így toldanám meg : theologiai, névszerint 
dogmatikai tudás nélkül. Enélkül sohasem lesznek igazi egyházi 
szónokaink. — A 85. lap végén a bizonyítékok összeállítására vonat-
kozó intésére meg : Csak aztán ne kövesse ebben (a szónok) a dogma-
tika rideg, száraz előadását, azt kívánom megjegyezni, hogy a papi 
szónok előtt egykor az iskolában a tanár előadása folytán minden 
betű s minden idézet megelevenült a dogmatikában ; a szentírási és 
partisztikus idézeteket ugyanis nemcsak idézzük, hanem fel is dol-
gozzuk. Aki tehát ezeket «az idézeteket egyszerűen csak felsorolnia 

. akarná a szószéken, az egykor hanyagul tanulta a dogmatikát, 
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füleik zárvák minden más nézet meghallgatása elől. 
Pedig lépten-nyomon észrevehető rajtuk, e folyóiraton 
is, a fdozófiai képzettség hiánya, a gyarló logikai gon-
dolkozás, mellyel még az észlelt tényeket se tudják helye-
sen értékelni s belől ük helyes következtetéseket levonni. 
Öntudatlanul is ámítják magukat. Klasszikus példája 
ennek a II. füzetben ily cimű, a szó szoros értelemben 
összehevenyészett cikk: Mach Ernő: A fantázia az em-
bernél és az állatoknál. Ez az író egyáltalán nem tudja, 
mi a fantázia? Amiről beszél, az az értelein dolga. Nincs 
tudomása az érzéki megismerésről és az érzéki emlé-
kezetről, «az akarattal pedig — szerinte — az a fizikai-
lag leghatározottabban megfogható valami van meg-
jelölve, amihez a legbiztosabb lelki következtetéseket 
lehet kapcsolni». Azt gondolja, ezzel az értelmetlen 
szóhalmazzal mondott valamit. Az állatok ösztönös s 
mindig változatlan egyformasággal lefolyó cselekedetei-
ben «fölfedezéseket és találmányokat», szóval haladást 
lát. A kutya «a fogalomalkotásra való készségét árulja 
el». Természetes ennélfogva, ha az emberek és az álla-
tok «lelki működései» között nem minőségi, hanem 
csak mennyiségi különbségeket talál. 

Csak néhány ilyen gyarlóságára mutatunk rá. 
A repülőgépen fölszállani legföljebb «földfeletti», de 

nem «földöntúli» élvezet lehet (I. 9.), bár ezt is meg-
cáfolja a 2-ik füzetben (14. 1.), midőn elmondja, hogy 
Leganeux a magasban nem élvezett, hanem «unat-
kozott». 

Tévedés azt mondani (I. 13. 1.), hogy a Jáva szige-
tén, Trinil folyó elhagyott medrében, talált csontok «az 
ősállatembertől erednek», mert azok tisztára állati cson-
toknak bizonyultak. 

Abból, hogy az anyag mindenütt ugyanaz, mint a 
Földön, oda következtetni (II. 6. 1.), liogy tehát az em-
ber nem a világ (illetőleg a Föld) ura, nem minden 
létezés célja és koronája, csak olyan kapcsolással lehet, 
mintha azt mondaná : sarokban a bot, tehát esni fog. 
Hogy tartozik az a két tétel egymáshoz ? De különben 
ki végzi azt a fénysugár elemzést, melyről az előbb be-
szélt: a fénysugár-e az emberen, vagy az ember a sugá-
ron? Ki uralkodik tehát a természeten (értjük ezt a 
Földet) s ki hajtja annak erőit szolgálatába? Nem az 
ember? Az anyag ugyanaz lehet mindenütt a minden-
ségben s az ember mégis a földi teremtés koronája, 
hiszen ez a két állítás nem zárja ki egymást. 

Miért találja oly bölcsnek Goethe mondását, hogy : 
az élet célja maga az élet? (II. 16. 1.) Ugyan vájjon 
mit mondott ezzel Goethe, vájjon ettől a szerkesztő 
olyan nagyon okos lett? Igazán fölismerte abból az 
«ékes» mondásból az élet célját ? 

A folyóirat — úgy látjuk — a «Huszadik Század» 
édes testvére lesz, annak az iránynak újabb eszköze, 
melyet az ú. n. «szabadgondolkodók» minden téren ural-
kodóvá tenni iparkodnak. 

Nem ilyen folyóiratok szaporodására van szüksé-
günk, hanem egy olyan kellene már egyszer, mely a 
természettudomány adatait a másik oldahól is megvilá-
gítja, mely a kutatások igaz eredményeit arról az olda-
lukról mutatja be, ahogy azok az Isten dicsőségét hir-
detik. Mikor lép már egyszer nálunk is ilyenféle mun-
kába a keresztény gondolkodás? Mikor szűnik meg a 
megtévesztő egyoldalúság uralma? x. 

M. T r e b i n j e . 1912-re rendben van. 
K. Bosz te rcze . Igaza van ; nem jó szokás a dolgoza-

tokban hosszú idézeteket közölni idegen nyelven, legfeljebb 
csak valami nagyon jellegzeteset lehet idézni az eredeti nyel-
ven, de akkor is csatolni kell hozzá a fordítást. Jó lesz 
Íróinknak figyelni erre a közkívánatra. 

M. Győr . Méltóságod oltáregyleti előadásában a leg-
szebb arcképét festette meg a boldogult Simor prímásnak, 
mint győri püspöknek. De el van az bujtatva abba a be-
szédbe. Nem lehetne-e részletezőbb színezéssel külön képpé 
(cikké) kikerekíteni? Úgy tudom, még többet is tet t ; ha jól 
emlékszem : a győri egyházmegyei művészeti múzeum föl-
állítása is az ő műve. Úgy gyönyörködöm abban az értékes, 
csupa tett férfiúban, akinek volt akció-programmja. 

S. Budapes t . Már kérem biz az csak úgy van s nem 
máskép ; én a hibát, a visszaélést, a jellemtelenséget s egyéb 
hasonló «jókat» csakúgy megrovom a katholikusban, mint a 
nem katholikusban. Hitfeleim számára nekem külön irodalmi 
privilégiumaim nincsenek ; csak egyféle morálom van s az 
mindenkinek egyforma mértékkel mér. Hogy valaki maga 
írjon dicsérő bírálatot a saját művéről s közlését kikoldulja 
a lapoknál, az ilyen eljárást, mint afféle irodalmi korrupciót, 
ha testvérem tenné is, ki nem állhatom. 

M. K. E s z t e r g o m . Úgy tudom, hogy ön, tanár úr, an-
nak idején kitüntetéssel tetle le a chemiából a doktorátust. 
Nem mindennapi eset s bizonyára következtetni lehet belőle, 
hogy az ilyen doktorandusnak hivatottsága van a természet-
tudományok művelésére. Ez az oka, hogy önhöz intézem a 
kérdést : nem gondolja-e, hogy szükségünk volna egy keresz-
tény alapon álló s a természettudományok népszerűsítésével 
foglalkozó illusztrált folyóiratra ? Ami eddig ezen a téren 
irodalmunkban létesült, vagy amit a külföldről importálnak 
be, többé-kevésbbé mind a materializmust szolgálja. En úgy 
ismerem a dolgot, hogy a természettudomány, mint olyan, 
a világért se vezet istentagadásra s hogy nem kisebb ember, 
mint a nagy Newton, kalapját szokta volt fölemelni Isten 
nevének említésénél. Nem lehetne-e tehát nálunk a termé-
szettudományt erről az oldaláról is megszólaltatni? A reál-
tárgyakkal foglalkozó középiskolai tanárok között sok jeles 
fizikus van, de akadnak nálunk a természettudományok más 
művelői is, akik a természettudományt építő s nem pusz-
tán romboló hatalomnak tartják. Azt gondolom, itt az ideje, 
hogy ennek a szükségletnek végre nálunk is elég tétessék. Én 
ezt a mai természettudományos hajlamú világban föltétlenül 
szükségesnek tartom, akárcsak egy magyar kath. egyháztör-
ténelmi folyóirat megindítását. Igaz, hogy mi magyar keresz-
tények megszoktuk, hogy a világ körülöttünk nélkülünk 
forogjon; de az idő int, hogy jó volna már egyszer lemon-
dani erről a rossz szokásunkról s a világ folyásának inté-
zésében tevékeny részt kérnünk. 

S a j t ó h i b a - j a v í t á s . A mult szám 564. lapján az első 
hasábon : 13 fölszentelt p ü s p ö k . . . 3 egyetemi tanár helyett 
olvasandó: 3 félsz, p ü s p ö k . . . 2 e. tanár. 

TARTALOM: A kath. erkölcstan nevelő értéke. III. 
(Vége.) Tóth Tihamér dr.-tól. — Hauptmann Gellért, a 
dramatikus és a német naturalizmus. 1. Szekeres Fábián-
tól. — Krisztus halálának áldozati jellege. III. Bangha 
Béla S. ./.-tői. — A «Mint ha» bölcselete. I. Trikál József 
dr.-tól. — A görög kolóniák életéből. Hadzsega Gyula 
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R E L I G I O 
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EUYKTEMT TANÁH 

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Miként jelölte ki utódját szent Ágoston? 
I. 

Talán nem érdektelen felújítani az emlékezetét 
Augustinus egy okiratának, amely régóta megjelent 
nyomtatásban, de amelyről átlag megfeledkeztek. 
Ámbár nem levél, mégis, mivel más püspökök zsi-
nati tevékenységét is átlag levelezésök között adlák 
ki, ez a zsinati okmány is Augustinus levelei között 
foglal helyet. Régibb kiadók a levelek közt a 110. 
helyre tették, ellenben a maurinusok az ő kiadá-
sukban a gondos chronologiai egymásután alapján 
a 213-ikra. A Migne-féle Patrologia Latina 33. köte-
tében — amely a maurinus-kiadás lenyomata — a 
966—968. hasábokat foglalja el. 

Előrebocsátom az okmánynak magyar fordítását 
némi előzetes jegyzetekkel. Az okmány után meg-
beszélem az egésznek történeti és kivált jogtörténeti 
vonatkozásait. 

«Egyházi okmány (jegyzőkönyv), amelyet Augus-
tinus szerkesztett Eraclius jelöléséről, aki őt a püs-
pökségben kövesse és addig is részben könnyítsen 
az aggastyán terhein. 

1. A dicsőséges Theodosiusnak tizenkettedizben 
és Valentinianus Augustusnak másodízben való kon-
zulsága alatt, az október kalendáját megelőző hato-
dik napon, mikor Augustinus püspök Religianus és 
Martinianus püspöktársaival egyetemben1 Hippo Re-
giusnak Béke-templomában székét elfoglalta, Satur-
ninus, Leporius, Barnabas, Fortunatianus, Rusticus, 
Lazarus és Eraclius presbyterek jelenlétében, a pap-
ság és számos nép által körülvéve, Augustinus püs-
pök így szólt: Minden halasztás nélkül hozzá kell 
látnunk ahhoz, amit tegnap Szereteteteknek Ígértem, 
amiért akartam, hogy számosabban jöjjetek össze és 
látom is, hogy számosabban jöttetek össze. Mert ha 

1 Ez a két püspök közelebbről nem ismeretes. Possi-
dius Vita Aug. 8. fejezetéből tudjuk, hogy Augustinusnak 
püspökké jelölésén jelen volt Numidia prímása, Megalius 
calamai püspök. A calamai püspök 426-ban Possidius volt, 
aki 432-ben irta meg Augustinus életrajzát és akit Augusti-
nus 105,4 levelében (MPL 33,397), tehát 400-ban már calamai 
püspök gyanánt említ. A calamai püspök tehát ekkor nem 
volt jelen. 

másról akarnék szólani, ezt várva, kevésbbé hallgat-
nátok rám. Ebben az életben mindnyájan halandók 
vagyunk és ennek az életnek végső napja mindnyá-
junknak mindig bizonytalan; mégis a csecsemő re-
méli a gyermekkort, a gyermekkor a serdülést, a 
serdülő az ifjúkort, az ifjú a komoly férfikort, a férfi 
az aggkort; bekövetkezik-e, bizonytalan, mégis van 
mit remélnünk. De az aggkornak más kort már nem 
lehet várnia ; bizonytalan az is, meddig tart az agg-
kor, mégis bizonyos, hogy nincs már kor, amely az 
aggkor után következzék. Mivel Isten úgy akarta, 
ebbe a városba korom erejében jö t tem; de ifjú vol-
tam s megvénültem. Tudom, hogy a püspökök halála 
után az egyházakat a nagyravágyó és pártoskodó 
emberek meg szokták zavarni;1 amit sokszor fájdal-
masan tapasztaltam, azt tőlem telhetőleg távol kell 
tar tanom ettől a várostól. Amint tudja Szeretetetek, 
most a milevi egyházban voltam ; kértek a testvérek, 
kivált Istennek ott lévő szolgái, hogy jöjjek, mert 
boldog emlékezetű Severus testvérem és püspöktársam 
halála után némi zavaroktól féltek.2 E lmentem; és 

1 Római Kelemen Ad Corinth. I. 44,1 : «Apostolaink tud-
ták a mi Urunk Jézus Krisztus által, hogy viszálykodás (ëpi;) 
lesz a püspökség neve miatt.» Tertullianus, De bapt. 17.: 
«A püspökségért való vetélkedés a szakadások anyja.» Opta-
tus, De schismate Donát. 1, 19 : «A szakadást abban az idő-
ben — a donatizmus kezdete — egy megzavart nő haragja 
szülte, a vetélkedés táplálta, a pénzvágy erősítette.» 

2 Milev (jelenleg Mila ; Miievet írnak Monceaux, Hist, 
litt, de l'Afrique chrét. 11.8; Harnack, Mission und Ausbreit. 
II. 249; Mileut Justus Perthes, Atlas Antiquus 1910. Tab. 18. 
D. 1.) Numidiában feküdt, délnyugatra Hippo Regiustól, 
messze a tengertől. Püspöke már 255-ben részt vett a kar-
thagói zsinaton. Innocentius pápa alatt 416-ban a donatisták 
ügyében két afrikai zsinatot tartottak egymásután, egyet 
Karthagóban, a másikat Milevben (L. Augustinus levelei 
között a 175. és 176. számúakat.) Milev is, Hippo Regius is 
Numidiában feküdt, de H. R. a Numidia Proconsularisban. 
Augustinus a milevi zsinat levelét Innocentiuslioz irta alá 
(MPL 33, 762). Severus-aláirás mindkét zsinati levélen elő-
fordul (MPL 33, 759. és 762); tehát két egyforma nevű püs-
pöke volt Afrikának. Milevben irta 370-ben, illetve második 
kiadásban 385-ben Optatus milevi püspök az ő De schismate 
Donatistarum c. művét (1. II, 3). Severus már akkor milevi 
püspök volt, amikor Augustinus segédpüspök lett ; mert a 
segédpüspökséget Paulinusnak jelentő levélben vége felé 
ezt irja Augustinus : «A boldogságos Severus testvér, egyike 
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amint Isten akarta, segített az ő irgalmassága, hogy 
békén fogadták a püspököt, akit püspökük még éle-
tében kijelölt; mert amint ezt megtudták, szives-
örömest megnyugodtak, megelőző és elköltözött püs-
pökük akaratán. De valami elmaradt, amiért egyesek 
megszomorodtak, mert Severus testvér elégségesnek 
vélte, ha utódát a papságnál megjelöli, a népnek 
erről nem szólott; és innen eredt egyeseknek némi 
szomorúsága. De minek folytassam? Istennek tetszett; 
a szomorúság eltűnt, öröm következett; püspökké 
szenteltetett, akit az előző püspök kijelölt.1 Hogy 
tehát senkinek rám panasza ne legyen, akaratomat, 
melyet Istenének tartok, mindnyájatok tudomására 
hozom. Eraclius presbytert utódomul akarom.2 A nép 

iskolatársainknak — de condiscipulato nostro — a milevi egy-
ház püspöke üdvözli Szentségedet» (MPL 33, 125). Rá vonat-
kozik, tőle származik vagy hozzá Íratott néhány levél : inter 
epp. Aug. 62., 63., 109., 110. À 110, 4 levél (MPL 33, 420) mutatja 
Augustinus és Severus szoros barátságát: germanissimus et 
familiarissimus animae m e a e . . . altera anima mea, imo una 
sit anima mea et tua. 

1 Ime Milevben a szentelést a püspök halála utánra 
halasztották. 

2 Erről az Eracliusról semmit sem tudok. Nem tudnám, 
hogy nevét valahol Augustinus müveiben olvastam volna. 
A gyűlésen jelenlevő presbyterek sorában utolsó helyen áll. 
Augustinus tehát saját egyházának presbyterei közül jelölte 
ki utódát. Az Ensebius nyomán később említendő két eset-
nél más történt. Valerius Augustinust szintén a maga egy-
házának presbyterei közül választotta ki. Az afrikaiak erre, 
úgylátszik, kényesek voltak. A rendkívül érdekes Gesta 
apud Zenophilum szerint, mely N. Konstantin idejéből szár-
mazik és épen a donatizmus kezdeteivel van összefüggés-
ben, a nép Silvanus helyett mást kivánt püspökül és így 
kiáltozott: Exaudi Deus ; civem nostrum (volumus), ille tra-
ditor est (cap. 10. és 11. Gebhardt, Acta martyrum selecta 
1902, 197. 200). Mivel Augustinus 430. aug. 28-án halt meg, 
Eracliusnak ez a várományossága kb. négy évig tartott. Már 
428-ban betörtek a vandalok Afrikába, Augustinus még látta 
a városok pusztulását, a papság megfogyatkozását, vértanú-
ságát, a nép nyomorát, a templomok égését és megérte, hogy 
az istentiszteletet erdőkben, hegyeken és barlangokban kel-
lett tartani. Csak a karthagói, hippói és cirtai egyházak ma-
radtak meg; de Augustinus halála után a népétől megfosz-
tott Ilippo-várost az ellenség felgyújtotta. Hippo ostroma 
alatt, mely körülbelül 14 hónapig tartott, Augustinus a vá-
rosban volt és odamenekültek Possidius és más környékbeli 
püspökök is (Possidius, Vita Aug. 28). Augustinus az ostrom 
alatt halt meg (Victor Vitensis, De persec. Vandal. 1, 3). 
Possidius az ostromot túlélte és menekült. Menekülhetett 
Eraclius is. De szomorú idők jöttek az ostrom után is, Victor 
Vitensis művében olvashatók a vértanuságok. Több püspök 
névszerint szerepel ; Eracliusról nincs szó, de Hippóról sem. 
Számos városnak alig maradt, vagy egyáltalán nem maradt 
lakója (Victor Vit. 1, 3). A püspököket elűzték vagy rabigába 
hajtották ; sok püspök és előkelő világi rabszolgája lett az 
ellenségnek (u. o. 1, 4). Quodvultdeus karthagói püspököt 
papságával együtt hajóroncsokon a tengerre lökték; nagy-
nehezen eljutottak Nápolyba (u. o. 1, 5). Számos püspököt 
száműztek (u. o. 1, 7). Megtiltották, hogy a Zeugitanában és 
Proconsularisban püspököket szenteljenek, pedig számuk 
164 volt; mindössze három maradt, de az egyik Macedóniába 
menekült (u. o. 1, 9). Az a Notitia provinciarum et civitatum 
Africae, amely tartalmazza a Hunerik király 6. évében, vagyis 

felkiáltott: Hála Istennek, Krisztusnak dicséret; mond-
ták huszonháromszor. Krisztus, hallgass meg; éljen 
Augustinus; mondták tizenhatszor. Te légy atyánk, 
te püspökünk; mondták nyolcszor. 

2. Mikor csend lett, Augustinus püspök m o n d á : 
nem kell semmit sem mondanom az ő dicséretére. 
Bizom (faveo) bölcsességében és kimélem szerény-
ségét; elég, hogy ismeritek; és én csak azt akarom, 
amit tudom, hogy ti is akartok; és ha eddig nem 
tudtam volna, most helyeselném. Tehát ezt akarom ; 
ezt kérem forró vággyal még ebben a hideg korom-
ban is a mi Urunk Istenünktől ; hogy velem együtt 
ezt kérjétek, buzditlak, serkentlek, kérlek, hogy mind-
nyájunk lelke Krisztus békéjében egyesülve és össze-
olvadva, Isten erősítse meg azt, amit bennünk művelt. 
Aki nekem őt küldte, tartsa is meg; tartsa meg 
épen, tartsa meg bűntelenül, hogy aki örömöm éle-
temben, helyemet betöltse halálom után.1 A jegyzők, 
amint látjátok, feljegyzik, amit mondok, feljegyzik 
amit mondotok; és az én szavam meg a ti felkiáltá-
saitok nem vesznek el a puszta légben (in terram 
non cadunt). Hogy nyíltabban szóljak, egyházi ok-
mányt veszünk fel : mert akarom, hogy ami az em-
bereket illeti, ez a dolog ily módon erősíttessék meg. 
A nép harminchatszor kiáltotta : Istennek hála, Krisz-
tusnak dicséret. Krisztus, hallgass meg; éljen Augus-
tinus; mondták nyolcszor. Méltó és igaz, mondták 
húszszor. Jól érdemesült, teljesen méltó; mondták 
ötször. Méltó és igaz; mondták hatszor. 

3. Mikor csend lett, Augustinus püspök mondá : 
Tehát, amint mondtam, akaratomat és akaratotokat, 
ami az embereket illeti, egyházi okmánnyal akarom 
megerősíteni; ami pedig a Mindenhatónak rejtett 
akaratát illeti, mint mondtam, imádkozzunk, hogy 
erősítse meg Isten, amit bennünk művelt. — A nép 
kiáltotta: ítéletedért hálát mondunk ; mondták tizen-
hatszor. Úgy legyen, úgy legyen, mondták tizenkét-
szer. Te légy atyánk, Eraclius püspökünk, mondták 
hatszor. 

4. Mikor csend lett, Augustinus püspök mondá : 
Tudom, amit ti is tudtok, de nem akarom, hogy 
vele is az történjék, ami velem történt. Mi történt, 
sokan tudjátok; csak azok nem tudják, akik akkor 
még nem születtek, vagy még érteni nem tudtak. 
Még mikor élt boldog emlékű atyám és püspököm, 
az agg Valerius, püspökké szenteltettem és vele 
együtt ül tem: hogy ezt a nicaeai zsinat eltiltotta, 
nem tudtam, ő sem tudta. Amit tehát bennem ki-
fogásoltak, nem akarom, hogy fiamban kifogásolják.— 

484-ben, február kalendáján királyi rendeletre egybegyűjtött 
kath. püspökök névsorát és székhelyét (MPL 58, 269—276), 
sem Eracliusról, sem Hippo Regiusról semmit sem tartal-
maz. Lásd erről a jegyzékről Duchesne, Hist, ancienne de 
l'Église III. 1910. 645. 

1 Ezeken a helyeken lehetetlen rá nem ismerni Augus-
tinusra,' de egyszersmind arra is, hogy ex tempore beszél és 
szavait nem olvassa, hanem a jegyzők jegyzik fel egész pon-
gyolaságukban. 
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A nép kiáltotta : Istennek hála, Krisztusnak dicséret ; 
mondták tizenháromszor. 

5. Mikor csend lett, Augustinus püspök mondá : 
Presbyter marad, amint eddig az volt; amikor Isten 
akarja, püspök lesz. De most Krisztus irgalmából 
igazán megteszem, amit eddig nem tettem. Tudjátok, 
néhány év előtt mit akartam tenni, de nem engedtétek. 
Tetszett nekem és nektek, hogy azon irások gondja 
miatt, amellyel testvéreim és atyáim, püspöktársaim, 
a numidiai és karthagói két zsinaton engem meg-
bízni méltóztattak, öt napon át senki nekem ne al-
kalmatlankodjék.1 Akkor is jegyzőkönyvet vettünk föl, 
tetszett nektek, fölkiáltottatok ; olvastatik tetszéstek 
és fölkiáltástok. Kevés ideig tartottátok meg, amit 
nekem Ígértetek; aztán erőszakkal berontottatok és 
nem engedtétek, hogy azzal foglalkozzam, amivel 
akar tam: délelőtt, délután belekeveredem az embe-
rek ügyeibe. Kérlek és Krisztusra kötelezlek, enged-
jétek, hogy foglalatosságaim terhét ráhárítsam erre 
az ifjúra,2 vagyis Eraclius presbyterre, akit ma Krisztus 
nevében püspökutódomul jelölök. — A nép kiáltotta : 
Köszönjük ítéletedet; mondták huszonhatszor. 

6. Mikor csend lett, Augustinus püspök mondá : 
Szereteteteket és jóindulatotokat Urunk Istenünknél 
köszönöm, sőt érte Istennek hálát adok. Tehát, test-
vérek, bármivel jöttetek eddig is hozzám, ezentúl 
hozzá menje tek: ha szüksége lesz tanácsra, nem vo-
nom meg tőle segítségemet ; távol legyen tőlem, hogy 
megvonjam. Mégis bármi legyen is, amivel elém 
jöttetek, menjetek elébe vele; ő vagy kérdezzen meg 
engem, ha esetleg nem lelné, mit kell tennie, vagy 
kérje segítségül azt, akiről tudja, hogy atyja: hogy 
ti se érezzetek semmiben hiányt, és én is végre-
valahára, ha még valami csekélységet hozzá ad Isten 
életemhez, az én még oly csekélyke életemet ne az 
ernyedésnek és tunyaságnak engedjem át, hanem a 
szent írásokban gyakoroljam, amennyiben ő engedi 
és ad ja ; ez neki is hasznára lesz, és általa nektek 
is. Senki se irigyelje tőlem a szabad időt, mert az 
én szabad időmnek nagy a dolga.3 Úgy látom, hogy 

1 Ez a 416-ban, tehát tíz év előtt tartott karthagói és 
milevi zsinat aktáira vonatkozik. Innen megtudjuk, hogy a 
175. és 176. levél, ámbár zsinati levél, tulaj donképen Augus-
tinus műve. 

2 Nem kell ezt a szó szoros értelmében venni, mert 
fönnebb Augustinus magáról is azt mondja, hogy ifjú volt, 
mikor Hippóba jött, pedig 37, illetve 41 éves volt. 

3 Szent Ágoston tényleg 72 éve dacára a hátralevő négy 
évet nem töltötte tétlenségben. Possidius a Vita Augustini 
28. fejezetében erre az időre helyezi a Retractatiókat és a 
Speculumot, a 30. fejezetben pedig a Honoratushoz írt levelet. 
De bizonyos, hogy egyéb munkák is ebből az időből szár-
maznak. 427/8-ban tartotta a Collatiót Maximinus árián püs-
pökkel és utána írta a Contra Maximinum haeretieum Aria-
norum eppum libri duo c. művét. 426/7-ben írta a De gratia 
et liberó arbitrio és De correptione et gratia c. műveit ; 
428/9-ben a De praedestinatione sanctorum és De dono per-
severantiae címűeket. Ebben az időben dolgozott a befejezet-
lenül maradt művön Julianus második felelete ellen, amely-

mindent, amit kellett, elintéztem már veletek abban 
az ügyben, amelyért összehívtalak; csak azt kérem 
még, hogy az okmányt írjátok alá, akik tehetitek. 
De szükségem van választókra; halljam feleleteteket; 
beleegyezésteket fejezzétek ki felkiáltással. — A nép 
kiáltotta: Úgy legyen, úgy legyen; mondták húszon 
ötször. Méltó és jogos dolog; mondták huszonnyolc-
szor. Úgy legyen, úgy legyen ; mondták tizennégy-
szer. Régóta méltó, régóta érdemesült; mondták 
huszonötször. Ítéletedet köszönjük ; mondták tizen-
háromszor. Krisztus, hallgass meg, Eracliust tartsd 
meg; mondták tizennyolcszor. 

7. Mikor csend lett, Augustinus püspök m o n d á : 
Jó lesz, ha azt, ami Istent illeti, az ő áldozata körül 
végezzük el ; imádságunk óráján tehát szeretetetek-
nek szivére kötöm, hogy minden ügyesbajotokat 
félretéve, ezért az egyházért, én érettem és Eraclius 
presbyterért imádkozzatok Istenhez.» 

Zubriczky Aladár dr. 

Hauptmann Gellért, a dramatikus és a német 
naturalizmus. 

(Születése 50 éves évfordulója alkalmából.) (II.) 

A drámának megvan a maga dramaturgiája, 
megvannak az emberiség nagy elmélkedői által fel-
ismert megdönthetetlen általános elvei. Ha valaki 
drámát akar írni, normáit boszulatlanul sutba nem 
dobhatja. Írhat nélkülök eposzt, mesét, kórtani ta-
nulmányt, de drámát nem s a dráma pszichológiai 
hatását el nem éri. Nem átallom kimondani — szól 
Lessing — hogy Arisztoteles poétikáját ép oly csalha-
tatlannak tartom, mint Euklides elemeit. Kivált a tra-
gédiát illetőleg igaz ez annyira, hogy Arisztoteles 
szabályaitól nem térhet el egy lépésnyire sem, hogy 
ugyanannyit tökéletésségében ne veszítsen. A zseni 
is csak gazdag anyagot szolgáltathat a szépművészi 
alkotásokhoz — mondja Kant — ennek feldolgozása 
és alakja iskolázott talentumot tételez fel, hogy az 
eljárási mód az itélőtehetség előtt helyt állhasson. 
Mindenféle művész, mielőtt azzá lett, elméletileg és 
technikailag képezte s gyakorolta magát. Szabály és 
kritika különben sem árt a zseninek, de igen is 
a tucat költőnek, (lásd Lessing H. D. 96. darab). Na-
gyot alkothatna nem egy tehetség, ha nem színházi 

bői hat könyvet készített el. A Maurinus-kiadásban ebből 
az időből származik 18 levél (204—231, mPL 968—1026.) 
A Retractatiókból két könyv készült el, amelyekben nagy 
fáradsággal megírta összes könyveinek irodalomtörténetét és 
kritikáját. Ez a mű az irói lelkiismeretességnek örökre felejt-
hetetlen és utánzásra méltó emléke marad. Ez a mű is félbe-
maradt, mert Augustinus csak könyveinek ismertetésével és 
bírálatával készült el és a mű maga vége felé sietős. A Re-
tractationes bevezetése azt igéri, hogy müveit sive ín libris, 
sive in epistolis, sive in tractatibus cum quadam judiciaria 
severitate fogja megbeszélni. A II. 87. megjegyzi, hogy a 
könyvekkel elkészült, de hátra volnának a levelek és a nép-
hez intézett (diktált vagy elmondott) beszédek. 
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képtelenségekre vadászna, hanem Schiller példáját 
követve kellő művészet-elméleti kiképzésre töreked-
nék. Nincs nyugtom — mondja Schiller — míg 
a művészet elmélete véremmé nem vált. Ehhez persze 
még az összes színművek végig olvasása nem elég, 
amint számtalan példa mutatja. Persze a germán 
fantázia folyton rugdalódzik a korlát ellen s tör le-
hetetlenségek után. Mivel a görögök szerették a pro-
porciót, mértéket és szabályt, volt nagyszerű művé-
szetük s átszolgáltathatták az emberiségnek; a ger-
mán fantázia számtalan filozófiai rendszerrel boldo-
gította az emberiséget, de nincs köszönet benne.1 

Dramaturgiát Hauptmann darabjaira ne alkal-
mazzunk, vagy újat, modernt alkossunk, amint azt 
tették is. Persze, hogy eszerint Aischylos, Shakes-
peare, Schiller, Kleist, Hebbel, Katona, Ludwig kezdő 
inasok. Kummer is, aki pedig tisztelője, megenged 
annyit, hogy ujabb darabjaiban még a drámai mo-
mentumokat is makacsul megveti.2 

Színmüvet, kivált tragédiát egységes, zárt cselek-
vény nélkül nem tudunk elképzelni. Ez a lelke, 
mondja Ariszloteles. Ez persze nem azt jelenti, hogy 
a személyek valamit tegyenek, vegyenek. A test moz-
gása, ha száz irányba is, még nem drámai cselekvés. 
Sok puffogás, csatajelenetek, tüntető felvonulások 
ablak és lámpa beverésekkel inkább akadályai a drá-
mai cselekvénynek s művészi hatásának. 

A külső eljárásnak meg kell lennie a belső, 
jól megalapozott, bizonyos határozott célért törő 
motívumának. Vagyis, a «drámai cselekvény határozott 
célra irányított akarás». (Schlag-Aristoteles.) Általában 
elismert jó drámai alkotások mind egyeznek abban, 
hogy bizonyos célra törekvő emberi akarást mulat-
nak be, mely az elhatározással kezdődik, fokozódó 
fejlődéssel előre tör, míg célhoz ér, vagy elbukik 
a törekvő. Az igazi, hatásos drámai cselekvényhez 
nem is kell túl sok külső cselekvés. Korán sem jelent 
ez unalmas, lapos egyszerűséget. Hisz Arisztoteles és 
Lessing szellemében beszélünk, ezek pedig maguk 
is annyi küzdelmet és oly élénk, változatos bonyo-
dalmat kívánnak, amennyit a mindenkori tárgykör 
csak elbir. De a dologhoz tartozzék minden ; kell 
hogy minden a határozott célnak szolgáljon s azt 
közvetlenül előbbre vigye. Epizód-sorozatok nem 
drámák ! 

Hauptmann darabjait ismerjük. Kifogástalan cse-
lekvény nála nem létezik, sok darabjában egyáltalá-
ban nincs is. Nem egy darabjában csak a főhős sze-
mélyével összefüggő esemény-sorozatot látunk. A «We-
ber»-ekben még ez sincs. — Mint mondottuk már, 
a drámának vannak céljai, a drámai sajátos hatás; 
ezt határozott, egységes, zárt cselekvény nélkül elérni 
nem lehet. Részletek lehetnek hatással, de ez egészen 
más valami. Hauptmann sikerültebb darabjaiban az 
elért tetszés legtöbbször ez utóbbi értelemben ma-

1 Schlag i. m. 40. old. 2 i. m. 635. o. 

gyarázandó. Legünnepeltebb darabja a «Weber» nagy 
hatást ért el, de csak a szociáldemokratáknál és 
hasonló gondolkozásuaknál. 'Az egész tendenciózus 
módon összeillesztett utcai képek sorozata. Sok or-
dítozás akarás nélkül. Schlag szerint: «Die Weber sind 
ein naturalistisches Epos, das wohl eine Reihe stoff-
lich packender, eindringlicher Scenen enthält, die 
hier und da dramatisches Leben vortäuschen mögen, 
das aber in seinem Zusammenhange kein solches 
bietet.»1 Legtöbbet használt neki, hogy a német rend-
őrség betiltotta előadását. 

A cselekmény tisztaságát bemocskolja Hauptmann 
művészietlen tendenciájával. A «Vor Sonnenaufgang» 
cimű darabjában egész tudományos könyvre való 
pártviták folynak. A «Takácsok»-ban az elfogult párt-
ember csak brutális gazembereket lát a munkaadók-
ban. így érthető, hogy Bulthaupt igazi pártpamflet-
nek mondja a darabot. Hiába, nem művészet minden, 
amit bizonyos érdekszövetségek szócsövei annak vi-
lággá kürtölnek. 

Goethe, mint weimári szindirektor, mindent felvett 
repertoárjába, csak az irányzatost, rettenetest, a jó 
erkölcsöt sértőt s a kórtani tanulmányokat utasította 
vissza. Azt mondja , az ilyen dolgok megrontják a 
színészt és a nézőközönséget. A pathologiai jellegű 
munkákat a neves szinműkritikusok elitélik, mert a 
minden rendű és rangú publikumot csak nyugtala-
nítják s a művészi hatást eltévesztik részletszépsé-
geik mellett is. A színpad végre is nem szocialista 
pártkör, esküdtszéki tárgyalóterem, anatómiai mű-
terem vagy közönséges piszkos parasztkonyha, ahol 
mint pl. Hauptmann «Henschel fuvarosában» a való-
ságos káposzta szagtól, melyet ott főznek, két napig 
is bűzlik minden. 

A nagy drámaíró elsőrangú pszicholog. Mélyen 
belelát a kedély titkos műhelyébe s a legapróbb jelen-
ségnek is látnoki szemmel felfogja nagy jelentőségét 
a cselekvésre való kihatásában. Az epikus elmondja, 
hogy jellemei hogyan lesznek azokká, amik. A dráma-
író kész jellemeket állít elénk s célirányos eljárá-
sukkal, gondolkozásbeli megnyilatkozásukkal betekin-
tést nyújt a néző közönségnek is. A cselekvény tehát 
a jellemekről hullatja le részletekben a fátyolt s mi 
átéljük, hogy a cselekvény tényleg a jellemekből 
folyik. A dráma művészi hatását egy pillanatra sem 
tévesztheti szem előtt a jellem fejlesztésben. Ezért 
nélkülözhetetlen kelléke a főhős jellemének, hogy 
nagy, nemes, vagy legalább szimpatikus jellemvonásai 
is legyenek. A költő idealizál. Valóságos embereket 
alkot, nem ideálokat, de eszményíti őket. Arisztoteles 
ebbeli követelését kár nélkül nem lehet figyelmen 
kívül hagyni. A művész mindig a természetet tartja 
szem előtt, tőle les el, de nem kopiroz, hanem valamit 
hozzáad a magáéból. Schiller pl. jellemeit az emberi-
ségről alkotott nagy fogalmához emeli fel. Az élő 

1 i. m. 123. o. 
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ember lehet rossz, visszataszító, szörnyű jellem, a 
művész így nem használhatja, enyhiti, ellensúlyozza 
tehát oly vonásokkal, oly tulajdonságokkal, melyek 
szépítik, nemesítik. A históriai Wallenstein brutálisan 
kegyetlen és nyers, tragikus hősnek így nem használ-
ható. Schiller enyhíti durva s brutális voltát s nagy-
szerű tragikai hatást ér el. 

A 80-as és 90-es évek naturalizmusa csak hű 
másolatokat kívánt az életből, szemelvényeket akart 
látni a színpadon az utca életéből, kezdet és vég 
nélküli darabokat, «reine pure Natur» mint képviselői 
mondják. Ez elv szerint történt aztán, hogy durva 
dialektusban beszéltetik embereiket. Sok darabban 
alig van érthető mondat. Sóhajtoznak, nagy pauzákat 
tartanak, egész jeleneteket taglejtéssel játszanak, 
köpnek, krákognak s izléstelenkednek a legundokabb 
módon. Nagy szeretettel szerepeltetik a testi vagy 
szellemi betegeket, mindezt pedig minél utálatosabb 
módon, annál jobb. A naturalizmusnak tehát a kézzel 
fogható való a mindene. Már most kérdjük, hát 
tényleg olyan az emberiség, olyan az élet, olyan a 
való, aminőnek ezek az urak felfogják és festik? 
Hát csak terheltek, nyomorultak, részegek, rablók, 
gyilkosok és Lombrózó betegei léteznek e világon? 
Csordák öklelődzése az élet? Csak árnyoldalak, csak 
piszok található mindenüt t? Vastag durvaság és 
goromba hazugság a naturalizmus, mely az akaratnak 
és vele együtt minden drámának és tragédiának is 
halála. Ez a mi meggyőződésünk. Kár, nagy kár 
Hauptmann szép tehetségeérl, hogy jobban nem tudta 
értékesíteni, hogy ilyen posványba tévedt. 

Hauptmann szeme tágra nyílott, hogy mindent 
észrevegyen s felszívjon anélkül, hogy soká válo-
gatna. Ennek megfelel a száj. Emberei a megfigye-
lés egyes kövecseiből mozaikszerűen vannak össze-
rakva. Nem belülről építi fel őket. Csak egyoldalú 
domborművek, melyeket más oldalról megnézni nem 
szabad, csak amelyről ő mutatja. Hauptinannt ezer-
féle külsőség érdekli s élvezettel csüng rajta. Szíve-
sen megakasztja vagy megbénítja a cselekvényt is, 

csak a milieu ne szenvedjen. Ert jük részben nagyon 
Bleibtreut, ha őt «einen undramatischen und phan-
tasiearmen Milieumenschen»-nek mondja. Mert hiába, 
mindenféle költészet egységes képben kívánja sza-
vakban kifejezni a valót. Nem elégséges tehát, hogy 
a költő a beláthatatlan nagyvilágból valamit úgy 
reprodukáljon, amint az neki szemébe ötlik. Az eset-
leges jelenség magában sohasem ad művészi befeje-
zett képet. Minden valamire való esztetikus igazat 
fog adni Overmansnak : «Der Dichter muss die 
Wirklichkeit in ihrem Kern erfassen, er muss ihr 
das Zufällige nehmen und sie in eine nur durch die 
Idee bestimmte, also innerlich notwendige Form 
kleiden.»1 Persze, hogy harmóniát csak harmonikus 
lélek tud teremteni. 

1 Stimmen 1911. IL 172. o. 

És sajátságos, mintha csak képtelen volna a 
nagy dolgokkal bármit is kezdeni. 1908-ban ír egy 
históriai drámát «Kaiser Karls Geisel» címen. Kum-
mer azt mondja róla, hogy ez egyike Hauptmann 
legszebb és legbensőségesebb darabjának. Egy his-
tóriai kornak a megelevenítése.1 S miben áll hát a 
középkornak ez az életrekeltése ? Azon törekvésében, 
hogy a középkori embereket nyerseknek, durváknak, 
minden tekintetben nehézkeseknek, bornir taknak 
feltüntesse. Nagy Károlyt, a frankoknak szinte pá-
ratlanul álló dicső uralkodóját, veszi főhősül (körül-
belül hatvanéves korában). Oly hebegően, zavarosan, 
ostobán beszél, hogy sokszor nem is tudni, mit akar. 

Ugy fest az egész darab, mondja Schlag, mint ha 
egy festő barbár embereket akarván rajzolni, durva 
állati pofákkal látja el. S vájjon mi marad a «der 
grosse, gewaltige Karl»-ból, amint a darabban neve-
zik? Egy öreg, buta, perverze szerelmes bolond ősz 
hajjal, aki egész valójában remeg az érzéki vágytól, 
ha a 15 éves szőke szászlány, Gersuindének csak a 
lépteit is hallja. Pedig a «kleine Hure», mint Károly 
maga is nevezi, szemébe mondja, hogy már sok férfi-
val volt viszonya. Frankhon istenévé akarja tenni s 
csak akkor nyugszik meg és lát ismét züllésnek indult 
állama kormányzásához, mikor a leány szerencsére 
meghal. Különben e kis utcai leány oly érzékies, 
rikító vonásokkal van jellemezve, hogy bárminő fér-
fiúval való összetalálkozása alkalmával csak nehezen 
tartóztatható vissza, hogy nyakig mezítláb ne kedves-
kedjen neki. Csak Voltaire csapta szemtelenebbül 
arcul a históriai tényt, amikor Schiller fenséges or-
leansi szűzéből, a históriai Jeanne Darc-ból, egy közön-
séges fővárosi éjjeli némbert csinált. És Kummer 
megjósolja, hogy H. e darabjáé a jövő. 

Csak igaz, hogy a legszebb költői tárgy is, ha 
neki idegen szívből fakad, úgy fest, mint a gyönyörű 
szivárványszínben tündöklő szappanbuborék, ha 
pocsolyába pottyan. Hauptmann az ő meghatároz-
hatatlan roncsokból összetákolt pesszimisztikus élet-
fölfogásával absolute képtelen a középkor megérté-
sére. A «Ratten» cimű 212 kisbetűs nyomtatott oldalú 
tragikomédiája szintén erről tanúskodik. E darab 
különben mint színmű is olyan, hogy szinte kicsikarja 
a felkiáltást : ez az ember elvesztette minden eszté-
tikai és kritikai érzékét. Csak a «Pipa tanzt» cimű 
darabja nagyobb drámai szörnyszülött ennél. 

A naturalisták terhelt és determinált világának 
záróköve, hogy szinte tüntetőleg elhagyják a költői 
igazságszolgáltatást. Avonianus (Hessen R.) «Drama-
tische Handwerkslehren»-jében azt mondja : e vállal-
kozás őrült kísérlet. Rámutat arra, hogy Hauptmann 
«Biberpelz» és «Der rote Hahn»-ja minden józanul 
gondolkodó és normálisan érző embert épen azért 
hagy kielégítetlenül, mert e darabokban minden le-
számolás hiányzik. És mi hozzátesszük, a legdurvább 

1 I. m. 640. o. 
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arculcsapása az az emberi igazságérzetnek, mikor 
látjuk pl. a «Biberpelz»-ben, hogy egy minden tekin-
tetben haszontalan nő szakadatlan erkölcsi vétségek 
sorozata után ördögi mosollyal áll a darab végén s 
oda kiáltja példájával publ ikumának: jól játszottam 
szerepemet, tapsoljatok. És van még irodalmi kritikus, 
aki e darabot Kleist «Der zerbrochene Krug»-jával 
egy polcra helyezi! 

De elég is volt már. Gondolatszikrákat adtunk 
elmélkedéseinkből, melyeket a német irodalom jelen-
leg sokaktól legünnepeltebb férfia fölött születése 
ötvenedik évfordulója alkalmával tartottunk. A német 
naturalizmus már egy évtized óta a történelemé. 
Nagy igazságot szolgáltatunk neki, ha legfőbb érdemét 
abban találjuk, hogy felébresztette a tőle megcsömör-
lött közönségben a vágyat a magasabb, a nemesebb 
művészet iránt. 

Hauptmann már régen irányt változtatott. A «Die 
versunkene Glocke» és «Armer Heinrich» erről tanús-
kodnak. Bár az is igaz, hogy minden űjabb kisérlete 
újabb csalódás. «Bizonytalanság az útirányt illetőleg 
a nagystílű dráma felé, szimbolisztikus hajlamok, 
különféle irányú kísérletezés a jellemfejlesztésre 
minden igaz drámai momentumnak makacs meg-
vetése és eredeti szűk látókörének betartása, szomorú 
jelleme újabb alkotásainak.» (Kummer i. m. 635. o.) 

Röviden összefoglalva mindent, mi sem mondunk 
mást róla, mint amit Bartels, aki pedig végtelen sokat 
meg tud magyarázni a javára : Sokan a legnagyobb 
erőfeszítéssel a világirodalom legnagyobb alakjai közé 
akarták emelni. Kísérletük azonban kudarcot vallott 
s erős visszahatást szült. Bármennyire széptehetségű 
Hauptmann, mégis roppant egyoldalú. Valójában csak 
jó megfigyelésen alapuló részletek bemutatására rá-
termett. Amennyiben milieuröl van szó, ahol nem 
kell nagy embereket alkotni és nagy eszméket adni, 
sok értékeset produkál. Az emberi természet nagy-
szerű megnyilatkozását, megkapó szenvedélyek rajzát, 
szellemi fenséget és mélységet, nagy alakokat, nagy 
pespektivájú körülményeket azonban nála hiába 
keresünk. Nem nagy költő ő, nem igazi drámaíró, 
sem tragédiaköltő. 0 az életnek jelentékeny szem-
lélője, ha életen a köznapiasságot értjük. (I.m. 298. o.) 

Szekeres Fábián. 

l{risztus halálának áldozati jellege. <iv.) 
5. Ámde még mindez túlságosan egyházias hang-

zattal bir. Miért ne volna lehetséges, gondolják mo-
dern protestáns hittudósaink, hogy az Isten, a vétek, 
engesztelés, áldozat és megváltás fogalmát lehetőleg 
teljesen száműzzük Krisztus élete- és szenvedésének 
magyarázatából? Oly követelmény ez, melynek jogo-
sultsága Jülicher szerint minden bővebb megoka-
datolás nélkül is magától értetődő s nevezett mar-
burgi theol. tanár Kaftan berlini prot. dogmatikus 
hivatkozásait a keresztény öntudatra s egyéb tudo-

mánytalan tényezőkre merő gúnnyal intézi el s az-
tán minden egyéb bizonyíték nélkül a legőszintébb 
meggyőződés mellhangján igy oktatja ki Kaftant: 
«Hogy Jézus evangéliumában a későbbi dogma ér-
telmében vett megváltásnak, engesztelésnek, megiga-
zulásnak stb. semmi helye sincs, s hogy mindezen 
tanokat csak Pál alkotta meg, oly tény, mélyet Kaf-
tan sem tagadhat.»1 

Az ószövetség bizonyítékaival is könnyen el le-
het bánni, hacsak oly elveket követünk, minő pl. 
Wrede-é, aki onnan indul ki, hogy «a kritikusnak 
különös szkepszissel kell Jézus ránk hagyott szavai-
ban s általában az evangéliumi elbeszélésekben mind-
azt értelmeznie, ami az ószövetségre utal vissza, fő-
leg o t t . . . ahol theologiai eszmékről van szó.»2 Más 
szóval mindazt előre is kétségbe kell vonni, ahol 
valamely ószövetségi jövendölés teljesüléséről van 
szó, főkép ha oly tanokkal állnak összeköttetésben, 
melyeket a kereszténység tanrendszerébe felvett. 
Wrede maga ezzel és hasonló elvekkel az evangé-
liumokban letéteményezett történeti igazságot mind-
össze 14—15 sorra redukálta. 

Ilyen elvek segélyével természetesen az sem nehéz, 
hogy az evangéliumi elbeszélések kerek ellenkezőjét 
olvassuk ki belőlük. így a holland Brandt «kizártnak» 
tartja, hogy Jézus már halála előtt elgondolta volna 
valaha a «szenvedő Messiás» gondolatát. «Hiszen ez 
a gondolat, mondja, már csak befejezett tények fölötti 
theológiai reflexiók eredménye lehet, s mielőtt Jézus 
valósággal meg nem halt, maga sem tarthatta plauzi-
bilisnek azt a paradoxont, hogy a Messiásnak minde-
nekelőtt el kell esnie, le kell veretnie ellenségei által.»3 

Hasonlókép önkényeskedik Keim: «Jézustalán nem 
is mondta előre halálát, sem újjáéledésének módját, 
sem újabb eljövetelének ide jé t . . . halálának képe talán 
nem állt állandóan, kizárólag, nem is véglegesen lelke 
előtt, hanem inkább csak mint zavaros, homályos sejte-
lem, pillanatnyi nyomott kedélyhangulat eredménye, 
mellyel emelkedett hangulatok megnyilatkozásai válta-
koztak.»4 A legvilágosabb s kétértelműséget nem tűrő 
utalások a Messiás áldozati halálára az ű.-n. «belső 
okok» varázsvesszejével tehetők ártalmatlanokká. 
Meyer Arnold pl. teljes nyugalommal biztosít bennün-
ket, hogy pl. az utolsó vacsorán Jézus «halálról és vére 
ontásáról nem beszélt». Belső okból tudjuk ezt : «Hiszen 
végzete még a jövő homályába volt rejtve».5 Brandt 
is «belső okokkal» bizonyítja be, hogy Jézus azt az 
ószövetségi szózatot a 21. zsoltárból : «Én Istenem, 
én Istenem, miért hagytál el engem» ! mely tudvale-
vőleg a Messiás szenvedését ecseteli, nem mondhatta 
a kereszten, «mert fizikai fájdalom-okozta felkiáltá-

1 Jesus und Paulus, Tübingen 1907. 9. 
2 Zeitschr. f. neutestam. Wissenschaft, 1900, 74. 
3 Evangelische Geschichte. 447. 
4 Geschichte Jesu II. 556. 
5 Unsere religiösen Erzieher, 90. 
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sokban nem szokás idézetekben beszélni».1 Soden2 

és Holsten3 pedig a gethszemanii jelenetből következ-
tetik, hogy Jézus még az utolsó vacsorán sem tudta 
halálát biztosan előre. 

Az önkény itt már orgiáit üli. 
6. A megváltás eszméjének teljes mellőzése azok-

nál természetesen kettős okból követelmény, akik 
Jézus messiási öntudatát sem akarják elismerni. Bár-
mennyire vakmerő, sőt még merész rationalisták, mint 
Harnack,4 Holmann5 s mások előtt is «kalandos» tö-
rekvés ez s bármennyire feltételezi, hogy az evangé-
liumoknak csaknem minden sorát hamisítássá bé-
lyegezzük vagy erőszakos módon agyonmagyarázzuk, 
mégis akad reá vállalkozó szintén. Baldensperger, 
a legradikálisabbak egyike, még elismeri, hogy Jézus 
Messiásnak tartotta magát; csak azt teszi hozzá, hogy 
Jézus mindvégig nem látott abban tisztán, vájjon az 
isten országának, melyet közvetítendő volt, evilági-
nak, túlviláginak, vagy mindkettő egyesülésének kel-
lett-e lennie ; mások azonban mint Loman, Havet 
és Martineau erélyesen tiltakoznak az ellen, hogy Jé-
zus önmagát Messiásnak tartotta volna. Brandt sze-
rint Jézus «mindvégig nem érte el a bizonyosságot 
messiási hivatása felől». Wellhausen szokásos nagy-
hangúságával kijelenti: «A gondolatot, hogy mint 
Messiás lépjen fel, Jézus kezdettől fogva határozottan 
visszaveti; ez oly kísértés, melyet mindjár t nyilvános 
pályája kezdetén egyszersmindenkorra legyőzött.» Jü-
licher is vonakodik Jézus messiási öntudatát elis-
mern i ; Loisy ebben is hiven követi német mestereit; 
szerinte Pál apostol, a merész újító, volt az első, aki 
Jézusban, a «legistenesebb embernél» többet látott 
s «az egyszerű, félénk, alázatos emberfiát» «hétsze-
res csillogó, aranyszövetű ruhába öltöztette».6 

Bangha Béla S. J. 

A «Mint ha» bölcselete. (ii.> 
II. A gondolkodás élettana. 

1. Szándékosan írom «A gondolkodás élettana», 
mert Vaihingernél a gondolkodás élettani folyamat. 
Beszél ő is a lélekről, de a lélek «nem állag, hanem 
az összes lelki kihatások és visszahatások szerves 
összesége». Ezek a lelki kihatások és visszahatások 
szükségszerűek: «szükségszerű, szabályossággal foly-
nak okaikból, föltételeikből». De azért nem abban az 
értelemben gépiesek, amelyben a fizikai jelenségek, 

1 L. Hollmann, Die Bedeutung des Todes Jesu, 66. 
2 I. h. 99. 
3 Zum Evangelium, 179. 
4 Wellhausen-nel szemben hangsúlyozza Harnack, hogy 

«az evangéliumok jelentéseit sarkaikból ki kellene fogatni», 
hogy Jézus messiási öntudatát kétségbevonhassuk. «Már az 
«Ember Fia» kifejezést is nézetem szerint csak messiásilag 
ér telmezhetjük. . .» V. ö. Wesen des Christentums, 1905, 
45—50. ezer, 82. o. 

s L. Hollmann, i. h. 49. 
6 L'évangile et l'église, Paris 1902, 69. s. k. 

hanem olyan szükségszerűek, mint az organizmusnak, 
az eleven szervezetnek működései. Ez a szükségsze-
rűség tehát a célszerűség szolgálatában áll. Vannak 
képzeteink, képzetkapcsolataink, amelyek társulása 
nem függ a szabadságtól, hanem a célszerűség köve-
telményeitől. Az egész tudományos gondolkodás ily 
célszerű értelmes lelki folyamatokon nyugszik, de a 
célszerűség, a képzetek belső összeállása megint 
megmagyarázhatatlan élettani műveletek eredménye. 

Amint szervezetünk belső hajlékonysággal simul 
a környezethez növekedése, szaporodása és bizo-
nyos új szervek, kiképzése közben, ugyanolyan illesz-
kedő képességgel bir az ingerek fölvevése és átala-
kítása közben. És amint a szervezet nem csak 
átveszi az anyagot, a táplálékot, hanem azt föl is 
dolgozza, úgy a lélek is a «szerves átalakító erő» 
képességével dolgozza föl a befogadott ingereket és 
új készségekkel kiegészíti erőit. Pl. a lélek a kiilső 
ingerek belső átalakításából önmaga, képzi ki magá-
nak a gondolkodásnak és a szemlélésnek bizonyos 
alakjait (formáit), bizonyos fogalmakat és logikai 
képleteket, a logikai gondolkodásnak ezen pilléreit. 
Az egész logikai gondolkodás tehát a szervi lélek 
működése; a léleké, amint Vaihinger a lelket rajzolja. 

Vaihinger bizonnyal tudja, hogy a testi szerve-
zetek élettani működése bár célszerű, még sem egyéni, 
hanem egészen faji jellegű. Azt hiszem Goethe szive, 
tüdeje, gyomra csak úgy működtek, mint az utolsó 
műveletlen, de egészséges emberéi. És mégis ahány 
ember, annyi az egyéni lelki élet. Továbbá a test al-
kalmazkodó és önmagát kibővítő képessége nagyon 
korlátolt és minden faj egyedeinél ugyanazon erővel 
bir ; a lélek teremő képessége, «schöpferische Apper-
ceptionen», ellenben egyénenként változó erejű és 
változó szinű. Csodáljuk tehát, ha V. a lélek feldol-
gozó működését a szem munkájával hasonlítja össze. 
A szem működése tényleg mechanikus; ha pedig a 
látás már mégsem mechanikus, mint pl. a művészi, 
a tudományos meglátás, akkor abban már egyéni és 
lelki alakító erő nyilvánul meg. 

A látás célja gyakorlati. Milyen célja van a lelki 
látásnak, a megértésnek? V. szerint szintén gyakor-
lati. A megértés célja nem a megértés maga, mert mi 
a dolgok tárgyi létét sohasem csíphetjük meg; az 
értelem célja tehát gyakorlati, t. i. a belemarkolás az 
események folyásába. Mennél több cselekvő erő rejlik 
a gondolat ösztönzéseiben, annál inkább megfelel 
hivatásának. (Pragmatizmus.) 

A gondolkodás célja tehát nem az, hogy a tárgyi 
világ külső vonalait és belső mivoltát lelkünkbe 
tükrözze, hanem hogy módot és erőt nyújtson a 
történések folyásába eredményesen belenyúlni. A gon-
dolkodás rávezet arra, hogyan és mily körülmények 
között jutok bizonyos érzetekhez, és hogyan és mikép 
vagyok képes ezen érzetekből tetteket kiváltani. Mert 
az egész világ számomra csak érzet. Érzékszerveim 
nem a dolgokat ismertetik meg, hanem érzeteket 
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nyújtanak. Gondolkodásom nem a dolgok mivoltát 
ragadja meg, hanem érzetkapcsolásokat Akaratom is 
nem dolgok, tárgyak felé irányul, hanem bizonyos 
érzetek után indul. Tehát megfigyelés, gondolkodás 
cselekvés végső elemzésben fiziológiai elemekre, 
érzetekre vezethetők vissza. Ezeket az érzeteket bár 
a gondolkodás logikai képletekre értékeli át, de a 
logikai képletek viszont érzetekké, akaratelemekké 
oldódhatnak föl. (Mach élettani elmélete.) 

Az érzet tehát egyrészt a gondolkodás megindítója, 
másrészt annak célja és végső eredménye. Minden 
lelki működés, világfölértés, öntudat, tárgy-tudat és 
eszmény az élettani érzetek összeállásának eredménye. 
Ez az érzet — még egyszer hangsúlyozom — élettani 
érzet. Nem is érzet, hanem érzés. Mi ugyanis az érzet 
mivoltában is a lélek immanens erejének kifejezését 
szemléljük. De V. nem ismer lélekállagot, tehát lelkes 
érzetet sem. De azért az érzetet úgy használja, mint 
amelynek már van szeme, lelki sajátsága; a gondol-
kodást pedig (amely nála csak testi működés ered-
ménye lehet) úgy, mint amely ezeket a lelkes érzete-
ket «gazdagabb és tökéletesebb érzetéletre (Empfin-
dungsleben) dolgozza föl». 

De ha a gondolkodás élettani működés, akkor 
mint minden élettani folyamat bár célszerű, de a 
tudattalan ösztönnek célszerűsége. S ha mi ráelmé-
lünk életünk későbbi folyamán lelki működéseink 
logikai láncolatára, akkor is a léleknek mélységei, 
ahol a tulajdonképeni folyamatok végbemennek, rejtve 
maradnak tekintetünk elől. 

A logikának bár az a feladata, hogy a gondol-
kodásnak homályos és tudattalan útjaira rávilágítson, 
mégis nagyon tévedne, ha a gondolkodást a léttel, a 
megismerést a valósággal azonosítaná. A gondolat és 
a lét bár párhuzamosan haladnak, de egybe nem 
vágnak. Nem is a megismerés, hanem a cselekvés, 
az életföntartás a gondolat célja. A gondolkodás 
művészete ép abban rejlik, hogy mi más uton érjük 
azt, amit a szellemi munka elérni gondol. Tiszta 
gondolkodással a létet, a valóságot utói nem érjük el 
föl nem fedhetjük. Es ha csak a gondolkodás fogásai-
ban, a fogalmakban, Ítéletekben, következtetésekben 
stb. bízunk, nem is fogjuk a valóságot soha meg-
csípni. De ha gondolkodásunk műszavaiban, mű-
fogásaiban stb. úgy bizunk, hogy ezen lelki képletek 
célszerűségét és törvényeit követjük, végül magával 
a léttel a gyakorlatban mégis csak összetalálkozunk. 
De ez a gyakorlati összehangzás nem jelenti azt, 
hogy a gondolkodás és a lét azonosok egymással. 

2. A logika míítan. Ha tehát a gondolkodás célja 
nem a valóságos világ felmérése, akkor a logika csak 
műtan, imaginarius valami. A gondolkodás logikai 
műtanná akkor fejlődik ki, ha az öntudatlan cél-
szerűséget áttöri a tudatos lelki tevékenység. És 
mennél finomabb lelki műveleteket képes valaki végre-
hajtani, annál nagyobb művészetre tesz szert a logika 
terén. És mennél előhaladottabb a gyakorlati logikai 

művészet, annál több elméleti szabályt sző össze. 
Ezeknek a szabályoknak összesége képezi a logika 
műtanát, amelyet azután megokolni törekszünk és 
rámutatni, mint alkalmazhatók azok a gyakorlatban 
és mikép fejlődlek azok ki a lélek eredetileg egy-
szerű és élettani ösztönös működéséből. 

3. A gondolkodás müfogásai. A műszabályok 
rávezetnek tehát, mikép lehet valamely többé-kevésbbé 
bonyolult célt közvetetlenül elérni. A műfogások 
bizonyos célt közvetve érnek el. Ezek oly titokzatos 
jellegű műveletek, amelyek bizonyos többé-kevésbbé 
paradox uton módon a felmerülő nehézségeket meg-
kerülik és közvetve jutnak célhoz. Ilyen műfogással 
oldott meg Leibnitz megoldhatatlannak látszó felada-
tokat a legegyszerűbb módon. Hasonlókép Newton is. 
Es főleg a mathematikusok rejtik el azon műfogásokat, 
amelyekkel a legnagyobb nehézségeket a legköny-
nyebben megoldják. 

4. A fikciók. A lélek műfogásainak eredményei a 
hkciók, a műfogalmak, mint a lélek kisegítő fogalmai 
és műveletei. A lélekre halmozódó érzetek tömegé-
ben rendet ezek a műfogalmak teremtenek. Közvet-
len úton a lélek nem volna képes boldogulni, azért a 
benne szunnyadó kitaláló erő segélyével ily közvetett 
segédeszközökhöz fordul, hogy célt érjen. Ezeknek a 
csalóka képeknek, fikcióknak nagy a számuk, de mind 
annyijukat az jellemzi, hogy bár a valósághoz semmi 
közük, mégis végül a valósággal ismertetnek meg. 

Mielőtt ezen fikciókat felszámlálnók és elemeznők, 
szögezzük le Vaihinger gondolkodásának néhány elvi 
jelentőségű tételét. Alapföltévese tehát, hogy a lélek 
pusztán a szervi működések átfogó üres fogalma. A lelki 
működések testi folyamatok. Minden értelmi és 
akarati tevékenység az élettani érzetből sarjadzik. 
Minden szellemi műveletnek célja a cselekvés. A gon-
dolkodás célja nem a valóság megismerése. S végül 
a megismerés állítólagos célját, a cselekvést, nem 
közvetlenül hanem közvetve, valami benső titokzatos 
célszerűség, az értelem és az akarat valami bűvös 
praestabilita harmóniája révén éri el. 

III. A tudományos fikciók felosztása. 

A képzeteink világának tehát V. szerint nincs önálló 
jelentősége, nincs önálló célja. Nem tükrözi vissza a 
mindenség lényegét. Csak az élet egyetemes célját 
szolgálja, hogy a mindenségben könnyebben tájé-
kozódjunk és eligazodjunk. A kozmikus történések 
általános gépezetébe illeszkednek be az alanyi gon-
dolatfolyamatok is. Bár ezek az organikus fejlődésnek 
legfőbb és legvéső eredményei, és a kozmikus tör-
ténéseknek a legszebb virágai, de azért semmi-
esetre sem másolatai azoknak. A logikai folyamatok 
a kozmikus történéseknek csak egy része és céljuk, 
hogy mint hasznos műeszközök a szervezetek életét 
fönntartsák, gazdagítsák és tökéletesítsék. Közvetítő 
elemek gyanánt szolgálnak a lények között. Ezt a célt 
hűen betöltik. De a valóságot le nem másolják. 
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Az elemi érzetek is csak a valóságnak mértékei, de nem 
fölvételei. 

Ismeretelméletileg tehát a fogalmi világ csak 
útbaigazító eszköz a mindenség nagy rendjében. 
A logikai elgondolás azonban úgy tekintheti a képze-
teket, mint ha azok a valóság mivoltának vetületei 
lennének; mint ha mi fogalmainkkal tényleg a világot 
eszmei alakban visszatükröznénk és azt benső mi-
voltában megismernők. Ez a «Mint ha» bölcselete. 

De mindig tudnunk kell, hogy képzeteink, gon-
dolataink, ítéleteink csak a «mint lia» értékével bír-
nak, tehát fikciók. De e fikciók között is különbséget 
tehetünk. Vannak ugyanis szorosan vett, vagyis egész 
fikciók és félfikciók. Az elsők közé azok tartoznak, 
amelyek nemcsak a valósággal ellenkeznek, hanem 
önmagukban véve is ellentmondással vannak telve. 
Pl. az atom, a magában való dolog (Ding an sich). 
A félfikciók ellenben csak a valósággal ellenkeznek, 
de önmagukban nem hordoznak ellentmondást. Pl. az 
élő lények osztályozása. A gondolkodás az utóbbival 
kezdi és az előbbiekkel végzi. Lássuk a fikciókat 
sorba. 

1. A művészi osztályozás. A lények fejlődésének 
természetes rendje más, mint a tudomány osztályo-
zása. Mi az átmeneteket nem fogjuk meg, a belső 
kifejlődést nem leshetjük el. De azért valamikép föl-
akarjuk mérni a világot és azért az ismertető jelek 
közül egyet kiragadunk és azok szerint csoportosít-
juk a lényeket. És ezen művészi osztályokot úgy 
kezeljük, mintha azok a valóság folyásában tényleg 
léteznének. Ilyenek Linné, Lamarck és Cuvier osztályai. 
A logikai gondolkodás e téren van leginkább tisz-
tában önmagával. Itt tudja, hogy munkája legfeljebb 
feltevés, sőt fikció. 

2. Elmellőző fikciók. Nehéz visszaadni Vailiinger 
gondolatát «abstraktiveneglektive Fiktionen».Főleg tár-
sadalmi kérdések magyarázására alkalmazzák. Midőn 
ugyanis nehéz az élet bonyolult kérdéseit egyetemes 
szempontból áttekinteni és értelmezni, fölveszünk 
minden egyéb valóságos szempont mellőzésével egyet 
és nézzük mily eredményre jutunk, ha ezen egy 
szögből szemléljük a világot. Pl. Smith kereste, hogy 
mily indítóokok vezérlik az emberek cselekedeteit? 
Természetesen számtalan okot lehet erre felhozni. De 
ő ezek közül egy, az önzés körül csoportosított mindent 
és úgy tekintette az emberiséget, mintha minden 
cselekedetét az önzés mozgatná. Számtalan példa 
tartozik ide; igy homo alalus; a homo liomini lupus 
föltevése. 

3. Az utópiák, paradigmák és tipusok szintén 
elvont és alanyi képzett termékek, bizonyos modellek, 
amelyeket a valóság gazdag világából szerkesztünk 
össze, hogy raj tuk mint a valóságból kivont, látszólag 
konkrét jelenségen, bizonyos elméleti számításokat 
végezhessünk. Egy izolált ember, város, sziget, vagy 
állam elgondolása; Morus, Campanella és Plátó ideális 
ál lama, a világlélek, a társadalmi szerződés, az ős-

növény, ősállat mind paradigmák, tipusok, számításra 
szolgáló modellek. 

4. A szimbolikus (analogikus) fikciók jobban 
rávilágítanak V. iránj 'ára. Ezek, mondja, hasonlók a 
mitoszokhoz és a hasonlatokhoz. Vannak bizonyos 
észrevételeim, tapasztalataim és ezeknek új jelentő-
séget tulajdonítok. Ez az új értéklés bár hasonló az 
eredetihez, de mégsem ugyanaz. Főleg a tudományos 
Iheologia és a metafizika dolgozik állítólag ezekkel. 
Pl. mi nem tudhatjuk, milyen Istennek a világhoz 
való viszonya. Schleiermacher azonban bizonyos 
tapasztalatokból kifolyólag azt mondja, hogy Isten úgy 
viszonylik a világhoz, mint ha atya volna. A meta-
fizikában így vagyunk a kategóriákkal, amelyek szintén 
csak fikciók. Főleg fikció a substancia kategóriája. De 
ezek a kategóriák lehetségessé teszik, hogy a való-
ságot emberi módon megértsük. Ebből pedig követ-
kezik, hogy mi nem ismerünk meg semmit sem ön-
magában, hanem csak analógiákban. Mert a meg-
ismerés úgy történik, hogy az ismeretlent egy mái-
ismert képzet vagy dolog segélyével a megismerés 
körébe hozzuk. De ezek a segédeszközök lehetnek 
képzet, dolog, vagy általános fogalmak, vagy épp 
konkret dolgok. De mi sem az általános fogalmak 
sem a konkrét dolgok benső mivoltát nem ismerjük 
és azért ezek nem is közvetíthetnek igazi ismeretet. 
Azért nincs is igazi megismerésünk és tudományunk. 
Csak emberi módon, emberi szimbólumokkal, emberi 
nyelven szóval alanyi és nem tárgyi módon gyűjtjük 
ismereteinket. Csak annyit mondhatunk, a tárgyi je-
lenségeket úgy tekinthetjük, mint ha azok így vagy 
úgy viselkednének. A logika feladata a megismerés 
fikcióit kimutatni és megvilágítani, mennyi az igazság 
és hol kezdődik a tévedés. Igazság és tévedés között 
azonban nincs éles átmenet, hiszen a fikciók részben 
igazság részben hamisság. Ilyen fikció az ok és az 
okozati viszony is. Számunkra a jelenségek csak mint 
előzmények és következmények tűnnek föl. De mi 
belső akaratvilágunk indokolt műveleteit a természetre 
is átvisszük és úgy tekintjük a történéseket,mint ha azok 
ok és okozati szükségszerűség szerint következnének 
egymásra. Ugyanezeket a gondolatokat más cím alatt 
is tovább fűzi. Trikál József dr. 

A Balkán-háború az unió szempontjából. 
Fenséges szinjelenet folyik le szomszédságunk-

ban. Kis keresztény országok haláltmegvető küzdel-
met folytatnak a vénhedt oroszlánnal. És a keresz-
ténység XX. századában élő sajtónak sikerült el-
hitetni, hogy itt egyszerű rablóhadjárat folyik. Tud-
juk, melyik sajtóról van itt szó. Jól írta a francia 
katholikusok egyik lapja: a «La Croix», hogy csak 
meg kell nézni az egyes hadakozó felek párt ján 
állókat és mindjár t Ítéletet formálhatunk, miért van 
a többség a törökök párt ján. Az egészben az sajná-
latos leginkább, hogy a kath. sajtó is — értve a 
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hazait — a szabadkőműves sajtóval együtt gúnyo-
lódik a keresztény népek küzdelme fölött. Persze 
mindig holmi állami érdekeket emleget, melyek 
azonban nyiltan kifejezve nem egyebek, mint az 
erősebbnek a gyengébb fél testére való pályázása. 
Hódítási szándék, féltékenykedés, semmi egyéb. Pedig 
a keresztény, különösen katholikus országok állás-
foglalásától ezen háborúban nagy katholikus érdekek 
függnek. Egyenesen kimondjuk, hogy azon gyűlö-
letes, nem keresztényies hang, melyen a keresztény 
sajtó a hadakozó keresztény államokról szól, veszé-
lyezteti a balkáni kath. missiókat és ezzel az unió 
nagy művét. Nézzük, mennyiben. 

«In hoc signo vinces». Ezen jelszóval, a kereszt 
jegyében küldik a keresztény államok csapataikat a 
harctérre. A metropoliták megáldják a fegyvereket 
és az ég áldását kérik arra. A diadochos az athéni 
metropolita áldását kéri, mielőtt átvenné a csapatok 
vezényletét. Philippopolyban térdre borul az egész 
nemzet. Nemcsak orthodox, hanem kath. templomok-
ban is könyörgő isteni tiszteletet tartanak. Philippo-
polyban maga az ősz Mennini kath. érsek könyörög 
a bulgár fegyverek sikeréért. A proklamációban az 
egész «civilizált» világ tudomására hozzák, hogy 
harcba mennek, mert nem tűrhetik tovább testvéreik 
gyilkolását fanatikus muzulmánok által. Törökország 
biztosíték helyett hatalmi gőgjében egyre provokálja 
a gyengébbnek tudott keresztény országokat. A «ci-
vilizált» Európa garanciája pedig be nem vált. Való-
ban karrikatura volt ez a garancia. Ünnepélyes asz-
szisztálása mellett ontották a keresztény vért. És 
minderre, ahelyett, hogy kalapot emelne, mit vála-
szol a sajtó, a keresztény sajtó is? Görögtűz, szem-
fényvesztés az egész, mondja. Rablóhadjárat. No hát 
hiszen itt emlékeztethetnők a közvélemény «irányí-
tóit», hogy a keresztes hadjáratokat is rablóhadjára-
toknak minősítették azok, kik irtóznak a keresztény 
szótól. 

De nem időzünk e pontnál sokáig. Csak arra 
hívjuk íöl a figyelmet, hogy az embernek ilyen kér-
dések tárgyalásánál kissé alaposabbnak kell lenni, 
így rájöhetne, hogy ezen háborút még sem lehet 
egészen elszakítani a vallásos motívumoktól. Igenis, 
itt keresztes hadjárat folyik. Lehetnek ennek hibái 
is, mint nem hiányoztak a középkor keresztes had-
járatainál sem. A vallási motivumokat azonban még 
sem lehet egészen nullifikálni, amire a szabadkőmű-
vesség törekszik. Vagy talán a keresztény eszme már 
nem képes önzetlen hősöket szülni? Annyira jutot-
tunk volna, hogy Krisztus vére már nem volna ké-
pes fölhevíteni a lelkeket? Nem. Ezt nem hisszük 
el senkinek sem. Még akkor sem, ha a keresztény 
sajtó szuggerálja ezeket. Annál inkább nem hisszük 
el, mert az egész helyzet másról tanúskodik. Törté-
neti tájékozatlanság állíthatja csak, hogy pusztán 
terjeszkedési vágy hozta szövetségbe a Balkán-álla-
mokat. Hiszen erre nézve eleve leintették a nagy 

hatalmak a statusquo őrületével. De már ezért sem 
hozhatta őket össze pusztán ezen törekvés, mivel 
nemzetiségi szempontból az egyes országok érdekei 
nagyon is összeütközők. A határok megvonása majd-
nem lehetetlenség e tekintetben. Macedóniában pl. 
bolgár, szerb, görög, sőt román érdekek ütköznek 
össze. Azután gondoljunk csak az egyes országok 
között lefolyt vallási súrlódásokra. A bolgár exar-
chátus kérdése mennyire felbőszítette az oekumenikus 
pátriárkát. Athén és Szófia között az egyházi köze-
ledésre vonatkozólag folytatott tárgyalások csak ke-
serűséget hagytak hátra maguk után. Philippopoly-
ban csak néhány évvel ezelőtt görögök és bolgárok 
kölcsönösen rombolták le templomaikat és egyéb 
intézményeiket. És most mind a négy ország népei 
baráti jobbot nyújtva, szoros szövetségben állnak. 
Quanta mutatio r e r u m ! Honnan mindez? Honnan 
van, hogy feledve egymás iránt folytatott gyűlölkö-
désüket, háborúskodásukat, nem törődve a nagy-
hatalmak rideg, önző, gőgös leintésével, még talán 
állami önállóságukat is veszélyeztetve, karöltve men-
nek háborúba? ! Ezt bizony nem tudjuk megérteni, 
ha számításon kívül hagyjuk a vallási motivumokat. 
Sok érdek választja el ezen népeket, de egyben 
egységesek: a vallásban. A török pedig ezen közös 
kincsük fanatikus gyűlölője. Ez egyesítette őket. 
Ez lelkesíti őket és vezeti diadalról diadalra. Véget 
kell vetni a keresztények mészárlásának, ami a török 
föld csaknem minden rögét véresre festette. 

Menjünk csak kissé vissza a történelem fonalán és 
ezt beigazolva látjuk. A letett Abdul Hamid trónralépé-
sét vérrel pecsételte meg. 1876-ban Bulgáriában 
15 ezer ember, férfiak, nők, gyermekek, lett a török 
fanatizmus áldozata. 1895/96-ban az örményeket 
gyilkolták rendszeresen. Nem csőcselék, hanem ka-
tonaság és rendőrség által vezetett népség. Azután 
Adana még nincs talán elfeledve ? ! Tévedés tovább azt 
hinni, hogy az alkotmányváltozás e tekintetben ja -
vította a helyzetet. Hiszen ezelőtt csak egy évvel 
olvastam a konstantinápolyi patriarchatus listáját, 
melyben a keresztény áldozatok százai voltak föl-
sorolva. A szabadkőműves újtörököknek különben 
sincs érzékük a keresztény vallás finom princípiumai 
iránt. 

Ime, ez keserítette el vérig a keresztény népeket 
és kényszerítette harcba a négy keresztény államot. 
Lehet-e, szabad-e ilyen háború fölött nemcsak ke-
resztény, hanem bármely igazságosan érző sajtónak 
gúnyolódni? Nem kompromittál ja-e ezzel, a keresz-
tény, katholikus sajtó a nyugati kereszténységet, a 
katholicizmust ? Nem hátráltatja-e ezzel a keresztény 
népek egymáshoz való közeledését és ennek meg-
pecsételését az egyházak un ió jában? Bizony d'Alzon 
páter és a többi assumptionisták fáradalmait komoly 
veszély fenyegeti a Balkánon. IX. Pius és XIII. Leo 
pápa nagy műve, az assumptionisták kongregációi, a 
Balkánon szép eredményekkel dicsekedtek. P. Cäsar 
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Kayser 1911. elején örömmel irta, hogy Isten meg-
áldotta fáradalmukat, mert Kis-Azsiában, Thráciában, 
Macedóniában, Bulgáriában egész schismatikus falvak 
kértek katholikus papokat. De mit fog majd írni 
1913. elején? Már most halljuk, hogy csalatkoztak 
a nyugat kereszténységében. A törökök is jobbak, 
mondják, mert azt gondolják, hogy keresztény-gyű-
lölettel hazájuknak tesznek jót, a keresztény államok 
ellenben hatalmi törekvésükben őket áldozatul dob-
ják. Hogyan várhatjuk ezek után, hogy rokonszen-
vezzenek a katholicizmussal ? Nagyon könnyen meg-
történhetik, hogy halomra dőlnek azon szép tervek, 
melyeket Mennini érsek főleg a bolgárok katholizá-
lását illetőleg táplált. A keresztény sajtónak tehát 
óvatosabban kellene körültekintenie. És ne mondja 
ezekre azt, hogy a bolgárok is gyilkolnak. Ezt, mint 
a «La Croix»-ban egy misszionárius írja, ha nem is 
lehet menteni, de legalább meg lehet érteni; melyik 
ország méltatlankodása nem támadna föl, így szól, 
a leírt kegyetlenségek láttára ! Az is balgatag be-
széd, hogy a török türelmes a kath. missiókkal 
szemben. Míg ugyanis ezen orthodox országokban 
szabadon lehet hirdetni a katholicizmust orthodoxok-
nak, addig próbálja csak meg valaki Törökország-
ban törököknek hirdetni. Philippopolyban, Athénben, 
Antiváriban kath. érsekségek vannak. A török türe-
lem — írja ugyanazon missionárius — félelem. 
A kath. missiókkal szemben türelmes, mert fél a 
francia ágyúktól. 

így néz ki a kérdés egyik oldala ; a másik 
oldalon pedig ott áll Oroszország. Oroszország min-
dig jól tudta gyümölcsöztetni orthodoxiáját. Az egyes 
államok, különösen Bulgária, félnek ugyan ölelő 
karjaitól, de pszichológiailag azért teljesen érthető, 
ha mindenkitől elhagyatva bizalommal nyul kinyúj-
tott kar ja felé, mely esetleg megsemmisítheti állami 
önállóságát. 

Mondottuk, hogy Oroszország orthodoxiájával 
mindig ügyesen tudta érdekszférájába vonni a Balkánt, 
főleg Bulgáriát. A XVIII. században mint a görög 
elem védője lép föl. Az oekumenikus patriarcha követ 
útján érintkezik Moszkvával. A XIX. század hatvanas 
éveiben a bolgár egyház szeparatisztikus törekvéseit 
támogatja. Ignatieff gróf konstantinápolyi követnek 
különösen nagy sikerei voltak e tekintetben. Nem 
régen a konstantinápolyi katholikus patriarchatus 
hivatalos lapja, «Ekklésiastiki Alithia» közölt erre 
vonatkozólag leleplezéseket. A görög egyházat remé-
nyekkel kecsegtette és titokban a szláv elemet párt-
fogolta. Jelenleg pedig Palesztinában a keresztény 
(orthodox) arabok szeparatisztikus törekvéseit támo-
gatja a görög elemmel szemben. És ezt mindig 
hogyan teszi? Az orthodoxia nevében. íme Orosz-
ország mint az orthodox országok patrónusa! Azt 
hiszem, hogy az unió szempontjából ez épen nem 
örvendetes jelenség. Sőt ellenkezőleg: nagyon is 
szomorú. Oroszország «meleg» érdeklődése egyene-

sen az orthodoxia és így a pánszlávizmus karjaiba 
viszi a Balkánt. Oly jelenség ez, melyet az ortho-
doxia erősen ki fog használni a katholicizmussal 
szemben. És ebben hibásnak érezheti magát a ma-
gyar kath. sájtó is, mely érthetetlen szimpátiájával 
a törökkel szemben valósággal izgatja az orthodoxiát. 
Hát itt Pálfordulásra van szükség. Ezt követeli ezer 
és ezer keresztény kiontott vére, ezt kívánja a ke-
resztény szeretet és az unió nagy műve. 

Hadzsega Gyula dr. 

Köln. Az érseki szék betöltése. — Poroszországban E p v h á z i 
a káptalanoknak kánoni választása van a megüresült 
főpásztori székekre. így lett ezúttal is Fischer bibornok vtíc*S~ 
utódjává dr. Felix von Hartmann münsteri püspök. Lás- kfönikß. 
suk előbb a választást, azután a megválasztottat. 

A választás napja előtt, október 28-án, érkezett meg 
Kölnbe Vilmos porosz király megbízottja, von Rhein-
baben, szolgálaton kívüli államminiszter, jelenleg a 
Rheinprovinz Oberprásidentje. Fölvonulása a kölni dóm 
előtt az ottani híres Kaiserglocke zúgása alatt történt 
délelőtt 11 órakor. A dóm előtt az egész főkáptalan fo-
gadta. Megbízó iratának szószerinti szövege ez : 

«Mi, Vilmos, Isten kegyelméből Poroszország királya, 
a kölni érsekség főkáptalanának országos fejedelmi üd-
vözletünket és kegyelmünket küldjük. Miután dr. Fischer 
bíboros-érseknek folyó évi július hó 30-án bekövetke-
zett halála által a kölni érseki szék megüresedett, mi 
az új érsek megválasztásához a mi hívünket, méltósá-
gos von Rheinbaben György, szolgálaton kívüli állam-
miniszterünket és a Rheinprovinz Oberprásidentjét azzal 
biztuk meg és küldtük ki, hogy a főkáptalannak a ré-
széről megejtendő választásnál királyi védelmünket adja 
tudtára és országos fejedelmi jogainkat e választás alkal-
mából képviselje. Kegyelmes bizodalmunk emellett oda 
irányul, hogy a főkáptalan oly férfiút fog érsekké meg-
választani, aki nemcsak a terhes hivatal viselésére lesz 
képes, hanem hozzánk is hűséges hódolattal fog visel-
tetni, és Istent kérjük, hogy a főkáptalant szent kegyes-
ségébe fogadja.» 

A porosz állam hivatalos kulturkampfját befejező 
béketárgyalások végén a pápa és a porosz király abban 
egyeztek meg, hogy a porosz király jogosult legyen a 
káptalantól kötelezőleg fölterjesztett jelöltek jegyzéké-
ből a neki nem tetszőket kitörülni. Köztudomású dolog, 
hogy a fölterjesztettek sorából ezúttal senkit sem törül-
tek ki Berlinben. A királyi biztos a szabályok értelmé-
ben a nagypréposti házban köteles a választás eredmé-
nyét megvárni. így történt ezúttal is. Berlage nagy-
prépost a királyi biztos tiszteletére a választás napja 
előtt díszebédet adott, melyen lelkes felköszöntőket 
mondottak a pápára és a királyra. 

Maga a választás 29-én folyt le. Reggel 8 órakor a 
város összes harangjait megszólaltatták. Azután nyom-
ban ünnepi Veni Sancte volt, mely után a káptalan 
zárt körben megejtette a választást, amelyet délelőtt 
11 órakor a dóm szószékéről a népnek is kihirdettek. 
Rheinbaben báró királyi biztos Vilmos császárt távirat-
ban értesítette az eredményről. 

Dr. Felix von Hartmann kölni érsek 1851. decem-
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her 15-én született Münsterben, régi előkelő állami 
hivatalnok-családból. Theologiát Münsterben tanult. 
1874. december 19-én pappá szentelte Brinkmann püspök, 
aki nemsokára számkivetésbe volt kénytelen menni. Ez 
a csapás döntött Hartmann sorsa fölött is. A lelki-
pásztorkodás terére nem mehetett. Elment tehát Rómába 
felsőbb tanulmányokra és ott 1880-ban kánonjogtudor 
lett. így tért vissza hazájába, ahol egymásután két ki-
váló helyen kapott segédlelkészi állást. 1890-ben bol-
dogult Dingelstad püspök magához vette a püspöki 
aulába, ahol lassankint, 21 év alatt, a boldogult püs-
pöknek mindenben segítő társa, úgyszólván jobbkeze 
lett. Minden vizitáción, minden bérmáláson követte 
püspökét. Nélküle, az ő tudta nélkül, semmi sem tör-
tént az egyházmegyében. Nem csoda, hogy a káptalan 
Dingelstad halála után 1905-ben münsteri püspökké 
választotta. 

Minden jel arra mutat, hogy a kölni érseki szék, 
amely Poroszországban az első főpapi szék, kitűnő fő-
pásztort kapott. 

* 

l*áris. A jövő idők kereszténysége. — Ez alatt a cím 
alatt az itteni «Univers» minap egy vezető cikkelyt kö-
zölt, amely sok tekintetben érdekes és tanulságos. Ér-
dekes a tekintetben, hogy a francia katholikusok, kik a 
jelent elvesztették, ugyan mivel foglalkoznak ? Tanulsá-
gos pedig tartalmánál fogva. 

«Ou va le monde ! Ou va l'Église?» Erre a két 
kérdésre igyekszik a cikkely szerzője, abbé Belleville, 
megfelelni. 

A kérdést más alakban is ismétli. Hova megy 
Európa? Hova megy Amerika? Hova mennek a sárga 
emberiség országai ? 

Ami Európát illeti, nem a politikai események fog-
lalkoztatják elsősorban figyelmünket.1 Az ellenkező lát-
szatok dacára a szociális kérdés van előtérben. Marocco, 
Középtenger, Tripolisz, a Keleti kérdés, a Balkán-háború, 
a népek és nemzetek versengése nem oly életbevágó, 
mint a szociálizmustól szított társadalmi forradalom, 
amely mindenütt átakarja alakítani a földet szintén, Balkán 
háborúval vagy anélkül, nemzetközi politikai konllag-
rációval vagy anélkül. 

Nem azt kell-e ennek láttára mondanunk, hogy 
Isten az emberiség új átalakítását készíti elő? 

Ami Amerikát illeti, amely alatt én az északameri-
kai Egyesült-Államokat értem, mely állam iránt annyi 
francia, még a papságot sem véve ki, csodálkozását nem 
titkolja, amely, szerintük a világ legelső nemzete, amely 
szerintük a civilizáció élén halad, amely ország sze-
rintük a megfeszített munkaerő és szabadság hazája. 
Mi (franciák) emez érzelmünk nyilvánításában oly 
messzire megyünk, hogy testvéreink Canadában csak 
csodálkozni tudnak tudatlanságunk és álmodozásaink 
(illúziónk) fölött. Ezt irta nekünk csak nem régen egyi-
kük, aki szerint az Egyesült-Államok népe egyike a leg-
erkölcstelenebb népeknek. Vájjon nem ez-e az oka an-
nak, hogy ez a nép előttünk úgy túnik föl a föld népei 
közt, mint a legfiatalabb és egyúttal a legvénhedtebb ? 

A sárga fajú népek, kétségtelen, hogy igen régiek; 
de azt nem lehet mondani róluk, hogy elvénhedtek. 

i Most az egyszer bizony — a nagy politika van homloktérben. 

Japánország erről tanúságot tett, mely csodálatba ejtette 
a világot. És nem kell éppen prófétának lennünk, hogy 
elhitessük, mennyire megremegtetni fogja Kína a vilá-
got. Itt az örök sárgaveszedelem fészke. 

Mindezen alakulások fölött az egyház, melyet bár 
benső szervezetében nem lehet úgy megzavarni és fölfor 
gatni, mint a halandó népeket, mindazonáltal az emberi-
ség óceánjának hullámzásaiból nem vonhatja ki magát. 
Hanem hát szent Péter bárkája, amelynek nem kell 
tartani attól, hogy hajótörést szenved, megy előre 
szelek és hullámok ellen afelé a cél felé, melyet el kell 
érnie. 

Hogy e viharok közepette hadgyakorlatait megtart-
hassa ; hogy magának ebben a világban helyet szorít-
son és növekedhessék : erre a célra az egyház a növe-
kedésnek és terjeszkedésnek oly erejével van ellátva, 
amelyet soha semmi sem lesz képes összeszorítani. Szük-
séges, hogy minden erélyét kifejtse; kell, hogy minden 
erejét összegyűjtse, hogy vagy legyőzze, vagy útjából 
elhárítsa az ellenségét, amely őt mindenütt egyszerre 
támadja, tagadhatatlan ügyességgel, halálos gyűlölettel 
és egyre megújuló és növekedő erőforrásokkal. Szüksé-
ges ennélfogva, még pedig fölöttébb, hogy az egyház 
minden része, minden tagja csak egy testet alkosson, 
amelyben végtől-végig folyik az isteni vérkeringés: el-
kerülhetetlenül szükséges, hogy a hivek az egész vilá-
gon mindnyájan érdekeltségben éljenek egymás iránt és 
készek legyenek egymáson segíteni minden pillanatban. 
Azon a napon, amelyen a katholikusok a föld vala-
mennyi országában egyek lesznek nemcsak hitben, isten-
tiszteletben, szentségekben, hanem egyúttal abban az 
eltökéltségben, hogy egymást kölcsönösen védeni fog-
ják ; midőn az üldözött hittestvérek Portugáliában, 
Oroszországban, vagy bárhol világon tudni fogják, 
hogy nem állanak egyedül a világon elhagyatva, hanem 
hogy 200 millió katholikus testvér kesereg fájdalmá-
ban s harsogja végig a világot tiltakozásával és kész 
minden pillanatban segítségére menni a testvéreknek: 
akkor a szenvedők mindenütt bátorságra fognak ser-
kenni és biztosak lesznek küzdelmük győzelméről.1 

Mit kell tenni erre a célra? Meg kell alkotni az 
Isten katholikus, azaz egyetemes, vagy amint most szoktak 
beszélni, az Isten világpártját. — y —la. 

(Vége következik.) 

T á j k é p e k • XX. Rajzolja : Mester. 

Mikor a legények «berukkolnak». Az el-
múlt esztendőben ügyes-bajos dolgom Rózsafaluba 
vezetett. A Nap bizony lustálkodott fellegágyában. 
Csak akkor kezdett ébredezni, mikor a falu határába 
értem. 

És ekkor harangszó szállott felém. Öreg, nagy 
harangszó. Mert érces hangjával bezúgta a környé-
ket. Olyan ünnepélyes zúgása volt ennek az ércnek, 
mintha csak érthető beszéddel hirdetné: 

— Ma ünnepünk lesz. 
Mikor aztán a tágas, hosszú utcába befordul-

1 íme a francia katholikusok leplezett segély kiáltása a világ 
katholikus népeihez ! 



37. szám. RELIGIO 533 

tunk, látó szemeinkkel láthattuk, hogy ez a község 
valójában ünnepre készül. A templomon, a község-
házán, az iskolán nemzeti zászlót lengetett az őszi 
szél. Ünnepi öltözetben sürög'-forog már a falu népe. 
Délceg legények, a legfiatalabbja pántlikásan, föl-
bokrétázva, gyönyörű szép fiatal leányok nemzeti 
öltözetben, a templom felé sietnek. 

A plébános úr már integet felém az ablakából. 
Mikor pedig kocsimból kiszállottam, bizony, hogy 
köszöntés helyett nyomban azt kérdeztem : 

— Úgy-e, valami szép ünnepély van itt ké-
szülőben? 

— Igen — mondotta boldogságos tekintetével a 
plébános. — A mi fiaink, a falu legényei «rukkol-
nak» be a katonasághoz. 

Szinte rábámultam a jó öregre, úgy meglepett 
a beszéde. Ha nem is szóltam, arcom kérdezte, cso-
dálkozó tekintetem beszélte : 

— Hát hiszen én ilyen «rukkolás»-t sohase 
láttam még. 

— Csodálkozik, úgy-e bár, öcsém-uram. De már 
ez Rózsafaluban így vagyon. 

Aztán mikor a szobába leültünk, emigyen ma-
gyarázta nekem a plébános úr «a helyzetet» : 

— Mikor Rózsafaluba jöttem, szomorú szívvel 
tapasztaltam, hogy a szülők és fiatalok milyen 
módon válnak, búcsúznak el egymástól. Mikor azok 
a legények «berukkolnak». Mikor egymástól olyan 
hosszú időre elszakadnak. Mikor bizony olyan szép, 
de veszélyes életbe indulnak. Nagy «dinom-dánom»-ot 
csaptak már napokkal előtte. Aminek vége az volt, 
hogy mámoros fővel, ködös, öntudatlan lélekkel 
hagyták itt övéiket. Aztán azt is tapasztaltam, hogy 
ha a mi legényeink bele kóstolnak a városi életbe, 
a tiszturak házi szolgálatába — bizony, bizony nem 
igen volt már kedvük, hogy visszatérjenek a szülő-
földre — a falujokba. Mert elszakadtak a kötelékek, 
amelyek ide fűzték. így történt, hogy a falu lassan 
néptelenedett. Üj, friss hajtások nem fakadtak az 
elárvult fatörzseken. Új tűzhelyek nem épültek. 
Leányaink vagy elhervadtak, mint a virág, mely ott 
virul el a mezőn; vagy ők is a város felé ácsin-
góztak úri szolgálatba, szabad életre, cifra ruhára — 
végpusztulásra. 

Hát öcsém-uram, sok töprengés, még több 
fáradságos kitartással végre sikerült nekünk ezt a 
szép ünnepséget meggyökeresíteni. Most már nincs 
szabad «dinom-dánom» berukkoláskor. Hanem van 
tisztes ünnep, lélekemelő búcsúzás. 

Vasárnap délutánonkint a besorozott legények-
nek oktatást nyújtok. Tegnap mindmegannyian el-
végezték gyónásukat. De nemcsak ők, hanem az egész 
falu. Úgy, amiként húsvét táján szokták. 

E pillanatban újra megszólalt az öreg harang. 
— Most jönnek — emelkedett föl a plébános úr — 

a mi fiaink, akik berukkolnak. 
Megkapó jelenet verődik elém. Az utca jobb 

oldalán haladnak a berukkoló legények. De minő 
de milyen szál legények. A legények eleje. Tisztán, 
csinosan vannak öltözve. Kezükben pántlikás-bot. 
Kalapjuk tele rozmaringgal, virággal. 

Az utca baloldalán, mindmegannyi gyönyörű 
rendben sorakoznak a falu leányai. Kezükben virág. 
Utánuk az itthon maradó fiatalság. Középen halad a 
község eliiljárósága. A biró, a birói pálcájával. 
A jegyző, az esküdt és a községi képviselőtestület. 
Nyomukban a gazdák. Szülők, anyák, könnyes 
szemekkel. 

— Most már nekünk is mennünk kell — mon-
dotta a plébános úr. — És indulunk is. 

* 

A szép, tágas, nagy templomban vagyunk. Az 
Isten házában. Hosszú sorokban foglal helyet az if jú-
ság, a nép, az asszonyok, leányok. A plébános úr 
oltárhoz lép. Megszólal az orgona mélabús hangja. 
Kántor uram keze most igazán aranyos. Egyik pilla-
natban örül, másikban csaknem sír, zokog az ujjai-
nak nyomán ez a csodás hangszer. Majd belevegyül 
az orgona hangjaiba a nép szivből szakadt éneke. 

— Édes jó Istenem, sóhajtok én is egészen el-
érzékenyülten. Mily gyönyörűség, milyen boldogság, 
mikor a magyar népet így láthatom. Szelíden, csen-
desen. Hittel, reménységgel és szeretettel eltelten. 
Nyugodt, tiszta vonásokkal, meghódolva a nagy 
Istennek. 0, az Isten szeme is gyönyörűséggel nézi 
ezt az ő népét. 

Most elhallgat az ének. Az orgona sem bug. 
Csend van itt. Igazán Isten van itt! A plébános úr 
már kifordult az oltártól. Beszél. Hangja remeg; de 
egyszerre lendületet vesz. És cseng, mint az ezüst 
csengése. 

— Fiaim! Szülők, jó hiveim! Legdrágább kin-
cseteket, a mi fiainkat eresztjük mi ki a mi fész-
keinkből, a ti öletekből, a ti vigyázó szemeitek elől. 
Ok eltávoznak, hogy szolgálják a hazát, királyt, a 
nemzetet. A mi édes magyar nemzetünket. Hosszú 
időre elszakadnak tőlünk. Nem kisérhetik az ő útjai-
kat a szülők szemei, tanácsai. Nem vonhatják vissza 
őket a veszedelmektől a ti karjaitok. Azért ide gyűl-
tünk az Isten házába. Hogy erős szálakkal kössük 
őket a hithez, a valláshoz, a mi szentegyházunkhoz. 
Ti hozzátok, aggódó apák és siró anyák. Ide csatoljuk 
őket a távolból is a faluhoz. A határainkhoz, me-
zőinkhez, tűzhelyeinkhez. Hogy ezeket a szálakat 
itthonról is kezünkben tarthassuk. így reméljük, 
ügy hisszük, hogy ekképen a királyt, a hazát, a mi 
édes nemzetünket is hivségesebben, az erényesség' és 
vitézség útján fogják szolgálni. 

És így tovább . . . tovább, mindig bensőbben, 
mindig meghittebben beszélt, férkőzött a lelkekhez 
a plébános úr. Egyetlen szem nem maradt könny-
telen. Egyetlen szív nem zárta el ajtaját. Egyetlen 
lélek nem maradhatot t siváran. 

Aztán újra megszólal az öreg harang. Harang-
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szóra, öreg ércnek hivására most biró uram áll elő, 
kezében okmányt tart, arról olvassa a fogadalom 
szavait. A legények meg karban mondják utána. 
Keményen, értelmesen. 

— Fogadjuk, hogy erényes és tiszta életet élünk. 
Istenházába járunk. Vallásbeli kötelességünket el-
végezzük. Megőrizzük, tisztán hozzuk vissza közsé-
günk becsületét, hogy szégyent ne borítsunk apánk, 
anyánk, mieink orcájára. És így tovább . . . 

ü , ez a pillanat! Ó, ez a jelenet a maga egy-
szerűségében és mégis fenségében. Hogy-hogyne hagy-
tak volna olyan emléket, olyan nyomot a távozók 
lelkében, hogy gyökerük egész életükre is sarjakat 
hajthat. 

Végre oltárhoz ment a hivek sokasága és ma-
gukhoz vették a szent áldozatban az Úr Jézust. 

Isteni tisztelet végeztével — ugyanazon sorrend-
ben, mint ahogyan a szentegyházhoz vonultak — 
indulóban van a nép a falu határa felé. Itt történik 
az utolsó jelenet. Búcsu-csókok. Anyák sirása. Kendők 
lobogtatása. . . És egyszer csak a távolságnak el-
választó nagysága. 

. . . Ott ültünk ismét a plébánián. A plébános úr 
maga is, a búcsúzás hatása alatt — szótlan. Ám, engem 
nyugtalanított valami szellem. A kétkedés, a sok 
csalódás, kiábrándulás szelleme volt az. Azért mind-
járt kérdéssel ostromoltam a plébános urat : 

— Megtartják-e aztán a fiúk a fogadást? 
— A legtöbben — ugrott föl a plébános úr szinte 

megifjodva. — A legtöbben. És szelíd arca kipirul. 
— A rózsafalusi legényeknek — mondja szinte 

látható önérzettel — igen jó hirük van a katonaság-
nál. Rendesen előlépnek. Ritkán kapnak büntetést. 
Nem iszákosak. És ami legszebb: csaknem mind-
nyájan visszatérnek. És megőrzik hűségüket. Rend-
szerint gyermekkoruk érzelmei, első fellángolásaik 
emlékét. Mert sűrűen leveleznek velünk. Mi is írunk 
nekik. Anyák, leányok, legények egyaránt. És sok-
szor kérdezzük: hogyan állanak a fogadással? Járnak-e 
templomba? Hát a korcsmázás? Hát a lelkitisztaság? 
Kimondhatlan öröm és magától fakadó, csattanó 
ünnepünk van aztán, mikor a mi fiaink látogatóba, 
vagy főleg véglegesen haza jönnek. Délcegen, viruló 
arccal és romlatlan szívvel. 

A tisztelendő atya ezen szavaknál egyszerre meg-
állott. Homloka hirtelen elborult. 

— A mult esztendőben — mondta csendesen — 
három igen derék fiunk letévedt. Letörött. Nem is 
jöttek haza. A falu napról-napra emlegeti őket. Bár 
csak jönnének! De h iszen . . . az emberek gyarlók. 
Gyengék vagyunk. Talán még ők is visszatérnek. 

Tisztes agg lépett be. Napbarnított földmívelő. 
Könnyes szemekkel vonta elő kebeléből «a fiú» 
levelét. 

— Haza j ön ! — kiáltott föl a plébános úr. — 
Talán még a másik kettő is visszafordul. 

Az I g e h i r d e t é s . Egyetemi előadások a lelkipásztor- j r 0 ( j í 
kodástan köréből. Irta : Mihályfi Akos dr. egyetemi tanár. 
Budapest. 1912. 466. 1. Ara 6 korona. l o m -

II. 
A kateketikai rész, a hitelemzéstan, 191—314 olda-

lakon foglaltatik. A katechézis és a katekizmus törté-
netének alapos ismertetése után egy általános és egy 
különleges részben tárgyalja az egész anyagot. Az előbbi-
ben a katechéta feladatáról, személyéről és tulajdonsá-
gairól, valamint módszeréről, a másodikban a mégolvasni 
nem tudó gyermekek vallásoktatásáról, azután a szent-
ségekhez járuló és végül az érettebb ifjúság vallási neve-
léséről és oktatásáról, szóval a kateketikai módszer 
részletes alkalmazásairól szól. 

A könyv ezen részére igen kíváncsi voltam. Ez a 
szakma az egész világon nagy lendületet vett s nagy át-
alakuláson megy keresztül. Az iskolai vallástanítás fel-
lendítése ; didaktikájának, különösen módszereinek vita-
tása, illetőleg tökéletesítése, a munkába vett gyermek-
pszichológia és a pedagógia elveinek nagymérvű fel-
karolása folytán, nagy érdeklődés tárgya a papság közt 
mindenfelé. Nálunk is sokat foglalkoznak vele, kivált 
a Kath. Hittanárok és Hitoktatók Országos Egyesületé-
nek 1906-ban történt felállítása és a «Kath. Nevelés» 
szakfolyóirat megindítása óta. Ebbe a szakba vágó há-
rom önálló munka jelent meg azóta nálunk is; a folyó-
iratban és az Egyesület által a téli időszakban tartatni 
szokott felolvasásokon, vitákon pedig állandók az ide-
vágó szakkérdésekről az eszmecserék. Két kateketikai 
kurzust is tartottunk már. 

Miután még minden vajúdik e téren s a sok újonnan 
felvetett kérdés (pl. a káté és biblia együttes tanításának 
kérdése, vagy pedig a müncheni módszer) körül még 
alig szülődhettek le általánosan elfogadott nézetek, ma 
nehéz az idevágó anyag fölött uralkodni s megtisztult 
nézőpontról az egész anyagot rendszerbe önteni. 

Mihályfi könyve ebben a részében is kitűnő könyvnek 
bizonyul. Minden kérdésben —az irodalomra való folyto-
nos utalás mellett — megvan a határozott álláspontja ; 
kerülve a szélsőségeket, minden tételnél eltalálja a mód-
szeres arany középutat (valóságos mintatárgyalás pl. a 
nemi felvilágosításról szóló részlete 277. 1.) S tekintetbe 
véve azt, hogy a kateketika csak része az általános 
didaktikának, illetőleg pedagógiának, melyet a pap-
növendékek minden szemináriumban tanulnak, tehát 
hogy tárgyalásában bizonyos általános pedagógiai, illetve 
módszertani elvek ismeretét föl kell tételeznie : könyvében 
oly teljes egészet nyújt, melynek elsajátítása által a 
tanítás minden fokán jó katecheták nevelkedhetnek. 

Ami különösen világosságot vet nála a kateketika mint 
tudományszak egész természetére s ami félre nem ismer-
hető helyet jelöl e szaknak az általános pedagógiában, 
szóval ami valóságos clou-ja könyve eme részének : az az 
általa megjelölt kateketikai főelv, melynek irányítása 
mellett kezeli az egész anyagot : A hitoktatás a hitigaz-
ságoknak minden mást kizárólag Isten és az Egyház 
tekintélyére támaszkodó előadása, mely arra irányul, 
hogy a gyermekben nem a természetes megismerő tehet-
séget, hanem a hitnek beléje öntött természetfölötti 
erényét fejlessze, élővé és cselekvővé tegye. (241. 1.) 

Villanyfénnyel fölérő elv a kateketikában. 
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Ennek az elvnek szem előtt tartása mellett álla-
pítja meg, illetőleg irányítja aztán a katechéta egyéb 
módszeres eljárását ; ennek alapján jelöli meg neveze-
tesen úgy a szemléltetés, mint az emléztetés szerepét a 
hitoktatásban. Amint egy más helyen is ismétli ezt az 
elvet : A vallásoktatásnál nem egyszerűen a hittan tudá-
sáról vagy nem tudásáról van szó, hanem arról, hogy 
a gyermekek megtanuljanak Isten akarata és törvényei 
szerint élni. (275. I.) 

Ezért van szerinte a hittan tanításánál egészen 
más jelentősége az apperceptiónak, mint a többi tantár-
gyak tanításánál; ezért kell ellentmondania a hittan 
tanítására a paedagógia elveit ridegen alkalmazó «natura-
lisztikus hitoktatásnak is.» (242. 1.) Kitűnő egy fölfogás, 
mely igazán a tárgy természetéből van merítve s melyet 
egy katechétának se szabad soha szem elől tévesztenie. 

A körülmények esetleg mást is javaihatnak, mint 
ő itt-ott gondolja (pl. én az egy órás előadást is túl-
hosszúnak tartom 247 1,) ; de nézeteivel általában oly 
biztos útmutatásokat nyújt a katechétának, melyekre 
az egész vonalon mindegyik nyugodtan támaszkodha-
tik s ezért különösen fölhivom a hitoktatók és a hit-
tanárok figyelmét Mihályfi dr. kateketikájára. A biztos 
és helyes ismereten kívül sok kiinduló pontot is nyújt-
hat nekik további eszmecseréik folytatására és egy erős 
kateketikai közvélemény kialakítására. 

A könyv harmadik részét, a hodegetikát, szociális 
pasztorációnak is nevezheljük. 

Szintén átalakulás alatt levő terület, amellyel szem-
ben az új idők óriási követelményeket támasztanak. 
Ebben a részben a lelkipásztor közéleti munkáját és 
föladatait szemléljük; itt aztán új szakaszokkal is 
találkozunk, amelyeket a régebbi «Pastoralis» nem 
ismert. Mihályfi két részbe foglalja az egész anya-
got (317—440 I.). A lelkipásztor jellemzése után szól 
1. az egyéni pasztorációról az életben, 2. a tömeg-
pasztorációról. Ez az utóbbi rész az új, bölcs ta-
pasztalatokkal és utasításokkal telve. Előadja a lelki-
pásztor föladatait 1. a sajtó, 2. a gyűlések, 3. a nép-
inissiók és lelkigyakorlatok, 4. a társulatok és egyesü-
letek gondozása körül ; majd ötödször foglalkozik a köz-
ség pasztorációjával, nevezetesen a hitközségi autono-
mia útján. Az egészből nagyon kiemelendő gondolatnak 
tartom : a világiak apostolkodását (332. 1.), hogy a 
lelkipásztor igyekezzék magának világi hiveiben munka-
társakat szerezni. 

Ez a rész is ugyanazokkal a jeles tulajdonokkal 
ékeskedik, mint az előbbi kettő : világos előadás, nagy 
tapasztalatra valló bölcs utasítások és a prudencia pas-
toralis kellő érvényesítése. A szerző valóban életrevaló 
modern lelkipásztort képez olvasójából. 

Végül meg kell még emlékeznem a könyv egy ki-
emelendő jó tulajdonságáról, mely az egészet jellemzi. 
Mihályfi jelen műve a szó szoros értelemben vett ma-
gyar irodalmi termék. Nemcsak tiszta, zamatos magyar 
nyelve miatt, hanem különösen magyar irodalmi szem-
pontból. Olyan kimerítően ismeri és használja az e 
szakba vágó magyar irodalmi termékeket, aminő eljá-
ráshoz a magyar theologiai irodalomban nem vagyunk 
hozzászokva. íróink ismerik a külföldi irodalmat, nem 
annyira a hazait, rájuk nézve irótársaik művei általá-
ban nem léteznek. Az ellenkezőre utánzandó szép példát 

adott Mihályfi. Ivivánjuk neki, hogy nagy és szép mű-
vének hátralevő két kötetét minél előbb adhassa ki. d. 

* 

Crosnier : Les convert is d'hier. Paris 1910. 80 
oldal. 

A «Huszadik Század» október havi számában az 
angolszász áttérésekről olvassuk : «A katholikus irók 
természetesen diadalmasan kommentálják ezt a tényt 
és propagandájukban bőségesen kihasználják» (423 o.). 
Bármennyire fáj is elleneinknek, midőn Amerikában 
és Angliában megdöbbenve látják a megtérések nagy és 
folyton növekvő számát, Crosniernek immár a negyedik 
kiadásban megjelent müve meggyőzheti őket arról, 
hogy nemcsak tömegek, hanem egyesek is, nem az 
áradat pszichológiai ráhatása alatt (erről Franciaország-
ban legkevésbbé lehet szó), ellenkezőleg nagy küzdelmek 
és önfeláldozások árán térnek vissza az egyházba. 

Crosnier öt francia konventitáról értekezik. Megtért 
Huysmans, a művész, Coppée és Rétté az irók, Bourget, 
a szociológus és Brunetière, a hires műkritikus. Ezeknek 
conversiójával foglalkozik a szerző. 

Coppée tizenötödik életévéig keresztény volt, amidőn 
jött a «crise de l'adolescense» és álszégyenből kezdte 
elhanyagolni a praktikus keresztény életet. Megváltozott 
életének igazolására gőgje az észre és tudományra apel-
lált, mely után jött az erkölcsi züllés. Pau-ban kiállott 
orvosi műtét komolyabb gondolatok mezejére terelte 
lelkivilágát, melyek az operáció után csakhamar eltűntek. 
De a veszély nem múlott el és magát egy még fájdal-
masabb operációnak kellett alávetnie. Ekkor már papot 
is kért, kinek meggyónt ; jansenista skrupulusai vissza-
tartották a szent áldozástól, de megfogadta lelkiatyja 
tanácsát, ki figyelmét az imádságra és az Evangéliumra 
hívta föl. Ezek eloszlatták lelkéről a felhőket, rá néhány 
hónapra már áldozni is mert ; derült gyermeki lelkivilága 
visszatért s ujjongva írta testvérének : «Tégy úgy, mint 
én. Nyisd ki Evangéliumodat és jöjj vissza a kereszthez». 

Coppée megtérése után apostol lett, olyan értelemben, 
hogy iróbarátját, Rettét, ő vezette vissza az egyházba. 
A névleg katholikus, de hit nélkül felnövekedett Rétté 
a szocializmust, anarchizmust, collectivizmust, radi-
kalizmust, buddhizmust, mint a szerző mondja : «e külön-
féle vendéglőket» (ces diverses hôtelleries) mind végig-
járta és egyiket a másik után utálta meg. Fontainebleau-
ban tartott konferenciája után, midőn a munkások kérdé-
seikkel mattot adtak neki, a kétkedések hullámai kezdték 
gyötörni, mely lelki háborgása három évig tartott. 
Egy erdei sétáján Dantenek egyik purgatoriumi passusa 
azt a kérdést csalta ki lelkéből: «Si Dieu existait?» 
Ez időtől néha már imádkozott is, de borongós lelke 
már-már az öngyilkosság küszöbéhez vitte, midőn talál-
kozott Coppéeval, ki lelkét testvéri szeretettel (avec une 
charité fraternelle) megragadta és abba bátor szavával 
erkölcsi energiát öntött. Zarándoklatra küldte, majd egy 
papnak vezetésére bízta, kinél általános gyónást végzett 
és megáldozott. Innen indul ki űj élete. 

Huysmansnál a mysticus irodalom tanulmányozása 
hozta meg a conversió kegyelmét. A spiritizmus, sataniz-
mus és sadismustól félrevezetett életéből a mysticusok 
emelték ki, kiknek tanácsait nemcsak olvasta, de hérosi 
lélekkel követte is. Humorosan írja, hogy Istennek nem 
lehet könnyű megelégedni olyanokkal, mint amilyen ő 
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Istennek soh'sem nehéz olyan lelkekkel, kik alázatos és 
őszinte bűnbánatot tanúsítanak — felel rá szerzőnk. 

Szociológiai tanulmányai vezették a katholicizmus-
hoz Bourget filozófust. Az emberek lelkét szemlélve, 
látta, hogy a szenvedélyek nem egyszer uralkodnak az 
istenített értelmen ; ellenben a katholikus vallás szent-
ségeiben az embernek természetfölötti erőt ad, melynek 
forrása az isteni kegyelem. A filozófia pusztán nem ké-
pes a szenvedélyeken uralkodni. A kinyilatkoztatott val-
lásnak szociális missiója, mely a lelket is szociálisan 
karolja föl, kinyitotta szemét. «Tisztán látott. Nem volt 
más hátra, mint egy lépés a tetthez : hinni.» 

Brunetière figyelmét tudományos kíváncsisága val-
lásos könyvek felé is fordította. Nemcsak Bossuet, Bour-
daloue, Pascal, Port-Royal, Fénelon, Massilon, Calvin, 
Vinet Írásait olvasta, hanem Perronet, Franzelint . . . 
sőt Aquinói szent Tamás Summáját. Bournouf munká-
jához írt előszava egy kissé késleltette couversióját. 
A filozófiában huzamosabb időn keresztül Comte, Dar-
win, Spencer, Schopenhauer hatása alatt állott. Maga 
bevallja: megtérése ugyan nem ment küzdelem nélkül, 
de annál alaposabban. Olaszországi utazásában (1894) 
különösen nagy hatással volt rá a «nagy öregnek» (ce 
grand vieillard), XIII. Leó pápának látása és beszéde. 
1896-ban Besançon-ban tartott nagy konferenciája az 
első nagy lépés az új uton. 1898-ban ugyanott a hit 
szükségéről beszélt, két évvel később az Éjszak katho-
likusainak 27. kongresszusán, Lilieben, a hitnek kor-
szerű okait fejtegette. Mit hitt? Maga írja: «azt, amit 
hiszek. . . nem azt, amit fölteszek vagy amit képzelek és 
nem azt, amit tudok vagy amit megértek, hanem amit 
hiszek . . . menj azt Rómába megkérdezni». 

Ime az öt konvertita. Nem egyazon uton haladtak, 
de céljuk egy volt. Megtértek, egész lélekkel (avec toute 
leur âme). Ezt vonták sokan kétségbe ; kételkedtek 
őszinteségükben. Sageret 1906-ban «Les grands conver-
tis» cimű munkájában minden tehetségével kisebbíteni 
iparkodott egyházba való visszatérésük horderejét. Meg-
győződésükön kívül egyszerre műveikben is sok kifogá-
solni valót találtak, Coppée-nél hiányzott a lendület, 
Bourget-től rossz néven vették, hogy tárgyait más világ-
ból meríti, mint azelőtt, Huysmans újabb műveiben sok 
lett a tévedés, Brunetièret vatikáni látogatása után mel-
lőzték a kathedra betöltésénél. 

Igazat mond szerzőnk, hogy megtéx-ésük küzdelem-
mel és önfeláldozással járt, de jutalmuk nagy volt : a 
katholikus hit. Weber Pál dr. 

Egy levélből. 
Ruthén vidékről kaptunk egy levelet arra a bizo-

nyos ottani napikérdésre, az arrafelé terjedő schis-
matikus mozgalomra vonatkozólag, mely pedig egy-
képen vallási és magyarsági kérdés. 

Sokat írtak már róla ; ki ebben, ki abban keresi 
okát. Ez a levél azonban olyasmire figyelmeztet, 
amit eddig nem olvastunk s ami, szerinte, tulaj don-
képen a ba j igazi és nehezen orvosolható oka. 

í r ja a következőket: 
«Bajok vannak nálunk. A schisma terjed. Egyesek csend-

őrökkel akarják megállítani, pedig akárki mit beszél, bajaink 

első forrása az, hogy nincs intenzív lelkipásztorkodás. Nincs 
pedig azért, mert nős papság mellett nem is lehet. Ez talán 
első tekintetre túlzásnak látszik; pedig való igaz. Egész egy-
házi életünk protekción és pedig érdemetlen rokoni protek-
ción nyugszik. Protekció osztja parochiáinkat ; ilyen papság-
tól pedig komoly munkát várni nem lehet. Lesz-e vájjon 
ébredés? Lesz, de majd csak a föl támadáskor. . .» 

így szól a levél. A bajt egy gör. kath. egyházi 
institúcióval hozza a legbensőbb összefüggésbe, ami 
hogy valóban úgy van-e, arról igazán csak a benne 
élők és a szociális viszonyokat ott a helyszínén meg-
figyelők mondhatnak ítéletet. 

Az én nézetem szerint azonban az institúciók 
mellett — bárminők legyenek azok — sok függ ma-
guktól az emberektől is s nem hinném, hogy a nős 
papság mellett is ne lehetne intenzív lelkipásztor-
kodás s hogy valahol mindenképen uralkodnia kel-
lene a protekciónak. Ezt tegyék az érdekeltek meg-
fontolás tárgyává s ha vannak a bajjal okozatilag 
összefüggő mulasztások, azokon javítani iparkodja-
n a k ; mert ott, azon a vidéken, a terjedő schisma 
folytán a fejsze úgy látszik már a fa gyökerének van 
irányítva. Szerk. 

I. M i k h á z a . Intézkedtem. 
M. G a r a m k ü r t ö s . A küldött összeg 1912-re szól. 
F . N y i l r a . Hát hiszen az a baj ! A lapkiadónak ma úgy 

látszik föltétlenül üzletembernek kell lennie s aki nem szü-
letett annak, se az ideális elvek, se a nagy munka meg nem 
mentik, egyszerűen — belebukik. Jól érzi Nagyságod : ez az 
én bajom és semmi más. Már igazán magamnak tartozom 
vele, hogy a jövő évvel alaposan segítsek rajta. 

V. B u d a p e s t . Baptista emberek azok, akik vasárnap 
délutánonkint, hol nők, hol férfiak, azokat az épületes szö-
veggel telenyomtatott cédulákat osztogatják az utcán. Látják, 
hogy pap vagyok s engem is megkínálnak, ha sétaközben 
találkozom velők; nem tudják, hogy könyvet irtam ellenök. 
Olyan jámbor arccal teszik, hogy rendszerint elfogadom ; 
becsülöm bennök azt a buzgóságot, mellyel az ő hitök szerint 
mindenkit Jézus útjára szeretnének téríteni. Tényleg igen 
jámbor emberek s ha nem is értik tanaikat — egy kis kál-
vinista-szekta ez, csak a keresztséget a Duna vizében aláme-
rítéssel szolgáltatja ki — erkölcseik, mint hallom, tiszteletre 
méltók. Nem lopnak, nem hazudnak, nem káromkodnak, 
nem kétszinűek, pontos munkások s ez valóban megbecsü-
lendő a mai világban. Azoknak a céduláknak a tartalmában 
is megnyilatkozik ez a természetes becsületességök. 

TARTALOM : Miként jelölte ki utódját sz. Ágoston ? I. 
Zubriczky Aladár dr.-tól. — Hauptmann Gellért, a 
dramatikus és a német naturalizmus. II. (Vége.) Szekeres 
Fábiántól. — Krisztus halálának áldozati jellege. IV. 
Bangha Béla S. J.-tői. — A «Mint ha» bölcselete. II. Trikál 
József dr.-tól. — A Balkán-háború az unió szempontjából. 
Hadzsega Gyula dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y 
—la-tói. — Tájképek. XX. (Mikor a legények «beruk-
kolnak».) Mestertől. — Irodalom. Mihályfi Ákos : Az Ige-
hirdetés. II. (Vége.) d.-től. — Crosnier: Les convertis 
d'hier. Wéber Pál dr.-tól. — Egy levélből. (A schisma 
terjedése a ruthén vidéken.) SzerA.-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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FELELŐS SZEHKESZTŐ 

D U D E K J Á N O S dr. 
SUYKTEMI TANÁK 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körúl 27. 

Miként jelölte ki utódját szent Ágoston?i 
II. 

Az okmány kelte («a dicsőséges Theodosiusnak 
tizenketted-izben és Valentinianus Augustusnak má-
sodízben való konzulsága alatt, az október kalendá-
ját megelőző hatodik napon») 426. szept. 26-ának 
felel meg (természetesen II. Theodoziusról és III. Va-
lentinianusról van szó). Augustinus (szül. 354. nov. 13.) 
ekkor már majdnem betöltötte 72. életévét. Hippo 
Regiusnak 395. óta (ezt mondja Prosper, az ő kor-
társa, az ő krónikájában és ezt fogadják el a mauri-
nusok), tehát több mint 30 év óta volt püspöke. 
Hippóba különben 391-ben került. A kérdéses ok-
mány szerint: «ebbe a városba korom erejében jöt-
tem; de mégis ifjú voltam s megöregedtem». 21. le-
velében (MPL 33, 88 kk), melyet a maurinusok 
391. elejére helyeznek, szabadságot kér Valerius hip-
pói püspöktől húsvétig, hogy a magányban a Szent-
írás tanulmányozása által jobban elkészüljön a már 
fölvett presbyteri rend gyakorlatához. Tehát 391. ta-
vaszán került Hippóba és ekkor 37. évét élte. A 22. 
levélben c. 2. n. 9. (MPL 33, 90 kk) Aurelius kartha-
gói püspöknek már azt í r ja : «oly messze való távo-
zásomtól a hippóiak túlságosan félnek és egyáltalán 
nem hajlandók nekem oly mértékben hitelt adni, 
hogy megtekinthetném a földet, melyről értesültem 
hogy gondoskodásod és bőkezűséged a testvéreknek 
ajándékozta.» A 29. levél (395-ből, MPL 33, 114 kk) 
elmondja Augustinus Alypiusnak bizonyos hippói 
beszédeinek tartalmát. Végül a 31. levél (MPL 33, 
121 kk) egyebek között a következőket jelenti nolai 
Paulinusnak: «Milyenek a gondjaim az Egyház körül, 
Szeretetetek abból értheti, hogy boldogságos Valerius 
a tya . . . nem érte be azzal, hogy presbytere legyek, 
hanem vállaimra tette a társpüspökség (coepiscopa-
tus) nagyobb terhét is. Nagyon féltem ezt visszauta-
sítani, mert az ő igen nagy szeretetéből és a népnek 
igen nagy hajlandóságából (studio) úgy Ítéltem, hogy 
ez Istennek akarata és mivel már néhány példa előzte 
meg e dolgot, amelyek elzárták előlem a menekülés 
lehetőségét». (4. p.) 

1 Előző füzetünk 593. lapján a 2. jegyzet 6. sorában toll-
hiba folytán «donatisták» olvasandó «pelágiánok» helyett. 

Ez a levél mutatja, hogy Augustinus Valerius 
életében hippói püspök lett, Valeriusnak társpüspöke ; 
egyszersmint azt is, hogy ezt Valeriuson kívül a 
nép is akarta (tantoque populi studio); valamint azt 
is, hogy erre más megelőző példák voltak. Az afrikai 
jogszokás tehát ezen a téren megelőző esetekben már 
a IV. század folytán sem szűkölködött. A cikkünk 
tárgyát képező okmányban (4. p.) Augustinus maga 
azt mondja, hogy ő Valerius életében föl is szentel-
tetett püspökké és székfoglalót is tartott; s hogy ekkor 
még nem tudta sem ő, sem Valerius a nicaeai zsi-
natnak e pontra vonatkozó tilalmát; végül hogy ezt 
később kifogásolták. Possidius calamai püspök sze-
rint, aki két évvel Augustinus halála után megírta 
az ő életrajzát, Valerius püspök attól félt, hogy 
Augustinust más egyház ragadja el püspök gyanánt; 
mivel tehát koránál és betegségénél fogva gyengének 
érezte magát, a karthagói prímáshoz fordult titkos le-
vélben, amelyben kérte, hogy Augustinus necsak 
utódja, hanem társpüspöke (consacerdos) is legyen. 
Kérelmét a primás teljesítette. Erre meghívta Valerius 
Numidia prímását, Megabits calamai püspököt és az 
ő, valamint az esetleg ott levő egyéb püspökök je-
lenlétében Valerius az összes hippói papságnak és az 
egész népnek váratlanul kijelentette akaratát. A je-
lenlevők fölkiáltásokkal jelezték, hogy forró kíván-
ságuk teljesül, de Augustinus az egyház szokása elle-
nére püspöke életében nem akarta a püspökséget 
elvállalni. Azonban mindnyájan rábeszélték és ten-
gerentúli s afrikai példákra hivatkozva, ellenállását 
legyőzték; elfogadta tehát a püspökség gondját és a 
magasabb rendet (episcopatus curam et majoris loci 
ordinationem). L. Possidius, Vita Augustini c. 8. Pos-
sidiusnak ebből a leírásából azt is megtudjuk, hogy 
megelőző esetek nemcsak Afrikában, hanem Itáliában 
és Európa egyéb részeiben is előfordultak; ú. i. a 
transmarina exempla afrikai szólásmód szerint eze-
ketjelenti. Possidius szerint Augustinus később szóval 
és Írásban kijelentette, hogy püspökének életében való 
püspökké szentelése nem volt helyes és pedig az egye-
temes zsinat tilalma miatt, amelyről csak szentelése 
után vett tudomást; és nem akarta, hogy mással is 
az történjék, amit magában helytelenített. Possidius-
nak ez a megjegyzése teljesen megfelel annak, amit 
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Augustinus a cikkünk tárgyát képező okmányok fönt-
említett 4. pontjában kijelent. Ezen szempontból 
Possidiusnak ez a helye külső érve a mi okmányunk 
hitelességének. Végül Possidius szerint Augusti-
nus zsinatokon sürgette, hogy a szentelők a szente-
lendőknek vagy a szentelteknek hozzák tudomásukra 
az összes püspökök rendeleteit. Possidiusnak ezen 
elbeszéléséből, azon kívül, hogy európai példák is 
voltak az utódjelölésre, megtudjuk, hogy Augustinus-
nak utódlási joggal való püspökjelölése zsinaton tör-
tént és pedig Numidia prímásának, több püspöknek, 
a hippói papságnak és a hippói népnek jelenlétében 
és hozzájárulásával. 

Szóvá kell tennem Augustinus hivatkozásait a 
nicaeai zsinatra. Másra nem lehet gondolni, mint a 
8. kánonra, amely elrendeli, hogy a novatiánoknak 
községestül való áttérése esetén csak a katholikus 
püspök maradjon meg püspöki méltóságában (xö 
àÇiiùfia), a novaíián püspöknek pedig csak presbyteri 
tisztje legyen, hacsak a kath. püspök nem akarja a 
novatiánnak meghagyni az egyszerű cimet (TC^V TOÖ 
ôvôjjiaxoç). L. Hefele C. G. I.2 408. Ennek hátterében az 
áll, hogy egy városnak csak egy püspöke legyen. 

Afrikában az Augustinust megelőző esetek és az 
ő esete után is történtek utódjelölések. A cikkünk 
tárgyát képező okmányban (1. p.) maga Augustinus 
elmondja, hogy épen Milevből jön, ahol a meghalt 
Severus püspök halála előtt kijelölte utódját. Augus-
tinus amint kritikát gyakorolt a maga szentelése fö-
lött, kritikát gyakorol Severus eljárási módja fölött 
is. Hiányt lát abban (minus tarnen aliquid factum 
erat), hogy Severus a maga akaratát csak a papság-
nak jelentette be és a népet a dologba be nem 
avatta. Ennek a hiánynak megvolt a kellemetlen 
eredménye, egyesek elégedetlensége (nonnulli con-
tristabantur). Épen ezért Augustinusnak (talán más 
püspököknek is, hogy valóságos zsinat legyen tart-
ható) a testvérek és kivált a papság kérésére Milevbe 
kellett mennie az ügy rendezésére, ami sikerült is. 

Augustinusnak okmánya tehát bizonyságot tesz 
két megelőző afrikai esetről : 395-ben Valerius-Augus-
tinus ; 426-ban Severus-Névtelen ; de ugyanez az ok-
mány feltételezi, hogy az élő püspöknek a kellő jogi 
formák mellett való utódjelölési jogát az afrikai egy-
házak kétségbe nem vonták. Augustinus ú. i. mikor 
utódját kijelöli, egyáltalán nem ejt szavakat ezen jo-
gának védelmére; és a két említett esetre is más vo-
natkozásban hivatkozik, amennyiben t. i. mindaket-
tőnél hiba történt más tekintetben (püspökszentelés : 
a nép mellőzése). Ez az okmány tehát feltételez egyéb 
eseteket, sőt megerősödött jogszokást. Augustinusnak 
31. levele már 395-ben említ megelőző példákat: 
nonnullis exemplis j am praecedentibus, quibus mihi 
omnis excusatio claudebatur. Possidius műve pedig 
afrikai és tengerentúli példákat : transmarinis et afri-
cains ecclesiae exemplis. Ezeket a példákat azonban 
nem részletezik és magam egyet sem tudok meg-

nevezni. Annyi azonban bizonyos, hogy a III. század 
közepén Cyprianus műveiben, amelyek a püspökök 
választása tekintetében oly gazdag adatokat tartal-
maznak, semmi nyomot nem találunk erre a gyakor-
latra. Talán nem tévedek, ha azt vélem, hogy ez a gya-
korlat csak a IV. században fejlődött ki, mikor a dona-
tizmus megtépte az afrikai egyházat és minden püspöki 
székhelyen a kath. püspökkel donatista püspö-
köt állított szembe. Ekkor állíttatott oltár oltár ellen 
(altare contra altare erectum est, Optatus, De schism. 
Donatist. I. 19) ; ekkor keletkezett városonkint a Ca-
tholicával szemben a pars Donati (u. o. III. 3) ; ekkor 
indult meg a donatista propaganda Afrikán kívül 
Itáliában, sőt Rómában is (u. o. II. 4). A dolgok ha-
marosan odafejlődtek, hogy annyi donatista püspök 
volt, amennyi katholikus (a karthagói értekezleten 
411-ben 286 katholikus és 279 donatista püspök.) 
Ilyen körülmények között a kath. püspök elhalálo-
zása alkalmával a püspökválasztásnál fölmerülő ve-
télkedések, pártoskodások, korteskedések és huza-
vonák egyenesen a donatista propaganda malmára 
hajtották a vizet; mert katholikus püspök egyideig 
nem volt, de donatista volt és a donatisták, akik 
tisztaságukkal kérkedtek, kihasználhatták izgató és 
hódító anyagul a katholikusok vetélkedését. Érthető 
tehát, ha divatba jött a kath. püspökség folytonossá-
gának az által való biztosítása, hogy még a püspök 
életében megválasztották az utódot; természetesen 
ennél a választásnál aztán az élő püspöknek vezér-
szerep jutott. Amint a püspök halála után is vala-
kiknek jelölniök kellett valakit, úgy a püspök életében 
ez a jelölő a dolog természetéből folyólag az élő 
püspök volt. 

Megjegyzem, hogy ez az állításom csak való-
színű hypothesis, amelyet adatokkal igazolni nem 
tudok, csupán a tényleges helyzetből való következ-
tetéssel. De az, hogy Augustinust Valerius azért 
jelölte, mert meg akarta akadályozni más püspökség 
számára való elhódítását, nem lehet bizonyíték föl-
tételezésem ellen. Mert ezt az esetet már más esetek 
előzték meg és Valerius a jogot nem ebből az indí-
tékból merítette; ez az indíték csak ezt az esetet 
illeti, de azt sem magyarázza. Ha a cikkünk tárgyát 
képező okmányban Augustinus szintén csak arra 
hivatkozik, hogy a püspök halála után a vetélkedők 
és korteskedők megzavarják az egyházat, amit meg 
kell előzni (1. p.), ez szintén nem zárja ki fölfogá-
somat. Mert ez az indíték egyáltalán nem zárja ki 
azt, hogy előbb a pártoskodás a donatista propa-
ganda miatt kétszeresen veszedelmessé válhatott. 
Különben is ha a joggyakorlat egyszer kifejlődött, 
akkor is megmaradhatott érvényben, amikor az ere-
deti indokok már elhomályosodtak; kivált ha az 
eredeti indokokon kívül más indokok megmaradtak. 
S ne feledjük, hogy a karthagói értekezlet (411.) után 
a donatizmus ügye rohamosan hanyatlott. 418-ban 
a karthagói zsinat rendezte a két (katholikus és do-
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natista) püspökű egyházak jogviszonyait. 426-ban 
tehát Augustinus már nem hivatkozhatik arra, hogy 
a donatista propaganda miatt kell még életében 
püspökutódát kijelölnie. En nem a jogszokás fön-
maradásának, hanem eredeti kifejlődésének okát 
akartam megjelölni. 

A tengerentúli példákról semmi részleteset nem 
tudok. De sikerült néhány keleti esetet találnom. 
Az első eset Eusebiusnál H. E. VI, 11, 1—3 olvas-
ható. Itt ugyan nincs szó utódjelölésről, de legalább 
arról, hogy az élő püspöknek segédpüspöke van. 
«Mikor (Narcissus jeruzsálemi püspök) késő aggsága 
miatt szolgálatát többé nem teljesíthette, az isteni 
gondviselés a föntnevezett Alexandert, más egyház-
nak püspökét hívta meg álomban történt kinyilat-
koztatás révén, hogy Narcissussal együtt végezze a 
szolgálatot (Xetxoupyíav). Mikor tehát ezen látomás, 
mint isteni parancs következtében Alexander Cappa-
dociából, hol először méltattatott püspökségre, Jeru-
zsálembe utazott részben imádság, részben a helyek 
meglátogatása végett : ezen egyház hivei befogadták 
őt és többé haza nem engedték, mert ők is kaptak 
más kinyilatkoztatást á lmukban és legbuzgóbbjaik 
érthető hangol is hallottak. Jelezte ugyanis nekik, 
hogy kimenvén a város kapui elé, fogadják a nekik 
Istentől küldött püspököt. Amit ők meg is tettek és 
a környékbeli püspökök közös véleménye szerint őt 
náluk való maradásra késztették. Ugyanez az Ale-
xander az antinoitákhoz írt és máig fönmaradt leve-
lében Narcissussal való együttes előlülését a levél 
végén levő következő szavakkal említi : Üdvözöl 
benneteket Narcinus, aki már előttem is ezen egy-
ház püspöki székén ült és aki most velem együtt 
végzi az imádságot, lévén már 116 éves; ő is velem 
együtt arra int benneteket, hogy legyetek egyetértők». 
Eusebius különben rövidesen már említette a dolgot 
H. E. VI. 8, 7. Jeromos ugyanezeket írja De vir. ill. 62. 
Ez az Alexander nevezetes ember volt alex. Kele-
menhez és Origeneshez való viszonya, valamint a 
jeruzsálemi könyvtár megalapítása következtében. 
A rá vonatkozó adatok meglelhetők Bardenhewer-
nél, Gesch. der altkirchl. Litt. II. 1903. 228. k. Harnack, 
Chronologie I. 221. Alexander segéd püspökségének 
kezdetéül a 212/3. évet jelöli meg; Narcissus halál-
évét nem tudjuk; de Alexander mindenesetre nem-
csak segédpüspöke, hanem utóda is volt, mert csak 
250-ben halt meg mint jeruzsálemi püspök (Eus. H. 
E. VI, 46, 4). 

A másik eset szintén Eusebiusnál H. E. VII, 32, 
21 fordul elő. Miután VII, 32, 6—20 hosszasan beszélt 
az alexandriai származású Anatoliusról (polgári érde-
meiről, húsvéti kánonáról, arithmetikus művéről), így 
folytatja: «Ezt Theotecnus a palesztinai Caesarea 
püspöke részesítette először kézföltételben és szen-
telte püspökké, megnyervén őt utódul a maga halála 
után a maga megyéje számára. Egy kis ideig tényleg 
ketten állottak annak az egyháznak élén. De később, 

mikor őt a (samosatai) Pál ellen tartott zsinat hívta, 
Laodicea városon keresztül menve, ezen helynek 
testvérei a meghalt Eusebius helyett maguknál tar-
tották». Ez a homályos mondat világos lesz a VII. 
32, 6-ból, ahol olvasható, hogy a szíriai Laodiceának 
Eusebius után Anatolius lett a püspöke. Eus. VII. 14 
szerint Theotecnus Gallienus császár (260—8.) alatt 
Donmust követte a caesareai püspöki széken; Origenes 
tanítványa volt és caesareai Eusebiusnak még kor-
társa. Mivel samosatai Pál ellen 269-ben tartatott 
zsinat, Anatolius még előbb volt caesareai segéd-
püspök utódlási joggal. Theotecnus halála idejét 
nem ismerjük, de Eus. H. E. VII, 32, 24 tudjuk, 
hogy utóda Caesareában Agapius lett; valószínű 
azonban, hogy a 339/40-ben meghalt Eusebius a már 
270 körül meghalt Theotecnust aligha mondta volna 
kortársának. 

Még egy eset volna, de annak forrásai igen 
kétes értékűek. Eusebius H. E. VII, 32, 31 és IX. 6, 2 
ismerteti ugyan röviden Petrus alexandriai püspök-
nek életét és halálát (300—311.), de utódjelölésről 
hallgat. A gyönge hitelű Acta Petri Alexandrini 
(lásd róla Harnack, Chronologie II. 74; Barden-
hewer, Gesch. der altkirchl. Litt. II. 204.) azt mondja, 
hogy Petrus egy álom következtében kijelölte Achillas 
és Alexander képében a maga utódait (Mai, Spicil. 
Rom. III. 682; lenyomva Migne P. Gr 18, 451—466.). 
Annyi tény, hogy Petrus után néhány hónapig Achillas, 
és azután Alexander következett az alexandriai széken. 
C. Schmidt 1901-ben egy X—XI. századbeli párisi 
kopt kódexből kiadott két pergamenlevelet, amely 
szerint Petrus éjszaka mennyei hangot hallott, amely 
Alexandriába való visszatérésre és vértanusága előtt 
egy jó pásztornak kijelölésére szólította őt fel. Schmidt 
ezt a pergamenlevelet Petrus egyik ünnepi levele töre-
dékének vélte, de Harnack, Chronol. II. 73 k. és 
Bardenh. i. m. II. 207. hitelt nem érdemlő és az 
előbbi Aktát már föltételező legendás elbeszélésnek 
mondják (szövegét 1. Texte und Untersuch. N. F. V. 
4. b„ 11. lap). 

Ezek a részletes esetek. Azonban a 341-ben 
tartott antiochiai zsinat (in encaeniis) 23. kánonja 
(Hefele C. G. I2. 520.) föltételezi, hogy ilyen esetek 
előfordultak a közvetlen múltban. Ugyanis a zsinatok 
nem szoktak képzelt és bekövetkezhető esetek fölött 
ítélni, hanem tényleg előfordultak fölött. Már pedig 
ez a kánon eltiltja, hogy valaki akár élete végén is 
kijelölje a maga utódát; ha ez mégis megtörténik, 
érvénytelen a betöltés. A kánon a betöltés érvényes 
módjául csak a püspök halála után a püspökök által 
zsinaton hozott ítéletet tekinti. Ez a rendelkezés 
érdekes azért is, mert föltételezi a püspökutód-
jelöléseket a Keleten, de azért is, mert első isme-
retes tilalom gyanánt jelentkezik. Különben ez a 
tilalom keleti eredetű, mert ezen a zsinaton nem 
volt jelen nyugati püspök (Hefele u. o. 504). 

Zubriczkg Aladár dr 
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\rísz tus halálának áldozati jellege. (v.) 
Ha azonban Jézus nem Messiás a hagyományos 

értelemben s nem is tartotta magát annak, akkor ter-
mészetesen életének főműveként sem szerepelhet az 
a megváltás, melyet a hagyományos keresztény tan 
neki tulajdonit. Bousset D. W. göttingeni tanár s vele 
mások is, minden nehézség nélkül el tudják távolí-
tani Jézus életéből és megváltói halálából mindazon 
elemeket, melyek transzcendentális fogalmakat fel-
tételeznek. Jézus halálának jelentősége nála egysze-
rűen abban áll, hogy benne Jézus szándékainak 
őszinteségét megbizonyította s ilykép megváltói, értsd : 
lélekemelő tsnítását megerősítette. Jézus maga sem 
tulajdonított halálának egyéb jelentőséget; ezt onnan 
tudjuk, mert hisz soha sem beszélt egyéb jelentő-
ségről. Ha mi ezzel szemben arra a számos kijelen-
tésre utalunk, ahol Jézus igenis egészen más, teljesen 
természetfölötti jelentőséget tulajdonít saját halálának, 
Bousset erre is hamar kész a felelettel. Jézus nem 
jövendölte meg kínszenvedéseit, mert jövendölésről 
csak a megjövendölendő esemény bekövetkezte után 
lehet szó, vaticinium post eventum; ezzel tehát mind-
járt elesik a számbavehető kijelentések nagyobbik 
része. 

Bousset az utolsó vacsorával s a Xúxpov-rész-
lettel is könnyen elbánik. 

«Ujabban, úgymond, ismét alapos kételyek tá-
madtak (ez az egyik legdivatosabb és legolcsóbb érv 
az ilyfajta kételyek megindokolására) arra nézve, 
vájjon az utolsó vacsoráról közölt evangéliumi je-
lentés egyáltalán Jézus halálával összefüggésben, vo-
natkozásban van-e?» Az egészben, úgymond, körül-
belül csak annyi bizonyos, hogy magyarázatukban 
sem a katholikusoknak, sem a lutheránusok vagy kál-
vinistáknak nincs igazuk. «Az utolsó vacsorával tehát 
fölösleges tovább foglalkoznunk !» így tehát csak egyet-
len egy hely marad meg : Mt 10, 45 (a Xúxpov-részlet) 
és erre az egyetlen kijelentésre a hamisítottság ve-
szélyére való tekintettel egyáltalán nem építhetünk. 
Amúgy is eléggé valószinűtlen dolog, hogy Jézus 
arra csak gondolt volna is, mi az ő halálának célja. 
Nincs kizárva, bogy talán homályos sejtéssel valami-
kép váltságdíjnak képzelte ha l á l á t . . . Lehet, hogy 
időnként ezt a gondolatot is megragadta s kifejezte 
a reményt, hogy szenvedése Isten haragját lecsilla-
pítja, megengeszteli. Világosan azonban nem látunk. 
Bizonyosnak csak annyi bizonyos, hogy Jézus soha 
sem állította, hogy az isteni bűnbocsátás elvileg füg-
gővé van téve az ő áldozati halálától vagy a halála 
által bemutatott helyettesítő engesztelés és elégtétel-
től. Ez ellen erélyesen tiltakozik a tékozló fiúról szóló 
példabeszéd s a feltétlen bizonyosság, mellyel Jézus 
egész életén át hirdette a jelenlevő, minden bűnt 
megbocsátó kegyes Istent!» A többit Pál toldotta az 
evangéliumhoz, részben az első keresztények is. «En 
azonban azt hiszem, úgymond Bousset, közelebb 

vagyunk Jézushoz, ha halálának minden ilynemű 
értékelésével végleg felhagyunk. A szenvedés, kereszt 
és halál az élet koronája és befejezése. Jézus halá-
lát nem is képzelhetjük nagyobbnak, különbnek, 
hatalmasabbnak, mint aminő a valóságban vol t ! . . . 
Azáltal, hogy Jézus csendes egyszerűségben, megadás-
sal és bátorsággal ment a szenvedés és halál elébe, 
lankadatlanul bizva mennyei Atyjában és tőle való 
küldetésében, a legfőbb eredményt érte el, új erköl-
csi világot nyitott, megnemesítette a szenvedést és 
elbukást, megteremtette a szenvedés szentélyét s a vér-
tanúság értékében való hitet. Csakis ezáltal érte el 
azt a magaslatot, melyen az idők és népeknek Isten-
hez vivő vezére lett.»1 

Mellesleg mondva, Bousset is klasszikus példája 
annak, mily hamar meg tudnak elégedni a rat iona-
lista kritikusok a legsekélyebb és legsemmítmondóbb 
okokkal is, mihelyt csak valamikép is reményt nyúj-
tanak arra, hogy valamely egyházi tan ellen értéke-
síthetők. Szükséges volt-e, hogy Jézus minden ha-
sonlatban mindenről beszéljen? Nem beszélhet az 
isteni irgalmasságról és türelemről, anélkül, hogy 
mindannyiszor azonnal hozzá ne tegye azt is, hogy 
ennek az irgalomnak kiérdemlésében az ő szenve-
dése volt a főeszköz? És ha oly nagyfontosságú kö-
vetkeztetést, minő az engesztelő megváltói halál taga-
dása, Bousset rá mer alapítani egyetlen parábolára, 
mely jogon veti el akkor pl. a Xúxpov-hely vagy pl. az 
életét juhaiért odaadó meggyilkolt király, jó pásztor 
stb. jelentőségét csak azon az alapon, hogy egy-két 
szórványos ki je lentésre—pedig nem is csak szórvá-
nyoskijelentések azok— nem lehet érvelést alapítani ? 
Ha ezek a helyek nem authentikusak, mennyivel 
authentikusabb a tékozló fiúról szóló példabeszéd? 

Bousset-hez hasonlóan redukálja Hollmann 
György Jézus halálának jelentőségét. Jézus ő szerinte 
szintén csak azért halt meg nyugodtan, mert remélte 
és sejtette, hogy az ő ártatlan halála sokakat maguk-
baszállásra és bűnbánatra, bünutálatra fog indítani. 
Ez a bánat, a fiexávoia, a Jézus halálának egyetlen 
«megváltói» eredménye; direkt bűnengesztelő hatása 
nincsen ; a megigazulás szerinte is egyesegyedül 
magának a megigazuló bűnösnek a müve.2 

Az utolsó példákon bemutatott rationalista irány-
zatok jellemzését, úgy hisszük, nem szükséges ösz-
szegző végitélettel zárnunk le. Ez a végitélet, mely 
amúgy is önkénytetenül feltolul minden elfogulatlan 
olvasójukban, bizonnyal igen szomonú és leverő 
lenne. Mert ebben a végitéletben már nem lehetne 
pusztán véleménykülönbségről szó, hanem egyenesen 
elfajulásról, mely abban a kevéssé jellemes eljárás-
ban mutatkozik be, hogy a modern prot. rationa-
lista irány a keresztény szavakat, neveket és szim-
bólumokat akkor is megtartja, mikor már rég nem 

1 Jesus, Halle 1904, 100 — 102. 
2 Die Bedeutung des Todes Jesu, 158-160. 



37. szám. RELIGIO 533 

hisz bennük; megtartja a keresztény beszédmodort 
és ugyanakkor megfosztja azokat tartalmuktól. Ke-
resztény cégér alatt hitetlenséget, a theologia örve 
alatt pogányságot árul. Nem hasonlít-e ez az eljárás 
a tudományos képmutatáshoz, mely annál nehezeb-
ben menthető, minthogy a keresztény olvasókat ab-
ban téveszti meg, amit azok legfőbb javuknak tar-
tanak életükben-holtukban: a kereszt értékelésében? 

A katholikus felfogás Krisztus keresztáldozatának 
tanát nem fosztotta meg istenileg szép, magasztos, 
természetfölötti vonatkozású tartalmától, hanem el-
lenkezőleg: amint azt az őskereszténység Krisztustól 
s az apostoloktól átvette, úgy meg is őrizte azt s év-
százados e lmemunkában a kath. szoteriológia (meg-
váltástan) legszebb részletévé, középponti tételévé 
fejlesztette azt. 

Ennek bemutatása külön tanulmánynak lehet 
csak tárgya és feladata. Bangha Béla S. J. 

A «JWint hct» bölcselete. (in.) 
5. így vannak még személyesítő fikciók, midőn 

bizonyos jelenségeket hypostaziálunk és bizonyos 
személyi tulajdonságokkal ruházunk föl. Ilyen sze-
mélyesített hamis képek a lélek, az erő, a lelki te-
hetségek, Isten, az oksági viszonyok. Mindezek a 
fogalmak egy egész sor összefüggő jelenséget szemé-
lyesített alakban összefoglalnak. De ezek a szavak 
maguk nem a tartalom. Ezek csak a héj, amelyek-
ben a tartalom van. De mi e héjat úgy nézzük, 
mintha az volna a lényeg. Ezen igen jelentős dolog-
ról V. csak három oldalon beszél; bizonyítás helyett 
pedig anyagelvű tekintélyekre hivatkozik. Ezekhez 
hasonlók az 

6. általánosító fikciók, az általános fogalmak. 
V. nominalista. Szerinte az általános fogalmak gyűjtő-
szavak és egy csomó jelenséget fővonalaik szerint 
összefoglalnak. 

7. A feltaláló fikciók teljesen valótlan képek, 
amelyeket mi a valóság helyébe alkalmazunk. Valót-
lanok a valósággal szemben, de benső ellentmondást 
még nem tartalmaznak. Pld. a természettudomány-
ban az aether; a fejlődéstanban a célszerűség ; a 
mechanikában az erő megmaradása ; a tapasztalati 
lélektanban : a lelki és a testi jelenségek párhuza-
mossága. Mindezekben a tudományokban helye van 
a «mint há»-nak, de nem szabad a költött képeket a 
valósággal felcserélni. 

8. A jog is dolgozik ily költött képekkel, fölte-
vésekkel, amelyek azonban minket nem érdekelnek. 
Fontosabbak : 

9. a gyakorlati fikciók, ami erkölcsi eszményeink, 
amelyeket V. mind a költészet sorába iktat. És ezek 
már nemcsak a valósággal ellenkeznek, de önma-
gukban is ellentmondók. Ezen költött képek, amelyek 
a tudománynak is legfőbb kérdései, különféle lelki 
folyamatokból sarjadzanak. Ilyen költemény az em-

ber szabad akarata. Mi a magán és az állami élet-
ben úgy tekintjük egymást, mint ha szabadok vol-
nánk. Bár ezen fordul meg magasabb művelődésünk, 
és emelkedettebb erkölcsi életünk, mégis a szabad-
akarat magában véve logikai szörnyszülött. Valaha 
e tan dogma volt, azután föltevés lett belőle; jelen-
leg azonban csak szükséges fikció. Ebből pedig az 
következik, hogy amint a mathematika az imaginá-
rius, a képzeleti világba, ép úgy az élet a lehetet-
lenség világába vezet, ami azonban mégis jogosult. 
Ember vagy és e nemes érzéseket kell bírnod. És 
ép ez a tragikus, hogy ily költött világ nélkül sem 
tudomány, sem élet nem lehetséges. A legbecsesebb 
fogalmaink ezúttal a valóság talaján a legértéktele-
nebbek és viszont a legvalótlanabb eszményeink a 
legbecsesebbek. Ebben a valótlan világban mozog a 
büntető jog és mégis becses, mert a gyakorlati élet 
területén beválik. 

Tele van életünk termékeny tévedésekkel. A lo-
gikai optimizmus ezt ugyan nem engedi meg, de 
tények elől végül is nem lehet—Vaihinger szerint — 
elzárkózni. De amint mondja — főleg a vallás terü-
letén találkozunk ily termékeny igazságokkal, épúgy 
tele vagyunk káros igazságokkal is. A vanitas om-
nium scientiarum nagyon tetszetős gondolat, mert 
sok tudomány gyönge, fiktív alapokon nyugszik. 

De ily fikcióknak, mint a szabad akarat, csak 
akkor van jogosultságuk, ha célszerűek; vagyis ha a 
logikai műveletek az organikus és célirányos tevé-
kenységnek termékei. 

És V. ily fikcióknak bélyegzi a hivő imáját, mint 
ha ezt Isten meghallgatná; az erkölcsi kötelességeket, 
a lélek halhatatlanságát, az erkölcsi világrendet, a 
végtelen tökéletesség vágyát, sőt magát Istent is. 
Mindezek az eszmények «a természetes kiválasztás-
nak hasznos illúziói», ábrándképei. Minden ideál 
különben önmagában képtelenség, a valósággal pedig 
ellenkező fogalomalkotás. «Az eszmény gyakorlati 
fikció.» 

V. érzi a felelősséget, tudja, igen fontos ponthoz 
jutott. Hiszen nem pusztán elméleti gondolatműve-
leteket von a fikciók körébe, de «oly fogalomkörö-
ket is, amelyeket a legnemesebb elmék gondoltak ki 
és amelyeken az emberiség színe-javának szive csüng 
és azoktól nem engedné magát megfosztani. És vi-
gasztalásul csak annyit tud mondani, hogy szívesen 
megengedi azokat, mint gyakorlati fikciókat, de mint 
elméleti igazságoknak meg kell lialniok. Ugyanaz a 
logikai értelmi művelet, amely a kis fogalmi fikció-
kat gyártja, létrehozza egyúttal az emberiség legfon-
tosabb gyakorlati jelentőségű fogalmait is, de sem 
amazoknak, sem emezeknek nincs tárgyi valóságuk. 

Az optimista logikus gondolkodó ezt bár leve-
rőnek tartja, de azért V. az eredményen nem vál-
toztathat. «A tudomány könyörtelenül halad előre.» 
És ha valakinek ez a fölismerés borzasztónak tűnik 
föl és ha azt hiszi, hogy akkor eszményeit el kell 
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dobnia magától, az elárulja, hogy lelke sohasem 
csüngött őszintén ezen eszményeken. Kant ethikája 
arra tanít, hogy az igazi erkölcsösségnek fiktiv ala-
pokon kell nyugodnia, mert összes hipotetikus alapjai, 
mint Isten, halhatatlanság, jutalom, büntetés stb. 
annak erkölcsi jellegét már szétrombolják. Vagyis 
nekünk valóban úgy kell cselekednünk, mint ha az 
Istentől elénk kitűzött kötelesség volna; mintha tet-
teinkért számot kellene adnunk ; mint ha az erkölcs-
telenség megbűnhődnék. Mihelyt azonban a «mint lia» 
helyébe «mert»-et teszünk, cselekedeteink elveszítik 
jelentőségüket, motívumuk az önzés lesz. 

A lelki élet puszta mechanizmusa szüli ezeket 
az igen fontos gyakorlati jelentőségű képleteket. Köz-
vetítő szerepüket mi sem pótolhatja. Nélkülük nem 
volna kedvünk ismeret felé törekedni; nem tudnók 
rendezni a zűrzavaros anyagot; magasabb tudomá-
nyosság és erkölcsi föllendülés lehetetlen volna. 

«És megmérhetetlenül fontos szerepük dacára is 
csak fikciók reális alap nélkül. Mechanikus képzet-
játékunk benső szükségességgel dobja ki azokat mint 
segédeszközöket és szerveket a célszerűen működő 
logikai tevékenység megkönnyebbítésére és tökélete-
sítésére.» 

Mandeville Bernát a méhek meséjében egykor azt 
az elméletet hegyezte ki, hogy erkölcsösség mellett és 
önzés nélkül a méhek élete (és világ folyása) megsem-
misülne. Vaihinger szerint pedig csak hazugság viheti 
előbbre úgy az erkölcsi, mint a szellemi haladást. 

10. Ezután a szerző a mathematika körébe visz 
és azt bizonyítja, hogy alapfogalmaink itt is úgy a 
valósággal mint önmagukkal ellentmondásban van-
nak. Tér tartalom nélkül, pont kiterjedés nélkül, 
vonalak szélesség nélkül, síkok mélység nélkül ellent-
mondással teljes fikciók. Főleg a térrel foglalko-
zik, mint fikcióval és azt mondja, hogy a kozmikus 
történés liozla létre a lélekben a három dimenziós 
térnek a fogalmát. A valóságos történés számunkra 
megfoghatatlan, midőn azonban az ezen térbe be-
vetíttetik, akkor már természetesen téri viszonyok 
között jelenik meg. De újabban már a lélek újabb 
fikciót is elkövet, midőn n-dimensiojú tért eszel ki. 

11. Az elvont általánosítás valamely dolog alkotó 
részeit szétszedi és azokat azután összefoglalva álta-
lánosítja. így történik, hogy amit ez esetben egy 
egyednél tapasztalunk, azt minden más hasonló 
esetre alkalmazunk. A tudományos haladás, a gya-
korlati élet, a társadalmi reformátorok az egyes ese-
teket egyrészt hamar általánosítják, másrészt a szóban 
forgó eseteket könnyen úgy tekintik, mint egyet a 
sok közül. Pld. ez az általánosítás a tér és az idő 
szemléleti formáit és az ész kategóriáit a sokféle 
lehetőségek egyes eseteinek tartja. 

Ez a módszer azonban könnyen elragad a köl-
tészet birodalmába. De ez nem baj, mert V. szerint 
a költészet és a tudomány között nem lehet éles 
határvonalat húzni. 

«A képzelő tehetségnek, amint a modern isme-
retelmélet bizonyítja, a tudományban is nagy sze-
repe van.» Hiszen a tudomány minden fogalma 
fikció, a lélek szabad terméke, az egyediili valóság 
az érzetelemeknek egymásra való következése és 
együttlétezése. Még az azonosság és az ellentmon-
dás elve sem talál kíméletet Vaihingernél. Szívesen 
hivatkozik Laasra, aki szerint oly világ lehetséges 
volna, amelyben az azonosság és az ellentmondás 
tétele sem érvényesek. A sok lehetséges világ közül 
a mi világunk csak egy eshetőség. Ha csak az érze-
tek együttlétezése és egymásra következése valóság, 
akkor V. szerint minden lehetséges és mégis minden 
hazugság. 

12. A helytelen átvitel fikciója. Ezalatt azt a 
hamis lelki műveletet érti, amidőn oly viszonyt vagy 
működést, amelyet okvetlenül két alanyra kellene 
átvinnünk, csak egynek tulajdonítunk. Pld. az ok 
valaminek az oka, tehát transitiv, másra irányul. Ha 
már most causa suí'-ról beszélek, vagyis valamely 
okról, amely önmagának az oka, akkor fikcióval 
élek. A kötelesség is másra és nem önmagára irá-
nyul. És mégis ezen irrationalismus szükséges. 

Vaihinger ezután a matematika és geometria 
terén iparkodik kimutatni, mikép dolgozott az ész 
a helytelen átvitel fikciójával és mily nagy eredmé-
nyeket ért el. Pld. a zérus esetek módszere, a ne-
gativ, a tört az irrationalis és az imaginarius számok 
mind fiktiv képzettermékek. Ily szellemes fikció a 
görbe vonalnak az egyenes vonal fogalma alá való 
vitele és az egyenes törvényeinek a görbére való 
alkalmazása. Főleg a Cartesius-féle koordináta fikció 
vezetett eredményre. 

Ezen ártatlan magyarázatok közben azonban V. 
igen merész lépésre határozza el magát. «Amily lehe-
tetlenség — mondja — a görbe vonalat maradék 
nélkül az egyenesre visszavezetni, ép oly lehetetlen 
a világot maradék nélkül az alany és a tárgy egy-
máshoz való viszonyára felosztani. Mindig megmarad 
a Ding an sich, ez a misztikus fogalom. így látta 
ezt már Kant is és a maradékot nem tudta kikü-
szöbölni.» Vaihinger egyszerűbb módszert ajánl. Van 
alany (x), ez bizonyos ; ezzel szemben van az isme-
retlen (y). Az x és y úgy tekinthetők, mint Descar-
tes koordinátái, amelyeket ő nem önmagukért, hanem 
egy harmadikért eszelt ki és a melyeket a számítás 
után egyszerűen elvetett. Mi van tehát x és y között? 
Az érzet. X és y, alany és tárgy ennek a harmadik-
nak polaris esetei. Amint tehát Descartes a görbét 
úgy képzelte, mintha az két egyenesnek egymás felé 
való mozgása volna; amint Kant a világot úgy gon-
dolta, mintha az alany és tárgy volna; Vaihinger 
megint (Mach és Avenarius után) úgy látja a világot, 
mint ha a világ alany és tárgy volna, pedig azok nem 
más, mint fikciók. Ami közöttük van, az érzetmassa 
(Empfmdungsmasse), az létezik valóban, de ennek 
egyik végére helyezzük fikció útján az alanyt, a má-
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sikra pedig a tárgyat. Az alany és a tárgy egybe-
tolása után számítást eszközölhetünk a létén. A bel-
sőnek és a külsőnek szétválasztása ellenben a lélek 
kisegítő eszköze.» Persze V. ezeket a fikciókat is 
szükségeseknek, termékenyeknek véli, mert hisz a 
lélek mindazokat a hibákat kijavítja, amelyekre szá-
mítás közben rászorul. 

13. A végtelen fogalma, akár a mathematikában, 
akár a bölcseletben, alanyi kigondolás eredménye. 
És mégis a mathematikust mennyire segíti céljának 
elérésében ; a bölcselőnek is mily hasznos szolgálatot 
teljesít. A tér és az idő alanyias jellegét semmi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy mind a kettőt mint vég-
telent tekinthetjük. De ez mutatja egyúttal a fogal-
mak fiktiv jellegét is, amelyekkel a logika csak azért 
él, hogy a valóságnak adatait elrendezhesse. Mikor 
a lélek ezeket a végtelen jellegű fogalmakat kidol-
gozza, minden határ és korláton túl szabadon ter-
jeszti ki működését. Ám ép ez a teljes szabadság az 
alanyiasság legbiztosabb záloga. Vagy hol van az a 
tárgy, amelynek a végtelen képzet megfelel? Tehát 
ezek a képek nem valami valóságos történés képei, 
hanem csak magukban véve történés; a kozmikus 
történésnek egy része; sőt a kozmikus történés foly-
tatódik bennük. Bár a végtelenség elképzelése lélek-
tani történés, de nem része-e a lélektani történés az 
egyetemes történésnek? A világnak agyunkban való 
elképzelése és a világról alkotott képzeteink is az 
egyetemes történésnek másod- és harmadrangú kép-
letei, amely a kozmikus történés folyásában a mi 
fejünkben keletkezik, hogy közvetítő legyen köztünk 
és a valóságos történés között. A képzetvilág és a 
végtelenség képzete is, arra eszköz, hogy a valóságos 
világot alanyilag befogadjuk. Elméletileg tehát a 
végtelen fogalma is helytelen; de gyakorlatilag az 
elméleti világot céljaink elérésére a valóságos világ 
helyébe behelyettesíthetjük. Trikál József dr. 

A Szentszék döntése a papi pályára való 
hivatásról/ (i> 

Mióta Lahitton József, ature-i kanonok, «La 
vocation sacerdotale» című könyvecskéje a papi hi-
vatásról megjelent, egyszerre a nagy vita a papi hi-
vatásról vagy jobban mondva az isteni hivatásról 
a papi vagy a szerzetesi pályára megújult. Számta-
lan cikk jelent meg mind pro és mind contra a kül-
földi lapokban, míg végre a Szentszéknek kellett az 
ügyet kezébe venni és a nagy homályban egy kis 
világosságot deríteni. A Szentatya különös bizottsá-
got nevezett ki a bíborosok közül a kérdés megvizs-
gálására, mint ezt maga az «Acta Sedis Apostolicae» 
az említett helyen közli. 

«Ez a különös bizottság, miután komolyan meg-
vizsgálta úgy az egyik, mint a másik javára szóló 

1 Acta Apostolicae Sedis: 1912. év jut. 15. sz. 485. 1. 

érveket, folyó évi jún. 20. tartott teljes számú ülésén 
a következő határozmányt hozta: 

Lahitton József kanonok, kiváló férfiúnak műve, 
melynek cime «La vocation sacerdotale», semmiféle-
képen sem helytelenítendő ; sőt azon részében, amely-
ben azt állítja, hogy 1. soha sincsen senkinek sem vala-
milyes joga a püspök szabad választását megelőzőleg 
felszentelésre; 2. hogy azon föltétel, mely a fölszen-
telendő részéről megkívánandó, mely feltétel papi hiva-
tásnak (vocatio sacerdotalis) neveztetik, sohasem áll, 
legalább szükségképen és a dolgok rendes folyása 
szerint nem, az alany valamelyes benső «aspiratio»-
jában, in interna quadam adspiratione subiecti, azaz 
a Szentlélek «invitamentum»-ában, «seu invitamen-
tis Spiritus Sancti» — a papi pályára való lépésre; 
hanem 3. ellenkezőleg a fölszentelendő részéről 
semmi más sem kívánatos, hogy a püspöktől helye-
sen fölszenteltessék, mint helyes szándék azon alkal-
matossággal kapcsolatban, mely a kegyelem és a ter-
mészet azon javaiban van letéve és azon életszent-
ség és tudománybőség által biztosítva, melyek ala-
pos reményt nyújtanak arra, hogy az illető a papi 
tisztséget helyesen gyakorolni s úgyanannak kötele-
zettségeit szentül betölteni tudja, különösen dicsérendő 
— esse egregie laudandum. 

0 Szentsége X. Pius teljesen helyeselte június 
26-i kihallgatáson a Főmagasságú Atyák ezen hatá-
rozatát.» 

A Szentatya ezen határozatának nincsen bár 
csalhatatlan értéke, mindazonáltal nem kis fényt ve-
tett a kérdésre. Ha ugyanis Lahitton ezen három 
pontja különösen dicsérendő, következik a logika 
szabályai szerint, hogy ezen három pontnak ellen-
mondója különösen nem dicsérendő, azaz különösen 
helytelenítendő. Továbbá, ha a Szentszék azt mondja, 
hogy Lahitton könnyve, melynek cime «La voca-
tion sacerdotale», semmiféleképen sem helytelení-
tendő az említett három ponton kívül, melyek di-
csértetnek, következik, hogy akik azokkal ellenke-
zőt állítanak, őt ne merjék theologiai cenzúrával 
illetni, legalább általában nem. De nem azt, hogy 
valamennyi tana igaz, helyes, dicsérendő kivétel nél-
kül. Tehát azok, akik vele más tekintetlen ellenke-
zőket tanítanak, nyugodtan maradhatnak meg véle-
ményük mellett, sőt saját dolgaik szerint dicséren-
dők, ha megérdemlik. Erről az oldalról senki magá-
nak nehézséget ne csináljon. 

De még egyéb is következik ezen határozmány-
ból; következik az igazi tan a papi pályára való hi-
vatásról. Következik ugyanis : 1. amiben nem áll 
a papi pályára való hivatás; 2. amiben áll a papi 
pályára való hivatás; 3. amire joga van a felszente-
lendőnek püspökével szemben, vagyis jobban mondva, 
mire nincsen joga. 

1. Miben nem áll tehát a papi hivatás a Szent-
szék döntése szerint? 

A határozmány 2. pontjában azt mondja, hogy 
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«a papi hivatás nem áll, legalább is nem szükség-
képen és a rendes törvények szerint, az alany va-
lami benső «adspiratio»-jában, azaz, a Szentlélek «in-
vitamentum»-ában.» Hogy ezt megérthessük, tudnunk 
kell mindenek előtt, mit akarnak ezek a szavak mon-
dani: «adspiratio»-jában, «invitamentum»-ában ? A két 
szó «adspiratio», «invitamentum» sokféle értelemben 
vehető. A Szentlélek «invitamentum»-a jelentheti 1. 
a Szentlélek azon különös hivását, milyent pl. a Szen-
tek életében olvasunk. Hasonlóképen az alany benső 
«adspiratio»-ja is azon különös vágyat jelentheti, 
mely vágy a Szentlélek azon különös hivását a 
szentekben követte. A Szentlélek «invitamentuma» 
jelentheti 2. a Szentlélek azon egyszerű hivását, 
melyet magunkban mindannyiszor érzünk, valahány-
szor valami üdvösséges cselekedetet akarunk végezni, 
mikor pl. az a gondolatunk támad, ezt az olvasót jó 
lenne 0 Szentsége szándékára fölajánlani. Ez is va-
lami «invitamentum» a Szentlélektől, mint ezt a dog-
matikából tudjuk. Következéskép az «aspiratio» szó 
azon vágyat is jelentheti, melyet a Szentlélek belénk 
öntött, hogy azt az olvasót arra az üdvösséges szán-
dékra elmondjuk. 

Ha most a különböző véleményeket vesszük 
szemügyre a papi hivatást illetőleg, azt találjuk, hogy 
sokan Lahitton-nal szemben azt állították, hogy 
a hivatás olyanféle «invitamentum»-okban és «adspi-
ratio»-kban állana, amilyenek hasonlók azon invi-
tamentum-okhoz és adspiratiók»-hoz, melyeket a Szen-
tek kaptak. A Szentszék ezeket az állításokat akarta 
elitélni, helyteleníteni. Tényleg a Szentlélek ilyes cso-
dálatos hívására, «invitamentum»-ára a papi pályára, 
az alany ilyen csodálatos benső adspiratio-jára nin-
csen szükség a papi pályára, legalább is nem a dol-
gok természetes folyása szerint. Lehetnek ugyan so-
kan, kik ilyen hivást kaptak a Szentlélektől, de ez 
a dolog rendes folyásán kívül van. És ezt nem le-
het általános szabályként fölállítani, mindenkitől 
ilyest kívánni, s a püspököket kényszeríteni, hogy 
másokat ne szenteljenek föl. 

Nem mondja azonban a döntés, hogy semmi-
féle értelemben sem állhat, még olyan értelemben 
sem, hogy a Szentlélek invitamentuma azon egyszerű 
hivást jelenti, meltyel a Szentlélek az embereket 
egyes jócselekedetekre fölhívja, mint az említett eset-
ben az olvasó elimádkozására a Szent Atya szándé-
kára. Erről ugyanis a Consistoriumban nem volt szó, 
sem ilyes értelemben Lahittont nem támadták. Erről 
az oldalról sincs tehát semmi nehézség azt mondani, 
hogy a hivatás a papi pályára a Szentlélek azon egy-
szerű hívásában van, mely nélkül az ember nem képes 
helyes intentiót indítani a papi pályára való lépésnél. 

Ebből tisztán kivehető, mit nem kell a papi 
pályára való hivatás alatt érteni a Szentszék dön-
tése szerint; vagyis mit kell mint szélsőséges tant 
e tekintetben kerülni. 

Nagy Sándor dr. 

B u d a p e s t . Világosítsuk fel a népet, amíg nem késő ! — 
Régóta nem látott nálunk napvilágot életrevalóbb és zr, 
üdvösebb eszme, illetve javaslat annál, amelyet Ro- vt'aS~ 
bitsek Ferenc dr. kanonok s közp. papneveidei álkor- kfóniln 
mányzó úr az «Alkotmány» nov. 3-iki számában «Cat-
holic Truth Society» cím alatt közölt. Angolországban 
jártában azt tapasztalta, hogy ott, városban és falun 
egyaránt, minden templomban bent, a bejárat közvetlen 
közelében, remekül megírt s mesésen olcsó röpiratokat 
lehet halomszámra látni, kézbe venni, lapozgatni, s ami 
fő, azonnal 1 pennyért meg is venni. Ezeket a füzeteket 
a «Catholic Truth Society», a katholikus hit ápolása és 
védelme céljából alakult társulat adja ki és terjeszti az 
egész országban, minden városban, minden faluban, 
minden templomban. «Ahány templom, mondja az indít-
ványtevő kanonok úr, annyi alkalom az érdeklődés, 
az olvasási vágy fölgerjesztésére, a leghasznosabb füze-
teknek rövid uton való megvásárlására. Egy könyv-
jegyzékből 580 füzeinek a címét sikerült összeolvasnom. 
Tartalmuk szerint hitbuzgalmiak, hitvédők, tájékoztatók, 
felvilágosítok, sőt szórakoztatók is. Az angol katholikus 
e füzetek révén minden katholikus szempontból neveze-
tesebb egyén életének és működésének történetét meg-
ismeri, és teljesen tájékozódik minden őt érintő kérdés 
felől. A protestánsok vagy hitetlenek vádjai a katholikus 
vallás ellen a füzetek révén kellő értékükre leszállíttatnak, 
a katholikus álláspont helyessége beigazoltatik». 

Tökéletesen így áll a dolog. Az angol katholikusok 
e tekintetben a legpraktikusabb nép. Mikor 1897-ben 
Angolországban jártam, engem is meglepett a dolog, 
hogy Londonban a procathedrálisban, vagyis az ideig-
lenes érseki templomban (oratoriánusoké), mert a vég-
leges főszékesegyliáz akkor még csak épülőben volt, a 
templomban bent, a templom ajtajától jobbra, a fal 
mellett könyvállvány és asztal volt felállítva, tele a leg-
érdekesebb tartalmú kis füzetekkel. Természetes, hogy 
a bámulatnál tovább mentem és kezembe vettem a füze-
teket s többet átforgattam. Egyet meg is vettem közülük. 
Címe: «Mindegy-e, bármily vallást kövessen az ember?» 
Egy miszionárius írta. Rövidség, velősség, határozottság, 
világosság : ezek a tulajdonságok jellegzik az angol kath. 
«Truth Society» e kiadványait. 

Praktikusabb hitterjesztést és hitvédelmet ennél az 
angol eljárásnál, igazán, képzelni sem lehet. 

«A katholikus tant terjesztő eme társulat hatásai-
ról csodákat meséltek nekem — írja tovább az indítványt 
tevő kanonok úr, — az angol papok. A megtérések nagy 
része ezen füzetek olvasásának következménye, a katho-
likusok pedig belőlük merítik tájékozódásukat az egyház 
népmentő munkájára nézve és tömegesen sietnek papjaik 
segítségére a jó ügy érdekében, mert érzik, hogy a vallás, 
a hit, ennek diadala közös ügy, papoké és világi hivőké 
egyaránt. 

Beszélünk a jó sajtó terjesztéséről és ez alatt főleg 
jó újságokat értünk. Ez is kell, ez is szükséges, de azért 
nem szabad megfeledkeznünk, hogy a jövő reményének 
alapja : a hit igazságainak megbecsülése, a hitben való 
jártasság, az alapigazságok megismerése, a kath. öntudat-
nak szakadatlan ébrentartása, a kor fejlődésének keresz-
tény nézőpontból való értékelése. A szószék, a papok 
szociális működése egyes egyesületekben erre nem elég-
séges. A nép tudnivágyódását fel kell ébreszteni, vagy 
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jobban mondva már felébresztett tudnivágyódásának 
kielégítésére neki olcsó pénzen módot kell adni. Ez a 
mód pedig az volna, hogy minél több felvilágosító és 
katholikus öntudatébresztő füzetet kell nyomatni és azokat 
minden egyes templomban a fentemiitett módon rövid 
utón kell hozzáférhetővé tenni. 

Lelkem teljes meggyőződésével e terv kivitelére a 
«katholikus népszövetséget» tartanám a legalkalmasabb-
nak és pedig azért, mert a népszövetségnek már megvan 
a néppel a szükséges érintkezése, egy kész szervezet, 
melynek teljesen a programmjába vág a népfelvilá-
gosítás most említett módja és mert van hozzá anyagi 
eszköze is és mert nem dolgozik még megengedett anyagi 
haszonra sem. Nem hiszem, hogy volna csak egyetlen 
plébános vagy templomgondnok is, aki, lia a népszövetség 
erre az üdvös útra lép, ne tartaná becsületbeli köteles-
ségének annak szívvel-lélekkel való támogatását. 

Összecsapnak fejünk felett a hullámok, ha teljes 
erővel, egyértelműen nem vetjük bele magunkat a küzde-
lembe. Óriási jelentőségű kérdések megoldása előtt 
állunk. Itt van az általános választójog kérdése. Nem 
kellene-e már most minden katholikus ember kezében 
lennie a felvilágosító füzetnek, hogy tudja, hogy és 
miként gyakorolja majd a jogát, ha azt megkapja? 

Itt a szekularizáció kérdése. Ki van felőle kellőleg 
tájékoztatva, ki van a kellő adatok birtokában ? Ki tud 
kimerítően hozzászólni ? Ki tud adatszerüleg bevilágítani 
ebbe a kérdésbe? Ki tudja rövid, de jellemző lefolyását 
adni például a francia szekularizációnak, mely minden-
kinek igazságérzetét és vallásos meggyőződését mélyen 
sérti, ha annak lefolyásáról, indító okai felöl tájékoz-
tatva van? Nem kellene-e ily fajta iratoknak már réges-
régen okulásunkra elrettentő példaadásul közkézen 
lorogniok? Nemcsak a híveknek, de nekünk papoknak 
is szükségünk van ily nagyjelentőségű ügyekben való 
teljes tájékozottságra, melyre azonban szert tenni sokszor 
hosszas kutatások révén sem tudunk. Nincs hozzá 
sokszor időnk, módunk. Első rangú tehetségek bocsássák 
rendelkezésünkre az anyagot. Rövid, velős tájékoztató fü-
zetek elolvasása emlékezetünkbe hozza a már hallottakat, 
uj eszméket váll ki belőlünk, új érveket bocsát rendel-
kezésünkre és fellelkesít, feltüzel a további munkára ! 
Mennyire szükséges volna például a köztudatba átvinni 
ily füzetek révén, hogy a világi elem tényleges közre-
működésére van szükség az «Isten országának terjesz-
tésében», nehogy meddő kívánság maradjon, amit imá-
jában naponta így fejez ki, hogy «jöjjön el a Te országod !» 
stb., stb. 

«Egyet kívánok még hangsúlyozni : hogy az általam 
kontemplált füzeteknek feltétlenül nemes irásmodorban 
kell tartva lenniök. Templomban akarjuk árusítani, 
ezzel meg van mondva minden. Senkiben bántó érzést 
nem szabad kelteniök. Elég nekünk az igazság, annak 
világos tárgyalása, annak meggyőző ereje. Nincs szüksé-
günk azon fegyverekre, melyeket ellenünk alkalmaznak». 

Mi a nagyérdemű kanonok úrnak az indítványa — 
ezek után? 

Az, hogy kövessük az angol katholikusok példáját 
s állítsunk fel minden templom ajtaja mellett bent könyv-
szekrényt vagy asztalt füzetekkel és perselyt, úgy mint 
ő már sikeresen megtette a dolgot a budapesti egyetemi 
templomban. A fődolog, hogy talpraesett füzet álljon 

rendelkezésre minden közérdeklődést keltő vallási do-
logról. 

«Kérem paptársaimat, zárószavai a lelkes paptársnak, 
foglalkozzanak ezzel az eszmével. Tegyék magukévá ! 
Nincsen itt utasításokról szó. Fogadjuk el az angol katho-
likusok bevált, kipróbált módszerét ; mert ami ott sikerült, 
az nálunk is sikerülni log». 

Tehát világosítsuk fel a népet, — ezt a szót az 
egyház értelmében véve, — amíg nem késő ! 

* 

Köln. Pápai döntés a katholikus munkásegyesületek 
és a keresztény szakszervezetek ügyében. 

Folyó évi szeptember hó 24-én kelt Rómában 
X. Pius pápa Enciklikája Németország püspökeihez, 
amelyben a várva-várt döntést meghozta abban a vi-
lágraszóló vitában : tisztán katholikus egyesületekbe 
sorakozzanak-e a katholikus iparosok és munkások, 
vagy pedig összeállhatnak-e érdekeik érvényítése cél-
jából másvallású érdektársaikkal ú. n. keresztény szövet-
kezetekben is ? 

A döntés abban az irányban következett be, amely-
ben ezt mi már egy év előtt itt jeleztük, természetesen 
bőséges pápai kioktatással minden eshetőségre nézve. 
Mindenekelőtt óva int a Szentatya attól a fölfogástól 
a vallás ügyében, amely fölfogás valami interkonfesszio-
nális kereszténységnek nevezett tartalmatlan, «elmosó-
dott és határozatlan» vallásosságra törekszik. De az sem 
célja a pápának, hogy mikor a katholikusokat össze-
tartásra buzdítja, ugyanakkor a békét a másvallású 
polgárokkal megbontsa. Ellenkezőleg, neki legforróbb 
óhajtása s eltökélt akarata az, hogy az ő katholikus 
hivei másvallású polgártársaikkal békében éljenek, mert 
anélkül semmiféle emberi társadalom célját el nem 
érheti. Valamennyi illetékes püspöknek a véleményét be-
kérte a pápa s csak ezeknek alapos megfontolása után 
döntött a szóbanforgó ügyben. 

Maga a döntvény tartalma röviden ez : Minden ka-
tholikusnak kötelessége a köz- és magánéletben minden 
körülmények között katholikus hite és vallása szerint 
élni. Világi, földi dolgokban sem szabad katholikus 
embernek a keresztény életbölcsesség szabályaitól el-
térnie. Ami névszerint a munkásegyesületek ügyét illeti, 
kétségtelen, hogy legalkalmasabbak az oly egyesületek, 
amelyek a katholikns vallásosság alapjára vannak fek-
tetve és nyíltan vallják, hogy a kath. egyház vezetését 
követik. Az ilyfajta egyesületek katholikus vallású vidé-
keken vannak helyükön és oly más vidékeken, ahol az 
ily egyesületek a tagok érdekeit eléggé képesek érvé-
nyesíteni. Más helyeken és más körülmények között a 
katholikus vallású munkások vallása veszélyeztetésének 
kizárásával, lehetségesnek tartja a pápa, hogy katho-
likus munkások nemkalholikus érdektársaikkal szövet-
kezzenek jogos érdekeik érvényesítésére. E célra nézve 
ő szentsége szivesebben látja azt, ha katholikus 
munkások egyesületei másvallású munkások egyesüle-
teivel kartellbe lépnek. De «a katholikus ügynek Német-
országban különös helyzetére való tekintetből» kijelenti 
ő szentsége, hogy «tűrni lehet és a katholikusoknak 
meg lehet engedni azt, hogy oly vegyes egyesületekhez 
is csatlakozhatnak», aminők Németországban vannak, de 
csak «addig, míg ez a türelem beállott új körülményeknél 
fogva meg nem szűnik». 
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Ezután a döntés után külön oktatásban részesíti ő 
Szentsége a vegyes, u. n. keresztény szakszövetkezetben 
egyesült katholikusokat. Azon kell lenniök, hogy sem 
az egyház tanításával, sem az egyházi elöljáróság rende-
leteivel ellentétbe ne kerüljenek. 

A döntés alapján kimondja azután végül a pápa, 
hogy a vitát mind a két fél szüntesse be s egyik a 
másiknak szemrehányásokat tenni megszűnjék. 

A Fuldában egyesülve volt érsekek és püspökök 
nov. 5-én kelt együttes főp. levéllel hirdették ki a hozzájuk 
intézett nevezetes pápai enciklikát. 

* 

Pár i s . A jövő idők kereszténysége. II. — Hajdan ezt 
a dolgot oly nagy szóval, amilyen a világ, keresz-
ténységnek nevezték, ami nem egyéb, mint a meg-
keresztelt népek összetömörülése a legföbbb pásztor 
pásztorbotja alatt, amely nem a juhoknak, hanem a 
farkasoknak szól. Azt mondják, az egyház nem szokott 
politikát csinálni, s igaz is, hogy az egyház bizonyos 
politikával nem azonosítja magát, amely iránt hivatá-
sánál fogva közömbös és idegen ; hanem, igenis, az 
egyház mégis követ politikát ; ámde az mindig messze 
túlmegy a diplomaták, az államférfiak, a hódítók poli-
tikáján. O nem ismer más határokat, mint a föld széleit, 
a kereszténységnek oly nagy eszményével, amely egykor 
minden népet magába fog foglalni. Nézzétek, hogy hívja 
össze a középkorban a születés korát élt nemzeteket, kik 
hajlanak szavára, mint a csillagok Isten hívására. Az ő 
nagy pápái — atyai érzelmekkel borulnak arra a bölcsőre, 
melyből a keresztény Európa vala kiszállandó, mindennel 
fölfegyverezve ama harcok számára, melyekkel a civili-
zációt a muzulmán barbársággal szemben kellett meg-
védelmezni. Kétséget nem szenved, hogy a tökéletesség 
nem e világról való dolog, és hogyha mi nem tartozunk 
azok közé, kik pártoskodásból lékelére festik a közép-
kort, mégis vannak okaink, hogy ne tartsuk teljesen 
hibátlannak s kifogástalannak. Hanem amilyen tényleg 
volt a maga egészében véve, bátran kiállja az összehason-
lítást máskorszakokkal, melyeket érdemen felül dicsérnek. 
Különösen, hogyha tekintjük azt, amit a középkor reme-
keket alkotott az erkölcsi élet mezején az ő szentjeiben, 
a bölcselet terén Aquinói szent Tamás és mások filozófiá-
jában, a művészet terén a világhírű székesegyházakban : 
el kell ismernünk, hogy amit az egyház a népvándorlás 
zűrzavaros állapotaiból kialkotott, az valóságos csoda-
dolog, mestermü volt. 

Vájjon nem lehetne-e azt mondani, hogy az egyház 
jelenleg hasonló körülmények közt van, mint volt az 
V. században, és hogy mi, bár más körülmények között, 
a keresztény civilizációra nézve idegen elemek inváziója 
alatt vagyunk, amely hasonlít is nem is ahhoz, amely a 
pogány civilizációt s Róma fényét támadta meg s amely 
fölöttszent Jeromos, mint egy második Jeremiás, öntötteki 
siralmait. A mai kor barbárjai félelmetesebbek az akkori-
aknál, kik Germánia őserdeiböl s Ázsia pusztáiból özönlöt-
tek elé. Ezek a mostani barbárok, nem arra törnek, hogy 
földet foglaljanak,1 hogy ők egyék meg mezeink sajtját, 
s ők igyák meg hegyeink borát. Ok a nép lelkét támad-
ják meg; ők az erkölcsi élet forrásait mérgezik meg; ők 
vonulásuk útjáu mindenütt romokra romokat halmoz-

1 Nálunk, Magyarországon, ezt is végzik. 

nak. Az egyháznak az ő munkáját ezekkel az új barbá-
rokkal szemben újból elülről kell kezdeni ; a keresztény-
séget, mint összetartást, újra meg kell alkotni. 

Mekkora vállalkozás; és vájjon mit lehet tőle várni? 
Azt, amit Isten akar. Azt a történelem bizonyítja, 
hogy az egyház miatt nem szabad semmiben kétségbe 
esni. Az egyház erre az átalakításra időt, ha kell, száza-
dokat fog fordítani ; ő erre oly erőforrásokkal rendel-
kezik, amilyenekkel más társadalmak nem rendelkeznek ; 
és hogyha csoda fog kelleni, abban sem fog szűkölködni, 
el nem hanyagolva természetesen, azokat az eszközöket, 
melyeket az új társadalom fog az ő keze ügyébe adni. 
A fölfedezések, melyekre méltán büszkék vagyunk, a gőz, 
villany, a közlekedés könnyűsége, melynél fogva az 
emberek szerteszét mennek s a népek egymáshoz köze-
lednek s egymásba mintegy beleélődnek, eszméikkel, 
termékeikkel, alkotásaikkal ; szóval minden, ami segíti 
a keresztény középkor kereszténységének a szétbontását, 
mindaz hozzá fog járulni a jövendő kereszténység kiala-
kításához . . . 

E hosszú fejtegetés után az érdemes cikkiró még 
egyszer rámutat a világ járásának mostoha jellegére s 
megújítja buzdítását, hogy a katholikusok az egész 
világon serkentsék és hangolják fel közérzésüket és 
siessenek egymásnak segítségére. Ebben az irányban 
nagy hatást és nagy sikert ő az eucharisztikus világ-
kongresszusoktól vár. S igaza van.1 —y —la. 

* 

F r i b o u r g . A kath. egyetemről. E hó 15-én folyt le 
Fribourgban az egyetem ünnepélyes megnyitása. Ez első 
sorban a várost és az egyetem hallgatóit érdekli, de 
ami ez évben történt, az nem csak az itteni magyaro-
kat töltötte el nemzeti büszkeséggel, hanem egész ha-
zánknak dicsőséget és méltó elismerést szerzett. Ez az 
első eset u. i., midőn itt kint Svájcban, messze idegen-
ben szép hazánktól, egy magyar embert ért azon diszes 
és megtisztelő kitüntetés, hogy az egyetemen a rektori 
méltóságot viselheti. A fent említett napon tartotta ha-
zánkfia P. Michel Leo O. P. az erkölcsbölcselet ny. 
r. tanára rektori székfoglalóját «Az erkölcs problémája 
és a modern bölcselet» cimmel, amelyben kimutatja, 
hogy metafizikai alap nélkül az embert biztonsággal 
irányító erkölcstan lehetetlen. Majd ezen metafizikai 
alapnak négy sarkalatos pontját jelezte, amelyek a 
következők : aj az ember egyedisége, bj a céltudatosság 
erkölcsi cselekedetekben, cj a szabad akarat, dj Isten 
mint legfőbb boldogságunk és cselekedetünk végcélja. 

A megnyitó ünnepélyen a hallgatóság, amely Európa 
országaiból, Észak- és Délamerikából, Ázsiából került 
ki, teljes számmal vett részt. Számuk, dacára a balkáni 
háborús időknek, annyi, mint a mult évben volt, 620, 
ezek közül 260 a hittudományi fakultáson van beírva. 
Az ünnepélyen részt vett Mgr. Bővet Lausanne és Genève 
új püspöke, aki az első püspök, aki az ifjú egyetem 
növendékei közül kikerült. Több tanár idegen udva-
roknál és külföldi egyetemeken kitüntetésben részesült. 
Néhány más egyetemre kapott meghívást, így Lem-
bergbe, Czernovitzba, Bruhnes volt egyetemi rektor a 
Collége de France tanára lett, Oser tanár a juge fédé-

1 Csakhogy akkor nem szabad azokat politikai célokra eszközzé 
alacsonyítani engedni. 
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rai, a legmagasabb birói tisztség tagja lett. Az ünnepély 
végén Mgr. Bővel lelkes szavakban a nemes munkára, 
odaadó buzgó törekvésre és a vallásos érzelmek ápolá-
sára hivta fel az iljúság figyelmét, majd áldásában ré-
szesítette a közönséget. F. 

Tájképek• XXI. Rajzolja: Mester. 

Efjy szál-gerenda. Szegény, öregasszony-anya, 
nem bírja hát fiát visszatartani. Megy, indul a ten-
gerentúlra. Az ő képzete, szólása szerint: a más 
világba. A túlpartra. Amerikába. 

Mikoron pedig megérkezik az elválásnak pilla-
nata ; ez a nehéz, ez az óriási pillanat : az öreg-
asszon y-anya úgy, de úgy elnémul. Hanem aztán sej-
telmes lelkéből egyszerre szakad föl a szó : 

— Vigyázz aztán, édes fiam. A tengerben nincs 
gerenda. Egy szál gerenda sincs. Az égre is nézz ! Ne 
csak a vízre. 

A mai modern, magas ember ennek az öreg-
asszony-anyának beszédére bizonyosan azt mondja, 
úgy mondja : 

— Milyen naiv, együgyű lélek ez az asszony. Hát 
ő csak arra gondol, az ő «uralkodó képzet»-e csak 
az, hogy aki a tengerre megy, belebukik. Okvetlen 
ott fog úszni, vergődni a haragos hullámok közt. És 
m a j d n e m fogja tudni, hogy mibe kapaszkodjék. Mert 
mélységesen mély és végtelenül végtelen a tenger. És 
a tengerben nincs egy szál-gerenda sem. Egyetlen 
szál sincsen. 

Pedig higyjük el, hogy ennek az öregasszony-
anyának sejtelmes lelkében, búcsúzó érzésében nagy, 
mélységes bölcsesség rejlik. Az ő magyar népasszony 
lelke képes-beszédben szól nekünk is. Szavaiba bele 
van lehellve az ő természetes, józan eszének egész me-
tafizikája. Szeretve aggódó szivének egész gazdasága. 
És főleg hite, mely fia búcsuzásánál a földről fölszáll 
az égig, hogy a kebléről leszakadó gyermekét az 
örök szeretetben, egyesülésben tartsa, mentse meg. 

De nem szándékom, hogy boncoló késsel szeljem 
szálakra ezeket a bűcsu-szavakat. így szép ez a be-
széd a maga egyszerűségében. Átlátszó tisztaságában. 
Mint a kristályvíz, csepp a maga összetételében. 

Hanem attól már nem tudok szabadulni, hogy 
hozzá, köréje tűzzem, csoportosítsam azokat a gon-
dolatokat, érzéseket, meglátásokat, miket egy-egy 
ilyen cseppje a lélek fellegeinek, viharainak fölkelt, 
úgyszólván fölver az elmémben. 

Reátokgondolok,hazám ifjúsága! Akik elvándorol-
tok. Kivándoroltok. Reátok, akik a nép fiai vagytok és 
a túlpartra, a másik világba, Amerikába hajóztok a vég-
telen tengeren. És reátok is, akik a nemzet fájának 
nemesebb hajtásai közül valók vagytok. És akik sok-
szor, gyönyörű virágzáskor vagy épen gyümölcsköté-
sek idején indultok egy más világba. Nyugatnak 
csalogató világába. Hullámzó, vésszel-szennyel teljes 
óceánjára. 

O, b izony. . . ez is kivándorlás. A mi édes-
anyánk, ez az őseink vérétől megázott és porladó 
hamvaival összevegyült föld, ez a mi maroknyi nem-
zetünk — ettől a kivándorlástól is vérzik, szenved. 
Elbúsul és mi sokszor sír. 

A nép fiait tengerentúlra haj t ja a népélet ezer 
búja-baja. Viszik az emberkupecek. Hajója a hajós-
társaságok önző érdeke. Csalódásba ejti a hamis szo-
ciális-fájdalom. 

A Nyugatra való vándorlás ösztöne a nemzet 
magasabb szellemi világát vesztegeti meg az ifjúság 
révén. Akiknek eszközei vannak az anyagiakban, azo-
kat, azok közúl százakat kergeti, viszi a hamis ambí-
ció, karjaikra veszik a nyugati szellők áramai. Sok-
szor, többször tébolyai. Akik pedig az anyagiak vagy 
más eszközök hi ján nem mehetnek, nem szabadul-
ha tnak : azok itthon végzik a kivándorlást. Ó, 
b izony. . . itthon is van kivándorlás. A hit országá-
ból. A nemzet múlt jának tudatából. És lelki kötelé-
kéből. 

Ezek az ifjak mind, de mind tengerre mennek. 
A tengerre, mely a víznek végtelen tömegéből való. 
Tengerre, mely az emberek nagy tömegéből áll. 
A világvárosok mélységeit, örvényeit, fényét, pompá-
ját, szennyjét, veszélyeit rejtik vagy ragyogtatják. 
Tengerre, mely itthon szirének hangjaival, a külön 
egyéniség, külön tudomány, külön irodalom és élet-
fölfogás örvényeivel, a nemzetköziség hiú jelszavai-
val szedi áldozatait a nemzet fájáról. 

* 

Vájjon mikor ezek az ifjak a kivándorlás útjaira 
indulnak, hallották, hallják-e édesanyjuk szavait 
búcsuképen: 

— Vigyázz ! A tengerben nincs gerenda. Az élet 
tengerében. Azért, mikoron a hajóra úlsz, égre is nézz, 
ne csak a földre. Mert nem lesz egy szál-gerenda sem, 
amibe súlyedező lábadat megvesd. 

. . .Rövid évtizede, hogy egyszer, borongó őszi 
napon, úgy halottak napja körül, a temetőben bo-
lyongtam. Egy sir mellett gyászruhás úri nő szólított 
meg. Férjének sírjára virágot, koszorút helyezett. 

— Tudja-e, mondotta, kérdezte, hogy a fiam ki-
vándorol t? 

— Hogyan értsem ezt, nagyságos asszonyom? 
Az úri nő vette észre, hogy szinte döbbenettel 

kérdezem. Azért sietett megnyugtatni. Az anyák büsz-
keségének, jövendő reménységeinek kiérezhető örö-
mével szólott: 

— Úgy értem, hogy fiam Párisba ment. A kul-
tura forrásaihoz. Az egyéniségek iskolájába. A világ-
látás nagy birodalmába. 

Olyan részvéttel néztem ennek a jólelkű úri nő-
nek arcára. Úgy szerettem volna neki odakiáltani, 
hangosan, erősen, hogy: 

— Csalódik asszonyom! 
De nem bírtam. Nem mertem. Úgy szerettem 

volna legalább megkérdezni : 
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— Figyelmeztette-e, hogy tengerre mégy, fiam. 
Vigyázz, mert a tengerben nincs gerenda. Egy szál 
gerenda sincs! 

Nem birom megkérdezni nyílegyenesen. Mert 
nem volt hitem abban, hogy megérti-e kérdésemet. 
Hanem mégis, halk szavakkal, komolysággal emigyen 
beszéltem : 

— K á r . . . nagy kár. Várni kellett volna, hogy 
itthon, köztünk, nemzete földjén erősödjék, konzer-
válódjék, szűrődjék. Itt kell a magyar iijúnak ki-
forrnia édes anyja, családja és övéinek közötte. A 
világlátásra azután is rá ér. Egyénisége itt is kiala-
kulhat. Egyéniségekre a mi nemzetünknek is szük-
sége van. Az iíjú fejének itt kell előbb megerősödni, 
szivének itt kell kiforrnia. Hogy mikor aztán a világ-
város forgatagaiba kerül, azon a hullámos tengeren 
el ne szédüljön, le ne szédüljön és mélységbe ne 
zuhanjon. 

A gyászruhás nő szinte kiegyenesedett, mintha 
azt akarta volna kifejezni, hogy én mily kicsinyes 
vagyok. Láttam, hogy szavaim nem tettek jó be-
nyomást reája. Mert halovány arca egyszerre ki-
gyúlt, beszéde pedig kemény, acélos: 

— Az én fiamat nem féltem. Az én fiam erős. 
Nem a mai léha if jak közül való. Tudományának, 
művelődésének él. A kikapó életet utálja. És ez 
nagy erősség. 

Amennyire csak bírtam, megnyugtattam a gyá-
szos özvegyet, hogy az ifjút én is úgy ismerem. Te-
hetségét, jogos ambícióját igen méltánylom. És mégis 
féltem. És mégis azt mondom: kár, nagyon kár, 
hogy a mienk nem maradt . 

A temető fáiról hullottak a falevelek. . . Zizegve 
hullottak a sírok közé. Az ágakon varjak szállongtak 
károgva. És mintha csak az én hangomat visszhan-
gozták volna: 

— Kár — kár — kár! 
* 

És a mi if júnk ott élt csakugyan — talán pár 
esztendeig — a kultura forrásai közt. A világlátás 
nagy hullámai közt. 

El kell ismernem, hogy kivándorlómat nem 
bírta a Nyugat levegője, szennye-fénye, mélységei — 
ott — egyszerre leverni lábairól. 

Az a vért, melyet neki a józan életmód, a jó 
szándék, a tiszta törekvések gondolata nyújtott, fizi-
kumában védte őt. Sőt lelkébe sem markolhatott 
egyszerre az élet. Csak körülölelte. Csak érintette 
bomlasztó lehelletével. Talán csirákat lopott bele 
láthatatlanul. A kétkedésnek, agnosticismunak magvait 
csempészte bele. Csak kiemelte a hit országából. Az 
alapokat szedte ki lábai alól. Az utolsó szálgerendát. . . 
az otthonnak, a reménykedő és fiára büszke édes 
anyának gondolatá t . . . ezt . . . ezt az egyetlen szál-
gerendát hagyta meg számára, az élet tengerén. 
Még most. . 

A mi ifjúnk, igenis elismerem, nem úgy érke-

zett haza, mint annyian más ifjak éi-keztek. Letörve, 
virágtalanul, üres kebellel és fizikai romokkal. Haza 
jött, mint csöndes, munkás ifjú. Föl-fölcsillámló élet-
kedvvel, humorral. Akinek ügyvédi irodája keresett, 
aki jövedelmére nézve túlszárnyalta az öregebbek 
jövedelmét. Összeköttetései, családi hagyományai, te-
hetsége révén szép pozícióra van jelölve. Aki itt élt 
közöttünk, szerénységgel inkább, mint zajos törte-
téssel. Ott láttam napról-napra ártatlan sportjátékok 
közt előkelő, víg leányok uri körében. Nem láttam 
azonban soha, egyetlen egyszer sem láttam a hit 
országában. Még közelében sem láttam. Pedig öreg-
nagyatyja egyházközségünk oszlopos tagja volt egy-
kor. Uraatyja pedig még, mint ügyvéd, közel volt a 
káptalanhoz. Az unoka már egészen kivándorolt a 
mi szivünk országából. 

Pár esztendő csak. És ő a visszahatás bilincsei 
közé kerül. Legutóbbi időben bizalmasai tudják már, 
hogy folyton idegeivel van baja. De ő maga tisztá-
ban lehetett, hogy a lelke beteg. Hogy élete hajója 
billen. Hogy életcéljának árboca lefelé fordul. Hogy 
fáj az élet. Fáj élni, mint ma mondják. Hogy ezen 
a világon már nincs, ami őt reményekkel, vágyó-
dásokkal töltse el. Mondják, 'iszen sokat mondanak, 
beszélnek, hogy még anyagi sikerekben, a meggaz-
dagodásban bízott. Lehet. Minek kutassam. Ha úgy 
volt, az sem bizonyosult olyan támasztópontnak, 
melybe lábát birta volna vetni. Tudomány, irodalom, 
kutatás . . . a családi élet szép, biztató gondolata szá-
mára mind, mind elúsztak. Az ő hajója bi l lent . . . 
élete tengerén egy gerenda sem maradt számára. 
Egy szálgerenda sem, amibe belefonja karjait. Az a 
szálgerenda, amelyből a kereszt készül. Amelyből a 
keresztnek hite épül. Az Istenben való hit. Ez az 
egyetlen szálgerenda, mely a rettenthetetlenek szá-
mára marad — a hajónak romjaiból. 

A mult heteken szomorú hírt hozott a telefon a 
fővárosból. Egy huszonkilenc éves fiatal embernek 
öngyilkossága hírét. Az újságok meg közölték a bol-
dogtalan fiatal embernek levelét, melyből olvasom, 
olvasom önvallomását: «Nagyon fáradt, kimerült 
vagyok. Unom az életet». 

Szegény, gyászbaborult, jó anyja ! Mélységes és 
nagy a mi részvétünk. Ki mérheti meg a te fájdal-
m a d a t ? És ki gyógyíthatja be azt a sebet, amely 
fájóbb, égetőbb a te fiad sebénél, amelyet a halál 
gyógyított meg. Ha zokogásaid közt kinyújtod kar-
jaidat, hol a támasztópont, melybe fogózkodhatsz, 
hogy össze ne roskadj ! 

Az a gerenda, az az egy szálgerenda, melyből 
a kereszt készült, ahol a hit épült. Az Isten. 

A h iva t a lo s p á r t f o g ó . (Probation officer.) Irta : J r o J í 
Farkas Edith. Budapest. 1912. 70 lap. Ara 1 korona. 
(A Szociális Missziótársulat kiadványai. Negyedik füzet.) 

Olyan furcsa egy cím ez: új, előttünk egészen szo-
katlan, angolból van fordítva. Nem is hinné az ember, 
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hogy az ekkép címzett műben a modern szociálpeda-
gogia egy jóra való termékével van dolga. Pedig az, 
mint Farkas Edith minden kiadványa. Pedagógiai könyv 
ez a Szociális Misziótársulat tagjai számára, és pedig 
azok számára, kiket a modern főnöknő (Farkas Edith) 
a többféle szociális foglalkozás között «hivatalos párt-
fogókul» képez. 

Hogy ki legyen ez, csak akkor értjük meg, ha 
beletekintettünk Farkas Edith egész szociális működé-
sébe. Nem tudom, hogy nevezzem, olyan újszerű kon-
gregációfélét alapított, sokféle elágazással, melynek nő-
tagjait a társadalom sokféle erkölcsi szükségletei számára 
képezi ki, amint ez összes részleteiben egy már általunk 
ismertetett kiadványában : A Szociális Missziótársulat 
rövid ismertetésében (1911.) olvasható. Az új társulatnak 
Szikszón és Budán már háza is van, ott nevelkednek 
jövendő hivatásukra az egyszerű fekete egyenruhába 
öltözött «nővérek». 

Ezek sorában a hivatalos pártfogó nem más, mint 
Farkas Edith társulatának tagja, abból az osztályból, 
mely a fiatal bűnösök védelmével, nevelésével, megjaví-
tásával foglalkozik : bejáratos az alsó néposztály közé, 
mintegy jobb keze a legújabb igazságszolgáltatási intéz-
ménynek : a gyermekbiróságnak. A keresztény charitás 
egyik legszebb gyakorlata tehát a hivatalos pártfogó 
mestersége, mellyel etikánk elveit gyakorlattá leszi, s a 
jelen könyvvel ennek a mesterségnek célszerű, hasznos 
viselésére neveli a vállalkozó nőket Farkas Editli.1 Ez 
által kettős szolgálatot tesz a keresztény társadalomnak. 
A foglalkozás után vágyakozó nőknek nemes foglalkozást 
szerez, akik ebben a munkában élhetnek az igazi feminiz-
musnak s másrészt menteni törekszik a züllésnek indult 
fiatal lányokat, akik ilyen mentő kar nélkül söpredékévé 
válnak a társadalomnak. 

Ehhez a műhöz csatlakozik, azt mintegy kiegészíti, 
egy másik újonnan kiadott műve, Foerster magyarra 
fordított könyve: Az é le t m ű v é s z e t e . 1912. 281 lap. 
Ara 3 korona. 

Első sorban a Szociális Missziótársulat tagjainak 
gyakorlati pedagógiai kiképzésére szolgál, hogy a fogház-
misszióban, a züllöttek megmentésében stb. sikeresen 
tudjanak eljárni ; de hasznos könyv ez minden más 
embernek is, aki az «önnevelést» akarja végezni. Azt az 
önnevelést, mely a legtöbb embernél hiányzik, a mi társas 
és családi életünk bajainak egyik leggazdagabb forrása. 

Hasznos egy könyv, valóban, mint az előszó mondja, 
valóságos «pedagógiai remekmű», nem elvont elvek tár-
háza, hanem csupa példa, csupa gyakorlat, maguk az 
elvek az életre, az emberre alkalmazva. Csak a szakaszok 
cimeit sorolom fel, hogy gazdag tartalmáról képet 
nyújtsak: 1. önmegtagadás, 2. önuralom, 3. harc a 
gyomor ellen, 4. szokásaink, 5. önismeret, 6. fölfede-
zések, 7. a csekélységek hatalma, 8. az emberi társa-
da lom^. a felelősség, 10. önállóság, 11. mentés, 12. szülők 

i A könyv egy mondatára megjegyezni valóm van. A pártfogói 
foglalkozásra való hivatásról beszélvén, azt mondja, hogy az Istentől 
van, de ezt így fejezi ki : a lélek belsejéből, annak misztikus mélysé-
geiből, Istentől cseng felénk. (17. 1.) Dogmatikánk nem szereti ezt a 
kifejezést, ilyenféleképen az álmisztikusok, vagy ha úgy tetszik a 
pantheisták is szoktak beszélni. Miután a kath. tan szerint az Isten 
a világtól s így az embertől is «est re et essentia distinctus», mi 
azt egyszerűen úgy mondjuk : a hivatás Istentől van, Isten adománya. 

és gyermekek, 13. mivé tesznek cselekedeteink, 14. mun-
káink, 15. az erős és a gyenge, 16. emberszeretet, 17. az 
ének-órában, 18. harc a szerencsétlenséggel, 19. aláza-
tosság. 

Valóban a szép keresztény élet kátéja ez a könyv, 
mely az elhanyagolt alsó néprétegekből rendes embe-
reket akar nevelni s őket a valódi emberi méltóságra 
akarja emelni. 

Ezzel, azt hiszem, nemcsak a két munkát ismer-
tettem meg, hanem bevilágítottam Farkas Edith Szociális 
Missziótársaságának, ennek az új kongregációnak, a 
mivoltába is. Ez a nagy képzettségű és a kereszténység 
modern szociális hivatásától áthatott nő, az ö mindjobban 
szaporodó «nővéreivel», nagyszerű munkát végez s pél-
dájával a jogok, folytonosan a női jogok után dekla-
máló, a valóságban pedig a női hiúságot piszkáló sok 
«feministának» mutatja, hogy a nő munkakörét igenis 
ki lehet terjeszteni, de első so rban . . . a kötelességek 
irányában. 

Tisztelem a csendben nagy munkát végző Farkas 
Edithet s kívánok neki a tehetősek sorából minél több 
nem hivatalos, de jótékony «pártfogót». d. 

* 

Vencsel lői emlék . 
Mikor e sorok megírásához fogok, dobszó üti meg 

fülemet. A kisbíró veri hévvel, hajtja az adót, a porciót. 
Én is adósa vagyok a «Religiônak». A szerkesztői üze-
netek telefonja csilingel, sürgeti a szabolcsi zsinat, ország-
gyűlés emlékét hirdető oszlop feliratának közlését. 

A hogy a halhatatlan emlékű kardinális, Samassa, 
kinevezett új állomásomra, Vencselőre, a szerkesztő úr 
egy, a nekem adressált üzenetben a szabolcsi gyűlést 
megörökítő emlék leírását tűzte ki feladatomul a «Religio» 
részére. 

A felirat másolata már régóta hever Íróasztalomon, 
feldolgozásra vár. Ámde a kezdet nehézségei, az új 
munkakörrel járó teendők mindig messzebb tolták a kéz-
irat megszerkesztését. Végre hozzá juttotam. A lelkiis-
meretet, a kisbíró korholó szavát csitítom el, mikor 
a feladatot megoldom. 

Kies, kis alföldi falu ez a Szabolcs, a Tisza szögle-
tében fekszik. A közel távolból kiemelkednek a toki, a 
sátoraljaújhelyi, pataki hegyek, szép panorámát nyújtva. 
A régi szabolcsi földvár mellett pedig kígyózik a rakon-
cátlan Tisza, mely annyi gondot, bajt, kárt okozott e 
hónapokban a földmíves népnek. 

A földvárból csak itt-ott felszökelő halmok s mély 
sáncok látszanak. A középen kiemelkedő halom legte-
tején áll a milleniumi emlékoszlop, az egykori nagyság, 
eleven, pezsgő élet utolsó hírvivője. Búsan tekint le 
a közelében elterülő temetőre, az ott pihenőkkel várja 
a m ult dicsőséges feltámadását. 

Nagy idők tanuja e földvár. A magyar nemzet leg-
daliásabb, legideálisabb uralkodója szeretett e vidéken 
tanyázni. A közeli Bodrogvár látta öt vendégül, mikor 
a kereszteshadak vezetésének ügyét a díszes küldöttség 
neki felajánlotta.1 Szabolcs pedig szemtanuja volt a nagy 
törvényhozó alkotásainak. 1092-ben gyűjtötte itt össze 
szent László a nemzet nagyjait, főpapokat, főnemeseket, 

1 Szalay : Magyarország története I. köt. 185. old. (Ez úgylátszik 
nem történt meg. Szerk.) 
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apátokat, nemeseket, népet,1 hogy egyházi és világi 
vonatkozású törvényeket hozzanak, azokat kihirdessék. 
Chobol Ferenc egyháztörténetének II. kötetében2 röviden 
összefoglalta a zsinati jellegű országgyűlés határozatait, 
melyek a papok nötlenségét, az elpusztult templomok 
felépítését, az ünnepek és böjtök szigorú megtartását, 
az isteni tisztelet látogatását, a pogány szertartások el-
törlését, a dézsmaszedést szabályozzák. Szent László az 
akkori kor felfogásához alkalmazkodva, az egyházi jel-
legű törvényeket a corpus iurisba iktatta, mi által azok-
nak hatályát bisztosította s az egyházi és a világi ha-
talom harmonikus, egymásra utalt szerepét beigazolta. 

A világi vonatkozású törvények drákói szigorral 
bánnak el a tolvajokkal. Ha a többek közül valaki rab-
lást vagy orzást követ el, akasztassék fel, összes vagyona 
elkoboztatott, életét csak úgy menthette meg, ha asy-
lumnal biró egyházba menekült. A szolga, ha elsőizben 
követett el lopást, orrát metszették el. Ismétlés esetén 
akasztófára került. Kisebb lopásért szemét vesztette. 
A pap kisebb tolvajlásért megvesszőztetett. A részre-
hajló biró vagyona elkoboztatott. 

A tolvajok és orgazdák üldözésében annyira ment a 
törvény szigora, hogy királyi ember lett kiküldve, ki 
faluról falura járva, kutatott a tolvajok után, elbánt a 
tolvajnak kikiáltott faluval.3 

Érdekes megemlíteni, hogy a biró az eléje terjesztett 
ügyben 30 nap alatt eljárni tartozott; mulasztásáért 
kemény fenyíték járt. Persze kevés is volt akkor a 
restancia. 

Félek már a vádtól, hogy tulajdonképeni tárgyamtól 
oly messze elkalandoztam. A szabolcsi emlékoszlop 
feliratáról kellett volna néhány ismertető sort írnom s 
én még a szabolcsi országgyűlésnél tartok. 

Tehát a dolog velejére térek. 
Szabolcsvármegye közönsége Szabolcs vezér és a 

szabolcsi országgyűlés emlékére 1896-ban szobrot emelt, 
hogy hirdesse a mult idők emlékét, legyen biztató, 
ösztönző a jövőre. 

A szobor felírása a következő : 
I. délnyugati oldalon : 896 

1896 
1000 

«Szabolcs honfoglaló vezér és szent László király emlékéül emelte 
Szabolcsvármegye közönsége 1896». 

II. délkeleti oldalon : 
«Hirdesd míg a világ. 
Hirdesd míg napja tart, 
Hogy helyén találja harc 
Munka a magyart». 

III. északkeleti oldalon: 
«A honfoglaláskor pihenő, 

1092-ben országgyűlési, tanácskozási helye volt a magyaroknak 
e vár». 

IV. északnyugati oldalon : 
«Elmúlt egy ezer év, 
Annak állj mint őre, 
És légy buzdító jel 
A munkás jövőre». 

«Szent László» szavaknak egy kis históriája van. 
Az erősen protestáns vármegye közönsége, úgylátszik 
protestáns jellegét féltette, amikor a «szent» szót így 

i Thuróczi II. k. 65. 2 188. oldal. 3 Szalay u. o. 195. oldal. 

vésette az emléktáblára «Szentnek nevezett László». Most 
a katholikusok e célzatos ferdítés ellen protestáltak. 
Lett belőle kavarodás, úgy hogy az úgy a Magyar 
Tudományos Akadémia elé került. A tudóstársaság 
semmi kivetni valót nem talált, helyben hagyta az eredeti 
szöveget.1 A katholikusok állhatatos zörgetésére végre a 
«Szentnek nevezett László» helyébe szent László került. 

A mull hirdetője áll. A régi szigorú törvények, 
erkölcsök, árván maradt szónoka a kopasz kő. Olyan 
pusztában kiáltó szó. A régi szigort a labilis libera-
lismus váltotta fel, s a tolvajok, orvgazdák tovább 
garázdálkodnak; a földvár romja, pusztasága, temetője 
úgy illik közállapotainkhoz. 

Bizzunk hát a jövőben, az isteni Gondviselésben s 
a nemzet géniuszában, hogy minden jóra fordul. 

Tollamat leteszem, tartozásomat lefizettem. — 
Fogadja Méltóságod nagyrabecsülésem és hálám kifeje-
zését. Csepela Lajos dr. 

Mercier biboros : P a p j a i m h o z . A szerző engedé-
lyével a francia eredeti után fordította és kiadta a buda-
pesti növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája. 
Budapest, 1912. 332 1. 

I. A bécsi eucharisztikus kongresszuson megjelent 
bíborosok között messzire kimagaslott az aszkéta arcú, 
szikár termetű malinesi érsek, Mercier biboros. Akik 
fölismerték, bizonyos megilletődéssel szemlélték azt a 
brüsszeli akédémia által megkoszorúzott nemes főt, 
amelynek lángelméje oly megbízható fénnyel mulatja az 
igaz utat a modern bölcselet sötét útvesztőiben tévelygő 
embereknek. 

Most ismét előttünk lebeg e világszerte ismert 
keresztény bölcselőnek nemes alakja, mikor immár 
második müve fekszik előttünk magyar fordításban. Az a 
meleg fogadtatás, amelyben a két év előtt «Kispapjaim-
hoz» címen megjelent konferenciái részesültek, ékes 
bizonysága a magyar olvasóközönség törekvéseinek a 
lelki elmélyülés után, és egyúttal legszebb jele annak, 
hogy az értelem mélyéből fakadó s a szivén átömlő 
lélekkiáradások az egész világon megtalálják az utat a 
hallgatók szivéhez. 

Csak dicsérendő tehát a budapesti kispapok szorgal-
ma, mellyel elődeiknek két év előtt megkezdett munkáját 
befejezéshez vitték, és a nagynevű érseknek kispapjaihoz 
intézett beszédei után kiadták azokat az elmélkedéseket 
is, amelyeket Mercier a papjainak tartott lelkigyakorla-
tokon mondott el. Jelen mű bátran tekinthető az előbbinek 
folytatása gyanánt, amire különben a fordítók már a 
magyar cím megválasztásával is igyekeztek a figyelmet 
felhívni. És ha a «Kispapjaimhoz» fordítói joggal remél-
hették, hogy a lánglelkü érsek által előadott örök igaz-
ságokat nemcsak a kispapok fogják értékesíteni, akikhez 
az tulajdonképen szól, — époly reménykedéssel várhatjuk, 
hogy a lelkipásztori munkakör minden mozzanatának 
az a nagystílű felfogása, amilyen ezt az újabb kötetet 
jellemzi, nem marad hatás nélkül a könyv egyetlen olvasó-
jára sem. 

Megértő, lelkesedő, congeniális munkatársakat 
nevelni magának az Úr szőlőjébe, akik főpásztoruknak 
segítői, öröme, büszkesége, koszorúja legyenek, — ezt 

1 Kállay András «Vegyes Közleményei»-ben meg is gúnyolja 
ezért az Akadémiát. 
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akarta elérni a szentéletü érsek, mikor maga köré gyűj-
tötte papjait és maga szállott tél a szószékre a lelki-
gyakorlatok megtartására. Venite seorsum in desertum 
locum et requiescite pusillum. Jöjjetek, nyugodjunk 
meg pár napra az Úr kebelén. A napi áradat minket is 
sodor, szakítsuk ki magunkat a modern élet zűrzavaros 
forgatagából. Revíziót tartani a múlton, energiákat 
gyűjteni a jövőre — ez a lelki gyakorlatok célja. Vagyis 
mint Szalézi szent Ferenc írja, hogy bennünk a «lelki-
magány felkeltse az élet megjobbításának vágyát, amely 
vágy aztán szülője legyen ama szilárd elhatározásnak, 
hogy azután teljesen Istennek fogunk élni». (I.—II. konf.) 

Az emberek irányt keresnek életüknek. Ki ebben, 
ki abban véli megtalálni élete célját. A tömérdek lelki 
tévelygésnek oka, hogy nincsen aki szivébe szálljon és 
gondolkozzék élete céljáról. Mert a gondolkozó előtt nem 
lehet kétséges, hogy csak azon Lény után igazíthatjuk 
be életünket, aki létének és önfentarlásának alapját el-
idegeníthetetlenül magában hordja (III. konf.) Ezt az 
utat jelöli meg nekünk a halál döntő jelenete is, amely 
egyszer elválaszt bennünket minden mulandó dologtól 
és a «rex tremendae maiestatis» elé állít (IV. konf.) 
Mikor aztán a lélek a maga teljes rútságában és veszé-
lyeivel látja a bűnt, mélységes bűnutálat kél benne 
(V. konf.) s az a bensőséges és szilárd elhatározás, hogy 
ha már bocsánatot nyert eddigi hűtlenségéért, annál 
szívósabb kitartással tbg kegyes Főpapjához, «az út, 
igazság és élet»-hez ragaszkodni. (VI. konf.) Az a fön-
tartásnélküli ígéret, amellyel Őt «örökségünknek és sor-
sunknak» választottuk, arra kötelez, hogy Isten előtt az 
emberek képviselői (VII. konf.), az embereknél pedig 
Isten küldöttei legyünk (VIII. konf.) Hivatásunkat csak 
akkor töltöttük be, ha ebben kitartunk és állhatatosak 
maradunk. (IX. konf.) Tóth Tihamér dr. 

Levél a szerkesztőhöz. 
I. Innsbruck, 1912. nov. lí. 

Egy tanulságos s felvilágosodott korunkra jellemző 
esetről akarom értesíteni. 

Fiatal embernek is ri tkán van olyan meghatóan 
impozáns temetése, mint nov. 9-én volt Ghezze Mihály 
orvostanhallgatónak. Szegény, özvegy édes anyának 
volt egyetlen, féltve őrzött fia. Szerény viszonyok 
között nevelkedhetett. Édes anyja összekuporgatott 
fillérjei egyetemi költségeit alig tudták fedezni. 

S ezen szegény, de hithű s meggyőződéses ifjú 
temetésén a sok koszorú között ott vitték Tirol hely-
tartójának s más nobilitásoknak koszorúját is. Egye-
temi tanárok ép úgy, mint kis iskolás diákok, a wil-
teni premontrei apát, valamint több száz klerikus, 
Innsbruck jólelkű lakossága, sok ezren eljöttek, hogy 
enyhítsék jelenlétükkel a zokogó édes anya fájdal-
mát. A szertartást maga az innsbrucki prépost vé-
gezte nagy asszisztenciával. Az összes osztrák egye-
temek elküldték zászlójukkal együtt diszkosztiimös 
képviselőiket; a müncheni egyetem 70 tagú küldött-
séggel képviseltette magát. Gyönyörű menet volt. 
A koporsót nagy kerülővel végig vitték Innsbruck 
főutcáján, hogy akik nem jöttek el, mert nem akar-

tak, azok is lássák e szomorú diadalmenetet. A friss 
sírhant felett az összes német és osztrák ifjúsági 
egyesületek elnöke, a bonni Vorortspräsident mon-
dott óriási néptömeg előtt búcsúbeszédet, himnuszt 
prózában. 

S ez az óriási tömeg méltán gyászol. Már ma-
gában véve is megható egy fiatal ember temetése. 
Hisz nem azért hajt a virág, hogy bimbó korában 
letörjön. De hol vannak a meghatottságnak határai, 
ha egy nem régen özvegyen maradt szegény édes 
anyának egyetlen támaszát kell temetőbe kísérni 
s pedig egy ifjút, ki hazájának, Tirolnak, tradiciós 
hitéért adta oda életét. Az eset megrendítő volt. 
Ghezze a katholikus Studentenverbindungnak, az 
Ausztriának volt tagja. Hétfőn este több társával együtt 
hazafelé tartott, midőn a liberális Burschenschaft 
rá jok támadt s Ghezzét jóformán agyonverték. 
A rendőr a részegnek hitt studentet bevitte az u. n. Bür-
gerstüberl-be. Másnap megoperálták s nemsokára 
utána meghalt. Nemesen, férfiasan cselekedett, hősi 
halált halt. A kegyelet a meggyőződés vértanújává 
avatta őt. Innen az a nagy részvét temetésénél. 

S a megtört, megrablott, elhagyott édes anya , . . . 
igen, te csak kutass a véres kezek után, de ne titkos 
helyeken, az éj homályában remegve suhanó alakra 
gyanút ne fogj. De ha gyászodat végig hordozod 
Innsbruck főutcáján, fiad gyilkosait könnypatakzó 
szemed ott keresse. Ok most büszkén hordják fejü-
ket, gratulációkat fogadnak s nagy hangon kérked-
nek hőstettükkel (nagy protentátok állhatnak hátuk 
megett). 

Ez tény, ez jellemző, ez a mi korunk szelleme. 
P. I. 

II. 
Tisztelt Szerkesztő Úr! A mult számban közölt, 

az «Egy levélből» cimű cikknek tartalma szomorú. 
Egy adalék ez annak az illusztrálásához, mily más-
képen festenek az intézmények, ha a papiroson és 
ha a gyakorlatban tanulmányozzuk őket. 

Tehát a nős papság mellett is vannak b a j o k . . . 
Annak az «egy levélnek» a tartalma emlékeztet 

arra, amit Horváth Mihály «A kereszténység első 
százada Magyarországon» 1878, 370-1. lapján olvasok : 
«A simonia mellett épen a papi házasság volt az 
egyházi bajok egyik főoka, az egyházi fegyelem meg-
rontója (a XI. században). A nős papok, családjaikat 
gazdagítani óhajtván, az egyházi javakat gyakran 
megcsorbították, rendeltetésök céljától elvonták, hogy 
gyermekeiknek alkalmazást szerezzenek, nemcsak 
igen könnyen vetemedtek simoniára, hanem ami 
következményeiben szinte (!) kártékony lőn, a világi 
urak kegyeit keresve, azoknak, hivataluk érdekei 
ellenére is, mindinkább szolgáivá sülyedtek, s maguk 
is segédkezet nyújtottak, hogy az urak, mellőzve a 
szabályos kanonika választást, kényök-kedvök szerint 
kegyenceiket nevezték ki az egyházi hivatalokra». 
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Ha nem is ez az állapot azon a vidéken, a papi 
nősülésnek mégis csak mutatkoznak hátrányai a nép 
gondozása tekintetében. 

Tisztelettel S. Gy. 

JVt. Siposs Ágoston ferencvárosi káplán úrnak. 
Miként a mult század 60-as éveiben Czuczor 

Gergely, a költő, úgy később Czobor Béla egyetemi 
tanár és egyházi archeologus volt sokszor szivesen 
látott vendége a ferencvárosi plébániának, hiszen az 
ő idejében épült a stilszerű ferencvárosi templom. 
A plébánián tanulta ön becsülni a nagy tehetségű 
férfiút s midőn halála után látta, hogy a kerepesi 
temetőben lévő sírja jeltelen, ön volt az, aki «Ali-
quis» álnév alatt itt a «Religio»-ban (1909. 95. 1.) 
felhívást intézett a közönséghez, adakoznék Czobor 
Bélának emelendő síremlékre. 

A «Beligio» szivesen vállalta a közvetítést s 
időnkint nyilvánosan nyugtázta a befolyt adomá-
nyokat, a pénzt pedig a Szent-István-Társulat pénz-
tárának őrizetére bizta. Az utolsó adomány a «Re-
ligio» 1910. évi 16. számában olvasható, az ugyanott 
jelzett végösszeg pedig 736 koronát tett ki. 

Azóta adomány nem érkezett be, a gyűjtött pénz 
most is a Szent-István-Társulat pénztárában van le-
téve. 

Mint felhivót, önt illeti a további intézkedés; a 
«Beligio» tehát ezennel az ön kezébe teszi le az 
ügyet, melynél neki, mint a nyilvánosság orgánu-
mának, csak közvetítő szerepe volt. Talán a Szent-
István-Társulat tudományos és irodalmi osztályával 
egyetértve, melynek a megboldogult tagja volt, lehetne 
a további teendőket megbeszélnie. A «Religio» a 
maga részéről befejezettnek jelenti ki a tőle igényelt 
szolgálatot s az eredményről ezennel a nyilvánosság 
előtt véglegesen beszámol. 

Dudek János dr., 
a «Religio» szerkesztője. 

Telef on V. Za l a lövő . 6 kor. 1913-ra szól. 
V. S z e n d r ő . Majd átolvasom. 
R . M a r c z a l i . A postai föladóvevény szolgál elismer-

vényül. 
P . I n n s b r u c k . Tiszteltetem Stufler tanár urat. A sze-

mináriumi kutató munka nálunk is nemsokára megindul. 
Cs. V e n c s e l l ő . Igen, igen. Az irodalmi munka vigasztal 

és felemel és — sok lelki örömet szerez. S mint önmagán 
láthatja, olykor a jutalma sem marad el. 

Sz. B a j a . Lám, az a Hauptmann Gellért, akinek selejtes 
drámai tevékenységét az imént mutatta be a «Religio»-ban, 
kapja meg a Nobel-díjat. Ilyen a mai bomlott agyú s rom-
lott szivű világ esztetikája. 

K. B u d a p e s t . Aktuális cikk tulajdonképen annyi, mint 
napi érdekű cikk. Ezt a munkát, az ilyen cikkek Írását a 
napilapok végzik; a folyóirat hivatása a csendes munka, a 
tudományos kérdéseknek a fejtegetése, az embert mindenkor 
érdeklő igazságok kutatása, megvilágítása, esetleg védelme-
zése. Harc, dulakodás, pártoskodás lehet foglalkozása a napi-
sajtónak, a folyóiratnak nem. A folyóirat senkit se akarhat 

legyőzni vagy éppen legyűrni, legfeljebb minél több embert 
meggyőzni. A legyűrni akarás olykor visszafelé is elsülhet. 
A folyóirat munkája olyan, mint a csendes nyári eső, mely 
után minden felzöldül, életre kel ; a napilap ellenben olykor 
pusztító viharokat is idézhet elő, kivált lia a politikával fog-
lalkozik. Ha ezt tartja szem előtt, akkor képes csak méltá-
nyolni a «Religioa-nak, mint folyóiratnak, a munkáját. A «Re-
ligio» az anyagi eszközök teljes hiányában többet tett, mint 
amennyit hasonló körülmények között egy folyóirattól várni 
lehet. 

H. B u d a p e s t . Amit a mult számban a baptisták keresz-
teléséről említettem, hogy alámerítéssel keresztelnek, az 
magában véve nem helytelen el járás; hanem, amennyiben 
ezt a módot kizárólag érvényes keresztelésnek tekintik, egy-
oldalú álláspont. Az őskereszténység három módon gyako-
rolta a keresztelést s ezek mindegyike szentségi jellegű volt. 
Az I. század 70-es éveiből való Didaché a 7. fejezetben ezt 
így adja e lő : «Ami a keresztséget illeti, így kereszteljetek; 
miután előbb mindezt elmondtátok (vagyis miután a felnőtt 
katechumén az e könyvben elmondottakra hitvallomást tett), 
kereszteljetek az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevé-
ben élő vízben (vagyis folyó vízben alámerítéssel). Ha pedig 
folyó víz nem áll rendelkezésedre, más vízben (t. i. meden-
cében álló vizben) kereszteljetek; ha nem lehet hideg vízben, 
akkor melegben. Ha egyik sem áll rendelkezésedre, önts 
háromszor vizet a fejre az Atyának és Fiúnak és Szentlélek-
nek nevében. Keresztelés előtt a keresztelő és a megkeresz-
telendő böjtölni tartozik s mások is, ha megtehetik; a meg-
keresztelendőnek pedig hagyd meg, hogy előzetesen egy 
vagy két napon böjtöljön.» (Funk: Patres Ap. 1901. I. 17. 1.) 
Egyházunk, mint minden körülmény között teljesíthetőt, 
egység, egyöntetűség lévén az elve, az utóbbi módot állan-
dósította. 

T. Kocsé r . Az a «Világban» közölt «hitvallomás» sok 
szempontból megdöbbentő egy jelenség. Egy, magas külde-
tése ellenére elveszett életnek rajza, végén az öngyilkos-
jelöltség bejelentésével; kételyek a maguk összevisszaságában 
teljes theologiai járatlanságra támaszkodva; az az elemi illik 
és nem illik nem ismerése, mely az állás teljes kiírásában s 
rövid sorokba foglalt zavaros prózának egy szabadkőmíves 
lapban való közlésében nyilatkozik, még akkor is visszatetsző 
volna, ha nem katholikus, hanem bármely más egyház lelkésze 
követte volna el. Ez a nihilisztikus lelki állapot évek hosszú 
során kifejlődhetnék-e, lia a lelkészek napi lelkészi teendőik 
és további theol. tanulmányaik végzéseért időnkint felelős-
ségre vonatnának, mint ahogy felelős napi teendőiről minden 
más állású ember ? Felelősségrevonatás nélkül — ugy tapasz-
taljuk — csak romlanak az emberek. Nagy hiánya ez a mi 
egyházi közigazgatásunknak. 

TARTALOM : Miként jelölte ki utódját sz. Ágoston?II. 
Zubriczky Aladár dr.-tól. — Krisztus halálának áldozati 
jellege. V. (Vége.) Bangha Béla S. J.-től. — A «Mint ha» 
bölcselete. III. Trikál József dr.-tól. — A Szentszék 
döntése a papi pályára való hivatásról. I. Nagy Sándor 
dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y — /a-tól. — Táj-
képek. XXI. (Egy szál-gerenda.) Mestertől. — Irodalom. 
Farkas Edith müvei, d.-től. — Vencsellői emlék. Csepela 
Lajos dr.-tól. — Mercier : Papjaimhoz. I. Tóth Tihamér 
dr.-tól. — Levél a szerkesztőhöz. P. J.-től. és S. Gy.-tői. 
— Siposs Ágoston úrnak. (A Czobor-síremlék ügyében.) 
Szerk.-tői. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 
DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

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

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 

Egész évre— 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K12- D U D E K J Á N O S dr. 
" KUYETKMI TANÁB 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-kőrút 27. 

JELENNEK múltja van, oda térek vissza. 1877 őszén kerültem föl az egyetemre. 
Új lakom, a központi szeminárium, rektor nélkül volt, azaz hogy volt rektora, 

8L Röder Alajos, de betegen feküdt sugáruti (most Andrássy-uti) lakásán. Alig töltöttem 
pár hetet a szemináriumban, melynek tényleges vezetője Pellet József, a későbbi esztergomi 
kanonok volt, már is rektorunk temetésére mentünk. Eltemettük anélkül, hogy láttuk 
volna, vagy hogy ő láthatta volna ujonan érkezett növendékeit. 

Az újonc egyetemi hallgatót természetesen elsősorban az Egyetem érdekli. Idealizmusa, 
ambíciója nagyszerű képeket fest előtte tudvalevőleg az egyházmegyék a legjelesebb 
növendékeik közül valókat küldik fel Budapestre — s főkép arra kíváncsi, hogy, ha már 
a főgimnáziumban is akadtak jeles tanárai, micsoda előadásokat fog ő majd hallani a 
tudomány legelső intézetében, az Egyetemen ! 

A beiratkozásra megjelentünk a dékán előtt. Egy fiatal, elegáns hittudománykari 
>> 

tanár fogadott. Röviden és kissé gyorsan beszélt hozzánk. Hornig Károly báró volt. Tőle 
kaptuk a «Nos Rector»-! s ő fogadott az egyetem polgáraivá. Hogy micsoda érzést kelt az, 
mikor az új egyetemi hallgatónak először mondják, hogy ő «polgár», hogy egyetemi 
polgár, igazán csak az értheti meg, aki ezen általment valaha. Ha váratlanul valami nagy 
örökség ér, nem lehetsz oly boldog, mint amilyen boldog az ifjú, mikor először hallja előtte a 
világon a legnagyobb úr, a dékán szájából, hogy ő immár polgár, tehát hogy ő már — valaki! 
Amiből látszik, hogy ahhoz, hogy az ember igazán boldog legyen, egy csoport naivság 
is kell; no és a vidékről a fővárosba először fölkerült ifjúban rendesen elég sok van abból, 
akár a Kisfaludy Tollagi Jónásában. 

Ezekben a boldog napokban találkoztam tehát először életemben Hornig Károly 
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báróval, mint kari dékánnal. Mint «polgári» voltomban első urammal. Azután már csak 
futólag olykor a kari folyosón láttam öt; mert a dékán az egyetemi «polgárokkal» 
rendesen csak a kari fekete táblán szokott érintkezni, mikor hirdetmény alakjában közöl 
velők valamit. Tudvalevőleg az egyetemen ritkán jelent jót, ha az ifjú személyesen is kénytelen 
találkozni a dékánnal, az rendesen dorgatoriumot jelent, no és a theologus, legalább első 
éves korában, ritkán szolgál rá ilyesmire. 0 az egyetemi szabályok legpontosabb megtartója. 

Hornig báró a II. éveseknél tanitott, tantárgya az újszövetség volt, lévén ő e tanszéken, 
Samassa, a későbbi egri biboros-érsek, utódja. Előadásait tehát nem hallgattam, tanítványaitól 
azonban sokszor hallottam, hogy igen széles tudású és szellemes tanár. Habár tehát személyesen 
nem is, de mégis találkoztam vele az akkor hetenkint kétszer megjelenő «Religió»-ban, melynek 
szerkesztője volt s melyet az intézet járatott számunkra. Mondták, hogy az gondjainak fö 
tárgya és szemefénye; én csak arra az egyre emlékszem, hogy ezt a «Religiót» korrigálta, 
mikor a félévi vizsgálatokon elnökölt s közben egy-egy megjegyzést tett a körüle ülő 
szemináriumi prefektusoknak, Való Simon dr. mostani pozsonyi és Belopotoczky Kálmán dr. 
püspök, mostani nagyváradi káptalani nagyprépostnak és a már elhalt Czibulka Nándor dr. 
spirituálisnak. Az egyik vizsgán nagyon figyelt és nyugtalannak látszott, Ruzsicska János 
tanár vizsgálatán, ki a keleti nyelveket tanította. Az öreg urat tanítványai — m á r t . i. mi — 
kijátszották (mentségünkre legyen mondva, hogy mi ezt örökségképen kaptuk), mert a 
padba helyezett scriptumokból olvasták ki a feleletet s egyik-másik, hogy is mondjam, oly 
szemérmetlen módon tette, hogy az elnököt, a szaktanár atyai elfogultsága iránt tanúsított 
minden türelme ellenére, mégis csak kihozhatta a sodrából. A jó, de rosszul látó Ruzsicska 
t. i. a világért se hitte volna el, hogy az ö tanítványai olvasnak, vagy hogy egyáltalán 
máskép, mint csak folyékonyan, szónokolva tudnak felelni. Ilyen kívánalomnak persze 
csak a könyvet olvasva felelhettünk meg. 

Szóval az én rendes találkozásom a dékán úrral hetenkint csak a «Religio» révén 
történt, szereltem olvasni ; (úgy emlékszem, nagyon imponált az nekem, hogy báró szerkeszti ; 
mert hát úgy van az s úgy is lesz, hogy a magyar ember, ha demokratának tetteti is magát, 
mindig arisztokrata érzelmű). Meg aztán abban az időben nem is volt annyi kis és nagy 
folyóirata a magyar kath. irodalomnak, mint manap. Napilapunk a «Magyar Állam» volt 
s két folyóiratunk: a «Religio» és Fiissy Tamás havonta megjelenő «Tájékozója». Ez volt 
az egész. A «Tájékozó» igen tartalmas folyóirat volt, de én elébe tettem a «Religiót», mert 
az a mi fáránkból való volt, azt a mi tanárunk szerkesztette. 

Abban a Hornig báró szerkesztette «Religio»-ban időről-időre megjelent egy okos 
cikkező, ki köztünk, klerikusok között, általános figyelmet keltett; mert közleményei, mint 
akkor mondtuk, feltűnően magas színvonalon állottak. Jól emlékszem, egyszer aquinói szent 
Tamás bölcseletéről értekezett, máskor Répászky magyar dogmatikájának I. kötetéről (több 
nem is jelent meg, mert a szerző — a tudomány kárára — közben rozsnyói kanonok lett) 
írt több számra terjedő bírálatot, szóval olyan kérdésekről értekezett, aminőkhöz akkor a 
magyar theologus nem igen volt hozzászokva. Ki az? Ki az a Csernoch János dr.? kérdez-
tük. Mert ez a név volt olvasható a cikkek alatt. Az öregebbektől tudtuk meg, hogy ilt 
Budapesten terézvárosi káplán. S a fiatal ember, már t. i. a klerikus, igen szemes lévén, 
azt is megtudtuk, hogy az a terézvárosi káplán nemcsak azokat a cikkeket írja, hanem hogy 
a dékán-szerkesztőnek jobb keze a sok munkával járó (hetenkint kétszer megjelenő lap) 
kiállításában. 

Közben a gyorsan muló tanév vége felé közeledett, amikor egyszer csak azt olvastuk, 
hogy a mi dékánunkat esztergomi kanonoknak nevezték ki. így történt, hogy nem lettem 
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tanítványa, mert a következő tanévben végig, mint helyettes, Relopotoczky dr. prefektus 
tanította nekünk az újszövetséget. 

Hornig báró Esztergomba távozván, Simor hercegprímás kanonok-irodaigazgatója lett. 
Alig ment azonban el, jobb kezét, Csernoch káplánt is a hercegprímás a biblikumra 
theol. tanárrá nevezte ki. így ö is a szerkesztő után szintén Esztergomba távozott s ha jól 
emlékszem, már fél év múlva az aulába Hornig báró mellé került. 

A fárasztó lapszerkesztés után tehát mindkettőnek, a «Religio» szerkesztőjének és 
munkatársának, a nem kevesebb gonddal járó egyházkormányzat lett osztályrésze — Simor 
iskolájában. Ez pedig hires egy iskola volt, a nagy Simor lévén annak a mestere; meg is 
látszik az egykori két aulikus munkatársán, hogy kinek a kormányzati iskolájába jártak. 

Evek jöttek, évek multak s az egykori szerkesztőnek (az én első dékánomnak) 
és egykori munkatársának, Csernoch dr-nak, további sorsa és tevékenysége ismeretes. 

Hornig báró rövid idő alatt osztálytanácsos lett a kultuszminisztériumban s onnan 
még Simor idejében, ezelőtt 24 évvel, veszprémi püspök. Csernoch dr., ugyancsak még 
Simor alatt, esztergomi kanonok, később képviselő, majd csanádi püspök, és két évre rá 
kalocsai érsek lett. 

Ma pedig — s ez a jelen napok eseménye — az egykori terézvárosi káplán már 
Magyarország hercegprímása, Hornig báró, az egykori szerkesztő, a veszprémi püspök meg 
a római szentegyház bíboros főpapja. 

Gondolták volna-e 1877-ben, midőn a «Religio» szerkesztésében együtt fáradoztak, 
mi van kettejök számára fönntartva az élet könyvében? Gondolták volna-e akkor, hogy 
évek multán ismét csak találkoznak a két legmagasabb egyházi méltóság elnyerésekor? 

De menjünk még egyszer egypár évvel visszafelé, menjünk ismét vissza a «Religio»-
hoz. Meghivatván tanárnak az egyetemre, 1906 március 4-én az azelőtt rövid ideig szünetelt 
«Religiót» ismét életre keltettem. Nemsokára azután, talán májusban történt, egy este laká-
somon fölkeresett Csernoch dr. kanonok s országgyűlési képviselő és nem találván otthon, 
névjegyét hagyta nálam. Hogy mi a kívánsága, nem tudtam; de másnap megértettem. Kaptam 
postai utalványt ezer koronáról, melyen Csernoch dr. azt irta, hogy Hornig báró püspök 
úr küldi a «Religio»-nak. Az egykori szerkesztő munkatársával íme «proprio motu» ismét 
megemlékezett arról a folyóiratról, mely egykor nevüket országhirűvé tette. Melesleg meg-
jegyezve, csak még egyszer történt ilyesmi velem, tavaly, midőn Glattfelder dr., az új csanádi 
püspök, megemlékezvén a «Religio»-nak általa itt a központban közelről észlelt nehéz 
helyzetéről, szintén «proprio motu» küldött neki ezer koronát . . . 

Kinek volna tehát több joga örülni az imént legnagyobb egyházi méltóságra emelt 
két egyháznagynak ; kinek volna szorosabb kötelessége elsőnek és pedig együttesen gratu-
lálni nekik, mint a «Religio»-nak? Egykor az övék volt, látta nehéz munkájukat, l á t ta . . . 
első emelkedésüket és évek multán ime megélte most legmagasabb emelkedésüket is. 

Hercegprímás ő főméltósága és biboros úr ő eminenciája fogadják tehát e jól eső 
rövid megemlékezés keretében, a «Religio» hálából font szerény koszorúját üdvözletül! 
Egykori folyóiratuk most is hü annak az egyháznak a szolgálatában, melynek kormányza-
tára önöket a Gondviselés innen mellőle elszólította. A saját szerény sorsában boldog az 
önök megdicsőitése miatt. Kívánja önöknek, hogy folytatva egykori mesterök, Simor prímás, 
hagyományait, éljenek és egyházunk s hazánk javára minél több jót tegyenek, az emberi 
kor legvégső határáig! 

Dudek János dr. 
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Miként jelölte ki utódját szent Ágoston ? 
m . 

Augustinus a maga utódjának kijelölésében óva-
tosan s kritikát gyakorolva jár t el és kerülni akarta 
a hibákat, amelyeket két megelőző esetben elkövet-
tek. A ránk maradt forrásokból nem állapítható 
meg teljes világossággal, vájjon 395-ben, mikor őt 
jelölte püspöke, csupán csak a püspöke életében 
való püspökké szentelés ellen volt-e kifogása, vagy 
maga az utódjelölés ellen is. Mégis úgylátszik, 
hogy akkor az egészet helytelenítette, de megelőző 
esetek fölsorolásával megnyugtatták. Ezek az esetek 
azóta ismétlődtek, legutóbb Severusnál Milevben. 
426-ban Augustinusnak a szabályszerű utódjelölés 
tekintetében semmi aggodalmai nincsenek. De nem-
csak aggodalma keletkezett, hanem egyenes tilalmat 
lát az utódnak az előd életében való fölszentelése 
ellen. Ezt a tilalmat, ami megfigyelésre méltó, nem 
afrikai eredetű jogforrásban, hanem a nicaeai egye-
temes zsinatban találja. Észre kell venni azt is, hogy 
ez nem Augustinus fölfedezése, hanem mások hozták 
tudomására: Quod ergo reprehensum est in m e . . . 
Kiktől eredtek ezek a szemrehányások, nem tudjuk. 
De úgylátszik, nincsen friss keletű dologról szó. Azt 
is érdemes megfigyelni, hogy Severus sem szentelte 
föl utódját Milevben a maga életében. Tehát az 
afrikai egyház kötelezőnek ismerte el magára a ni-
caeai fegyelmi kánonokat is, ámbár elég későn men-
tek át a gyakorlatba, hiszen egy Augustinus 395-ben 
még nem ismerte azokat. 

Érdekes, hogy Augustinus a 341. antiochiai 
(in encaeniis) zsinatnak az utódjelölésre vonatkozó 
tilalmát nem ismeri. Ennek magyarázata az, hogy 
ezen a zsinaton keletiek voltak csak jelen, a nyugat 
teljesen hiányzott; de meg az is, hogy ezen a zsi-
naton az ariánok győztek. Később a VI. században 
ezen zsinat kánonjainak a nyugaton is nagy tekin-
télyük volt (1. Hefele C. G. I2. 505.) 

Augustinus a másik megelőző esetnél, Severus 
eseténél is, hibát talál, t. i. a nép mellőzését a püspök-
jelölésnél. Nem mondja ugyan meg, miért hiba ez, 
de nem is kellett megmondania, mert ellenkezett az 
afrikai joggal, amelynek ismeretét föltételezhette hall-
gatóinál. Sőt a következő forrásokból látni fogjuk, 
hogy ez az eljárás az egész Nyugatnak, Afrikán kívül 
Itáliának, Rómának és Hispaniának joggyakorlatával 
is ellenkezett. 

Cyprianus 67. (Härtel szerint, 3. b. 739; Migne 
szerint 68, M. P. L. 3, 1027.) levele, amely mint 37 
afrikai püspök levele ment Hispaniába Felix és 
Aelius püspökökhöz Martialis és Basilides ügyében, 
így szól : 5. «Miért is az isteni hagyomány és az 
apostoli gyakorlat alapján szorgosan be kell tartani 
és ragaszkodni kell hozzá, ami nálunk is és majd-
nem (!) az összes tartományokban betartatik, hogy a 
szentelések szabályszerű ünneplésére ahhoz a nép-

hez, amelynek elüljáróját szentelik, ugyanazon tar-
tomány legközelebbi püspökei mind összejöjjenek, 
és a püspök a nép jelenlétében választassék, amely 
az egyesek életét legteljesebben ismeri és kinek-
kinek szereplését (actum) az ő érintkezéséből föl-
ismeri. Amint látjuk, nálatok is ez történt Sabinus tár-
sunk szentelésénél, hogy a püspökség neki átadatott 
és Basilides helyébe kézföltételt nyert az egész test-
véridet tetszése (szavazása ? suffragio) és a püspökök-
nek ítélete következtében, kik tényleg jelen voltak 
és akik róla nektek levelet küldtek.» Ez a levél 
256-ból való. Hefele C. G. I2. 384. szerint a népnek 
bizonyos választói joga van (suífragium), a döntés 
(judicium) a püspököké. Cyprianusnak 55. (Härtel 
szerint, 52. Migne szerint; H. 3. b. 629; M. P. L. 3, 
768.) levele Antonianushoz, amely 251/2-ben íratott, 
Cornelius római püspök választásáról így ír : 5. «Cor-
nelius pedig püspökké lett Istennek és az ő Krisz-
tusának ítéletéből, ma jdnem az összes klerikusok 
bizonyságából, az akkor jelenlevő népnek tetszésé-
ből (szavazatából? suffragio), a régi sacerdosoknak 
és jó férfiaknak collegiumából, mielőtt ő előtte va-
laki azzá lett volna, amikor Fabianusnak helye, 
illetve Péternek helye és a papi (sacerdotalis) szék-
nek fokozata üres volt.» A régi sacerdosok alatt 
régebben szentelt idegen püspökök értendők, akik 
közül ugyanazon levél 24. pontja szerint tizenhatan 
voltak jelen (ellenben Eus. H. E. VI, 43, 9 szerint 
Novatianus, Corneliusnak ellenfele csak három dél-
itáliai püspököt tudott a maga szentelésére meg-
nyerni). Különben Cyprianus a 14. levélben (c. 4. 
Härtel 512) így ír : «mikor püspökségem kezdete óta 
elhatároztam, hogy tanácstok — érti a klérust — és 
a nép beleegyezése nélkül a magam egyéni véle-
ménye szerint semmit sem fogok tenni» ; és a 33. 
levélben ilyen tárgy gyanánt jelöli meg, kivált a 
papszenteléseket : «a klerikusok szenteléseinél, kedves 
testvérek, előbb benneteket szoktunk megkérdezni, 
és az egyesek erkölcseit s érdemeit közös tanácsban 
mérlegelni». 

íme, ez volt oka annak, hogy Augustinus nem 
helyeselhette Severus esetében a nép mellőzését 
az utódjelölésnél. Ő maga tényleg két püspököt 
hivott meg, valószínűleg a szomszéd püspököket; 
meghívta a papságot, amelynél föltűnik, hogy csak 
hét presbytere volt (ez a hetes szám aligha jelent 
állandó létszámot, amint Cornelius pápa levelében 
Fabianushoz, amely szerint a III. század közepén 
Rómának hét-hét diaconusa és subdiaconusa, ellen-
ben 46 presbytere volt); végül előzetesen nagyobb 
számban összehívta a népet. Augustinus bejelenti 
ebben a zsinatban indokolás mellett a következő 
elhatározásait: 1. Eraclius presbyter legyen az utóda. 
2. Egyelőre presbyter marad és csak Augustinus 
halála után szenteltetik püspökké. 3. Augustinus 
visszavonulhat tudományos munkásságának terére. 
4. Eraclius intézi a kormányzatot, de Augustinus 



37. szám. RELIGIO 533 

támogatja tanácsával. A nép együttesen (anélkül, 
hogy a jelenlevő püspökök, presbyterek, klerikusok 
és a nép külön-külön szólnának), szavazás nélkül, 
fölkiáltások alakjában fejezi ki hozzájárulását; és ha 
valamely pont fölött a nép nem nyilatkozik meg 
világosan, Augustinus sürgeti a világos beleegyezést. 
Az egészről jegyzőkönyv vétetik föl, amint előbb 
jegyzőkönyv vétetett föl a népnek Augustinus öt 
napra terjedő szabadságolása tekintetében adott 
beleegyezéséről is, és Augustinus a néppel a jegyző-
könyvet aláiratja. Az egészet a templomban, ahol a 
zsinat tartatott, a szent mise fejezi be, amely erre a 
szándékra ajánltatik föl. Mivel csak ez a zsinati 
okmány maradt ránk, nem tudjuk, vájjon Augus-
tinus megerősíttette-e a határozatot az érsekkel. Pos-
sidius elbeszéléséből tudjuk, hogy mikor Valerius 
Augustinust utódjául jelölte, ezt előbb a karthagói 
prímásnak bejelentette, akitől jóváhagyást kapott ; 
valamint hogy a tényleges jelölésnél Numidia prímása 
is jelen volt. Valószínű tehát, hogy Augustinus ezt 
valami alakban el nem mulasztotta, annál kevésbbé, 
mert elismerte a nicaeai zsinatot jogforrásul, amely 
a 4. kánonban elrendeli a metropolita által való 
megerősítést, (flefele C. G. I2. 382.) 

A nép részvételének hangsúlyozása tehát az 
afrikai egyházban szükségesnek látszott. Máskép volt 
a Keleten, ahol ekkor már a nép a püspökválasz-
tásoknál a háttérbe szorult. A Didascaliae aposto-
lorum fragmenta Veronensia latina (ed. Hauler. 1900. 
103.) szerint a püspököt a nép választja, eppus or-
dinetur electus ab omni populo ; hasonlóan a Constit. 
Ap. VIII, 4, 2: ordinandum esse eppum inculpatum 
in omnibus, eleetum a populo ut praestantissimum. 
(De a Canones Hipp. és az ú. n. Egyptomi Egyház-
rend már nem úgy mondják, hogy a püspök a né]) 
által, hanem hogy a népből választalik.) Nectarius 
választásáról a 381. konstantinápolyi zsinat Dama-
susnak ezt í r ja : «Nectariust az egyetemes zsinaton, 
mindenkinek egyetértésével, a császár jelenlétében, 
végül az egész népnek és az egész városnak tetszé-
sével (suffragiis) püspökké választottuk.» (Mansi III. 
586.) Mégis az ellenkezőről is hallunk. Hieronymus 
ep. 146,1 ad Evangelum í r ja : Alexandriában Marcus 
evangélistától Heraclas és Dionysius püspökökig — 
tehát a III. század közepéig — a presbyterek mindig 
egyet, akit maguk közül megválasztva magasabb 
helyre helyeztek, püspöknek neveztek, mint ahogy 
a sereg császárt választ» ; ugyanezt állítja Eutychius 
alex. patriarcha a X. században az ő Annaleseiben 
(M. P. Gr. 111, 982), de kiterjeszti egészen Alexanderig, 
Athanasius elődjéig. Valóban míg a Nyugaton a nép 
részvételét erősen hangsúlyozzák, addig a nicaeai 
zsinat 4. kánona, mely a püspökválasztásról szól, a 
népről hallgat (Hef. C. G. I. 381); a laodiceai zsinat 
12. kánona hallgat a népről, a 13. pedig a nép rész-
vételét egyenesen kizárni látszik (u. o. 759.). Végül 
az ancyrai (314.) zsinat 18. kánona, az antiochiainak 

(341.) 18. kánona és 37. (35.) apostoli kánon oly ese-
tekről intézkednek, amelyeknél a nép nem akarja 
elfogadni megválasztott püspökét. Hefele C. G. I. 
237. k. ezt Van Espen nyomán úgy magyarázza, hogy 
ezeket a püspököket a nép többsége választotta 
ugyan, de egyes bujtogatok fejtették ki az ellenállást. 
Achelis, Das Christentum in den ersten drei Jahr-
hunderten, 1912. II. 200., nézetem szerint sokkal he-
lyesebben magyarázza ezeket a kánonokat úgy, hogy 
a püspököt megyéjétől távol választották és szentel-
ték és a nép közben-közben utólag ellenállt; a zsi-
natoknak nincsen szavuk a nép jogának védelmére.1 

Zubriczki] Aladár dr. 

A keleti kath. egyház válsága Magyar-
országon? 

Ilyen értelemben beszélhetünk, ba nem is állunk 
még egészen befejezett tények előtt, a hazai román 
gör. kath. egyházról. 

Ezen sorok célja nem ijesztgetés akar lenni, 
nem fest ördögöt a falra semmiféle mellékes célzat-
tal : szándéka tisztán információval szolgálni ezen 
folyóirat mélyen tisztelt olvasóinak bizonyos olyT 

eseményekről, melyekről tudomást vennünk kell, ha 
még oly nehéz is bizonyos dolgokban helyes isme-
retre s elfogulatlan Ítélőképességre szert tenni. 

Valamikor (1909. év elején) olvastuk a «Religio»-
ban a hazai egyesült keleti egyház küzdelmeiről a 
nem-egyesültekkel a XVIII. században. Küzdelmekről, 
melyekben botokkal, baltákkal, véres kardokkal har-
coltak, melyekben fanatikus barátok egész Erdélyt 
bejárva, álihlettől ragyogó képpel izgatták a töme-
geket az igaz kath. anyaszentegyház ellen ; ezen 
tömegek aztán vad dühhel templomokat mocskoltak 
be, egyesült papok által keresztelt gyermekeket új ra 
kereszteltek, tetemeket ástak ki s újra temetlek. 

Ha a tettlegességnek nem is, de a hangulatok-
nak ilyen fokával találkozunk ma a gör. kel. és gör. 
kath. román egyházak egymáshoz való viszonyában. 

Keletkezett pedig ezen áldatlan állapot a hazánk-
ban létesített új, ú. n. «magyar» gör. kath. püspök-
ség nyomán feltámadt zűrzavar által. Nem szándé-
kunk ezen intézmény birálgatása, annak feszegetése, 
vájjon politikai színezet nélkül meg lehetett volna-e 
csinálni az új püspökséget. Hisz véleményem szerint 
egyházi szempontból épen semmi különöset nem 
jelent az új püspökség, mindössze egy püspökséggel 
többet Magyarországon. Akkor jelentett volna sokat, 
ha az egyszersmind a magyar liturgikus nyelv győ-
zelmét is jelentette volna. Ám tudjuk, hogy ezen a 

1 Achelis illető helyén csak az arlesi zsinat 14. kánonára 
vonatkozó hivatkozást nem értem, mert az arlesi zsinatnak 
14. kánona egészen másról szól és ezen zsinatnak egyetlen 
kánona sem szól tárgyunkról. 

3 Közöljük e cikket a hangulat megismertetése okáért. 
Szeri;, 
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téren egy újabb vétóval, az egyházi liturgikus jog 
egy újabb érvényesülésével állunk szemben. Most 
már föltéve, hogy mindenféle abuzusok szándéka 
ki van zárva, az eredmény annyi, hogy az eddigi 
liturgikus nyelvekről egy másikra fognak átmenni, 
az extralitnrgikus dolgokban épp úgy, mint eddig, 
használtatni fog a magyar nyelv, illetve az új püs-
pökség nem magyar nyelvű népénél a nép nyelve. 
Ez eddig is megvolt. Egyházi tekintetben tehát 
nagyobb változásról, mint egy új püspökségről, mint 
ilyenről, beszélni nem fogunk. 

Hanem igen is tulajdonítanak a dolognak mind-
két részről nagy politikai jelentőséget. 

Egyfelől örülnek azon, hogy ime egy csomó 
község, melynek népe eddig ú. n. nemzetiségi, ruthén 
és román egyházi fennhatóság alatt állva, hasonló 
származású papok lelki vezetésére bizva, az elolá-
hosítás vagy eloroszosítás veszélyének volt kitéve (ha 
ugyan ilyesmi felől valaki komolyan aggódhatott),1 

ma meg van mentve a magyarságnak! Másrész-
ről azt mondják (hangsúlyozzuk, mi csak referálunk, 
nem beszélünk egyik vélemény nevében sem, még 
kevésbbé akarunk e folyóirat hasábjain politikát 
űzni), ismerjük a magyar nemzeti állam jövendőbeli 
kiepítésére, a 30 millió magyar néhány évtized alatt 
leendő megteremtésére szolgáló theoriákat; látjuk az 
ú. n. nemzetiségi törvénynek immár közel fél-
századon át történt negligálását, megszegését, ismer-
jük az állam iskolapolitikájának az Apppoyi-féle 
iskola-törvényig történt fejlődését, mely törvény szi-
gorúan előírja, miként kell a nem magyar nyelvű 
iskoláknak mindenekfölött odatörekedni, hogy a hat 
elemi osztályt végzett gyermekek már magyarul be-
szélni s írni-olvasni alaposan tudjanak.2 Miután az 
állam látta, hogy még így sem sikerült a nemzeti-
ségek lelkéhez férni s azt átalakítani, már az egyház 
terére lép át. Kiviszi, hogy alapíttatik ú. n. «magyar» 
püspökség, melyben a nem magyar nyelvű népnek 
is azon a cimen, hogy már az iskolából kell tudnia 
magyarul, ezen a nyelven fognak prédikálni; e püs-
pökség határait mind tovább és tovább fogják kiter-
jeszteni, míg végre az összes gör. kath. egyházak 
ilyen püspökségekkel fognak birni s ime az egyház, 
mely a nyelvek és népek szabadságának anyja, ez 
lett azok megölője, mint eszköz a politika kezében.3 

Ezt mondják más részről. 
Tényleg, politikai színezetet a dolognak épen 

azok adtak, kik az ú j püspökség legnagyobb moz-
gatói voltak. Avagy miért nevezte volna a volt mi-
niszterelnök Khuen-Héderváry gróf az új püspökséget 
kormányzása legszebb eredményének? Miért küldtek 

1 Pedig ilyesvalamire mutatnak a Deaku, Popu stb. ma 
már román nevek ; kétségtelen ugyanis, hogy ezek valaha 
Deák, Pap stb. voltak. Szerk. 

2 Az állam nyelvének az ismeretéről van szó, amit min-
denüti honpolgári kötelességnek tartanak. Szerk. 

3 Ugy-e túlzó egy gondolat ez ? Szerk. 

memorandumot a pápához még a debreceni kálvi-
nisták is, kik ma nem ajánlanak meg semmit az új 
püspökség székhelyéért? Miért vettek be az új püs-
pökségbe tiszta román egyházközségeket is? 

Ez mind politikára vall. Vagy jobban mond juk : 
megengedi az ellenfélnek, a kath. egyház ellensé-
geinek, hogy ilyen szempontból fogják fel a dolgot. 

Csúnya dolog a politika. A nemzetiségi elv, ki-
zárólagosságában, pogány elv. Igaz ugyan, hogy mo-
ralistáink, kik azzal foglalkoznak (Cathrein, Schindler), 
csak arról az oldalról mutatják be pogány mivoltát, 
midőn fennálló állami rend, illetve történelmi ala-
kulatok ellen tör ; nem azon oldalról is, midőn Len-
gyelországban az erőszakos elporoszositás művét 
hajt ja végre. Ez szintén nem keresztény dolog, mit 
a következők megértésénél szemmel kell tartanunk. 
A másik az, hogy nem várhatjuk a mai keresztény-
ellenes szellemben nevelt intelligenciától, milyen a 
románoké is, hogy a politikában szigorúan a keresz-
tény erkölcstannak a nemzetiségi elvre vonatkozó 
nézetei szerint gondolkodjék s ne tekintse azon elvet 
kizárólagosnak. 

II. 

Most lássuk magukat az eseményeket. 
Nemrég, úgy 3—4 évvel ezelőtt még, a román 

kath. egyház védői ezzel érveltek a nem egyesültek-
kel szemben : látjátok, itt van az állam magyarosító 
poli t ikája! Görögkeleti magyar egyházat akármikor 
csinálhatnak s az elnyelhet benneteket; nekünk azon-
ban van pápánk, ki soha sem fogja megengedni az 
egyház politikai eszközzé való lealacsonyitását. S ime, 
nemsokára maga a római pápa ad ki egy bullát, 
melyben sajátkezüleg megcáfolni látszik azt, amit 
hivei azelőtt állítottak.1 Tény, hogy az egész ügyben 
a románok reménye a római pápában volt s mikor 
megjelent a bulla, azok kerültek legnehezebb hely-
zetbe, kik legjobban hirdették a pápában való bizo-
dalmat. Egyszerre mindenki elnémult. De szóhoz 
jutottak a görögkeletiek. Nagyhangon kiabálni kezd-
ték, hogy ime, a pápa a mi ellenségünk, az esküdött 
össze ellenségeinkkel, a pápaság, mely mindig a 
hatalmasokkal paktál a gyengék elnyomására. (Nem 
hiányzott a mostani pápaválasztásnál előfordult 
veto-historia felemlítése sem, annak illusztrálására, 
hogy ime, Őszentsége mennyire le van kötelezve a ma-
gyar királynak, kinek trónját köszönheti !) 

Rögtön megkezdődött a munka ! Először csak 
általánosságban izgattak Róma s a kath. egyház ellen, 
aztán mind kifejezettebben kezdték hirdetni: vissza 
az ősi egyházba! Vim vi repellere licet, hirdette az 
egyik, törjük szét a pecséteket! (e kifejezés a romá-
nok egyesülési okmányában fordul elő) kiáltotta ki 
a mások s így tovább, a román nemzetiségi párt 

1 Az a baj, ha a pápára is ráfogják az avatatlanok, hogy 
kicsinyes politikai indokok után indul. Szerk. 
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hivatalos lapja, a «Românul» s vele együtt az egész 
orthodox kézen levő román sajtó következetesen, 
egy félév óta, minden számban hoz valamit : vagy 
vezércikket, vagy a megtartott népgyűlésekről szóló 
ismertetést vagy más közleményt, melynek refrénje 
az : vissza az ősi nemzeti egyházba ! Az eszmét bevit-
ték magába a népbe, a néplapok által. Követelik 
Romániában a kath. egyház üldözését; vitatják, hogy 
a gör.-kel. egyház a «Szervezeti szabályzatban» biz-
tosított autonomiája révén jobban van megóva ilyen 
«merényletektől». Eleinte meggyanúsították a g. kath. 
püspököket, hogy azok paktálva a kormánnyal, el-
árulták az ügyet; perfidiájukban odáig mennek, hogy 
Balázsfalvárói keltezett cikkekben kezdtek a hiteha-
gyásra provokálni. 

Maguk az egyesültek eleinte mintegy azt sem 
tudták, mihez fogjanak. Mikor az eucharisztikus kon-
gresszusra folytak az előkészületek s a balázsfalvi 
szeminárium tanárai, köztük a buzgó Rusu Sándor 
dr.-ral, kiadták a jelszót: készülődni minél méltóbb 
részvételre, egy nappal r á j ö t t a hivatalos kommüniké : 
tekintettel az egyházban uralkodó nyomott hangulatra, 
nincs kilátásunk méltókép leendő részvételre s ezért 
tisztán a hivatalos képviseltetésre szorítkozunk ! 
Majd közölték az aktákat, melyekből kitűnik, hogy 
az uj püspökséggel szemben mily állást foglaltak el 
a kötelességüket teljesítő főpapok. Ezek természete-
sen nem elégítették ki a túlzókat, kik azt szerették 
volna, hogy a főpapok rugtak-haraptak légyen annak 
idején. 

A végén is kitört a nyílt harc! Az ellentábor 
a «Românul»-ban cikket tett közzé, balázsfalvi kel-
tezéssel, «Jöjjetek apostolok» címén, melyben lefestve 
azt, mily nagy veszély a románságra a g. kath. egy-
ház, ezzel a felhívással fejezi be : jöjjetek, bármily 
vallás apostolai, jöjjetek s szabadítsatok meg minket 
ettől az egyháztól . . . Az egyesültek természetesen 
protestáltak ilyen fogás ellen, sőt esetleges egyházi 
rendeletre is hivatkoztak, mely az illető lap olvasását 
eltiltsa ; erre nemzetiségi oldalról még jobban el-
mérgesítették az ügyet, felléptettek neves g. kath. 
világiakat, kik cikkeikben azt vitatják, hogy világi 
elemben tényleg fennáll az irányzat, mely a Rómá-
val kötött szerződés «pecséteit» feltörendőknek véli. 
így maradt a gör. kath. egyház tisztán magával a 
papságával a maga oldalán, ámbár annak a hangu-
latát is nagyon befolyásolta a sok rágalom, piszko-
lódás, hisz tudni kell, hogy román nemzetiségi lapok-
ban görögkatholikus papok nevében azt is világgá 
eresztették, hogy ezentúl a pápát ne említsék többé 
a szentmisénél. Az a bizonyos, trágár viccből ismert 
«alászolgája pápa úr!» mondás pedig szájról-szájra 
j á r ja s ismerünk azelőtt jó katholikus házakat, hol 
a pápa képe lekerült a falról — a lomtárba ! 

A harc dul úton - útfélen, lapokban és magán 
szóváltásokban, nép és intelligencia között, az érzel-
mek vegyesek, a szenvedélyek borzasztók, egy bizo-

nyos: megtörve nem, de megfogyva fog a g. kath. 
egzház ebből a harcból kikerülni ! Mert csak jöj jön 
el az elválasztott egyházközségek átadása, majd 
akkor lesz az izgatásnak kézzelfogható anyaga, akkor 
lesznek a döntő lépések. Fáj a szive az embernek, 
látva az egyház ily tragikumát, mely oly oldalról 
jön, hol nem az «eccraissez»-t kurjongatják az egy-
ház javát ajkaikon hordó államférfiak. 

B. M. dr. 

A «Mint ha» bölcselete. (ív.) 
14. Az anyag és érzéki képzetvilágunk. E cim 

alatt mondja el Vaihinger legmerészebben, mit gon-
dol az anyagról, mit érzeteinkről, érzeteinken fel-
épülő fogalmainkról és végül tudományos rendsze-
reinkről ? Berkeley, Bergmann és egyéb idealista 
irányú bölcselők nyomán kimondja, hogy sem anyag, 
sem állag (substantia) nem létezik. Viszont elfogad 
valamit, ami nekünk olyan benyomásokat nyújt, 
mint ha anyag volna. A modern fizikát is segítségül 
hívja, amennyiben ez is mindent erőműveletekre 
old föl. 

De ha az anyag fogalma fiktiv is, mégis a leg-
jobb szolgálatokat teljesíti. Tehát nem szabad a fo-
galmat Berkeley módjára elvetni. Miért ? «Die logisch 
widerspruchsvollen Begriffe sind die wertvollsten.» 
«Mert a legellentmondóbb fogalmak a leghasznosab-
bak.» Ha a logikát és a tudományt ellenmondás nél-
küli fogalmakból akarnók összeróni, akkor nem is 
volna tudományunk. Hiszen összes fogalmaink lelki 
képletek, amelyek ugyan csak a megértés ábrándját 
ébresztik föl bennünk, mégis lehetségessé teszik a 
valóságos világban való gyakorlati tájékozódást is. 

«Csak azt ne higyjük, hogy képzetvilágunk a 
valóságnak képe-mása. Csak szimbólum, eszköz az 
és mégis a valóságban eligazít. A tudománynak az a 
célja, hogy ezt a szimbólum-rendszert egyre hasz-
nosabbá tegye. De azért az mindig csak szimbólum 
marad. Nincs azonosság a lét és a gondolat között! 
A «világ» is csak az elgondolás eszköze! Azért a 
képzetvilág (mivel csak eszköz valamire) nem is lehet 
a gondolkodás végső célja. A gondolkodás végső 
célja a cselekvés, még pedig az erkölcsi cselekvés.» 

És miért nem ismerjük mi meg azt, ami az 
anyagnak is az alapját képezi? Vaihinger szerint nem 
azért, mivel az az ismeretlen a gondolkodás határain 
túl esik, hanem azért, mert az a gondolkodás, a meg-
értés küszöbén alul esik. A létet a változhatatlan 
egymásra következés és együttlevés alakjában ismer-
hetjük, tudhatjuk (wissbar), de meg nem érthetjük 
(begreiibar). Megérteni ugyanis annyit tesz, mint egy 
ismeretlen valamit egy más ismettre visszavezetni ; ez 
azonban a létnél nem lehetséges. 

A létet pedig az érzés és a mozgás alakjában 
tudjuk. Idegérzés és idegmozgás a két ellentétes sarok. 
A kettő közé szövi a lélek az ő képzetvilágát. Men-
nél finomabb az idegrendszer, annál gazdagabb kép-
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zeteink szövete is és annál jobban közvetít. A tudo-
mány pedig azt a finom lelki szövetet a tárgyi vi-
lágra, tehát a folyamatokra és az együttlét viszo-
nyaira alkalmazza. Csak az a baj, hogy ebből sok-
szor öncélt csinál, valóságos luxust űz. Az igazi 
tudománynak két célja van : 1. meg kell állapítania 
az egymásra következés és az együttlét viszonyait, 
2. a fogalmakat, amelyekkel mi a valóságot behálóz-
zuk, egyre pontosabbakká, kell tennie. A tudo-
mány, a biztos tudás azonban csak amaz együttlét 
és egymásra következés megállapításában van. Ennek 
a ténynek Ítéletbe való foglalása már hamis, mert az 
ítélet alanyra, állítmányra, főnévre és igére; dologra 
és tulajdonságaira; okra és okozatra bontja föl a 
valóságot. Bár tehát ama folyamatosságok kifejezése 
diskurziv gondolkodás nélkül nem lehetséges, de 
másrészt elavult álláspont V. szerint a gondolatot 
valóság számba venni. A logikai kategóriák, ezek a 
fiktiv alakzatok, teszik lehetetlenné magának a való-
ságnak tudását. Ezek keltenek helytelen látszatot, 
mintha az eszköz azonos volna magával a tárggyal. 
A mi egész gondolatvilágunk mechanizmusa csak 
segédeszköz, csak állvány, amelyet le kell bontanunk, 
el kell távolítanunk, ha a helyes fölismerésre elju-
tottunk. És mi az a helyes fölismerés ? Hogy a való-
ság csak viszonyai az érzetek együttlételének és egy-
másra következésének; minden csak érzet és ideg-
mozgás; és a kettő között van a lélek művésziesen 
összeszőtt hálója, amelyet az érzet és a mozgás 
két sarka közé vet, hogy a két idegműködés között 
egyre gazdagabb, célszerűbb és könnyebb közvetítő 
legyen. 

15. Az atom, a parány is fikció. Bármily hasznos 
szolgálatokat tegyen is a mathematikai fizikának, 
azért mégis csak fikció. Inkább tekintélyekre hivat-
kozik V., mint igazi bizonyítékokra. 

16. A mechanikának és a mathematikai fiziká-
nak fogalmai is, mint pld. a merev vonal, az alpha test. 
(amely az abszolút térnek mozdulatlan középpontja), 
a távolba hatás, az erők mind, tiszta fikciók. Ezek 
ugyan a számításoknál helyes fogantyűt, ügyes kiin-
dulást nyújtanak, de azért csak kisegítő eszközök és 
nem valóság! Egyébként az egész mathematika csak 
az ész műfogása; a valóságról semmiféle felvilágo-
sítást nem nyújt. Azért az is nem öncél, hanem csak 
módszer és segédeszköz arra, hogy a valóságon 
valamiféle számításokat tehessünk. A mathematika 
ugyanis úgy képzeli el a dolgokat, mintha csak tér-
ben volnának és ott mozognának. De a mozgás is 
(amint azt már az eleaiak bebizonyították) csak 
fikció. A mozgás fikciója pedig arra szolgál, hogy az 
objektiv változásokat, amelyek számunkra pusztán 
érzetváltozások, rendszeres szisztémába összefoglal-
juk. De hogy ez a téri mozgásrendszer csak fikció, 
azt úgy a mozgásfogalomnak, mint a tér fogalmának 
belső ellentmondása nyilvánvalóvá teszi. 

Fikció továbbá mindaz, ami elé az «abszolút» 

jelzőt tesszük: pld. abszolút (vagy végtelen) tér, moz-
gás, tökéletesség, akarat. 

17. A magában való dolog (Ding an sich), amint 
V. már többször érintette, szintén fikció. Úgy jön 
pedig létre, hogy a dolog, a tulajdonság és az okság 
törzsfogalmait (kategóriáit) az utolsóra, a lényeges 
valóságra alkalmazzuk. De ha minden törzsfogalom 
csak alanyi értékkel bír, akkor a «dolog» törzsfo-
galma sem alkalmazható az igazi valóságra. A törzs-
fogalmak csak a diskursiv gondolkodás keretein belül 
használhatók föl; csak itt van értelmük és jogosult-
ságuk, itt indítják meg magukat a logikai műveleteket. 
Csak a mi képzetvilágunkban vannak dolgok; itt 
vannak okozatos dolgok; a valóság világában üres 
héj e fogalmak. 

A valóságban pedig csak érzetek vannak, illetve 
ezek együttléte és egymásra következése. Ha azonban 
a valóság világát fogalmaink körébe akarjuk föl-
emelni, akkor azt úgy tekinthetjük, mint ha itt dol-
gok is volnának, amelyek reánk hatnak és bennünk 
a világnak képzetét létrehozzák. 

18. A legutolsó és legmagasabb fikció az Abszo-
lútum fikciója, amely úgy jön létre, hogy a magában 
való dolgot a végtelenség tulajdonságával ruházzuk föl 
és azt vagy abszolut állag vagy abszolút erő alakjában 
szemléljük. Ha úgy képzeljük el, mint a dolgok 
fölött, vagy a dolgok mellett levő dolgot, akkor a 
dolog ellentmondásaiba esik. Ha pedig mint erőt 
tekintjük, akkor megint az erő ellentmondásaira 
bukkanunk. Mi mindenütt csak véges és viszonyla-
gos dolgokra akadunk. Mi mindenütt a jelenségek-
nek csak változhatatlan viszonyait és törvényeit lá t juk; 
minden egyéb alanyi járulék. A világnak alanyra és 
tárgyra való kettéhasítása ősi fikció. Abszolutum, 
magában való dolog, alany, tárgy mind csak ábránd. 
Csak érzetek vannak igazában és ezekből az érze-
tekből építjük föl alanyi világunkat, fikcióinkat. De 
ha elméletileg az Abszolutum fikció, gyakorlatilag 
megbecsülhetetlen hatással van. 

Ezzel befutottuk a fikciók világát. Ha magunkba 
mélyedünk és elgondoljuk, mi hát ez a világ? mi 
az é n ? mi a jelenség? mi a dolog? mi az erő? mi 
az anyag? mi a cél? mi az okság? mi a remény? 
mi az erény? mi az Isten? a felelet: mindez csak 
fikció ! 

Élek egy világban, amelynek teremtője, látója, 
csak én vagyok. Egy más csillagon, más levegőben, 
más égbolt alatt ugyanaz az ősi valóság más érze-
teket ébreszt és az érzetek más alanyi világot, más 
délibábos képeket fakasztanak ki az alanyból. És 
ezeken a sugarakból szőtt érzetelemeken más jog, 
más erkölcs, más társadalom sarjadzik. A világ az 
én képzetem, Schopenhauer e mondásának bölcselete 
Vaihinger egész tanítása. Amit Schopenhauer költői 
tekintete kinézett a világból, azt Vaihinger nagy 
logikai és ismeretelméleti erőlködéssel iparkodik 
bebizonyítani. 
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IV. A tudományos fikciók logikai elmélete. 

A fikciók célja a gondolkodás megsegítése a 
valóság megközelítésében. A valóságot vagy közvetet-
lenül, vagy pedig kerülő úton érhetjük el. Ivözvetet-
lenül előre haladnak az indukció, a dedukció és 
hipotézis; közvetve, megkerüléssel a fikció. Az in-
dukció a leiró természettudományok módszere; a 
fikció pedig az exakt matematikai, az erkölcsi és a 
politikai tudományoké. Az utóbbiak célja ugyanis 
nem elméleti (theoretikus) átértés, hanem az oksági 
viszonyoknak megállapítása, ami hü és pontos 
megfigyelés, illetve tárgyszerű vázolás útján lehetsé-
ges. A dedukció összefügg az indukcióval és ez is 
valamint az axióma és a hipotézis a valóságot törek-
szik kifejezni. Erre már a fikció nem irányul. 

A tudomány a fikciót vagy abban a tudatban 
használja, hogy az csak ideiglenes kisegítő eszköz, vagy 
pedig, hogy azok csak a logikai érintkezést létesitik. 
Az előbbi a félfikciókra vonatkozik (tehát, amelyék 
csak a valósággal ellenkeznek, de önmagukban ellent-
mondást nem tartalmaznak); az utóbbi inkább az 
igazi fikciókra áll (amelyek magukban is ellentmon-
dással birnak). Az előbbiek idővel kiesnek, az utób-
biak pedig a számítás után fölöslegesek. Az előbbiek 
«tudatos hibák» ; az utóbbiak «tudatos tévedések.» 
Azok gyakorlati, emezek elméleti célt szolgálnak. 
Azok módszertani, ezek ismeretelméleti indító okokra 
vezethetők vissza. Azok az adott helyére gondoltat 
tesznek ; ezek az adott helyét lehetetlennel pótolják. 
Amazok megkerülik a valóságot; emezek teljesen 
elhagyják a valóság talaját. 

Ezeket a fikciókat meg kell azonban különböz-
tetni az esztétikaiaktól, a figmentumoktól, valamint 
a vallási mithoszoktól. 

A mithologiai fikciók a transcendentális világra 
vonatkoznak, Ítéleteket nyújtanak, amelyekben azon-
ban semmi igazi tartalom, valóság nem foglaltatik. 

Az esztétikai fikciók körébe tartoznak a hason-
latok, képek, személyesítések, allegóriák és minden-
féle eszményiesítő kifejezésmódok. Az esztétikai fik-
ciók egyébként ugyanazon elemi lelki folyamatok 
eredményei, mint a tudományos fikciók. Céljuk pedig 
bizonyos fölemelő, magasztos érzések fölébresztése. 
Mint a tudományos fikciók, úgy az esztétikaiak 
is csak eszközök (és nem öncél) bizonyos magasabb 
cél elérésére. Jogosultságukat gyakorlati hasznuk iga-
zolják. Csak azon tudományos és esztétikai fikciók 
bírnak jelentőséggel, amelyek céljukat a legrövidebb 
úton és a legszebben érik el. 

A tudományos fikció célja — mint már V. any-
nyiszor hangsúlyozta — a valóság megragadása és 
fölszámolása gyakorlati célból. Az esztétikaiaké pedig 
nemes érzések fölgerjesztése. Úgy a valóságot, mint 
a nemes érzéseket többféle úton-módon érhetjük el 
és ép azért sem amott, sem emitt nem vagyunk 
állandó és megmásíthatatlan formákhoz, kifejezés-

módokhoz kötve. Úgy a képzetvilágunk, mint esztétikai 
segédeszközeink mozgékonyak, változásnak bővülés-
nek engednek,sőt egyénenkint is több-kevesebb eltérést 
mutatnak. Ep azért ítéleteink, fogalmaink nem me-
revek, sem nem örök jellegűek, hanem változásnak 
vannak alávetve. 

Az ember a különféle igényekhez alkalmazza 
képzeteit, gondolatait ; a különféle szükségletek szerint 
állítja össze azokat a fogalmakat, amelyek segélyé-
vel a valósághoz közelebb férhet. Amint eszközeinket 
a körülményekhez illesztjük, ép úgy képzetvilágunkat 
is a körülmények szerint változtatjuk. Azoknak tehát 
független belső értékük és igazságuk nincs. 

Vaihinger ezen a helyen élesíti ki legjobban azt 
a nézetét, hogy szellemi életünk világa teljesen alanyi, 
teljesen viszonylagos, nincs benne semmi tárgyilagos 
és föltétlen igazság. Ha látjuk, lia szemléljük is az 
eleven valóságot és ha szemléletünk tárgyilagos, 
helyes és valószerű is, mégis mihelyt benyomásain-
kat ítéletbe foglaljuk, már megváltoztatjuk a ténye-
ket. Igazat ad a régi kételkedőnek : a tökéletes bölcs-
nek hallgatnia kell. A néma szemlélet, a hallgató 
megfigyelés, amely ment a diskursiv gondolkodás 
alanyi hamisításaitól, vezet el bennünket a valóság 
mélységeibe. Das letzte und höchste Ziel der Wis-
senschaft besteht dann auch darin, ohne die stö-
renden Einschiebe des diskursiven Denkens alles 
Weltgeschehen in eine absolute Anschaulichkeit zu 
bringen. Das anschauende Wissen der Weltvorgänge 
und ihres unabänderlichen Zusammenhanges ist das 
Ziel der Wissenschaft, und alle logische Denkbe-
wegung hat nur den Zweck, die Erreichung dieses 
Zieles zu ermöglichen. Darum denk man sich auch 
Gott und die Götter ohne diskursives Denken in 
einem blossen Schauen. 

Ez az eredmény azonban ne szomorítson el. Bár 
csak a tiszta szemlélet tárja föl a valóság titkait és 
fogalmaink inkább az alkotó képzelet termékei, mégis 
célszerűek és ez a célszerűség kölcsönöz nekik jelen-
tőséget. Emberi tökéletlenségünk az oka, hogy úgy 
a társadalmi, mint az esztétikai, az erkölcsi és az ér-
telmi életünk ily fikciókon épül föl és azok segé-
lyével nemesedik, tökéletesedik. Csalódás és igazság 
egymással rokonságba lépnek ; a magasabb élet pedig 
nemes csalódásokból szövődik ki. 

2. Sokan a fikciót a föltevéssel (hipotézis) 
azonosítják, pedig a kettő között lényeges különbség 
van. A föltevés azzal az igénnyel lép föl, hogy a 
valóság alakulását, történését visszatükrözze. Számít 
tehát az igazolásra is. Reméli, hogy a további ese-
mények föltevését majd megerősítik. Ilyen reménye 
van pld. a fejlődés elméletének. A fikció erre nem 
számít. Nem mondja, hogy a valóságot magát akarja 
visszatükrözni ; csak arra törekszik, hogy a valóságon 
bizonyos számításokat eszközölhessen és azt valami-
kép megközelítse. Pld. Goethe ősállat-féle fikcióját 
azért gondolta ki, hogy az állatokat más rendszer 
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szerint osztályozza. De Goethe fikciója előkészítette 
Darwin leszármazási elméletét. 

A föltevés és fikció minőségileg különböznek. 
A föltevést mindaddig kipróbáljuk, amig végre vég-
legcsen be nem igazolódik; a fikció azonban csak 
megkerüli a dolgot s ha végre sikert értünk, azt el-
vetjük. Egy rossz föltevés lehet esetleg egy jó fikció, 
amennyiben nyerünk valamit a gyakorlati élet szá-
mára. 

A föltevés továbbá elméleti céllal bir. Az adott 
eseteket összefüggésbe hozza, a hézagokat kitölti, a 
változhatatlant megállapítja. A fikció célja gyakorlati. 
Nem nyújt olyan értelemben tudást, mint a föltevés. 
Míg a föltevés igazi tudást nyújt, t. i. megváltozha-
tatlan viszonyokat szögez le, a fikció oksági törzsfo-
galmak segélyével csak látszólagos ismeretet ad, mert 
a változhatatlan egymásra következésnek ok és oko-
zati összefüggésbe való illesztése csak illúzió. A föl-
tevés tényleg fölvilágosítólag hat ; a fikció csak elkáp-
ráztat. Trikríl József dr. 

A Szentszék döntése a papi pályára való 
hivatásról. (ii.) 

2. De nézzük most miben áll a papi pályára 
való hivatás? 

A határozmány harmadik pontjából következik : 
1. hogy a fölszentelendőknek helyes szándékuknak 
kell lenniök ; 2. hogy alkalmasoknak kell lenniök 
erre a pályára: arra a) a természet és a kegyelem 
szükséges javait kell birniok; b) megfelelő tudomá-
nyos ismeretekkel kell rendelkezniük; c) azután olyas 
életszentséggel kell birniok, hogy alapos reményt 
nyújtsanak, hogy derék jó papok lesznek. 

Nem mondja azonban a szentszéki döntés, hogy 
ezekben áll fogalmilag s alakilag a papi pályára való 
hivatás. Csak azt mondja ugyanis: «nihil plus requiri» 
és nem mondja, «consistere in illis». Tehát szabadon 
hagyja a kérdést, mint eddig is volt, miben áll a papi 
pályára való hivatás. Mindenki tehát tarthatja a maga 
tanát, kivéve azokat, akik azt állítanák, amit a má-
sodik pontban különösen helytelenített. 

Mindazonáltal ha nem is közvetlenül s alakilag, 
de mégis közvetve és következésileg a pápai határoz-
mány megmondja, miben áll hát alakilag s saját 
fogalma szerint a papi pályára való hivatás. 

Először is azt mondja a szentszéki döntés, hogy 
a papi pályára helyes intenció szükséges. Helyes in-
tenciót azonban senki sem tehet a papi pályára 
a Szentlélek kegyelme nélkül. Hittétel ugyanis, hogy 
az ember az Isten kegyelme nélkül semmi természet-
feletti jócselekedetre sem képes, üdvösségeset még 
gondolni sem képes. Azon helyes intenció azonban, 
amelyről itt szó van, természetfölötti jó cselekedet. 
Hogy jó cselekedet azon helyes szándék, világos. 
Hogy az természetfölöti cselekedet, szintén világos, 
mivel az egész papirend természetfölötti viszonyba 

fűz bennünket az Istenhez. Senki sem ismerheti ezt 
a viszonyt, senki sem vágyódhat ezen viszony eléré-
sére természetes erejéből. A kegyelemnek kell közbe 
lépnie. 

Tudjuk azonban a dogmatikából, hogy a Szent-
lélek kegyelme, mellyel itt és itt valamelyes termé-
szetfölötti cselekedetre mozdít, a Szentlélek munkáló 
kegyelme. Ismét tudjuk a dogmatikából, hogy a mun-
káló kegyelem az értelem megvilágításában és az 
akarat sugalmazásában áll azon természetfölötti jó-
cselekedetet illetőleg, amelyre épen a Szentlélek az 
embert hajlítani akarja. Következik tehát, hogy a he-
lyes szándék megtevését meg kellett a Szentlélek 
azon sugalmazásának s megvilágításának előznie, 
mellyel az illető látja a papi rend méltóságát, célját; 
látja, hogy ez a pálya neki jobb, sőt hogy néha 
szükséges is az életszentség, s ezzel lelke üdvösségé-
nek elérésére; hogy ezen a pályán kívül mind itt 
a földön, mind a más világon boldogtalan lenne 
stb. Vágya támad, hogy ezt a pályát válassza s hogy 
magát fölszenteltesse. 

Hivni pedig akkor mondunk valamit, mikor 
valakit megszólítunk, hogy jöjjön ide és ide. Mi-
kor pedig az illető megértette, hogy jöjjön ide és ide, 
azt mondjuk, hogy az illető híva van. A hívás fogalma 
tehát annak a megértésében áll, hogy jöjjön ide és 
ide, tegye ezt és ezt stb. 

Alkalmazzuk most a hívás fogalmát a fönteb-
biekre. Tehát mikor valaki megértette a papi pálya 
méltóságát, célját, az egyház kívánatait stb., hogy neki, 
lelkiüdvösségre egyedül ez a pálya a jó, hasznos, sőt 
szükséges, mikor annak elérésére benne vágy támad 
és azt a vágyat érzi s felfogja, azt mondjuk, hogy az 
illető híva van a papi pályára. Megérti ugyanis, hogy 
neki a papi pályára mennie kell. A papi pályára 
való hivás tehát annak a megértésében és azután 
való vágyban van. De ennek a megértése és az utána 
való vágy, mint az előbbiekből világos, a Szentlélek 
sugalmazása és megvilágítása, mely a Szentléleknek 
egészen ép olyan természetű kegyelme, mint a többi 
munkáló kegyelem, mely a legegyszerűbb természet-
feletti jócselekedet akarására is szükséges. Ez egy 
egyszerű munkáló kegyelme a Szentléleknek, azzal 
az esetleges különbséggel a többi munkáló kegyelem-
től, hogy míg másokat a megtérésre mindenki ki-
vétel nélkül kap, azon munkáló kegyelmet, mellyel 
az embert a Szentlélek a papi pályára hivja, nem 
mindenki kapja meg. Azok kapják meg ugyanis, kik 
meg tudják érteni, hogy nekik a papi pálya az egye-
düli jó, hasznos, megfelelő saját tökéletességükre, sőt 
lelkiüdvösségükre és a mások üdvösségérc. Aki ezt 
meg tudta érteni, az hivatva van a Szentlélektől 
a papi pályára, különben nem tudna soha helyes 
intenciót csinálni. 

Egy kis eszmefuttatás után tehát mondhatjuk, 
hogy a Szentszék döntésében, ha nem is közvetlenül, 
de legalább is közvetve, ha nem is alakilag, de leg-
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alább is ereileg benne van azon egy mondatában, 
hogy a papi pályára «rectam intentionem requiri», 
hogy a papi pályára való hivatás a Szentlélek azon 
egyszerű, minden csnda nélküli megvilágításában 
és sugalmazásában van a papi pályára, mely nélkül 
senki azon helyes szándékot nem teheti, amelyet 
épen az Isten és az egyház megkíván. 

3. Mire van most a hivatottnak a püspökkel 
szemben joga '? 

A szenlszéki határozat első pontjából következik, 
hogy semmire sem. A Szentlélek ugyanis nem tesz 
semmit az egyház rendelése ellen, mert a Szentlélek 
van az egyház rendelésében és a Szentlélek nem 
mondhat önmagának ellent. Azért, mivel az egyház 
jogából a püspöknek szabad választása van a jelöl-
tek és a fölszentelendők között, világos, hogy a püs-
pök nem tartozik fölvenni azt, aki hivatva van. 

De van kötelessége a jelöltnek, ki érzi magában 
a papi pályára való hivatást. A Szentlélek azon hí-
vása a papi pályára nem parancs, hanem csak 
édesgetés. Nem kell ugyanis senkinek sem szükség-
képen a dolgok rendes folyása szerint pappá lennie, 
mikép a Szentléleknek azon hivása sem parancs, 
hogy ezt és ezt az olvasót a Szentatya szándékára 
végezzük el. Nem tétetik ugyanis parancs, hogy azt 
tegyük, hanem a saját tetszésünkre és ájtatosságunkra 
van bizva. De mikép ez utóbbi esetben nem aján-
latos a Szentlélek munkáló kegyelmének ellenállni, 
úgy az előbbi esetben sem. Hogy munkáló kegye-
lemnek sohasem szabad ellentállni, hittétel. Követnie 
kell tehát az embernek a kegyelem hívását a papi 
pályára. Aki ugyanis neki ellentáll, kiteszi magát an-
nak a nagy veszélynek, hogy Isten megvonja tőle 
a többi kegyelmet és utoljára elkárhozik. Azért az 
olyanoknak, kik magukban érzik a hivatást, köteles-
ségük, hogy ha az egyik püspök fel nem akai ja 
venni, föl nem akarja szentelni, a másikhoz menje-
nek, míg valaki föl nem veszi őket, amennyire ez 
nekik erkölcsileg lehetséges. A Szentlélek nem ha-
tározza meg, hogy valakinek csak ezen meghatározott 
egyházmegyében kell papnak lennie. Sem erkölcsileg 
lehetetlen dolgokat a Szentlélek a papjelöltektől nem 
kíván. 

Kötelességük továbbá maguknak a szükséges 
életszentséget és tudományt megszerezniük, mely 
nélkül senki pap nem lehet, mint ezt az egyház 
előírja és az egyes egyházi előjárók ezt meghatároz-
zák. A Szentlélek ugyanis nem akármilyen papokat 
akar, hanem kik alapos reményt adnak, hogy a papi 
tisztséget helyesen gyakorolni, és a papi állapot kö-
telességeit szentül betölteni tudják. A Szentlélek hí-
vására méltatlanná teszik ugyanis különben magukat, 
és az megvonja tölűk hívását, hivatásukat elvesztik, 
és lelkük üdvössége is veszélybe kerül. 

Kötelességük továbbá a jelölteknek, hogy az eré-
nyekben és a tudományban magukat mindinkább ki-
képezzék. Különösen róluk áll : «estote perfecti, sicut 

Pater vester, qui in Coelis est, perfectus est». Azért 
nekik az erényekben és a tudományban való elő-
haladásra kegyelmeket és erőket helyez kilátásba. 
Ha azonban valaki neki ellentáll, kegyelmeit a Szent-
lélek egymás után megvonja büntetésből és az illető 
hivatását is elveszti. Ez ugyanis a kárhozat útja : a ke-
gyelmeknek ellentállni és ezzel méltatlanná tenni ma-
gát a többi kegyelemre. 

Igazán hálát adhatunk a Szentszéknek ezen újabb 
jótéteményért, mivel ezen homályos dologra, mint 
amilyen a papi és a szerzetesi pályára való hivatás, 
világosságot derített. Nagy Sándor dr. 

Berl in . Küzdelem a hitért a protestantizmus hebe- "Tpvhàz 
lében. — Az a büszke hitfelekezet, amely a többi között f 
azért szakadt ki a katholikus anyaszentegyház kebelé- Vllag~ 
bői, mert a kath. egyház a régi és változhatatlan mód krónika. 
szerint a jó cselekedeteket elkerülhetetlenül szüksége-
seknek tartja az üdvösségre, holott a protestantizmus 
újdonsült módja szerint «fides sola sufficil», a hit maga 
is, minden jó cselekedet nélkül, elégséges az üdvösségre, 
ez a büszke hitfelekezet, amely így kevélykedett az ő — 
hitére, a kebelében támadt és elhatalmasodott hitetlen-
ség közepette mostmár nyöszörög és panaszkodik afölött, 
hogy a hitetlenség kifelé űzi a protestantizmusból az 
annyira magasztalt — hitet. Van itt Észak-Németországban 
egy Verband, egy szövetség, amelynek az a neve, hogy 
«Positiver Verband», amivel a szövetség tagjai azt akar-
ják kifejezni, hogy az ő világnézetük pozitív, tényleges 
hitre akar támaszkodni, a hitetlenséget pedig, mint nega-
tívumot, teljes lelkéből perhorreszkálja. Ennek a szö-
vetségnek 28 szakosztálya, vagyis fiókszervezete van. 
Ezek most gyűlésre összejöttek és a következő, előre 
meddőnek mondható nyilatkozatot adták ki a — pro-
testáns hit érdekében : 

«1. Legmélyebb sajnálkozásunkat nyilvánítjuk azok-
kal a veszedelmes kísérletekkel szemben, melyek a nyil-
vános hitvallásnak az egyházi éleiből való kizárását 
célozzák avégett, hogy a hitvallás pusztán magánüggyé 
legyen. Kétségtelen dolog, hogy ezzel az eljárással a mi 
Landeskirchéink (állami prot. egyházaink) a szélrombo-
lás veszedelmébe kerülnek. 

2. Tiltakozunk a keresztény hitközség ellen indított 
ama vallási kényszer ellen, amelynek értelmében többé 
prédikálni (hitet hirdetni) ne legyen szabad. Hiszen a 
hitközség vallási szükségleteit csakis ezúton elégítheti 
ki, és a hitközségnek erre joga is van, t. i. Isten tiszta 
igéjének hitközségi hirdetésére, nem pedig annak hir-
detésére, ami egyes prédikátoroknak tetszik s ami sok-
szor nemcsak nem keresztényies, sőt egyenesen keresz-
tényellenes. Épen úgy bibliaellenes mint evangélium-
ellenes az az eljárás, mellyel a lelkészek a hitközség 
hitének uraivá tolják föl magukat, ahelyett, hogy azt 
kiszolgálnák. 

3. Köszönetet mondunk minden olyan egyházkor-
mánynak, mely erős kézzel vet féket az önkényre és 
féktelenségre a szent helyen, és így a hitközséget az ő 
keresztény hitének jogaiban megvédi. Kérünk minden 
hivő keresztényt, hogy velünk együtt könyörögjenek az 
egyház vezetőinek egységeért, hogy Isten őket ilyen jó 
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kormányzásra erősítse, hogy magas hivatalukat í-ettent-
hetetlenül viseljék és az egyháznak segítsenek az okozott 
súlyos kárt gyógyítani.» 

így pityereg a régi jó hitet elhagyó büszke új 
hit — a könnyelműen eltékozolt liit utolsó marad-
ványaiért. 

R ó m a . Angol katholikusok a pápánál. — Norfolk 
herceg, Angolország első peerjének vezetése alatt körül-
belül 500 angol katholikus zarándoklata járult f. hó 22-én 
X. Pius pápa elé, hogy ő szentsége előtt hódolatukat 
kifejezzék és apostoli áldásában részesüljenek. Azarándok-
sereget Bourne bibornok westminsteri érsek mutatta 
be a szentatyának. Angolország prímása üdvözlő beszé-
dében hivatkozott arra, hogy az angol katholikusok 
már a legrégibb időben szerettek Rómába zarándokolni 
az apostolok két fejedelmének sírjához. Az angolok 
szent Péter székéhez való régi ragaszkodásának bizonyí-
téka az is, hogy a westminsteri őstemplom, hol Angol-
ország királyai megkoronáztattak, szent Péter tiszteletére 
van szentelve. A hitszakadás maga, még az sem volt 
képes az angol lélek ragaszkodását az apostoli szent-
székhez megszüntetni, amint ezt szent hitvallók és vér-
tanúk, János rochesteri püspök és Morus Tamás stb. 
példája bizonyítja. Hogy ezt az ősrégi ragaszkodást uj 
bizonyítékkal szaporítsák, jöttek jelenleg az angol katho-
likusok szent Péter utódja elé, hogy megmondják neki, 
mennyire tisztelik és szerelik őt. Adja Isten, így végezte 
Angolország prímása üdvözlő beszédét, adja Isten, 
hogy ha jelenleg nem jut is ki részünkre tényleges 
vértanúság, lelkünkből ki ne haljon a vértanúk szelleme, 
hogy hitünket mi is bátran megvalljuk és megvédjük s 
ezáltal méltók legyünk a római pápa áldására, melyet 
ez alkalommal esedezve kérünk. 

Ezután Norfolk hercege emelt szót. Szentséges 
atya ! — így szólott — Nagybritannia Katholikus Uniója 
újból gyermeki hódolatát és tiszteletét nyilvánítja szent-
séged előtt az apostoli szentszék iránt, amelyet az isteni 
Gondviselés világító toronyul állított be ennek a világnak 
sötétségébe. Az alatt a kilenc év alatt, amióta az isteni 
Gondviselés szentségedet szent Péter székére meghívta, 
állandó gondja volt szentségednek magas hivatala vise-
lésében az, hogy a vallás szent jogai, melyeket az emberek 
oly országokban, amelyek századokon átbúszkén vallották 
magukat keresztényeknek, jelenleg szégyenteljes módon 
lábbal tipornak, megvédve legyenek ; állandó gondja 
volt, hogy a szent bit hagyományát minden csonkítás 
elitélésével megakadályozza; gondja volt, hogy az egyház 
kormányzását bölcs külső reformokkal előbbre vigye a 
sikerek felé. 

Mindezt szentséged nagy nehézségek közepette vitte 
véghez. Ezeket a nehézségeket, szentséged elődjének 
szavai szerint, a szentséged hivatalának az egész világon 
szabadon való gyakorolhatására szükséges független-
ségnek elrablása okozta. Nagybritannia Katholikus Uniója 
fennállása óta mindig kiváló kötelességének tartotta, 
hogy ez ellen a rablás ellen tiltakozzék és ama jelzett, 
nélkülözhetetlen függetlenséget visszakövetelje. És mi 
tiltakozásunkat és követelésünket most is megujiljuk, még 
pedig oly hangon, amely nem fog meddő maradni. Mi 
tudjuk, hogy minden katholikusnak lelki üdvössége 
szorosan összefügg az egyház legfőbb kormányával. 

És ami a mi hazánkat illeti, ahol oly sokan vannak a 
katholikus alattvalók s annyi katholikus püspökség 
működik, ennek az országnak érdeke, — mi mélyen 
érezzük ezt — megköveteli azt, hogy szentséges atyánkat 
olyan helyzetben lenni lássuk, amely tekintélyének 
gyakorlását reá minden korláttól és akadálytól mentessé 
teszi. Nem tagadhatja senki, hogy a pápa fejedelmi 
függetlenségét, mint mindenütt lényeges belpolitikai alap-
elvet, a legnagyobb államférfiak elfogadták ; minél 
fogva él bennünk a remény, hogy el fog jönni a nap, 
midőn ez az elv, az idő követelményeihez mérten, ismét 
egyetemlegesen el lesz fogadva. Kérjük szentséged áldását 
Nagybritannia Katholikus Szövetségére és annak minden-
egyes tagjára. 

X. Pius pápa a kettős üdvözletre így válaszolt : 
«Legnagyobb megelégedéssel üdvözöllek benneteket, 

kedves fiaimat, Nagybritanniából, kik méltó utódai 
vagytok amaz atyáknak, kik a katholikus hitre Istentől 
meghívást nyervén, változatlanul hűen ragaszkodtak az 
egyházhoz s az apostoli székhez, és hitök tisztaságával, 
valamint életök szentségével oly sok szentet juttattak a 
boldog örökkévalóságnak. Hogyha vak szenvedélye 
egy királytoknak, aki előbb a «hit védő»-jének dicső-
séges cimét szerezte meg, nemzeteteket elszakadásba 
vezette is : a katholicizmus nálatok azért nem ment 
tönkre, mert íme itt látjuk tibennetek örököseit ama 
bátraknak, kik, miként az Antiochus üldözéseinek 
ellenálló Makkabeusok, azt a dicsőséget szerezték meg 
maguknak, hogy szigeteiteken fenntartották a hitet, 
és vérökkel s erényeikkel megmutatták azt, hogy Nagy-
britannia sose vesztette el a jogcímet arra, hogy a 
szentek szigetének neveztessék. És a ti erényetek és állha-
tatosságtok érdemének lehet betudni azt is, hogy nálatok 
a katholicizmus, szakadatlanul folyó megtérések utján, 
igazán győzedelmeskedik. Én ezért előre üdvözöllek 
benneteket azért a jutalomért, melyet Isten a hit apos-
tolainak tart fenn. Ezen felül köszönetet mondok önnek, 
herceg úr, és önnel együtt Nagybritannia «Katholikus 
Unio»-ja minden tagjának, mind ama jókért, miket 
önök nemcsak hazájokkal, hanem az egész emberiséggel 
azáltal tettek, hogy az apostoli szentszéknek kétségbe-
vonhatatlan jogait a teljes szabadságra, amelyeket még 
az ellenségek, ha a szenvedélyek uralmától mentesek, 
sem vonnak tagadásba, visszakövetelték. Önre, herceg 
úr, az önök Uniójának minden tagjára, meg vagyok 
győződve róla, ráillenek Urunknak az apostolokhoz 
intézett szavai : «Vos autem estis, qui permansistis mecum 
in tentationibusmeis,et ego dispono vobis, sicut disposuit 
mihi Pater meus — regnum». Ti vagytok azok, kik 
vetem megpróbáltatásaim közepette kitartottatok. Azért 
én is, úgymint az Atyám velem tette, nektek országot 
készítek, t. i. azt az örök jutalmat, melynek számotokra 
záloga az apostoli áldás legyen, amelyet teljes szivemből 
adok eminenciádra, továbbá püspöktársaira, önre, herceg 
úr, és reátok jelenlevőkre mindnyájatokra, valamint távol-
levő kedveseitekre. Legyen ez az áldás további isteni 
kegyelmek és édes vigasztalások forrása.» 

Eddig a szentatya. 
Világos úgy az angolok üdvözletéből, mint a pápa 

válaszából, hogy a pápa teljes politikai függetlenségének 
követelése nem puszta érzelmek és vágyódások szenti-
mentális kifejezése, hanem elévülhetetlen iogok tánto-



37. szám. RELIGIO 533 

ríthatatlan követelése, amelytől sem az apostoli szent-
szék el nem áll, sem a híveknek tágítaniok nem szabad. 

Boldog angol katholikusok, kik méltók letlek az 
egész katholikus világ nevében beszélni s a pápaságnak 
fent ragyogó dicsérelében részesülni!1 —y—la. 

Iroda- Kál lay A n d r á s művei . 3 kölet. Nyíregyháza 1912 
. Három vaskos kötetet tesznek ki Kállay András, 

szabolcsvármegyei volt főispán, politikai, közgazdasági 
cikkei, beszédei. 

Kállay család a legősibb főúri családok egyike. Sok év-
százados mult, nagy reminiscenciák állanak háta mögött. 
Kiváló diplomaták, katonák, jogászok, néha excentrikus 
alakok támadtak a sarjból. A közügyek terén szerzett 
érdemek, királyi háznak tetl hasznos szolgálatok elismeré-
séül a család két ízben is nyert grófi méltóságot, de a 
viszonyok változásával elvesztette grófi rangját. Kállay 
Béni idejében harmadízben juthatott volna hozzá, de 
Kállay Béni főnemesi származására, a család sok év-
százados múltjára büszkébb volt, mint a rövidkelelü 
grófi 9 ágú koronára. 

Kállay András maga is érdekes jelenség. Alacsony, 
zömök, eleven, pozsgás arcú öreg úr. Valódi Kállay típus. 
Kiváló tudása, égő honszerelme, Szabolcsért, szűkebb 
hazájáért, való rajongása, Nyíregyházának gazdasági, 
szellemi előhaladása mindannyi fényes pontok a prognos-
likonban. 

Születésénél, fényes tehetségeinél, vagyonánál fogva 
hivatva lett arra, hogy a vármegye közéletében vezető 
egyéniség legyen. írásban és szóban egyaránt a tisztúlt, 
salaktól ment eszmékért hevült. Újságcikkei, levelei, 
felszólalásai, szellemes, ironikus aperçui a szárnyaló 
lélek ösztönszerű megnyilatkozásai. S mert van értékök, 
a szétszórt kincsek összegyűjtése, rendezgetése, közre-
adása — érdemes, hálás munka lelt. Ezt a fárasztó 
munkát maga a szerző végezte. Látni, szemlélni akarta 
szellemének alkotásait, espritjének szülöttjeit, megciró-
gatni, megfésülni fényes értelmének gyermekeit. 

Műveit három csoportra osztja. Az első «Politikai 
újságcikkeim és beszédeim» 1889—1911. Ezekben az első 
helyet a főispáni beiktató alkalmával elmondott beszéde 
foglalja el, melyből kimagaslik a megyei szervezet éber 
őrének egyénisége, ki kevés politikát, de annál több 
közigazgatást kiván; ki nem akar befolyni a választásokba, 
annyira nem, hogy készebb méltóságáról lemondani, 
mint a politika pozitív cselekvésterére lépni. (7. old.) 

Érdekes a newyorki magyar egylet elnökéhez intézett 
nyílt válasza, melyben a társadalmi egyenlőtlenség okait 
keresi. Szerinte öt ilyen ok létezik : a magyar ember 
arisztokratikus természete, az átlagmüveltség hiánya, 
nincs nemzeti egység, az előjogok, végre, 1899. december 
22-ről kelt a levél, mert nincs meg a polgári házasság. 
Ez utóbbiban nagyot tévedt az író. A polgári házasság, 
fájdalom ! megvan sok más egyébbel, de a vallási 
egyenlőtlenség nem szűnt meg, sőt ezzel kapcsolatban 
a társadalmi egyenlőtlenség is fennáll. 

Érdekes a szabolcsmegyei szocializmusról tartott 

1 Mink azalatt, míg az angol, a német, a belga, a hollandi 
katholikusok a dicső tettek lépcsőin fokról-fokra feljebb haladnak, 
mink azalatt — viszálykodunk, hogy ne mondjam — nvuzakodunk ! 
Hol vagy — István király.' 

dissertációja, melynek forrását nem a nyomasztó gazda-
sági viszonyokban találja, hanem egyes lelketlen felbujtók 
machinációjában. Felelőssé teszi az úri osztályt is, mert 
vallási közönyével a nép szívébe csepegteti a vallás-
talanság mérgét. (50. old.) Megsiratja, 1898-ik évről szól 
a cikk, a papi tekintély megtépázását, melyei a polgári 
házasság ejtett raj la. (Sic !) (51. old.) E cikke a gyakorlati 
embert, a nyitott szemű szemlélőt szólaltatja meg, ki 
látja a bajok sokaságát és gyógyírt keres azokra. 

Az eperjeskei szövetkezet vezetőségéhez intézett 
levelében a szövetkezeti eszme mellett tör pálcát. Vay 
Adám grófnak szánt nyill válaszában megindokolja a 
szabadelvű pártból való kilépését, melyhez nem is akar 
addig csatlakozni, míg a fekélyt ki nem veti magából. 
A jövő igazolta Kállay álláspontját, mert a párt teljesen 
felbomlott. Kállay a mostani ellenzéki irány híve, ebben 
a szellemben írta és írja további cikkeit. 

A második kötet: «Köz és mezőgazdazdasági újság-
cikkeim és beszédeim». 1882 — 1911. a folyamszabályozás-
ról, gazdasági kérdésekről, dohánymívelésről, cseléd-
ügyről szólnak. Itt már az ekonomus szava hangzik, ki 
széles alapon kezeli a komoly, nehéz kérdéseket. 

A harmadik kötet: «Vegyes Közlemények» címén 
sok mulattató, még több tanulságos, maró dolgot mond 
el. Többnyire anekdota szerű dolgok.Úgy látszik szellemes 
természetének e zsáner felel meg legjobban. Minden 
élcéből, megjegyzéséből a magyar faj szeretete tör ki, 
kíméletlen vágásokat osztogat azok fejére, akik élősdi 
módon a helyzetek rút kihasználásával vagyoni előnyöket 
akarnak magoknak biztosítani. Különösen a modern-
séggel tetszelgő judaizmussal bánik el hatalmasan. A «Pesti 
Hirlap» zsidó cikkeit veszi sorra, védi a kereszténységei 
a zsidóság otromba támadásai ellen, deresre fekteti a 
kelletlen ellenfelet, amúgy magyarosan ellátja baját. 
(336 -353. old.) 

A kereszténység szeretete, a katholicizmushoz, az 
egyházhoz való ragaszkodása, eleven hite jellemzik az 
öreg főúr írásait. S míg három kötetével nyílt vallomást 
tett, olvasóinak sok kellemes, tanulságos órát szerzett. 
A 950 oldalra terjedő mű az ősmagyar erő diadalát 
hirdeti, büszkeséggel tölt el mindenkit, aki csak távolról 
is ismeri a képzett ősz főt, érezte egyszer nemes szívének 
dobbanását. 

Sok érdemes mondani való volna még e műről, de 
elég legyen ennyi. Vajha mentől többen gazdagítanák 
hasonló irodalmi termékekkel könyvpiacunkat, akkor a 
sokat okozott, nagyon fájlalt nemzeti egyenlőtlenség 
tátongó üre egyre szűkebb lenne, megteremtődnék az 
annyira sürgetett nemzeti egység. A szerző a müveket 
barátainak, tisztelőinek, politikai elvbarátainak ingyen, 
barátságból, tiszteletből bocsátotta rendelkezésére. 
A munka Jóba Elek könyvnyomdájából került ki. 

Csepela Lajos dr. 
* 

T a n í t ó k é v k ö n y v e az 1912/13. tanévre. Szerkeszti 
Wohlmuth Ernő. Kiadja a Szent-Islván-Társulat. Buda-
pest, 1912. 376. 1. 

Ez a kiadvány tetszik nekem. A Szent-István-Tár-
sulat a kath. tanügyért kifejtett áldozatkészségének egy 
igen sikerült alkotása ez. Sőt évről-évre jobb,céljának meg-
felelőbb. Ez a jelen tanévre szóló zsebkönyv már tisztára 
pedagógikus termék, mely nemcsak arra alkalmas, hogY 
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a kath. tanítóság együvétartozásának tudatát tartsa 
ébren; hanem tanulmánynak beillő cikkeivel egyenesen 
oktatólag, szellemi értelemben emelőleg hat olvasójára, 
amennyiben csupa iskolai s a tanítóságot igazán ér-
deklő kérdésekkel foglalkozik. És pedig nagy gonddal 
kidolgozott értekezésekben. Afölötti örömömnek meg 
egyenesen kifejezést kell adnom, hogy a cikkek — egy-
nek kivételével — mind tanítóktól valók. Helyes ! így 
kell annak lenni. A tanítóságban rejlő szellemi tőkét 
kell ilyen célra kamatoztatni. 

így képezhetünk magunknak pedagógusokat, ha 
alkalmat nyujtunk az erre képesítetteknek, hogy érvé-
nyesülhessenek. 

A zsebkönyv gazdag tartalmú. Nemcsak a kath. 
iskolai tankönyvek iránt nyújt teljes tájékoztatást ; 
hanem bemutatja a kath. tanítóság szervezetét, kezdve a 
központi szerven : a kath. tanügyi tanácson lefelé s más 
ilyen tudnivalókat. Irodalmi része : Wohlmuth : Ember-
ideál ; Káth : Goethe, mint pedagógus; Rovó: Diákön-
gyilkosságok ; üveges : Új nyomokon ; Kórody : A tanító 
és a tőke; Györtfy : A büntető novella és az iskola; 
Dreisziger: Az igazgató-tanítóságról; Urbányi : A kath. 
népoktatás jövője ; Mayer: Milyen munka vár a tanító-
ságra az egyházi ének és zene kiművelésében ? Éltes: 
Az érzékek gyakorlása ; Cserjesi : Tornázás a tanterem-
ben; Foerster-Kupa: Iskola és jellem; Németh: Magya-
rázatok a kis katekizmushoz. 

Ez a könyv egyik kézzelfogható jele a kath. tanügy 
haladásának, fejlődésének és — gondozásának. A tehet-
séges szerkesztőnek pedig egyenesen gratulálnom kell 
hozzá. —k. 

* 

Mercier bíboros: P a p j a i m h o z . A szerző engedé-
lyével a francia eredeti után fordította és kiadta a buda-
pesti növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája. 
Budapest, 1912. 332 1. 

II. Ez röviden eszmemenete a kötetnek, amelynek 
minden lapja a nap-nap utáni elmélkedés teremtő erejét, 
és a munkatársai eredményes tevékenységeért aggódó 
főpásztor atyai szivének szeretetét leheli felénk. Mercier 
könyve nem ismer holt hetüket. Nála minden élet, ihletés, 
tüz, lelkesedés. Amihez csak hozzányúl, keze alatt életre 
kel. Mesteri szentírás-, vagy szentatyai idézetei új meg 
új bájt adnak mindennap látott, olvasott szövegeknek 
is. Hasonló szerencsés kézzel bányássza a Pontificale 
Romanum kincseit is. A könyv egyes részletei, mint pl. 
a szemináriumba lépés, vagy a felszentelés pillanatainak 
leirása a fenség magaslataira emelkednek. 

És mily szerető gondoskodással figyelmezteti pap-
jait az eredményes lelkipásztorkodás első feltételére: a 
saját megszenlelésükre ! Hogy a napi munka tömege, a 
sok külső tevékenység el ne nyeljen minket. Szavaiból, 
mint lelkének egyetlen, legfőbb óhaja érzik ki, hogy a 
papnak első hive, a saját lelke legyen. A mindenre ki-
terjedő szakadatlan buzgó életet — írja mindjárt az 
elején, — össze lehet ám kapcsolni a hit és természet-
fölötti hév benső légköréből fakadő egyéni elmélyedéssel 
(5. 1.) Azt azonban soha nem szabad felednünk, hogy 
nekünk természetfölötti életet is kell élnünk (46. 1.) 
A «megfulladás terhe alatt» kényszerít minket erre a 
világnak túlforró és gyakran egészségtelen légköre, 
melybe nekünk éjjel-nappal le kell szállnunk. (312. 1.) 

«Nem az a legfontosabb a papságban, — mondja máshol 
oly találóan — hogy munkáját kifelé szaporítsa s ezer 
különböző alakban végezze. A hit cselekedetek nélkül 
holt hit, mondja a Szentírás. De az is igaz s ezt épen 
manapság kell hangoztatni, hogy a cselekedetek hit 
nélkül holt cselekedetek». (219. 1.) 

A szentmise áldozati jellegéről szólva az illusztris 
szerző Lessius véleménye mellé áll és az áldozati jelleget 
abban látja, hogy a «kettős átváltoztatási szöveg létre-
hozza az oltáron egyrészt a mi Urunk Jézus Krisztus 
testét vére nélkül, másrészt pedig drága vérét». (227. 1.) 
Megvalljuk, minket ez a magyarázat nem elégít ki ; és 
szivesebben csatlakozunk De Lugo és Franzelin kardi-
nálisok nézetéhez, akik az áldozat fogalmához megkíván-
tató lerontást, megsemmisülést abban látják, hogy az 
Úr Jézus a kenyér és bor szinei alatt látszólag a tehe-
tetlenség és mozdulatlanság állapotát veszi magára és 
aláveti magát az emberek akaratának. Ebben az «exi-
nanitio»-ban — úgy véljük — kellőkép feltalálható az 
áldozati jelleg. 

Az az ihletett és ideális Krisztusszeretet lángjaiból 
élő lelkesedés, ahogyan a biboros szerző előadja a kilenc 
konferenciában, milyennek látja ő a papi életet minden 
vonatkozásában; az az éleslátás, amivel ami gyengéinkre, 
hajótörésünk okaira, de egyúttal a mi természetfölötti 
segélyforrásainkra is rámutat ; az a mélységes szent 
öntudat és félelem, amivel a papi állás fönségéről és 
felelősségeiről beszél, — olyan tulajdonságai ennek a 
könyvnek, amelyek méltóvá teszik, hogy a két nagy angol 
főpap müvei, Manning : The eternal priesthood-ja és 
Vauglian : The young priest-je mellé ezentúl odasorozzuk 
Mercier: Retraites pastorales-ját is. 

Kár, hogy e remekműnek minden tekintetben ki-
elégítő és jól sikerült magyar fordítását a feltűnően 
hanyag korrektúra következtében tömérdek sajtóhibával 
adták közre a fordítók. Tóth Tihamér dr. 

Stanczel Ferenc dr. 
A «Religio»-nak f. hó 23-án ünnepe volt. Akkor 

mulatta be az Úrnak aranymiséjét Stanczel Ferenc 
dr., ki a «Religio» három volt szerkesztőjének idejé-
ben, tehát hosszú-hosszú időn át, fényestollú fáradha-
tatlan belmunkatárs vala. 

E sorok írójának, ki itt e helyen az egyházi 
krónikás tisztét végzi, különös örömére szolgál, hogy 
a nagyváradi egyházmegye új aranymiséséről nevezetes 
ünnepe alkalmából megemlékezhetik ; nem csupán 
azért, mert vele a központi papnevelőintézetben 
1870—1873-ig, tehát három évig mint tanulmányi 
felügyelő, a budapesti tudomány-egyetem hittudo-
mányi karában pedig mint tanártárs (1876—1886.) 
tíz évig benső bizalmas viszonyban éltem, hanem 
mindenekfölött azért is, mert a most már aranymisés 
egyházi férfiú irodalmi munkásságának nem pusztán 
javarészét, hanem mondhatni , úgyszólván teljes egé-
szét, Cselka és Hornig b. szerkesztők idejében, a 
«Religio»-nak szentelte, s utőbb nekem is a «Religio» 
szerkesztésében, a nevezetesekké vált pesti, utóbb 
budapesti levelek Írásával szintén nagy segítségemre 
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volt ; egyszóval azért is, mert Stanczel Ferenc 
Magyarország egyházi és állami közügyének, -— szigo-
rúan elvhű s maradandó hecsű fejtegetéseivel s toll-
harcaival végzett szolgálataiban — elévülhetetlen 
érdemeket szerzett. 

A feledhetetlen emlékű tanár- és munkatárs 
példás szerénysége meg fogja nekem bocsátani, hogy 
itt most, krónikás tisztemhez képest, róla szélesebb 
kör számára, egyet-mást elmondok. Kénytelen 
voltam vele.1 

Stanczel Ferenc a budapesti egyetem hittudo-
mányi karának tanári Albumába, törzskönyvébe, saját 
keze Írásával, életének nevezetesebb fordulatairól 
pontosan beirta az adatokat. Ezek szerint ő 1839. 
nov. 19-én született, tehát 73 éves korában élte meg 
aranymiséjének mennyei örömeit. Elemi és középisko-
láit szülővárosában, Debrecenben és Nagyváradon 
végezte. Akkor Nagyváradon Szaniszló Ferenc dr., a 
«Religio» nagynevű alapítója, volt apostoli lelkű fő-
pásztor. O vette fel Stanczelt a nagyváradi egyház-
megye kispapjai közé 1867-ben. Szaniszló és Hoványi 
szelleme kétségtelenül döntő hatással volt Stanczel 
komoly papi szellemének kialakulására. Szaniszló 
iránti kiváló kegyelete egy aranymisés paptársnak 
tollából fakadt, most is figyelemre méltó életrajzban 
nyerte megörökítését. 

Hittudossá Stanczelt a budapesti tudomány-
egyetem hittudományi kara nevelte, ahol a dogma-
tikában akkor Lopussny, az «Immaculata» dicsőitő-
jének theologiája visszhangzott. 1862-ben még mint 
csak szerpap (diaconus) Gyulán volt káplán. 1863-ban 
a nagyváradi papnevelőintézetben nyert mint tanul-
mányi felügyelő és tanár tehetségeinek megfelelő 
alkalmazást. Mint tanár filozofiát adott elő. Gondol-
kodása, amely különben is alapos és erősfogású 
volt, itt nyert mélyrehatoló élességet. Szóval, a ke-
resztény vallás fenséges dogmáival való foglalkozásra 
alkalmas és méltó papi fővé fejlődött Stanczel mái-
Nagyváradon. A tudományos fejlődésnek ezen az 
alapján kapott azután 1870-ben Simor János herceg-
prímástól meghívást, illetve kinevezést az ország 
szivébe, Budapestre, a közp. papnevelőintézetbe 
mint tanulmányi felügyelő. Mint ilyent a hittudományi 
kar alkalmasnak találta arra, hogy egyúttal mint tanár-
helyettes működhessék a karban, vagyis a rendes 
tanárok akadályozása avagy távozása eseteiben 
bármely tantárgyból tartson előadásokat. A dogma-
tikát abban az időben Dulánszky Nándor dr. taní-
totta, kinek a vallás- és közoktatásügyi minisztéri-
umba miniszteri tanácsossá történt kineveztetése 
kapcsán üresedésbe jött dogmatikai tanszékre 1873-ban, 
pályázat útján, Stanczel Ferenc dr. nyert kir. kinevez-
tetést. 

Tizenhárom évig töltötte be Stanczel Ferenc dr. 

1 A szerkesztő is, aki tanítványa volt és most a dog-
matikai tanszékben utódja, rám parancsolt. 

ezt a tanszéket. Tudományos tanítás mellett szaka-
datlanul forgatta az irótollat is. Dolgozott ugyanis 
az akkor egyetlen katholikus napilapba, a «Magyar 
Állam»-ba, mint rendes szerkesztőségi fő belmunka-
társ; a «Religio»-nak pedig Cselka szerkesztősége 
óta (1870.) egész 1886-ig, amidőn betegsége miatt 
a tanári székről lemondott, tehát 16 évig, igen lelki-
ismeretes és különösen Cselka idejében, a vatikáni 
zsinat alatt, dogmatikailag egyik irányadó belmunka-
társa volt. Az autonomia és az infallibilitás és más 
katholikus ügyek s kérdések tisztázására Stanczel 
lölszólalásai a «Religio»-ban tagadhatatlanul jelenté-
keny hatással voltak. 

A kettős munkakör, különösen a mindennapi 
kétórás tanári előadás 13 év alatt annyira megviselte 
testi erejét, hogy 1886-ban egyetemi tanári állásáról 
lemondott és szülővárosába, Debrecenbe, nyugalomba 
vonult, nem feledkezvén meg azóta sem, részint 
munkával, részint meleg érdeklődéssel, az ő kedves 
lapjáról, a «Religio»-ról. 

Debreceni magábavonultsága az ő feddhetetlen 
tudós papi életének csendes folytatása: Istennek s a 
jótékonyságnak él. Megmutatta ezt azzal a rendel-
kezésével, hogy halála után egész vagyona — 70.000 
korona — a debreceni második katholikus plébánia 
és templom alapítására fordittassék. 

A «Religio» s a Hittud. Kar egyik öröme és 
dísze éljen itt közöttünk tovább úgy, amint eddig 
élt — Istennek s az emberekkel való jótevésnek 
még sokáig — igen sokáig! Breznai/ Béla dr. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Méltóságos Szerkesztő Úr! Bölcs, bátor és szóki-

mondó ítéleteket tartalmazó «telefon»-ját a «Religió»-nak 
mindig nagy élvezettel és tanulsággal olvasom. A nov. 
24-iki számot olvasva, látom a «T. Kocsér», c. üzenetet, 
ez bizonnyal cimemre szól, azért méltóztassék meg-
engedni, hogy felhívására válaszom adhassam. 

Valóban «megdöbbentő egy jelenség», hogy egy 
70 éves férfiú, római doktor, plébános, minő dr. Ében 
Mihály, ily cikket adjon közre, aminő a «Világ» nov. 17-iki 
számában megjelent. Ez valami Istenhivő s nihilisztikus, 
keresztény-ellenes tan. De kérem ez az ember nem lehet 
beszámítható. Már évek óta, körülbelül husz év óla, 
folyton csak a számtanítás módszerével és számgépének 
tökéletes!lésével s közkeletűvé tételével foglalkozott. 
Reá nézve a papi hivatás, illetve állás, csak a meg-
élhetést biztosította, de sem a papi hivatás, sem a lelki-
pásztori működés sikerével nem törődött. Laxismusát, 
excentricilását láttuk, de hittagadónak, aposzlatának 
mégsem hittük. Miután a lelkipásztori működésre alkal-
matlannak találta a főhatóság, már öt év óta adminisz-
trátor ín spiritualibus volt mellette, ki az összes plébániai 
leendőket végezte. Nekem, mint esperesnek, nem állt 
módomban a functióktól visszavonúlt, excentrikus 
egyén napi teendőit ellenőrizni s különben is nyilvá-
nosan nem szerepelvén, különcködő nézeteit mások 
előtt nem nyilvánította. Lelkiismeretem az ö eltévedése 
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és botrányáért nyugodt, mert az ő mostani ballépését, 
melyet némi elmezavarban is követhetett el, ellenőrizni 
és megakadályozni senki sem birhatta. Részben vélt mellőz-
tetése, húzódó nyugdíjaztatása és terhére küldött admi-
nisztrátora vitték őt a meghibbanásba és a cikk közlé-
sével elégtételt akart magának szerezni. 

Ha tisztának is érzem magamat az ellenőrzés hiánya 
alól, némileg osztom Méltóságod véleményét a lelkészek 
teendői fölötti ellenőrzést illetőleg. 

Valóban nagyobb fegyelemnek és ellenőrzésnek 
kellene lenni e tekintetben. De hát mikor azt mondják : 
ez lelkiismeretben dolog ; elvégzem a breviáriumot, 
imáimat, gyónásaimat. A lelkipásztori teendők elég 
fáradsággal járnak, nincs idő és erő komolyabb tanul-
mányra. Hol a jóakaratú figyelmeztetés, buzdítás nem 
használ, olt hivatalosan mit sem érhetni el. Még a most 
felszentelt káplán is független s a mai kor, vagy kór 
szellemétől áthatva, tekintélyt nein ismer, felsőbbséget 
is csak kénytelenségből tűr, ily körülmények között 
végrehajtó hatalom nélkül bizony az esperes vajmi 
keveset tehet. A most megszigorított canonica visitatiók, 
melyeket a főesperesek végeznek, valami kis haszonnal 
járnának és orvoslást hoznának, ha ismét nem volna a 
respectus humánus. Ha legtöbb ember nem így volna : 
nem szólok, mert rossz emléket hagyok magam után. 
Ha talán a püspök urak maguk járnának és félre téve 
mindent, megbízottjaikat szigorúan utasítanák és jelen-
léseik s a vizsgálatok alapján eréllyel intézkednének, 
változnék a helyzet. 

Épen most kaptam az értesítést, hogy Ében úr 
pénteken elment Nagykőrösről s hátrahagyott végren-
deletében megírja, miszerint öngyilkos lesz. Eddig 
még nem tudnak róla. És ennek is Nagykőrösön kel-
lett történnie, hol a katholikus ember «csak egy katho-
likus !» 

Kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítása mellett 
Kocséron, 1912. év november hó 25-én. 

Takáts Mihály, esperes-plébános. 

: A «Religio» l. előfizetőinek. Egymásután kapom az 
előfizetéseket az 1913. évre. Ennek kapcsán a további tájékozó-
dás céljából értesítem a t. előfizetőket, hogy a «Religio» szer-
kesztését, valamint magát a folyóiratot is, jan. 1-ével átadom 
Hanuy Ferenc dr.-nak, egyetemi tanár-kollégámnak, a neves 
egyházjogásznak. Hét éve magam gondozom a «Religio»-l. Ilyen 
körülmények között a szakadatlan irói munka megviselt, ennek 
folytán kénytelen vagyok a hét éven át hűségesen mellettem 
kitartott ezer egynéhány előfizetőnek — a legnagyobb szám a 11 
éves «Religio» életében — szerkesztői valé-t mondani s az élet-
képes folyóiratot más kezekbe letenni. Ha magamnak egyideig 
pihennem, illetőleg az állásbeli kötelességeimen kívül más mun-
kától egyidöre tartózkodnom is kell, ha más berendezés 
mellett is, csak éljen tovább a «Religio», aminek, a t. előfizetők 
további támogatása mellett, biztosítékul szolgál Hanuy kollégám 
avatott tolla és adminisztratív gyakorlottsága. Az 1913. évre 
szóló előfizetések már ö hozzá (IV. Duna-utca 3.J küldendők. 

H. E g e r . Meglesz, a lehetőség szerint. 
M. T r e n c s é n r á k ó . Fatális egy dolog ! Nem tudom, 

micsoda egy véletlen játszik ismételten közbe. Hagyja kérem 
abba, nem érdemes fáradni a dologért. 

G. S ó s k u l . Nehéz feladatra vállalkozott. Elképzel ön 
egy magyar képviselőválasztást ivás né lkü l? S beszélt-e a 
dologról a fináncminiszterrel ? 

B. B u d a p e s t . Farkas Edithnek Rudán tulaj donkép két 
intézete van : az anyaház, melyben a jelöltek neveltetnek 
(előljáró: Slachta Margit) és a Bethania gyermekotthon 34 
gyermekkel (előljáró : Szerényi Angela). A szikszói házban 
nevelik a züllött gyermekeket, most 64 van (előljáró Bokor 
Erzsébet). 

F . K o l o z s v á r . Megkaptam a kath. Status állapotáról és 
működéséről szóló igen tanulságos évi jelentését. írok is 
majd róla. Ugv-e csodálkozik azon, hogy az autonomia előtt 
álló magyarországi katholikusok nem tanulmányozzák, sajtójuk 
se ír róla. Úgy van az nálunk ; komoly, életbe vágó dolgokkal 
nem szeretünk foglalkozni. Oszladozni, egymás ellen dolgozni, 
egymást gyengíteni, azt szeretünk. 

K. B u d a p e s t . Nem kereste a méltóságot, ezt az erényt 
mindenkinek tudnia kell róla. Vonakodása dacára egy egész 
testület ellenében játszották őt ki. Ha tehát olyannak maradt 
azután is, aminő volt azelőtt s aminőnek mindenki ismerte, 
betegesnek és magányt kedvelőnek : ki vethet neki ezért sze-
mére valamit ? Csak egy be nem vált stréberről lehetne be-
szélni úgy, mint ahogy most némely meggondolatlanok be-
szélnek róla. Az a békés hangulat annak idején, azokban 
a mozgalmas időkben, nagyon hasznos volt, ellenkezőleg csak 
még nagyobb bajok következhettek volna be. A baj tulajdon-
kép ott kezdődött, hogy a békés hangulat mozdulatlansággá 
merevedett azután is, mikor már a cselekvés idejének kellett 
volna fölváltania. De egy beteges ember erről sem tehet. Te-
hát uraim, vigyünk több szeretetet a beszédbe és több igaz-
ságosságot az itéletmondásba. S mindenekfelett ne legyünk 
olyan nagyon kurta emlékezetüek ! 

P . B u d a p e s t . No, szépen vagyunk. Haladunk! Eddig 
nyilvánosan csak azt merték mondani, hogy a politikában 
nincs erkölcs ; most már odajutottunk, hogy közszólammá 
kezd válni, hogy «a közéletben sincs ethika». Észreveszi a 
különbséget, a tágítást az erkölcstelenség s a jellemtelenség 
nyilvános szentesítésében? A közélet jóval több, mint a poli-
tika, tágasabb terület s már itt se kell szem előtt tartani az 
erkölcsi elveket ? Nincs egyéb hátra, csak még azt hirdessék, 
hogy a magánéletben se legyen ethika, amint a gyakorlat 
tényleg már úgy is kezd festeni s akkor a társadalom a 
rablók tanyája lesz. Ez a mai elpogányosodott emberi gon-
dolkodás már nemcsak az ethikát, hanem a szemérmet is 
veszíteni kezdi, már pirulni se tud. Szépen haladunk — a 
pokol felé ! Ma-holnap mindenki detektivvel kisértesse 
magát, ha biztonságban akar lenni. A felvilágosodás gyönyö-
rűséges XX. százada! Sötétebb ez, mint az a bizonyos rossz 
hírbe hozott «középkor». 

TARTALOM : Az új hercegprímás és az új biboros. 
Dudek János dr.-tól. — Miként jelölte ki utódját szent 
Ágoston? III. Zubriczky Aladár dr.-tól. — A keleti kath. 
egyház válsága Magyarországon, fí. M. dr.-tól. — A «Mint 
lia» bölcselete. IV. Trikál József dr.-tól. — A Szentszék 
döntése a papi pályára való hivatásról. II. (Vége.) Nagy 
Sándor dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y — /a-tól. — 
Irodalom. Kállay András müvei. Csepela Lajos dr.-tól. — 
Wohlmuth : Tanítók évkönyve, —/.--tói. — Mercier : 
Papjaimhoz. II. (Vége.) Tóth Tihamér dr.-tól. — Stanczel 
Ferenc dr. Breznay Béla dr.-tól. — Levél a szerkesztő-
höz. (Arról a bizonyos «hitvallomásról».) Takáts Mihály-
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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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELŐFIZETÉSI ÁRA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K 1 2 - D U D E K J Á N O S d r . 
" EGYETEMI TAN ÁB 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Küzdjünk a testiség bűne elten! 
Mint egy rossz álomra, úgy térünk sokszor vissza 

a sötét nemi bűnre, mert hát úgy vagyunk vele, hogy 
sohase lehet eleget beszélni — ellene. Az ember 
megrontója, a családi élet bomlasztója, a nemesebb 
gondolkodás kipusztítója, az anyagi jólét tönkre-
tevője: a sexuális bűn. 

Szinte iszonyatos rágondolni is arra, hogy az 
újabb közvélemény, mint valami helyes, természet-
és egészség követelte dologra, rá akarja szabadítani 
az ifjúságot épen erre a bűnre. Látszik, hogy ma 
sok ember él — nemtelen egy kenyér — mások rossz 
szenvedélyeiből. 

Afajfenntartó nemi ösztönnek Istenjelölte magasz-
tos célja van s a vele való visszaélés sem valamely 
korszaknak kivételes bűne, előfordult az mindig; de 
mindig bűnnek bélyegezték. Ma azonban, mint Paulsen 
egyik művében nemrég fejtegette s elitélte,1 a natura-
lizmus hatása alatt az a veszedelmes fordulat kezd 
beállani, hogy a nemi visszaélést, a testiség bűnét, 
nem bűnnek, hanem valamiféle természeti jognak 
kezdik minősíteni s az önmegtartóztatást egyszerűen 
lehetetlennek, sőt egyenesen az egészségre károsnak 
hirdetik. Akad szülő, tanár s orvos is, aki egészen 
helyesnek, sőt szükségesnek tartja, hogy a fiatal 
ember — mint mondani szokás — hadd tombolja 
ki magát. 

Az eddig sötétben bujkáló bűnnek polgárjoggal 
való ilyetén felruházása, szinte felmagasztalása, a 
legnagyobb tévedés, ami csak képzelhető. Nevezetesen 
teljesen valótlan az, mintha az önmegtartóztatás, a 
testi vágyak megfékezése, vagy mint nevezzük : a tiszta 
élet követése lehetetlen, sőt az egészségre káros volna. 

Sok idevonatkozó fejtegetésre hivatkozhatnám ; 
de csak egy párt említek. Ilyen Good Pál tengerész-
tiszti orvos magyarra fordított «Erkölcs és erő» cimű 
műve.2 Nem lehet megindulás nélkül olvasni külö-
nösen ama részleteit, melyekben fejtegeti s példákkal 
illusztrálja, hogy a fajtalankodás hány ember egész-

1 Paulsen : Moderne Erziehung und geschlechtliche Sitt-
lichkeit. Berlin. 1908. 55. 1. 

2 Good Pál dr. : Erkölcs és erő. Franciából fordította 
Hupka Ödön. Budapest. 1908. 

ségét teszi tönkre, hogy minő akadálya a boldog 
házasságkötésnek s hogy mennyire valóságos mérge 
egy egészséges nemzedék kifejlődésének. Főkép pedig 
ismételten hangsúlyozza, hogy «az érzéki kicsapongás 
annál veszedelmesebb, minél előbb kezdődött». 

Nem tud továbbá eléggé tiltakozni ama fönnebb 
említett balvélekedés ellen, melyet a mai kor 
szuggerált magának, mintha a nemi ösztön fékezése 
lehetetlen s mintha annak a házasságon kívül való 
kielégítése az egészség követelménye volna. «Általá-
nosan elterjedt előítélet az, hogy a teljes önmegtartóz-
tatás veszedelmessé válhatik. Ilyen veszedelemről — 
úgymond — szó sem lehet». A kérdés szakszerű 
ismertetése mellett hivatkozik a Brüsszelben 1902. 
szeptemberében az egészség- és erkölcsápolás ügyében 
tartott második nemzetközi kongresszusra, mely 
egyhangú határozalképen k imondta : «Különösen az 
ifjúságot kell kioktatni arra vonatkozólag, hogy a 
tiszta élet egy cseppet sem káros az egészségre, sőt 
inkább egészségi és orvosi szempontból is feltétlenül 
ajánlatos». Hivatkozik továbbá Kraft-Ebingre, Mante-
gazzára s más orvosi tekintélyekre; végül pedig ezt 
í r j a : «Kutassák föl az összes könyvtárakat, kérjék ki 
az ó- és újvilág orvosi kapacitásainak véleményét 
és ha csak egy, hivatása magaslatán álló orvos, vagy 
ha az egészség-ápolásról, vagy gyógyászatról szóló 
szakmunka csak egy, a nemi önmegtartóztatásból 
eredő betegségi esetet is tud fölhozni, vagy ki tudja 
mutatni, hogv a nemi önmegtartóztatás bizonyos 
betegségekre tesz hajlandóvá, vagy hogy ilyen hajlamot 
növel : akkor elégetem e művemet s örökös hallga-
tásba merülök». 

Világos egy beszéd egy tapasztalt orvos szájából, 
mellyel szemben a kufárok vélekedésének nincs 
súlya. 

Hogy pedig hazulról is hozzak föl egy-két előt-
tem ismert példát, említem Katona József drt., székes-
fővárosi kerületi tiszti orvost, ki pár év előtt itt a 
«Religio»-ban «A nagy bűn» ellen irányult fejtege-
tésében ezt írta : «Akad elég sok lelkiismeretlen, még 
hírnevesebb orvos is, aki a serdülő il júnak legcse-
kélyebb izgalmi panaszára a Venus útját mutatja. 
Pedig az ilyen orvos ebbeli tanácsát, magyarán 
mondva, légből szedte. Komoly orvosi munkában 



526 
RELIGIO LXXI. évi". 1912. 

ilyet olvasni nem lehet, sőt épen ellenkezőleg, a 
legtekintélyesebb szakférfiak vallják és hirdetik, hogy 
a megtartóztatás (abstinentia) a nemi élettől igen is 
lehetséges, anélkül, hogy az egészségre a legcseké-
lyebb visszahatással lenne. Fődolog a helyes életmód 
és testnevelési rendszer.»1 

Egyben a nemi betegségek terjedésének meg-
akadályozására a fővárosban alakult országos védő-
egyesület munkáját , mely minden vallás-erkölcsi ala-
pot mellőzve, pusztán a fölvilágosítás és kioktatás 
út ján akarja megóvni az embereket a nemi betegsé-
gektől, egyoldalúnak s célra nem vezetőnek itéli. «Ne 
az legyen — úgymond — a főcél, hogy oly állapo-
tokat teremtsünk, ami különben sem sikerül, hog}' 
az emberek minden fertőzés veszélye nélkül most 
már szabadon és bátran élhessenek nemi vágyaik-
nak ; hanem paulo maiora canamus, magasabb szem-
pontból is tekintsük a dolgot. Hiszen az ember eszes 
lény, éljen tehát hivatás- és rendeltetésszerűen.»2 

Dobrovits Mátyás dr., a pozsonyi állami kórház 
főorvosa, ezelőtt hat évvel fejtegette a kérdést a po-
zsonyi tanári körben s meggyőző érvekkel kimutatta, 
hogy «a házasság előtti nemi egyesülés, melyből 
helyrehozhatatlan bajok erednek, nemcsak nem egész-
séges, hanem egyenesen káros, mert miatta megakad 
az iijú testi fejlődése. De nem is szükséges, hang-
súlyozta tovább ; a nemi képesség azért el nem vész, 
mert egy elválasztó mirigyet gyakorolni nem kell.»3 

Végül vázolván a nemi bűnből eredő testi és erkölcsi 
bajokat, intette a tanárokat, hogy az ifjúságot ilyen 
irányban idejében világosítsák föl. 

Paulsen, a modern ethikusok vezető alakja, a 
már említett művében teljes meggyőződésből hirdeti 
a házasságon kívüli önmegtartóztatás szükségét ; 
erősen megrója Frensennek divatból fölkapott s 
szabad szerelmet hirdető «Hilligenlei»-át s az egye-
temi orvosi karokra nézve egy igen megszívlelendő 
indítvánnyal lép fel. Úgy látja, hogy ma-holnap a 
családoknál az orvos foglalja el a pap, a lelkipásztor 
egykori tanácsadó szerepét. Hogy tehát az orvosok, 
akiknek részt tulajdonít a nemi bűn szabad üzéséről 
ápolt előítélet elterjesztésében, necsak testi oldaláról 
tekintsék az embert, hanem magasabb, lelki szem-
pontból is, indítványozza, hogy az egyetemeken az 
orvostanhallgatók számára «orvosi ethikát» előadó 
kathedrák állíttassanak fel.4 

A mondottakból gondolom eléggé kitetszik, mi-
szerint mesebeszéd az, mintha az ifjú főbenjáró kára 
nélkül szabadon követhetné nemi ösztöne sugalmait, 
vagy mintha az önmegtartóztatás ártana az egész-
ségnek. 

A nemi ösztönnek érzéki élvezetre való kihasz-
nálása meghamisítása a Teremtő szándékának, ki azt 
a fajfenntartás céljából oltotta az emberbe. Crescite 

1 Religio 1907. 25. 1. a Religio. 1907. 203. 1. 
2 Religio 1907. 95, 1. * Paulsen : i. műve 68. 1. 

et multiplicamini. Uralkodni is lehet rajta, ha kerülve 
az izgató alkalmakat, kora ifjúságunktól fogva az 
annyira szükséges önmegtagadásban, nevezetesen vá-
gyaink fékezésében gyakoroljuk magunkat. Bon um 
est viro, si a iuventute portaverit iugum suum. Ne is 
huzódozzunk az önmegtagadástól, mert hát van-e élet 
soknemű önmegtagadás nélkül ? Bizony nincs és nem 
is lehet; mert küzdés az ember élete a földön. 

Ámítanak tehát, akik meghamisítva a természet 
által kijelölt célt, még a természetre mernek hivat-
kozni a sexuális bűn palástolásában. 

Végre rá kell mutatnom arra az oktondi bal-
vélekedésre, mintha a tiszta élet örömtelen, üres és 
sivár élet volna. A tiszta élet nyújtotta öntudatnál, 
az ártatlan szív örömeinél nagyobb gyönyörűség a 
földön nincsen. Akik tapasztalták, tudják, mennyire 
igaza van Vörösmartynak : 

Mi az, mi embert boldoggá tehetne ? 
Kincs? h i r ? gyönyör? Legyen bár mint özön, 
A telhetetlen elmerülhet benne, 
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm. 

Kéjt veszt, ki sok kéjt szórakozva kerget : 
Csak a szerénynek nem hoz vágya kint. 

Maróthi. 

Miként jelölte ki utódját szent Ágoston? 
IV. 

Tanulmányomat e ponton befejezhetném, ha két 
ufódjelölési eset, amely egy emberöltő múlva Bómá-
ban szigorú Ítélet alá került, a folytatást nem kívánná. 

Az egyik eset 462-ben került Hilarus pápa és 
egy római zsinat elé. Busticus narbonnei érsek Her-
mest ajánlotta utódául, akit előbb beziersi püspökké 
szentelt, de akit ez a város el nem fogadott. A római 
zsinat nem zavarta ugyan Hermest püspöki székén, 
de mégis elvonta tőle azt az érseki jogot, hogy 
másokat püspökké szentelhessen (1. Hefele C. G. II. 
589. k. Az okmányok mint Hilarus pápa 7. és 8. 
levele, meglelhetők M. P. L. 58, 24 kk.; de ezekből 
a levelekből nem tűnik ki világosan az, hogy Bus-
ticus Hermest utódának ajánlotta és Hermesnek ez 
volt a vétsége.) 

465-ben ugyancsak Hilarus pápa alatt megint 
egy római zsinatot foglalkoztatott egy hispaniai eset. 
Nundinarius barcellonai püspök utódjául jelölte Ire-
naeust, akit előbb ő maga saját megyéjében püspökké 
tett (valószínűleg chorepiscopussá) ; ezt az Irenaeust 
Nundinarius halála után a tarragonai tartomány 
püspökei megerősítették székében és a pápát hatá-
rozatuk szentesítésére kérték. A rá vonatkozó római 
zsinati határozat 465. nov. 19-éről (a pápa szék-
foglalásának napja, natale ordinationis, 1. Duchesne 
III. 672.) Hilarus pápa levelei között olvasható. Thiel, 
Epistolae Bom. Pfcum genuinae, Brunsbergae 1868. 
162. k. mint Hilarus pápa 15. levelét közli. A levél 
megvan M. P. L. 58, 12 k. is mint Hilarus 1. levele. 
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A szöveget Kirch, Enchiridion fontium históriáé eccl. 
antiquae 1910. 542. nyomán közlöm, amely Thiel 
szövegét nyomta le. 

«4. Mikor csend lett, Hilarus püspök m o n d á : 
Azonkívül, testvérek, közbe-közbe bizonyos helye-
ken, amint Hispániából hozzánk érkezett levél biztos 
tudomásunkra hozza, a félszegségeknek új és hallat-
lan magvai keletkeznek. Végül egyesek a püspöksé-
get, amely csak megelőző érdemeket illet, nem isteni 
ajándéknak, hanem öröklődő nyereségnek nézik és 
azt hiszik, hogy amint a mulandó dolgokat, úgy a 
papságot is hagyatéki vagy végrendeleti úton szár-
maztathatják át.1 Mert sok papról mondják, hogy a 
halál küszöbén a maguk helyébe nevök megjelölé-
sével másokat helyeznek : hogy t. i. meg ne várassék 
a törvényszerű választás, hanem a halott kegyelme 
olybá vétessék, mint a nép beleegyezése. Fontoljátok 
meg, mily súlyos dolog ez; és ezért ha tetszik, ezt 
a szabadosságot is egyetemlegesen irtsuk ki az egy-
házakból, hogy amint mondani is csúfság, ember-
nek ne tulajdonítsa valaki azt, ami Istené. Hogy 
pedig ami nekünk tudomásunkra jött, a tietekére is 
jusson, olvastassék föl hispániai testvéreink és püs-
pöktársaink levele. 

5. Paulinus jegyző olvasta: A boldogságos és 
általunk Krisztusban apostoli tisztelettel illetendő 
Hilarus pápának Ascanius és a tarragonai tartomány 
összes püspökei : Amely gondot apostolságod stb. 

6. És mikor olvasta, az összes püspökök és 
presbyterek kiáltották: Krisztus, hallgass meg, éljen 
Hilarus! kiáltották tízszer. Ez a merészség többé elő 
ne forduljon! kiáltották hatszor. Ami Istené, ember 
nem adhat ja ; mondták hatszor. Per domnum Petrum 
(szent Péterre), hogy örökké tartassanak meg; mond-
ták ötször. Kérjük, hogy ezek föntartassanak.» 

Mielőtt közelebbről összehasonlítanók ezt az 
ügyet Augustinuséval, látnunk kell Nundinarius és 
Irenaeus esetét. A Quam curam apostolatus kezdetű 
tarragonai zsinati levél olvasható MPL 58, 16. Fon-
tos részleteit közlöm : « . . . különösen azt kérjük, hogy 
megfontolva állításainkat, méltóztassál megerősíteni 
tényünket, amely részben majdnem az egész tarto-
mánynak óhaja, részben a régiség példája miatt jut 
tudomásodra. Szent Nundinarius Barcellona város 
püspöke lerótta a halál adóját. Ez ami tiszteletre-
méltó Irenaeus testvérünknek, akit előbb ő maga ami 

1 A 76. apostoli kánon eltiltja, hogy a püspök fivérét, 
fiát vagy rokonát szentelje püspökké, mert nem méltó, hogy 
püspökségét örököseinek hagyja, emberi érzülettel ajándé-
kozván Isten dolgát: Istennek egyházát nem szabad öröklő-
dés tárgyává tenni ; aki ezt teszi, annak szentelése érvény-
telen és ő kiközösítéssel büntettessék. Példákat az örmény 
katholikatusban látunk. Achelis i. m. II. 7. idézi Prudentius 
Perist. 4, 79-et, ahol a szerző Saragossában a Valeriusokat 
sacerdotum domus infulata-nak nevezi. Úgy látszik tehát, 
Hilarus pápának, aki Prudentius után 50—60 évvel élt, alapos 
oka lehetett, hogy épen a hispaniai egyházat féltse a nepo-
tismustól. 

beleegyezésünkkel a maga megyéjében méltóságba 
helyezett (constituerai), hátrahagyván neki, ami sze-
génységétől tellett, kívánta végső akaratával, hogy 
helyébe állíttassék; de a megholt Ítélete az ő érdeme 
tekintetében nem ingadozik. Mert annak a városnak 
egész klérusa és népe és a legkiválóbb és legfőbb 
tartománybeliek kérték tőlünk, hogy beleegyezésünk-
kel ő megőrizhesse helyét. Mi megfontolva a halott 
ítéletét és méltatva az ő életét és azoknak nemessé-
gét és sokaságát, akik kérelmezték, egyszersmind a 
nevezett egyháznak előnyét, legjobbnak azt tartottuk, 
hogy az Istenhez költözött ily nagy papnak helyébe 
nem kisebb érdemű pap kerüljön, kivált mivel bi-
zonyos, hogy annak a municipiumnak egyháza, amely-
ben előbb szenteltetett, mindig ezen város egyházá-
nak volt dioecesise...» Hilarus pápának Ascaniushoz 
és a tarragonai püspökökhöz írt leveléből (MPL 
58, 18) megtudjuk, hogy a pápának főpanasza ebben 
az ügyben az, hogy a zsinatok határozatai ellenére 
Irenaeus elhagyva püspöki székét, más székre megy át 
és a püspökök ezt az átmenetei! mégis a pápának jóvá-
hagyásra a ján l ják ; elrendeli tehát, hogy Irenaeus 
hagyja el a barcellonai széket és térjen vissza püspök-
ségébe; a barcelloniaiak számára pedig Ascanius az 
odavaló papságból szenteljen püspököt. Ebben a le-
vélben csak mellékesen érinti a pápa azt, hogy a 
püspöki méltóságot nem szabad átörökölhető jognak 
tekinteni. Az Ascaniushoz irt magánlevélben (MPL 58, 
19 k) a pápa azt írja, hogy Ascaniusnak a barcello-
niaiak kívánságát vissza kellett volna utasítania, 
ahelyett, hogy a pápától megerősítést kért. 

Ez az ügy tehát Augustinusétól lényegesen kü-
lönbözik. A római zsinat a végrendeletszerű püspök-
jelölést kifogásolja, amely a hívőket a megholt aka-
ratának természetszerű vallásos tisztelete miatt mint-
egy befejezett tény elé állítja és ily módon a provincia 
püspökeinek és a hívőknek rendelkezési jogát j ámbor 
fogással mintegy kisajátítja. Erre vonatkoznak a pá-
pának a zsinaton mondott éles szavai. Azonkívül 
Irenaeus jelölését erősen összebonyolítja egy másik 
kánoni akadály, hogy neki már van püspöki széke 
és most másra megy át. Ezt tudvalevőleg már a nicaeai 
zsinatnak 15. kánona eltiltotta : «A sok zavargás és 
lázadás miatt jónak látszott mindenütt eltörölni a 
szokást, amely a kánon ellenére egyes vidékeken 
uralkodik, hogy t. i. egy püspök, presbyter vagy 
diaconus se menjen át egyik városból a másikba. De 
ha valaki ennek a szent és nagy zsinatnak ezen ren-
delkezése után is meg mer ilyet tenni vagy ezt a 
szokást követni, az egész dolog semmis legyen és 
ő helyeztessék vissza abba az egyházba, amely szá-
mára püspökké vagy presbyterré szentelték». (Hefele 
C. G. I.2 419.) Tudjuk, hogy a 381. konstantinápolyi 
zsinaton az egyptusi püspökök erre a kánonra hi-
vatkozva követelték nazianzi szent Gergelynek távo-
zását a konstantinápolyi püspöki székből, ámbár előbb 
a zsinat maga ünnepélyesen behelyezte. Nazianzi 
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szent Gergelyt t. i. szent Basilius 362-ben sasimai 
(Kappadocia) püspökké tette. Nazianzi Gergely le is 
mondott a konstantinápolyi székről, ámbár előbb a 
sasimait egyáltalán nem foglalta el. 

Ebből látható, hogy Augustinus esete ellen Róma 
nem emelt volna kifogást, mert ő a jelölés te-
kintetében törvényszerű jogszokásra támaszkodott; 
továbbá a jelölést nem tette végrendeletszerűen, rája 
kényszerítvén egyházára a megholt akaratának szent-
ségével az utódot; hanem az ő jelölése a püspökök 
jelenlétében, a papság és hivek tevékeny közremű-
ködésével létesült. Végül utódát egyházának presby-
terei közül választotta és életében az ő szentelését 
sem engedte meg. 

Hogy a római felfogás a jogszabályok és a papság 
meg a hivők szabadságának tiszteletben tartása mel-
lett létesült utódjelölés gondolatától el nem zárkózott, 
bizonyítja Hilarus pápa utódainak története. Hilarus 
második utóda, III. (II.) Felix (483-492) maga je-
lölte ki utódát (1. Hergenröther-Kirsch. Handb. der 
allgem. Kirchengesch. I.5 1911. 471.) A Symmachus 
alatt 499-ben tartott római zsinat 3. pontja szerint: 
«Ha a pápa váratlanul, amitől Isten mentsen, halna 
meg és utódja választása tekintetében nem intézked-
nék, úgy, ha az egész papság egyhangúlag választ 
valakit, ez szenteltessék püspökké.» (Hefele C. G. II.2 

627; ugyanott az 1. jegyzetben Hefele megjegyzi: 
A pápa nem jelölte ugyan meg utódját, de gyakran 
ajánlott egy papot, akit aztán rendesen meg is vá-
lasztottak. (L. Baron, ad annum 499. n. 8. és Binius 
Mansinál VIII. 238. not. 9.). IV. (III.) Felix (526-530) 
attól félt, hogy halála után zavarok lesznek és elren-
delte, hogy utána Bonifacius archidiaconus kormá-
nyozza az egyházat. De ez ellen a papság tiltakozott 
és Dioscurust választotta meg, akinek rövides halála 
után II. Bonifaciust elismerték (Wurm a Wetzer-
Welte K. L.-ban IX.2 1443.) II. Bonifacius egy római 
zsinaton 531-ben egy Constitutumot adott ki, amely-
ben jogot formált magának utóda megjelölésére ; mi-
után ezt a jelenlevők elfogadták, szent Péter sírjánál 
Vigiliust jelölte utódául. De ez az eljárás ellenmon-
dásra talált a gót fejedelemnél és Bonifacius kény-
telen volt egy második római zsinaton a papsággal a 
történteket megsemmisíttetni, a Constitutumot elégetni 
és magát majestatis reus-nak nyilvánítani. (Hefele, 
C. G. II.2 744.) Ezen esetek további fejtegetését mel-
lőzöm és utalok Holder művére, Die Designation der 
Nachfolger durch die Päpste, Freib. 1892. és Sägmül-
ler cikkére, Die Ernennung der Nachfolger durch 
die Päpste am Ende des 5. und Anfang des 6. Jahr-
hunderts. Theol. Quschr. Tüb. 1903. 91—108. 

Rómának különben már csak azért sem lehetett 
az utódnak mindennemű megjelölése ellen tiltakoz-
nia, mert erre még az apostolok idejében Róma első 
püspökeinél volt példa. Irenaeus, Adv. haer. 3, 3: 
«Megalapítván tehát és tanítván a boldog apostolok 
az egyházat, Linusnak adták az egyház, kormányzá-

sának püspökségét». Tertullianus, De praescript. 32 ' 
«Mert az apostoli egyházak a maguk leszármazását 
(census suos) ilyen, módon mutatják be: amint a 
smvrnaiak egyháza Polycarpust János által behelye-
zettnek mondja, amint a rómaiaké Kelement hasonló-
képen Péter által szenteltnek.» Ps. Tertullianus, Carm. 
adv. Marc. III. c. 9. 

Hac cathedra, Petrus, qua sederat ipse, locatum 
Maxima Roma Linum, primum considéré jussit. 

Talán azzal, hogy Linus még Péter életében, 
kivált az ő Rómától való távolléte alatt kormányozta 
a római egyházat, magyarázható, hogy ő szerepel is 
a római püspök-lisztában, de el is hagyatik. Jeromos 
szerint De vir. ill. 15: «Kelemen. . . Róma negyedik 
püspöke Péter után, mert a második Linus, a har-
madik Anacletus volt, ámbár a latinok legtöbbje 
Kelement Péter apostol után másodiknak gondolja.» 
Epiphanius szerint Haer. 27, 6: «Rómában Péter és 
Pál legelső apostolok, egyszersmind püspökök voltak. 
Ezután Linus, aztán Cletus. Ezután Kelemen. . . Vájjon 
még az ő életükben szentelte-e föl kézfeltétellel 
püspökké Pé te r . . . vagy inkább az apostolok szerint 
Clectus püspök tette-e azzá, nem világos. Ámbár még 
az apostolok, vagyis Péter és Pál életében más 
püspökök léphettek nyomukba oly módon, hogy ők 
maguk az igehirdetés kedvéért más városokba és 
vidékekre utaztak, de Róma püspök nélkül nem ma-
radhatot t ; Pál t. i. Hispániába ment, Péter pedig 
Pontust és Bithyniát utazta be gyakran stb.» Az ú. n. 
Klementinák szerint (Kelemen levele Jakabhoz 2.) 
Péter kevéssel halála előtt Kelement tette Rónia 
püspökévé. — Természetesen itt különbséget lehetne 
tenni apostoli és egyszerűen püspöki jog között. De 
elvégre is ezek a példák közel hozták a püspökutód-
jelölés gondolatát. Zubriczky Aladár dr. 

Az olasz papnevelés reformja! 
Azok között a nagy alkotások között, amelyek-

ből örök emléket emel az egyháztörténelem a 
X. Pius pápa nevének, hosszú időre kiható fontos-
sága miatt bizonyára első helyen áll az olasz pap-
nevelés hamarosan tető alá kerülő ügye. 

Ez a reform nem mai keletű. Mint a legtöbb-
jének azok között a korkérdések között, amelyek az 
egyház legfőbb kormányzó hatalmát ma foglalkoz-
tatják, ennek is megvan a maga története. Tengernyi 
tanácskozások, szakszerű tanulmányozások és ter-
vezgetések készítették elő. Pedig nem hiányzott az 
olasz püspökökben semmi abból, ami a nagy mű 
megalkotásához szükséges volt. Mindenekelőtt meg 
volt teljesen győződve mindenki a reform szükséges-
ségéről. Tisztán látták, hogy az idő nagy és gyökeres 

1 Ebből a tanulmányból, különösen a második feléből, 
mi is hasznot meríthetünk. Szerk. 
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átalakításokat kíván. Átértették a kérdés lényegét és 
a kor sajátos természetét. Amelleít megvolt bennük 
a kezdeményezés bátorsága és az áldozatkészség 
szükséges mértéke. 

Mi az oka mégis, hogy az egyháznak ez az 
eminenter életkérdése oly lassan ment át az annyira 
óhajtott változásokon? Mi lehetett az akadálya annak, 
hogy az olasz papnevelés elérje a mai színvonalát? 

Ezekre a kérdésekre a mai Olaszország törté-
netében találjuk meg a feleletet. Korunk mélyreható 
átalakulásai egy társadalmat se hoztak nagyobb 
forrongásba, mint az olaszt. Az ország politikai 
törekvései és gazdasági szükségletei egymásután 
vetették föl a legfontosabb sociális és kulturális 
problémákat, amelyek hosszú időre lefoglalták a 
közfigyelmet és az áldozatkészségét. Az országos 
agitációk ezek érdekében indultak meg és az egyház 
ügyei iránt különben sem eléggé érdeklődő társa-
dalom mással, mint az állami és társadalmi lét kér-
déseivel nem ért rá foglalkozni. 

De nemcsak a közérdeklődésnek az egyházi 
ügyektől való teljes elterelődése volt okozója az egy-
házi reformok késlekedésének, hanem az a körül-
mény is, hogy épen a társadalmi és állami élet forron-
gásai miatt hiányoztak az óhajtott reformoknak 
szociális, gazdasági vagy kulturális feltételei. Az új 
királyság még nagyon sok olyan állami feladatot 
meg nem oldott, amely nélkül pedig függőben lévő 
egyházi kérdéseket sikerrel és véglegesen megoldani 
nem lehetett. 

Ilyen volt a papnevelés ügye is, amelynek tör-
ténetével szinte párhuzamosan halad az olasz közép-
iskolák reformjának története. 

A középiskolák kérdése 1848-ban, majd 1859-ben 
foglalkoztatta az olasz tanügyi köröket. Mindkét 
alkalommal nagyarányú szellemi harc vezette be 
és kisérte a törvényhozás elé került javaslatokat. 
Maga a kormány volt rajta, hogy minél szélesebb 
körben foglalkozzanak a reform kérdéseivel. Paeda-
gogusok és laikusok, egyesek és testületek véle-
ményétkikérték. Megfigyelései és tapasztalatai szerint 
igyekezett hozzászólani mindenki. 

így ez a szellemi mozgalom lassan-lassan kiter-
jedt a tanügy egész körére. Foglalkozni kezdtek az 
elemi oktatás, a magániskolák, internátusok, kis-
és nagyszemináriumok és egyetemek ügyeivel is. 
S miután igen nagy az egyház kezén lévő iskolák 
száma, amelyeknek megvan ugyan az egyházi tan-
hatóság által megállapított, de az államihoz alkal-
mazkodó tanterve és célja, az állami iskolák reformja 
érdekében megindult mozgalmak az egyháziak 
reformálásának szükségét is jelentették. 

A papnevelés reformjával tehát várni kellett 
mindaddig, míg meg nem valósul a középiskoláké. 

Báimily nagy időre halasztódott is így el a pap-
nevelés kérdésének szükséges rendezése, ez az idő 
nem veszett el, sőt nagyon is szükséges volt az ügyre 

nézve. Épen a középiskolák kérdésével kapcsolatosan 
nagyon sok új eszme, praktikus ötlet, életrevaló terv 
merúlt föl, amelyek azután a papnevelés reformjának 
is értékes anyagot szolgáltattak. Sok tanügyi prob-
léma irodalmi vitán ment át már a középiskolákkal 
kapcsolatosan, úgy hogy azok újabb megvitatása 
fölöslegessé vált. 

Különösen érdekelte az egyházat iskolái és a 
papnevelés szempontjából a klasszikus és gyakor-
lati irány szétválasztásának kérdése. E körül nagyon 
megoszlottak a vélemények. Voltak, akik a közép-
iskolai reformok vezérmotivumául épen a szét-
választást tekintették. A latin és görög nyelvet, mint 
általában a klasszikus oktatást már anakronizmus-
nak tartották és a reáltudományok minél terjedel-
mesebb tanítására követeltek helyet a tantervben. 
Agitációnális fegyverül fölhasználták azt is, hogy a 
klasszikus oktatáshoz, különösen pedig a latin nyelv-
hez csupán az egyház ragaszkodik, mert iskoláit a 
szemináriumok előkészítő iskoláiul tekinti és a 
modern ismeretek rovására hivatalos nyelve kedvéért 
a latint nagy gonddal taníttatja. Szőnyegre kerültek 
a nyelvek tanításának módszerei is és követelték, 
hogy a céltalan grammatizálás helyett az aesthetikai 
és gyakorlati eredmények kedvéért kell a nyelveket 
tanítani. 

Fölösleges említenem, hogy voltak nagyon sokan, 
szakemberek és mások, akik a régi egységes közép-
iskola melletí foglaltak állást s csupán a módszer 
megváltoztatását tartották szükségesnek. Ezek szerint 
épen a mai idő figyelmeztet az ideális és praktikus 
szempontok összekapcsolására az iskolában. A tan-
tervben vezetőtárgyak lehetnek a földrajz, termé-
szetrajz, számtan, mértan, francia és a többi modern 
nyelvek. De a reáliák mérsékléséül és a gyermeki 
lélek harmonikus kifejlesztése kedvéért föl kell venni 

, a klasszikus tárgyakat is. így nem lesz kénytelen az 
I ifjú éretlen korban pályát választani és sokkal 
' jobban elérhető az, ami a demokratikus irányban 

fejlődő társadalmak paedagogiai követelménye: az 
egyénítés. 

Nem szándékozom ennek a széles mederben 
folyt iskolai mozgalomnak minden mozzanatát föl-
említeni, azért csupán azokra az elvekre szorítkozom» 
amelyek vagy hatással voltak a papképzés reform-
jára, vagy épen be is vétettek a kis- és nagyszemi-
náriumok tanterveibe. 

1 - Meg kell jegyeznem, hogy a középiskolai ú j 
törvényjavaslat 1905-ben elkészült és 1909-ben tör-
vénnyé vált. A törvény fokozatos életbeléptetése 
pedig folyamatban van. 

j - Az új tanterv szerint, amelyet az egyházmegyei 
' és szerzetesi magániskolák is több-kevesebb módo-

• sít ássál átvettek, az olasz középiskola nyotc év-
H folyamból áll. A nyolc év két tagozatra oszlik. 
$ A három alsó évfolyam egységes és a neve ginnasio. 
[^Tárgyai: olasz, francia, történelem, földrajz, termé-
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szetrajz, fizika, számtan, rajz és pszichológia. A latin 
nyelvet a ginnasióban nem tanítják. 

Az öt felső osztály, illetve évfolyam, a közép-
iskola második tagozata és liceo a neve. A liceo nem 
egységes, hanem háromirányú. Aszerint ugyanis, 
amint a tananyagban a klasszikus, modern vagy 
természettudományi tárgyak a túlnyomók, a liceo : 
classico, moderno vagy scientifico. A liceo classicó-
ban a latin és görög tanítására nagy súlyt helyeznek. 
A cél itt a klasszikus életbe való bevezetés. A liceo 
modernóban a modern nyelvek, továbbá a köz-, 
magánjog és nemzetgazdaságtan foglalják el az idő 
túlnyomó részét. A modern élet és a kultura meg-
ismertetésére törekszenek. A liceo scientificóban a 
francia, angol, német mellett a reáltudományok 
teszik elsősorban a tananyagot. A törekvés itt a 
természettudományokba való bevezetés. 

Meg kell jegyezui, hogy a latin, olasz, történelem 
és filozófia mind a három irányú liceóban kötelező, 
de más-más óraszámban. 

Az új középiskolai tanterv első hatása az egy-
házi iskolákra az volt, hogy siettek annak haladást 
jelentő, kitiinőbb intézkedéseit bevezetni. Ez a hatása 
különben már az előkészítő irodalmi vitáknak is 
megvolt. Úgy, hogy sok kisszeminárium megelőzte 
az állami iskolákat a tanulmányi és fegyelmi rend 
egy-egy modern, paedagogiailag helyes intézkedésének 
alkalmazásával. 

A kisszemináriumok után reákerült a sor a 
nagyszemináriumokra is. 

Az állami középiskolai törvényjavaslat meg-
jelenése után két évvel, 1907-ben megjelent szent-
séges urunknak, X. Pius pápának a papnevelők kor-
mányzását, tanulmányi és fegyelmi rendjét szabá-
lyozó törvénye. Cime : «Begolamento generale pel 
governo e per la disciplina dei Seminarii d'Italia». 
Ebben a nagy műben vannak összefoglalva azok az 
elvek, amelyek szerint a papképzés reformja meg-
valósítandó. 

A reform irányítására, gyors és pontos életbe-
léptetésére egyidejűleg apostolivisitatorok küldettek ki. 
Az apostoli visitatoroknak meg kellett látogatniok a 
szemináriumokat és tapasztalataikról a S. Congregatio 
Consistorialisnak be kellett számolniok. Jelentéseik 
igen becses és gazdag adatokat szolgáltatnak az 
olasz papnevelés mai állásához, továbbá a «Regola-
mento» által elrendelt reform eredményeihez. A bennök 
leszűrődött értékes tapasztalatok alapján az említett 
Congregatio ez év őszén körlevelet intézett az olasz 
püspöki karhoz, amely körlevél a «Regolamento»-
nak részint kiegészítése, részint értelmezése. 

A részletkérdéseket mellőzve, az irodalmi szem-
pontból is igen értékes körlevélnek csupán elvi 
jelentőségű, bennünket is érdeklő utasításait, tan-
ügyi problémáit óhajtom ismertetni. 

A körlevél bevezetői-észében azt az örvendetes 
tényt konstatálja, hogy a theologiai szakképzés ügye 

örvendetesen halad és a megindult fejlődés a leg-
szebb reményekre jogosít. 

Olaszországban is tapasztalható ugyanaz, ami az 
utóbbi évtizedben előfordul minden országban : a 
szemináriumok néptelenedése. Az egyházi pályára 
lépők számának föltűnő apadását sokan a közép-
iskolai reformmal, mások a kisebb egyházmegyék 
szemináriumainak koncentrációival hozták össze-
függésbe. Ezek elégséges okul már azért sem fogad-
hatók el, mert kevesebben lépnek egyházi pályára 
ma ott is, ahol koncentrációról nincsen szó. Míg 
más egyházmegyékben azok ellenére is állandóan a 
megszokott régi számban kérik a fölvételt. 

Ennek a nemzetközi jelenségnek mindenfelé 
azonosak és könnyen érthetők az okai. A családi 
élet sokat veszített a vallásos tartalmából. A szülők 
szigorú példája, a közösen végzett imádság és val-
lásos gyakorlatok tünedeznek. Az egyházhoz való 
meleg, önzetlen, gyermeki ragaszkodás egyre ritkább. 
Igen sokszor már a családi ház levegője alkalmas 
arra, hogy az if jú lélekből kiölje a hivatás csiráját. 
S ha mégis megmaradna, az iskolázás hosszú évei 
alatt nem történik semmi vagy csak nagyon kevés 
annak ápolására. Nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, 
hogy úgy iskoláinkat, mint a vallástanárokat nagy 
mulasztás terheli e tekintetben. Nem foglalják nevelői 
gondjaikba az if jú lélek e legdrágább kincsét. 

Gondoljuk meg azt is, hogy a mai társadalmi 
és állami berendezkedés nap-nap mellett fényesebb-
nél fényesebb állásokat nyit az érvényesülni törekvő 
embereknek. Aránylag könnyű, mindenesetre kevesebb 
munkával és áldozattal j á ró a világi pályákon való 
boldogulás útja. Bármely valamirevaló kereskedő, 
iparos, ügyvéd vagy orvos megkeres ma annyit, mint 
amennyit a legjobb beneficiumok jövedelmeznek. 
Napról-napra javul köztisztviselőink helyzete is, 
akiknek még hozzá állásuk és előmenetelük nem 
kegyeken és hangulatokon nyugszik, mint az alsó 
klérusé, hanem törvényeken. Nem csodálkozhatunk 
azon, ha az egyházi állások bizonytalansága, sok 
önmegtagadással, nehéz munkával já ró súlyos köte-
lességei nem vonzanak és azok is, akiknek lelke 
mélyén hevített valaha a hivatás szent tüze, az 
anyagi fölényben levő világi positiók felé törtetnek. 

Bármily kevés legyen különben a papi pályára 
lépők száma, aggasztónak ezt a jelenséget nem 
mondhatjuk. Amint az egyházzal megmarad a pap-
ság usque ad consummationem saeculi, úgy örök-
életű a hivatás is. Papság akkor is lesz, mikor min-
den anyagi előnytől megfosztottan egyedüli osztály-
része az áldozat marad. 

Mindamellett az egyháznak gondoskodnia kell 
az orvoslás eszközeiről. 

Szükségesnek tartja 0 Szentsége, hogy a püspökök 
foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. A lelkészkedő pap-
ság pedig az iskolában és azon kívül keresse föl a 
jólelkű, egyházias érzületű, tehetséges ifjakat. Foglal-
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kozzanak velük. Neveljék türelemmel. Támogassák, 
ha kell anyagilag is, hogy beléphessenek a szemi-
náriumba. Sok kiváló papot nyert már ily módon 
az egyház. 

A legfontosabb teendő a papnevelés folytonos 
fejlesztése. Sok történt már e téren. De még többel 
kell tenni, mert elég sohasem történhetik. 

Mindenekelőtt szükséges a nagy- és kisszeminá-
riumok szétválasztása. Nagy egyházmegyékben, mint 
a turini, milanói stb., ez már megtörtént. Sőt oly 
egyházmegyékben is, amelyek a theologiai főiskola 
mellett előkészítő bölcseleti iskolát tartanak fenn. 
A megosztást az indokolja, hogy 12, 15 éves növen-
dékeket nagyobbakkal együtt ugyanazon fegyelem, 
tanítás,lelkigyakorlatok, szent beszéddel eredményesen 
nevelni nem leket. A nevelés középúton nem haladhat. 
És vagy a fiatalabb vagy a nagyobb korú növendé-
kekre vagy mindkettőre kellő siker nélkül lesz. 

A kisszemináriumokba sem szabad olyanokat 
fölvenni, akik kijelentik, hogy nem hajlandók egy-
házi pályára lépni. Legalább némi vonzódásuk 
legyen. A világi pályákra készülő növendékek szá-
mára nincs hely a szemináriumokban. Ott a nevelés 
és tanítás minden eszközével jámborságra, öntudatos, 
komoly rendbeszedettségre és egyházias gondol-
kozásra kell az ifjűságot képezni. Hivatásnélküliek 
fölvétele és tartózkodása a szemináriumban a hiva-
tásos ifjakra mindig veszélyes és a hivatásra vég-
zetes. Ha megfelelő számmal vannak olyanok, akik 
egyháziak vezetése alatt akarják elvégezni közép-
iskolai tanulmányaikat, állítsanak föl a püspökök 
egyházmegyei középiskolát,amely a kisszemináriumtól 
külön világi pályákra neveljen. 

Nagyon fontos a szünidő kérdése. A szülői ház-
nál vagy máshol töltendő szünidőket meg kell rövi-
díteni. Gondoskodjanak az egyházmegyék alkalmas 
nyaralókról. Azelőtt a szünidő nem jár t annyi 
veszéllyel. Rövidebb is volt. Ma három, sőt több 
hónapra is kiterjed. Ily hosszú idő a mai társa-
dalomban sok veszélyt rejt. A szülői ház se nyújt 
kellő védelmet a széltében elterjedt rossz könyvek, 
újságok és meggondolatlan ismeretség káros hatásai-
val szemben. Tíz, tizenöt nap a nagy szünidő 
folyamán elegendő a szülők látogatására. Ezalatt 
megismerhet az életből annyit, amennyit haszonnal 
meg kell ismernie. A többi időt töltse a szemináriumi 
nyaralóban. így a rendszeres képzés és hitbuzgalmi 
gyakorlatok elhagyása nélkül marad pihenésre és 
szórakozásra elég idő. 

Theologiát végzett ifjú papok közölt mindig 
lesznek olyanok, akik haj lammal bírnak a tanári 
pályára. Ezek szerezzék meg a képesítést. Mellettük, 
mint praefectusok, a középiskolai ifjúság nevelésében 
segédkezzenek a neopraesbiterek. A pápa engedé-
lyével ezt már sok helyen sikerrel megpróbálták. 
Az ifjú papság mindenütt ambícióval végezte 
nevelői tisztét. A szemináriumok elzárt légköréből 

így kellő átmenet nyilik számára az élet szabad-
ságához. És a nevelői munkakörben alkalma van az 
önképzésre. A püspök pedig jobban megismerheti 
tettrekész, lelkes ifjú papjait és buzgalmukat a 
városi vagy vidéki pastoratio rendkívüli megbízásai-
val próbálhatja ki. 

A paphiány nem lehet ebben akadály. Mert a 
legkisebb községbe is jobb tapasztalt lelkészt, mint 
tapaszfalatlant küldeni. Több előny származik a 
püspök közelében töltött évekből, mint a fölszentelés 
után nyomban kezdett munkából. Azért 0 Szent-
ségének az az óhajtása, hogy amely egyházmegyében 
lehetséges, a neopraesbyterek elméleti ismereteik 
gyarapítása végett néhány évig az iskolákban és 
nevelőintézetekben működjenek. 

A középiskolákat belsőkre és külsőkre kell osz-
tani. A belsők a kisszemináriumokkal kapcsolatban 
az egyházi pályára készülők számára valók. így 
lehetővé válik, hogy a szemináriumi növendékek ne 
érintkezzenek a világi pályákra készülő ifjúsággal. 

Az egyházi középiskolák, úgy a belsők, mint a 
külsők, az állami tanterv szerint ginnasióra és liceóra 
tagosuljanak. Általában minden lényeges kérdésben 
életbe kell léptetni az állami tantervet. Őrködni kell 
afölött, hogy kifogástalan legyen iskoláink szelleme, 
jellege és irányzata. Államilag képesített tanárokat 
alkalmazzanak. S ha a szeminaristák részére külön 
középiskolát nem lehetne fölállítani, az állami tan-
tervet ki kell bővíteni a hit tudományi tárgyakkal és 
őrködni kell, hogy a világi növendékekkel való érin-
kezésből kár ne származzék reájuk. 

A vasárnap és ünnepnap az isteni szolgálaté. 
Tehát nem szünnap. Nem szabad annak tekinteni. 
Azért hetenkint egy hétköznapi teljes pihenőnapot 
kell a tanrendben kijelölni. Amely napon legfeljebb 
egyórás melléktárgy fordulhat elö. 

Élénk vita tárgya volt mindig a tanórák száma. 
Az általános vélemény a felé hajlott, hogy úgy a 
felső-, mint a középiskolákban redukálni kell az óra-
számokat. Heti 28 órát soknak tartották. S hogy a 
tananyag kisebb óraszám mellett is földolgozható 
legyen, mellőzni akarták az adatok halmozását, hogy 
idő jusson a gondolkozásmód megismerésére. Egyúttal 
redukálandónak tartották a nagy szünidőt, hogy 
kevesebbet lelejtsenek és több idő jusson az ismét-
lésekre. Voltak, akik javasolták, hogy az iskolai év 
köttessék össze a polgárival és az évvégi vizsgálatok 
december hó folyamán tartassanak. 

Az óraszámot az egyházi tervezet csakugyan 
csökkentette is. Legfeljebb négy, négy és fél előadási 
óra lehető egy szorgalmi napra. Úgy azonban, hogy 
ne egyfolytában következzenek, hanem közben egy 
órai szünet legyen. Nagyobb óraszám melleit ugyanis 
nem maradna idő a magánképzésre és az ájtatos-
ságra. Ajánlja Ő Szentsége a nagy szünidő kurtítását 
is, hogy a napi négy, négy és fél óra mellett meg-
legyen a kellő eredmény. 
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Emiitettem már, hogy Ő Szentsége azt akarja, 
hogy az egyházi iskolák egy színvonalon álljanak az 
államiakkal. Miért is az állami tanterv és tanrend 
elfogadását meghagyta. Különös súlyt helyez a gim-
náziumban a latin nyelvre és heti egy órában a 
katekizmusnak, heti egy órában pedig a bibliának, 
mint rendes tárgynak, a tanítását elrendelte. 

A liceo három felső évfolyamának, tehát a közép-
iskola VI., VII. és VIII. osztályainak órarendjén min-
deri előadási napon egy órai skolasztikus bölcselet 
szerepel. Ezenkívül minden héten egy óra ismétlésre 
és minden fél hónapban egy óra bölcseleti vitára 
fordítandó. A VI. osztályban logika, a VII.-ben onto-
logia (lélektan, psichologia) és kosmologia, a VIII.-ban 
theodicea, ethica és bölcselettörlénet tanítandók. 
A vallástanból heti egy órát a nagy katekizmus és 
egy órát az apologetika tanítására kell fordítani. 

A fennmaradó időt az ordinárius, a tanárok és 
szemináriumi elöljárók meghallgatása után, a mate-
matika, természettan, természetrajz, olasz, latin, görög 
irodalom és történelem között arányosan fölosztja. 
Az irodalom tanulmányozása közben ki kell terjesz-
kedni a latin és görög szentatyák műveinek ismer-
tetésére. A nyelvtanításban mellőzni kell a nyelvé-
szeti analisiseket. A haszonnélküli grammatizálás 
helyett törekedni kell gyakorlati eredményekre. 

A ginnasiót végzett növendékek a liceóba csak 
úgy bocsáthatók, ha állami bizottság előtt a vizsgá-
latot sikerrel letették. Kivételt ez alól csak ritkán és 
indokolt esetben lehet tenni. Például előrehaladott 
korúak, föltűnő jámborság vagy hivatásszeretet 
eseteiben. A középiskolai vizsgákat úgy kell fölfogni, 
mint az egyházi szolgálatra lépni kívánók értelmi 
próbáját. Ő Szentsége ezzel azt akarja elérni, hogy 
az egyháziak iskolázottságának minimális mértéke 
egyenlő legyen bármely polgári osztály iskolai kép-
zettségével. Szükség van erre elsősorban azoknál, 
akiket a püspök állami egyetemre küld, hogv vala-
mely fakultáson promoveáltassák magukat. Továbbá 
a kétes hivatásuaknál. A theologiai főiskolákba 
csupán azok vehetők föl, akik a ginnasio és liceo 
szabályszerű elvégzése után erről államilag is érvé-
nyes bizonyítványt nyertek. A bölcselet-, katekizmus-
és apologetikából az állami iskolákban végzetteknek 
a theologiai főiskolába lépés alkalmával különbözeti 
vizsgát kell tenniök. 

A theologia főtárgyai a dogmatika, morális, 
biblicum és egyháztörténelem. 

A dogmatika skolasztikus módszer szerint napi 
egy órában tánítandó. 

A szentírást és történelmet a modern tudomány 
minden segédeszközének fölhasználásával kell tani-
tani. A főtárgyakra fordított napi egy órán kívül 
hetenkint külön egy órát a problematikus vagy a 
tudomány által még nem tisztázott kérdések meg-
vitatására kell fölhasználni. Heti egy külön óra pedig 
ismétlésre fordítandó. 

Az erkölcstan keretében ki kell terjeszkedni a 
sociologia alapelveire és a kánonjog institúcióira. 

A biblikumot heti négy órában kell előadni. 
A két első évfolyamon mind a négy órában intro-
ductióval, a III. és IV, évfolyamban pedig exegesissel 
kell foglalkozni. A ószövetségi exegesis a főbb zsol-
tárokra, az újszövetségi pedig néhány apostoli 
levélre is terjeszkedjék ki. 

Az egyháztörténelem előadásánál a természet-
fölötti elemeket nem szabad mellőzni. A theologiai 
Pragmatismus lényeges és igaz része az egyháztörté-
nelemnek. Anélkül érthetetlen maga az egyház is-
Szent Ágoston, Bossuet, Dante nagy gondolatait, 
bölcseleti considerátióit hozzá kell fűzni a tények 
előadásához. Érezni és éreztetni kell minden törté-
nelmi előadásban Isten igazságos jóságát és állan-
dóan velünk lévő gondviselő szeretetét. 

A melléktárgyakat, amilyenek a görög, latin, 
héber, arab nyelvek, bölcselet, archeologia. liturgika, 
egyházi művészet, ének, szónoklattan és patristica, 
négy év alatt akként osztandók föl, hogy a főtárgyak 
megrövidítése nélkül a növendékek azokban kellő 
ismeretet szerezhessenek. 

Legalább a dogmatika, morális és bölcselet elő-
adási nyelve latin legyen. 

Vigyázni kell, hogy az arra rendelt órákban a 
kijelölt tárgy egész anyaga előadassék. A részlet-
kérdések tárgyalása, bármennyire fontos is, a rend-
szeres haladásban akadály és a tudományszak szerves 
egészének áttekintését zavarja. 

Csak olyan tankönyveket szabad az egyház 
iskoláiban használni, amelyek az egyház tanításával 
ellenkezőt nem tartalmaznak. Olyan könyveket, 
amelyek a vallást és morált nem becsülik, ha állami 
jóváhagyással jelentek is meg, a ginnasio- és liceóba 
bevinni nem szabad. A theologiai szakkönyvnek 
használhatóságához pedig szentszéki jóváhagyása 
szükséges. 

Jámborságra, igazságszeretre, az egyház önfel-
áldozó szolgálatára és a pápa iránt való gyermeki 
érzelmekre kell az ifjúságot nevelni. Akkor remélni 
lehet, hogy az utasítás bölcs elvei eddig ismeretlen 
magasságokba emelik a papnevelés iigyét. 

Hozzátehetjük: különösen, ha rendezést nyer a 
theologiai tanárok állása is. Ez a kérdés el nem 
választható a papnevelés ügyétől. És a szakiroda-
lomnak is égető kérdése. 

A theologiai tanárnak szaktudománya egész 
körére kiterjedő biztos ismeretre van szüksége, hogy 
uralkodhassék az anyag egész területén. 

Lássák már be püspökeink, hogy a beszajkózott 
rossz kompendiumok eldarálgatdsa nem tanári szerep 
és kárbaveszett munka. 

A tanárnak évek, sőt évtizedek nehéz munkájá ra 
van szüksége, hogy biztos Ítéletre, önálló gondol-
kozásra tehessen szert.Munkájához kiválóelmeél,erő és 
ügyesség szükséges, hogy folytonos tanulással szerzett 
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ismeretei halmazából kiválogathassa a lényeges ele-
meket. Feladata nem lehet a gramophoné. Neki gaz-
dag tudással, összefoglaló és magyarázóképességgel 
kell a kathedrára lépni, hogy az ifjúság lelkét nagy-
értékü eszmekincsekkel gazdagíthassa és szent hevü-
lettel vezethesse az igazság országának boldogító 
határai felé. 

A theologiai tanári állások rendezetlenek. A theo-
logiai tanárok két-három állás teendőit végzik ideig-
lenesen. Ez az oka szakirodalmunk szégyenletes 
szegénységének és felsőiskolázásunk hibáinak. 

Kik vegyenek részt az eszmék harcában? Kik 
fejtsenek ki komoly és férfias m u n k á t ? Kik adják 
a kötelességteljesítés példáját az iskola és tudomány 
szeretetének önfeláldozó munká jában? 

Az igazi tudomány a gondolkozás önállóságában 
áll. A tanár ne rossz kompendiumokat reprodu-
káljon, hanem vezesse be hallgatóságát a tudo-
mányba. Kedveltesse meg a szabad magántanulást, 
a könyvek és könyvtárak használatát. A thesis rend-
szeren alapuló magolgatás nem fejlesztése, de el-
nyomása minden gondolkozásnak és eltompító hatá-
sával vakokká teszi a látni kívánó ifjúságot. 

Az utasítás nagy módszertani reformokat jelent. 
Bárcsak mihamar reá kerülne a sor a theologiai 
tanárok statusrendezésének immár halaszthatatlan 
kérdésére is. 

Halászy Caesar dr. 

A «JWint ha» bölcselete. (v.> 
4. Vaihinger még külön fejezetet is szentel a 

fikciók jegyeinek föl tüntetésére, illetőleg összefogla-
lására. Az első jegy, hogy a valóság világával ellenmon-
dásban vannak, sőt önmagukkal is. A második jegy, 
hogy mihelyt a logikai müvelet célhoz jutott, le-
szedjük, lebontjuk a fogalomállványt és félredobjuk. 
A harmadik jegy az a tudat, hogy mi tényleg fikciók-
kal dolgozunk, bár nagyon hajlandók vagyunk arra, 
hogy a pusztán alanyi dolgokat tárgyiasítsunk. A ne-
gyedik jegy a célszerűség, t. i. az a tudat, hogy a 
fikciók bizonyos cél elérésére szolgálnak. És honnan 
ered ez a célszerűség? Vaihinger szerint a képzetfor-
mák és fikciók célszerű lelki képződmények, amelyek 
szoros kapcsolatban vannak «mit den kosmischen 
Agentien und Konslituentien». Ez a körülmény ha-
tárolja el a mértéktelen alanyiasságot, amelynek jel-
szava : die ganze Welt ist unsere Vorstellung, alle 
Formen sind subjektiv, Vaihinger pozitivizmusától. 
Mert Vaihinger rendszere szerint azon célszerű ala-
kokat a szerves lényekben a kozmikus erők fejlesz-
tik, azok hívják létre, tehát nem pusztán alanyi, de 
tárgyi jellegűek is. Itt azonban Vaihinger pontot tesz. 
Mi azonban méltán kérdezhetjük, miért nincsen akkor 
a törzsfogalmaknak, (az állagnak,okésokozatiösszefüg-
gésnek stb.), sőt a fogalmakkal való fölismerésnek 
tárgyi jelentősége, ha a dolgok világa (Agentien, 

Konstituentien) hozta létre bennem az elméleti, szel-
lemi munka lehetőségét? Plato, Emerson, Goethe ép 
ezen elhanyagolt kérdésben látta az ismeretelméleti 
nehézségek megoldását. 

5. Vaihinger lelkében is a kérdés felmerül és 
ép az ellenkező feleletet adja. Megint oda lyukad 
ki, hogy csak érzet és érzetre visszavezethető mozgás 
van s ami közöttük van, az az embernek egészen 
alanyi fogalomköltészete. In Empfindung wurzelt all 
unser geistiges Leben und in Bewegung gipfelt es ; 
was daswischen ist, ist reiner Durchgangspunkt. Más 
szavakkal: zwischen den beiden Punkten der Em-
pfindung und Bewegung (die aber auch schliesslich 
auf Empfindung zu reduzieren- ist) die ganze Vor-
stellungswelt, das ganze subjektive Begriffsgebäude 
des Menschen mitten drinnen liegt. És a képzetek-
nek, fogalmaknak összeszövődésén a lelki élet mecha-
nizmusa dolgozik és arról a lélektan ad számot. De 
képzet, fogalom, okság, állag mind csak «lelki» 
dolog, valósága egyedül az érzetnek van. Ezeket az érze-» 
teket fogalmaim, vágyaim, akaratom szellemi ruhába 
öltöztetik, de az a ruha nem a valóság vetülete. Nem 
is a ruha, a fogalom után vágyódunk, hanem az érze-
tek után, legyen az akár külső érzet, akár belső érzet. 
És minden szellemi munka, bármily elvont fogal-
makkal dolgozzon is, valami érzetre utal, azt fejezi 
ki a maga módja szerint. Azért valóság csak az ér-
zetben rejlik. 

Ép azért, mert a valóságot, a tárgyi értéket 
csak az érzet ragadja meg és nem a fogalmakból 
álló gondolatoké, bizonyos ellentmondás van a gon-
dolkodás műveletében. A valóság ellentétben van 
a gondolkodással. Mi a gondolkodásban keres-
sük az igazságot, pedig ép ott nincs. Ez már a mi 
célszerű tévedésünk. 

Egyedül a jelenségek változhatatlan egymás-
utánjaigaz. Wirklich ist und bleibt nur die beobacht-
bare Unabänderlichket der Phänomene und ihrer 
Verhältnisse, alles andere ist blosser Schein! Ezen 
kijelentések fontossága kitűnik a következő gondola-
tokból: Ihre eigentliche Wichtigkeit und Bedeutung 
gewinnt unsere Ansicht aber erst durch die Anwen-
dung auf die grossen Lieblingsbegriffe der Philoso-
phen: Gott, Freiheit, Unsterblichkeit, Ding an sich, 
Absolutes. . . als ihnen jede Bedeutung für die Wahr -
heit abgesprochen werden muss. 

Akár hisszük tehát, akár nem, a mi előrehala-
dásunk folytonos baklövés és bukdácsolás útján tör-
ténik. Ezt hasonlattal is megvilágítja. Gehen ist ein 
reguliertes Fallen ! Der Fortschritt der logischen 
Vorstellungsbewegung ist ähnlich. Denken ist ein 
regulierter Irrtum ! Das Kind lernt nur durch Fallen 
das Gehen ; und der Mensch nur durch Irr tum 
denken. Wahres Denken ist nur regulierter Irrtum, 
wie wir schon sagten, dass Wahrheit der zweck-
mässigste Irr tum sei, und Gehen ist die zweck-
mässigste Fallbewegung. . , Kein Mench weiss, dass 
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denkend beständig fehlt und irrt, und doch macht 
ër Fortschritte. 

Valóban minden tudás, haladás csak a véletlen 
munkája és nem az öntudatos, célbaszökő akarati 
tevékenységé. -•-. ,, • * » v ' • 

V. Ismeretelméleti következtetések, 

Vaihinger semmi ujat nem mond művének ezen 
elég jelentékeny részében s ha gondolatainak me-
netét mégis tovább fűzöm, ezt azért teszem, hogy 
lehetőleg hü képét adjam bölcseleti fejtegetéseinek. 

Minden ismeret, tapasztalás tehát érzetekre 
vezethető vissza. Az érzet igen egyszerű élettani meg-
nyilvánulás, amelyet a maga mivoltában csak érezni, 
érzés által tudomásul Venni lehet. A gondolkodás, a 
szellemi működés, a léleknek az érzetekre való 
ráelmélése már megmásítja az érzeteket és máskép 
fejezi ki azok benső mivoltát. A legegyszerűbb Ítélet 
Sein à valóság kifejezése. Az alanyi elképzelés és a 
"tárgyi történés ugyanazon formákban sohasem jelen-
hetnek meg. A tárgyi történés a valóság ; az alanyi 
elképzelés ellenben a meghamisított valóság. 

De há ez így van, önkénytelenül merül föl a 
kérdés: «mikép lehetséges, hogy bár mi gondolko-
dásunkban meghamisított valósággal dolgozunk, 
tnégis a gyakorlati eredmény helyesnek bizonyul»? 
A megoldást a gondolkodás területén kell keres-
nünk. A gondolkodás szervének olyan természettel 
kell birnia, hogy jóllehet a gondolkodás útjai és 
hiódszérei egészen mások, mint a létéi, mégis az 
előbbiek is a tárgyias léttel és történéssel utóvégre 
is összehangzanak, összetalálkoznak. A kérdés tehát 
általánosságban a logika és az ismeretelmélet leg-
mélyebb problémája. A valóságnak elváltozása az 
érzet anyagának alanyi kategóriák szerint való átala-
kulása révén történik; ez az átalakulás a közönséges 
gondolkodásban általános, a tudományos gondolko-
dásban pedig még föltünőbb és a gondolat a való-
sággal mégis találkozik. És ebben rejlik a titok. 
«Die Lösung muss in Rechnungsweise des Denkens 
liegen, diese müssen wir speziell darauf untersuchen. 
Das' Naturgeschehen ist etwas Unwandelbares und 
vollzieht sich nach harten, unbeugsamen Gesetzen : 
der Wille der Natur ist eisern ; das Denken aber ist 
eine Sich anschmiegende, biegsame, sich anpassende 
organische Funktion.» 
"" Hol van tehát a megoldás titka? Ha jói értettük: 
ä gondolkodás számítási műveletében, számítási 
módjában. Továbbá a lélek hajlékony, simuló termé-
szetében. De ha a lélek alkotásai képzet, fogalom, 
Ítélet egészen más rendű, más minőségű, mint a 
Valóság, akkor a léleknek pusztán simuló, hajlékony 
természete megmagyarázza-e azt a titkot, hogy az 
eszmék világa egyezik a dolgok világával. Szerintünk 
nem. Az eszmében tehát tárgyi elemeknek, a való-
ságban pedig eszmének kell lenni, akkor a gondolat 
és a tárgyi világ tényleg összetalálkozhatnak. „ 

Vaihinger tehát a kérdést fölveti, de megoldást 
nem nyújt. Nem is akar komolyan adni. Hiszen a 
következőkben már megint azokat a gondolatokat 
fejtegeti, amelyek fölvetett kérdését inkább tagadják, 
mint állítják. 

Minden ismeretelmélet arra a kérdésre felel, 
mily viszony van a megismerő alany és a tárgy 
között? megragadjuk-e a valóságot, vagy sem? 
A logikai optimizmus jóhiszeműség azt véli, hogy 
megismerésünk célja a külső világ mivoltának föl-
ismerése és a célt el is éri. A logikai pesszimizmus, 
a tagadás ezt lehetetlennek tartja. Az igazi kriticiz-
mus ellenben, amelynek V. is hive, mind a kettőből 
elfogad valamit. A jóhiszeműséggel annyiban egyez 
meg, hogy a gondolkodást gyakorlati eredményében 
elfogadja. Viszont vallja, hogy a gondolkodás a lét 
mivoltát soha ki nem meríti. A gondolkodás az a 
papírpénz, amelybe az élet igazi értékeit fölváltjuk. 
Azóta van világforgalom, amióta a papírpénz hasz-
nálatba jött. Azóta van magas szellemi élet, amióta 
tapasztalatainkat fogalmakba, szellemi képekbe öl-
töztetjük. De a papírpénz nem arany, nem igazi 
érték, csak az érték szimbóluma. A képzet, gondolat, 
ítélet stb. szintén nem maga a valóság, hanem annak 
csak alanyi vetülete. 

Nem is lehet a gondolat sohasem azonos a lét-
tel. Bizonyítja ezt a megismerés eredete és a meg-
ismerésnek papírpénzbe való átértékelése. 

A megismerés eredete. Számunkra — amint már 
annyiszor hallottuk és az ismétlésekért bocsánatot 
kérek — csak érzetek vannak adva ; az érzeteknek 
együttlétele és egymásra következése. Az érzetek 
együttlétét a gondolat ügy képzeli el, mintha azok 
alapja, összefoglalója valami állag (substancia) volna. 
Az érzetek egymásra következését pedig úgy, mintha 
azok az okság és következmény törvényének volná-
nak alávetve. Azután mi az érzeteket térbe és időbe 
helyezzük és ez által az érzetek még inkább önálló-
sulnak, dolgokká válnak. így jönnek létre a külön-
féle kategóriák, a lelki élet csápjai, amelyekkel az 
érzetek tömkellegébe lelkünk benyúl, azokat rendezi, 
csoportosítja és a gyakorlati élet számára földol-
gozza. Hajdan sokféle kategóriánk volt. De amint az 
élet egyrészt finomul, másrészt pedig egyszerűbb 
alakot ölt, úgy a kategóriák is részint megfogytak, 
részint pedig a magasabb szellemi életre alkalma-
sabbakká váltak. Jelenleg még főleg az állag és az 
okság kategóriája jelentős. De a mathematikában 
már ezek is elvesztik jelentőségüket, hiszen itt min-
den történés már mathematikai viszonyokra oldódik 
föl és a tiszta tényállás meghamisítás nélkül jut ki-
fejezésre. És ez már nem is megértés, ez már több, 
mert a megértés valamely ismeretlennek egy ismert 
kategória alá való foglalása. Mivel azonban itt már 
kategória alá mitsem foglalunk, tehát közönséges 
megértésről nem is lehet szó. 

A dolgok elgondolását tehát a lélek teremtő 
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képzeletének eredményei, a kategóriák közvetítik. 
A kategóriák az érzeteknek oly alakot adnak, amellyel 
a szellem tud dolgozni, gyakorlati eredményeket el-
érni. Az állag kategóriája az érzeteket úgy képzeli 
el, mintha tárgyak volnának. Valami állandó elemet 
csúsztat alájuk és a magában egységes érzet ketté-
hasad állagra és járulékra. Pld. nem elégszünk meg 
avval, hogy ami fehér, ami édes, az nekünk kelle-
mes érzést szerez; hanem a fehéret állagosítjuk, az 
édességet pedig járulékának tudjuk be és azt mond-
juk a cukor édes. Tehát a cukor nem állag, hanem 
az érzeteknek összege, amit mi csak állagnak kép-
zelünk. Es a benső érzéseinkkel, tapasztalatainkkal 
is így vagyunk. Ezeket is egy én járulékának gon-
doljuk. Pedig az én sem állag, az én is csak érzetek 
összeállása. (Ez Hume bölcselete.) 

Az okság is kategória, de ennek sincsen a való-
ságban semmi igaz alapja. Az érzetek egymásra 
következését úgy képzeljük el, mint a mi akarati 
tényeinket. Cselekedeteinknek mi vagyunk az oka: a 
jelenségek világában és az egymásra következést egy 
oknak tulajdonítjuk. Ez azonban antropomorfizmus. 

De ha így van a dolog, világos, hogy a gondol-
kodás a .valóságot nem közelíti meg. Ellenkezőleg azt 
megmásítja. És miért teszi ezt? A cselekvés, az 
alkotás kedvéért. A kezdetleges műveltségi fokon és 
a kezdetleges gondolkodásban nincs más célja a 
gondolatnak, mint hogy a természet világában gya-
korlati készségekkel fölruházzon és cselekvés meze-
jén sikerre vezessen. És ez a cselekvés szinte másod-
rendű. Mert miért cselekszünk? Mert a tett, a siker 
gyönyörérzéseket ébreszt, kéjt szül. Amint tehát az 
érzet a logikai gondolkodás kiinduló pontja, ép úgy 
érzet, gyönyör annak végső célja is. Az ismeret csak 
melléktermék, nincs is önálló jelentősége. Ez pedig 
megint csak arra tanít, hogy a gondolkodásnak nem 
a valóság tudása, fölismerése a célja; de hisz azt 
nem is érheti el; amit elér, az a gyönyör. 

Mi tehát ezek után a megismerés meghatáro-
zása? A megismerés az a gyönyörérzet, amely az 
érzeteknek kategóriákba való tapasztalati behelyette-
sítése után bennünk felébred. Begreifen ist ein aus 
der empirischen Umsetzung der Empfindung in 
Kategorien uns wohlbekanntes Lustgefühl. Ezt az 
érzést pedig badarság volna saját körén túl kiter-
jeszteni. Der Wunsch, die Welt zu begreifen, ist 
nicht bloss ein unerfüllbarer, er ist auch ein törichter 
Wunsch. Dieses Lustgefühl also weiter ausdehnen 
zu wollen, die Kategorien selbst begreifen zu wollen, 
ist ein törichter Wunsch. A világfölértés, vagy épen 
a világ határain túl való következtetés képtelenség. 
Die Wissenschaft führt eben schliesslich nur auf 
unabänderliche Sukzession und Koexistenzen: hier 
ist nichts «Begreifliches» mehr : das Wort «Begreifen» 
hat hier gar keinen Sinn mehr. 

Sem ezt a világot, sem a világfölöttit meg nem 
érthetjük. Nem ezt a világot! Valami emberfölötti 

szellem volna csak képes az egész világot kate-
góriáiba foglalni. De annak a tudása sem volna 
igazi világfölértés, hanem csak világismeret. 

A közönséges ember kategóriái csak bizonyos 
érzetkapcsolatra illenek és nem az egészre. Hiszen a 
kategóriáknak cselekvés a céljuk, ha pedig valaki 
az egész világon akarna működni, bizonnyal képr 
telenséget óhajtana. r 

A mi ismeretünk tehát valami gyakorlati célú 
ismeret. Amennyi a cselekvéshez ép szükséges, de 
nem belátás a dolgok mélyeibe. Vaihinger ezt # 
gondolatot a teljes merevséggel leszögezte.. 

Mindezt pedig 327 oldalon keresztül fejtegette. 
Müve második részében még bővebben mondja ed 
azt, amit eddig is annyi ismétléssel olvastunk. Elő-
veszi ismét az összes fikciókat, hogy miért, csak ő 
tudja. A harmadik részben pedig kiváló tekintélyekre 
hivatkozik, akikkel álláspontját igazolja. Kant, Fichte, 
Lange, Nietzsche bő tárgyalásban egymásután föl-
vonulnak. 

• • . 1 J ..I 

Fölöslegesnek tartom a második és harmadik 
rész ismertetését, mert új gondolatot már úgysem 
nyújthatnék. Az első részben Vaihinger egész rend--
szere, gondolkodása előttünk áll. Remélem, hűen 
adtam vissza bölcseleti fölfogását. 

Kant gondolatai a végső következtetésekig ki 
vannak szőve és világosan látjuk, mily hatással lehet 
a közvélemény alakulására. Az anyagelvűek ismét 
nyeregbe ülnek; az anyagelvűségen alapuló szociák-
demokratikus áramlatok új erőforrásokhoz ju tnak ; 
a szellemi, az eszményi világnézet új küzdelmek elé 
van állítva; a vallásos lelkület pedig új kételyekkel 
szállhat szembe. Az evolúció, a monizmus, a mecha-
nikus világfölfogás, a voluntarizmus, a pragmatizmus 
új hajtása a «Mint lia» bölcselete. Föl kell vennünk a 
harcot és meg kell védenünk a helyes bölcseletnek 
alapelveit. 

Vaihinger bölcseletének bírálata. 

I. A gondolkodás élettana. 

Vaihinger művének általános bevezetője az 
egész mü szelleméről, eredményeiről tájékoztat. Azon 
bevezetés után a tárgyalás szinte önkénytelenül 
folyik és az első húsz oldal előre veti a töhbi nyolc-
száz oldalnak is a gondolatát. 

Élettani alapgondolatokon épül föl a mű. A lelki 
élet az élettanba olvad. Az az élet megnyilvánulásának 
csak egy neme. A fejlődés dolgozik a mindenség 
méhében és e fejlődés az egyik oldalon a testi, a 
másik oldalon pedig a lelki életet alakítja ki. A leg-
nagyobb valóság az élet, ennek fönntartásáért, kiélé-
séért, diadalmas érvényesüléséért történik minden. 
Mert az élet ösztönösség, vágy, akarat. Alakja bár 
kezdetleges, de van benne készség, képesség egyre 
összetettebb, egyre magasabb alakot ölteni és egyre 
szellemibb színekbe, vonalakba, gondolatokba és 
eszmékbe kifejeződni. 
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Az élet kezdetleges megnyilvánulását és egyre 
nemesebb, összetettebb kiszövődését már Schelling 
igyekezett az ő ideális fejlődési elméletéből kifolyó-
lag megrajzolni. Az anyagot ingerlékenységgel, érzé-
kenységgel ruházta föl ; vannak érzései, amelyek 
benne gerjedeznek és valami titkos erő folytán 
először is tömörséget, majd tudatos visszahatást 
váltanak ki. Mach és Avenarius előtt is ezen inger-
lékenység, megérzés lebegett. Ők is minden fizikai 
vagy lelki jelenségben érzéseket, érzések egymás-
utánját vagy együttlétét látták. 

Ezeken a nyomokon halad Vaihinger is. Keresi 
azt az elemet, amely a testi és a lelki világ össze-
kötő kapcsát, közös gyökét képezi; amelyből az én, 
a gondolkodás, a kiterjedés, a tárgyak világa kisar-
jadzanak és a jelenségek birodalmába szétszóródnak. 
És segélyre jön a Kant-féle szemlélődés; az az ön-
magát elkábító világlátás, amely a dolgokban is csak 
alanyi életünknek vetületét nézi. A mi egyéniségünk 
átalakítja és megmásítja a valóságot. Mi állagot 
látunk, Ízlelünk, szagolunk, tapintunk ott, ahol csak 
szinek, izérzések, levegőrezgés, és tapintásérzetek 
vannak. Mi elkülönítjük az összetartozó jelenségeket, 
mert a lélek a saját téri és idői keretébe foglal 
mindent össze. Mi okságot és következményeket 
keresünk ott, ahol minden együtt van, vagy természet-
szerint egymásból folyik. 

Nincs az érzeten kívül semmi más valóság. De 
az érzet hatalmas tömb. Tele zűrzavarral és ellent-
mondással. Szembe áll vele az emberi szervezet, 
telve ösztönnel és vággyal ezt a «vele ellenséges» 
lábon álló világot meghódítani és önmagát érvénye-
síteni. Azért összes belső és külső segédeszközeivel 
küzd, hogy úr legyen. Harc, szükség és fájdalom 
között indul meg a lelki fejlődés; ellentmondás és 
ellentétek szülik az öntudatot, és az ember szellemi 
fejlődését inkább az ellenséges, mint a barátságos 
hatásoknak köszöni. 

Vaihinger sejteti azt a lelki fejlődést, amely az 
ellenséges érzetek támadásai folytán bennünk meg-
indul. Kialakulnak a törzsfogalmak (kategóriák), meg-
indulnak a logikai műveletek, egyes szervezetekben 
sajátos lelki készségek serkedeznek, amelyek a vele 
ellentétes világhoz simulnak és annak mivoltába be-
hatolni törekesznek. Majd közvetetlenül. a gondol-
kodás bizonyos szabályaival, majd közvetve t. i. mű-
fogásokkal és a nehézségek megkerülésével férkőzik 
az érzetek világához, hogy azokat fölmérje, kiismerje, 
hatásaikat megállapítsa és a saját életcéljának meg-
valósítására fordítsa. 

Amit a szellem azonban magába szed és a maga 
nyelvére fordít, az nem az eredeti szöveg, az az át-
értékelt, a szellemi pénzre fölváltott kiadás. Az ere-
deti mindig csak érzet, a logika nyelve mindig csak 
ennek más kifejezése. Az eszmék világa tehát bár 
párhuzamosan halad az érzetek világával, de a kettő 
egymást nem fedi. 

Hogyan jut azonban a lelki élet, a szintén érzé-
sekből, a érzetkapcsolatokból összerótt én ehhez a 
titokzatos nyelvhez, ehhez a művészi látáshoz ? Miért 
és mily benső törvényszerűség fejleszti ki a minden-
egységből, az azonos érzésalapból ezt a más kifeje-
zési módot, ezt a szellemi nyelvet, erről Vaihinger 
nem világosít föl. 

De nem is világosíthatna föl. Az ordo idearum, 
az eszmék világa csakis kételvű alapon, csakis a lélek 
föltevése mellett nyerhet magyarázatot. Az élettani 
elveken nyugvó magyarázat hiába iparkodik a lelki 
élet célszerűségét az élő lények testi szervezetének 
célszerűségével összehasonlítani, mert ez a célszerű-
ség is egy világalkotó értelmiséghez vezet, Istenhez, 
így sem a világot, sem pedig a lelki életet szellemi 
elv nélkül nem tudjuk megmagyarázni. 

Trikál József dr. 

B u d a p e s t . A magyarországi Mária-kongregációk 
harmadik nagygyűlése, — melyhez még a Szent-László-
Ház s az első fővárosi szükség-templom fölszentelése, 
valamint a Hittanárok és Hitoktatók Egyesületének 
közgyűlése is csatlakozott, f. é. nov. hó 23., 24. és 25-én 
folyt le a lelki kincsekben való gyarapodásnak oly biztos 
jeleivel, hogy igazán hálával tekinthetünk fel érte az 
égbe s a megkezdett utakon való kitartó haladás ese-
tében reménnyel mehetünk a jövő elé. 

Krónikás tisztünk követeli, hogy az igazán örven-
detes és épületes főbb eseményekről és jelenségekről 
röviden beszámoljunk. 

Megható volt vasárnap, nov. 24-én reggel, a Mária-
kongregációk közös szenláldozása a szent-István temp-
lomban. Körülbelül 9000 kongreganista járult e napon 
az Úr asztalához. Szmrecsányi Lajos egri érsek misézett 
a főoltárnál s tartott szentbeszédet. A mellékoltároknál 
Glattfelder, Mikes, Fetser, Horváth püspökök miséztek 
és áldoztattak. 

D. e. 10 órakor volt az új, igazán célszerű, nagysza-
bású kongregációi ház és kápolna megszentelése, melyet 
Kohl dr. püspök végzett. A szent aktus után a népes 
és fényes gyülekezet a ház első emeletén levő nagyobb 
előadási terembe sereglett át. Kohl püspök elnökölt, 
jobbján-balján Speiser rendi, főnök és Bús Jakab volt 
tart. főnök-atyákkal. Elsőnek Bús atya állt fel s vázolta 
a Mária-kongregációk és a kongregációi Otthon törté-
netét 1867-től kezdődőleg. Tomcsánvi atya cellájából 
indult ki a dolog. Következő szavai a kongregáció islenes, 
szent szellemének programmszerü megnyilatkozása: 

«Ne féljen tőlünk senki, mondotta. Ha megvádolnak 
is azzal, hogy hatalmi céljaink vannak, a mi válaszunk 
csak az, ami azé volt, Aki azt mondotta : «Regnum 
meum non est ex hoc mundo» ; — nem földi érdekek 
vezetnek minket. Senkit sem akarunk elnyomni, hiszen 
az a szuverén hatalom, amelynek mi hódolunk, nem 
egy felekezet Istene, hanem maga az Igazság, a Jóság. 
Egy ellen küzdünk : — a bűn ellen, és azt is első sorban 
önmagunkban üldözzük. Embertársainktól csak azt 
követeljük, hogy tűrjenek meg minket a föld hátán ; 
és ezt teljes joggal követelhetjük, mert ha szabad filo-
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zófiai tapogatások szerint az életet lebonyolítani, akkor 
talán nekünk is szabad szent meggyőződésünket követni. 
Én azt hiszem, ezek voltak azok az eszmék, amelyeket 
megsejtett a katholikus társadalom, megértette, hogy itt 
hiterkölcsi elvek szeretetéről, terjesztéséről van szó. 

Ez Otthon falai, ha beszélni tudnának — mondotta 
ezután P. Bús — azt mondanák : modern templom 
vagyok, melyben a békéltető szeretet honol, modern 
kulturépület vagyok, melyben a cél : teremtsünk embert 
az Isten képére; erős vár vagyok, melynek ormán a 
kígyót tipró Szűz zászlaja leng; gócpont akarok lenni, 
honnan szeretet, és áldás áradjon szét ezrekre és 
ezrekre. 

— Most pedig már nem marad más hátra, — zárta 
be szavait — mint hogy Isten áldását kérjük le ezen 
falak között folyó nemes munkára.» 

A nagy lelkesedéssel fogadott szép beszéd után 
Kohl Medárd felszentelt püspök az egyházmegyei ható-
ság nevében rendeltetésének adta át az intézetet, amelyről 
azt mondja, hogy méltó additamentuma mindama 
katholikus intézményeknek, amelyek legutóbb a főváros-
ban emeltettek. 

Felsorolta Kohl püspök mindamaz alkotásokat, 
melyek Budapest területén az utolsó évtizedben léte-
sültek, több mint nyolc templomot, kápolnát, szerzetes 
házat, itt van mondotta — továbbá kulturális téren 
a Szent-István-Társulat új épülete,a Szent-László-Társulat 
háza, a Szent-Imre-Collégiumok, a Regnum Marianum, 
a Rákócianum, a Központi Katholikus Legényegylet, a 
Tanonc-otthon, a pesti és budai Katholikus Körök háza, 
számos egyesület, melyek együttvéve hirdetik, hogy nem 
voltunk tétlenek, legfeljebb csendesek és alázatosak. 
Kifejezte azután reményét, hogy a nagyérdemű Jézus-
társasági rend ez új Otthonban, a kongregációk által 
sikeresen fog küzdeni a modern pogányság ellen s 
terjeszteni fogja a krisztusi szeretetet. 

A házavatási ünnep után ifjúsági matiné volt a 
Vigadó nagytermében Mikes gróf szombathelyi püspök 
elnöklésével és záró beszédével. 

A vasárnapi délután első felét a különböző kongre-
gációké, értekezletei foglalták le, és pedig a női kongre-
gációké, Majláth püspök nem jelenhetvén meg, Glattfelder 
püspök, az iparos-kongregációké Várady püspök, a fő-
iskolai kongregációké Fischer-Colbrie püspök, az urak 
kongregációjáé Andor prelátus elnöklésével, a diák-
kongregációé Jablonkay Gábor J. t. atya elnöklésével. 

Este volt az ünnepségek delelő csúcspontja, a dísz-
gyülés, Somsich Béla gróf elnöklésével. Kilenc megyés 
püspök és három fölszentelt püspök s az egyházi és 
világi előkelőségek fényes társaságának jelenlétében. 
Somsich gróf lelkes és lelkesítő megnyitója után 
Csernoch János dr. kalocsai érsek, most már kinevezett 
herceprimás, lépett az előadási asztalhoz szólásra, vilá-
gosságot lövelve a kongregációk szellemére, amelynek 
jellemzésére a vezető főpásztor emlékezetes szavakkal 
kétszer is rátért: a szónoklat elején, megállapítva tételül, 
hogy «amint ugyanis a hit alapja a vallásos életnek, 
úgy a kongregáció alapja a kath. szervezkedésnek» ; és a 
beszéd végén, konklúzióképpen megállapítva ugyanazt, 
most már fényes bebizonyítás alapján, amint követke-
zik : «Örömmel és lelkesedéssel valljuk tehát, hogy a 
kongregáció a katholikus szervezkedések alapja és ko-

ronája, a keresztény társadalom újjászületéséért folyta-
tott nehéz küzdelmeinkben a mi erősségünk, csalódá-
sainkban a mi vigasztalásunk, szenvedéseinkért a mi ju-
talmunk.» Beszéltek még a diszgyülésen Vörös Béla, 
Nagy János, Szölgyémy Ferenc és végül Glattfelder 
püspök, kifejtve a 'kongregációk alapgondolatát «per 
Mariam ad Christum crucifixum», és végül fel hí va a 
keresztény Magyarország minden igaz hívét, hogy állja-
nak mindnyájan a kibontott zászló alá. » • 

Este a kongregációi Otthon helyiségeiben kettős 
bankett volt, egy nagy és egy kisebb. Ez utóbbi a fő-
iskolai ifjúságé volt. 

Hétfőn reggel volt a Kongregációs Otthon kápolná-
jában az első ünnepélyes szentmise, melyet Bálás püspök 
pontifikált. Azután 10 óra tájban a kongr. Otthon nagy-
termében a nők sajtó-egyesületének gyűlése folyt lé 
Glattfelder püspök elnöklése alatt. És a gyűlés folyamán 
oly sokoldalú sikeres tevékenységről hullt le az előadók 
— Vargyas Endre, Barkóczy Ilona és még számosak — 
jelentéseiből kifolyólag a lepel, amily tevékenységet csak 
hitbuzgó nők tudnak kifejteni. A gyűlést Glattfelder 
püspök gyújtó hatású beszéde fejezte be, aki jövőre 
nem 7, hanem már 700 beszámolót vár a vidékről, 
«mert, úgymond, a katholikus sajtónak a talaja nem a 
főváros. Ezt lehet sajnálni, de tagadni nem. Mert a mi 
fővárosunk már benne úszik a nagy keresztényellenes 
áramlatban, mely a világvárosokat elborítja; világnézete, 
erkölcsi felfogása, társadalmi és vallásos összetétele 
nem a mienk.»1 

Hétfőn délután még zarándoklat volt Máriaremetére, 
ahol a befejező ájtatosság alkalmából Bangha Béla J. t. 
atya mondott alkalmi hatásos beszédet. 

A kapcsolatos gyűlésekről és eredményekről mit 
mondjunk? i 

A Hittanárok és Hitoktatók Egyesületének közgyű-
lése vasárnap délelőtt folyt le a Kath. Kör helyiségeiben 
Dudek János dr. apát, egyet, tanár elnöklésével. Meg-
jelent a gyűlésen három főpásztor: Csernoch érsek, 
Glattfelder és Bálás püspökök. Az új hercegprímás fel 
is szólalt, kijelentve, hogy ö a hittanárokat és hitokta-
tókat mindig az egyház elsőrangú lelki munkásainak 
tartotta és így fogja tisztelni ezentúl is. Elnöknek újból 
Dudeket választották meg. Felolvasást Wolkenberg Ala-
jos dr. egyetemi hitszónok tartott a «lelkiismeretről», 
olyat, aminőt ritkán lehet hallani. 

Nevezetes ünnepe volt az ősi Szent-László-Társu-
latnak is szintén nov. 25-én. Radnai püspök-elnök föl-
szentelte a társulat által az Angyalföldön épített Szent-
László-házat, amelyben csupa ker. szociális intézmény 
kerül elhelyezés alá, s ahol a szegény nép neki való 
kisebb lakásokat fog kapni olcsó pénzen. Ezen felül, s 
ez a fő és új a Szent-László-Társulat és a főváros éle-
tében, a házban elkészült a szükség-templom és azt 
Ríidnai püspök-elnök, Csernoch érsek, Fischer-Colbrie 
és Várady püspökök jelenlétében fölszentelte. Ezzel a 
fölszenteléssel kapcsolatos volt a társulat közgyűlése, 
melyen szintén Radnai püspök elnökölt. 

. y'í JftÁ'iív) 

l Sajnos! Itt már Magclhaes portugáli miniszterelnök, az ottani 
katholikusok üldözője is, szabadkőműves nagymesteri dresszében, 
egészen otthonosan érezhetné magát, a mint Tolnai Világlapja bemu-
tatta őt. 
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Iroda-
lom. 

Beszédében rámutatott arra, hogy ez a szükség-
templom, melyet most rendeltetésének átadnak, olyan 
mint egy oázis a lélek pusztaságában, melyen üdítő 
forrás fakad. Sok forrást talál az ember földi zarándok-
lásának útján. Ott van az elteltség, az emberi gőg, az 
irigység, a békétlenség, a fékezetlen, a testet és lelket 
ölő gyönyörök forrása. Ez a hely forrása lesz és legyen 
is, az Isten-félelemnek, mely minden bölcseség kezdete. 
Ezzel kapcsolatban lesz ez a telek és legyen is a fele-
baráti szeretetnek, az egymáá iránt való megbecsülésnek 
forrása. Legyen megbecsülése az elüljárőságnak, a rendnek 
és fegyelemnek, a békés együttműködésnek. Legyen és 
reméljük, hogy lesz is, forrása a munkaszeretetnek, a 
takarékosságnak, a családi tűzhely szeretetének, a 
keresztény gyermeknevelésnek. Találja meg itt mindenki 
lelke nyugalmát. 

A megnyitó beszéd után, miután Radnai püspök 
az elnökségről leköszönt, Várady győri püspök, az eddigi 
alelnök, vette át a közgyűlés vezetését, s elnöki szék-
foglaló beszédében üdvözölvén a jelenvolt főpapokat s 
a többi egyházi és világi előkelőségeket, köztük Bárczy 
polgármestert, megismertette a ház- és templom-építés 
lefolyását és célját : a nép legfőbb szükségletének, a 
lelki szükségletnek kielégítését. A pápának a társulat 
hagyományos szokás szerint 1000 koronát szavazott 
meg. Új választmányi tagok megválasztása után Stieber 
prelátus-plébános a maga és híveinek háláját fejezte ki a 
megbecsülhetetlen nagy adományért, a házért és a 
szükségtemplomért, a Szent-László-Társulatnak. S ezzel 
az emlékezetes ünnepség lezárult. —y —la. 

Nagyvárad. Belopotoczky dr. püspök, nagyprépost 
adománya a kath. körnek. — A «Tiszántúl»-ban olvas-
suk, hogy a káptalani nagyprépost úr száznyolcvanezer 
korona költséggel a kath. körnek tágas, teljesen mo-
dernül fölszerelt klubhelyiséget és hatalmas dísztermet 
építtet. Dicséretreméltó egy nagylelkűség, mely a kath. 
társadalom számára összejöveteli helyről gondoskodik. 
A társas érintkezésnek természetesen ez az első föltétele 
és ő excellenciája, a nagyprépost úr, a nagy dogma-
tikus, tudja, hol kell az alapvetést megindítani. 

Vajha az anyagi ház építésére az egész vonalon a 
lelkek szellemi építésének munkája is folytatódnék ; 
mert a katholicizmus a lelkekben él, ott kell alapjának 
erősen megvetve lennie. Hitünket ismerni, szerinte élni 
s életviszonyainkat szerinte berendezni, ez az igazi 
palotája a Szentléleknek, ez az élő katholicizmus. 

Ezt a célt szolgálja végelemzésben ő excellenciája 
nagy adománya ; de ezen már sok másnak kell dol-
goznia, hogy midőn sokan összejönnek, ez valóban a 
katholikusok összejövetele legyen. —k. 

A lelkipásztor az ant ia lkohol izmus szolgála-
tában. Irta : Gríger Miklós dr. sóskúti plébános. (Fischer-
Colbrie Ágost dr. előszavával). Budapest, 1912. 149 lap. 
Ara 2 kor. 40 fillér. 

Aki az emberi gyarlóságok és fogyatkozások meg-
javításáért küzd, az emberbaráti feladatot végez. Ilyen 
mérhetetlen következményű fogyatkozás az iszákossági 
hajlam, mely nálunk nem emberenként, hanem már 

egész területekre kiterjedőleg pusztít, mint a galíciai 
bevándorlók legjobb szövetségese. Igazi országhódító 
tényező — mások javára. 

Szinte meg lehetne szerinte festeni az ország térképét, 
mint ahogy szokás felekezetek, nemzetiségek, trachoma, 
kormánypárt és ellenzék s hasonló egyöntetű jelenségek 
szerint a hazai térképen határokat vonni. S akkor lehetne 
az éjszaknyugati, az éjszakkeleti és a délketi földön 
végig a pálinkaivás nagy sávjait meghúzni, a délnyugati 
részen pedig az egyke pusztitásait rajzban feltüntetni s 
látnók e szép ország két nagy rákfenejét a maguk 
hatalmas kiterjedésében. 

A jelen könyv az alkoholizmus ellen folytatott 
harcot szolgálja, egy szépen író, lelkes és tapasztalt 
lelkipásztor tollából. Minden lehető eszközt felsorol, 
mely közvetlenül vagy közvetve alkalmas az iszákosság 
megszüntetésére s eme eszközök használatáról a legjobb 
szerzők követése mellett kioktatja a lelkipásztort, mint 
aki elsősorban van hivatva a nép erkölcsi s velük 
kapcsolatban : anyagi bajaival törődni. Ilyen eszközök 
szerinte: a szószék, az alkoholellenes egyesületek, a 
gyónás, a népmisszió, az iskola, továbbá a korcsmák 
ellenőrzése. A végén két alkoholellenes apostolt mutat 
be, az ír Mathewet és a német Selinget, hogy elméleti 
fejtegetéseit példájukon igazolja. 

A szerző egész fejtegetését ethikai alapra fekteti s 
ideálja a teljes abstinencia ; nem a mértékletesség, 
hanem a szeszes italoktól való teljes tartózkodás. 

Hogy a szerző eme buzgólkodása minden dicséretre-
méltó, kétségtelen ; hogy művében egyik igen nagy 
szociális baj kiirtásáról van szó, az is bizonyos. Nem 
oly bizonyos azonban a siker reménye, mint ezt nálunk 
már a mult század 40-es évei óta szerzett tapasztalatok 
mutatják. Két erős érdekbe ütközik a népnek a pálinka-
ivástól való elvonása: a korcsmárosokéba, hisz ez a 
zsidó meggazdagodásnak egyik forrása és a fínancminisz-
teréba, ki az alkoholfogyasztásból járó állami hasznot 
magasra taksálja. Ez a két tényező olyan vis major, 
melynek súlya alatt elpusztulhat a nép. 

Mindazonáltal, ha az eszmének sok apostola támad, 
a bajt az abstinencia által legalább enyhíteni lehet. 
Hogy fellelkesítsen és hogy apostolokat nyerjen az alko-
holizmus ellen, erre igen alkalmas a szerző könyve. d. 

E g y h á z i beszédek . Irta: Mihályfi Akos dr. egye-
temi tanár. II. bővített kiadás. Budapest, 1912. 248 1. 
Ára 3 korona. 

A «Religio» 1911. évfolyam 61. lapján ismertettük 
Mihályfi dr. egyházi beszédeit, rámutatva azokra a jeles 
tulajdonokra, melyek ezeket a beszédeket más egyházi 
beszédektől megkülönböztetik. 

Alig egy évre rá íme előttünk fekszik a beszédek 
második kiadása, 7 új beszéddel bővítve. Négy új ün-
nepi, illetőleg alkalmi és három euchariszttikus beszéd-
del lett gazdagabba jelen második kiadás. Modanunk se 
kell, hogy ugyanaz a dogmatikus zamat, ugyanaz a fen-
ségessel határos egyszerűség és világosság jellemzi eze-
ket is, mint a régieket. Nagyon derék és tudománnyal 
átjárt papi léleknek kell lennie annak, amelyből az ilyen 
beszédek fakadnak. Bizonyos megnyugvás száll le belő-
lük az olvasó, illetőleg a hallgató lelkébe, ami nagyon 
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fontos a jelen zaklatott korban. Ilyen a vallás megnyug-
tató ereje, ezt szolgálja Mihályfi. 

Kívánjuk, hogy ennek a II. kiadásnak is legyen oly 
kelendősége, mint az elsőnek. — k. 

* 

Dr. I. Klug: I n t e r n a t s e r z i e h u n g , ein Wort an 
die Eltern unserer Schüler. Paderborn, 1912. 65 1. 

Egy internátus direktora ír az internátusi nevelés 
főlényes értékéről. De mégsem mondhatjuk rá, hogy 
«Cicero pro domo» beszél. Érveinek súlya alatt be kell 
látnunk, hogy nem hazabeszélés az, lia szerzőnk a szülői 
háztól elszakadó tanulóifjúnak, kinek a privátkosztos-
tartók és egy internátus közt kell választania, föltétlenül 
az utóbbit ajánlja. És lia a magunk részéről nem is 
tudnánk mindig ily habozás nélkül az internátus mellett 
állást foglalni, annak okául nem az internátusi nevelés 
ellen elvben táplált esetleges ellenszenvünket, mint 
inkább a szép elméleti elveknek a gyakorlatban gyakran 
található gyenge megvalósítását kell megjelölnünk. 

A fiúkat elbocsátó szülők előtt ott áll a nagy kérdés: 
kosztos legyen-e a gyermekből, vagy internista. Ismerve 
egyrészt azt a sok hátrányt, amiben a tanulónak a 
magánkosztadóknál okvetlenül része lesz, másrészt 
pedig mérlegelve az internátusi nevelés letagadhatatlan 
élőnyeit és az ellene úton-útfélen hangoztatott kifogások 
nagy részének alaptalanságát, nem lehet kétséges, hogy 
elvben az internátusi nevelés melleit kell döntenünk. 

A privátkosztostartók — csekély tiszteletreméltó 
kivétellel — jórészt a tanulókból akarnak megélni 
Náluk tehát a kosztostartás tisztán anyagi üzlet. És még 
azoknál a jobbakaratuaknál is, akik kötelességeiket nem 
látják kimerítve az élelemadásban, még azoknál is — 
hacsak maguk is nem tanférfiak, — hiányzik az a 
paectagogiai gyakorlat és nevelési ügyesség, amely a 
szülői felügyelet hiányát a szakadatlan ellenőrzésre és 
útbaigazításra szoruló ifjúnál pótolni tudná. 

Ezzel szemben egy jó internátusnyujtotta előnyök 
megbecsülhetetlenek. Ezek között elsősorban kell emlí-
tenünk azt, ami minden nevelésnek első célja kellene, 
hogy legyen : a jellem kialakítását. Ez ha valahol sike-
rülhet, bizonyára leginkább a buzgó internátusi elüljárók 
ügyes vezetése mellett fog sikerülni. Emellett pedig a 
pontos időbeosztás, a napról-napra tanulás, az állandó 
ellenőrzés, a szakemberek által nyújtott útmutatások, 
a társasélet nevelőértéke, a testi fejlődést szolgáló 
sportok stb. mind tanulási, mint testi-lelki előmenetel 
tekintetében olyan előnyei egy ideálisan vezetett inter-
nátusnak, amiket magánemberek aligha tudnak nyújtani. 

Persze ez nem jelenti azt, hogy minden diákból jó 
tanulót tud faragni akár a legjobb internátus is. Nürn-
bergi tölcsérrel egyik se rendelkezik. És nem jelenti azt 
sem, mintha az internátusi életnek nem volnának meg 
a maga veszélyei (kaszárnya-szellem, durva társalgási 
tónus, képmutatás, csábítás). Minthogy azonban ezek a 
veszélyek kellő vezetés mellett nem elháríthatatlanok, 
az internátusi nevelés által nyújtott nagy előnyök miatt, 
mégis csak könnyű lesz elvben a szerzővel megegyezni 
és elvben az internátusi nevelésnek adni elsőbbséget. 

A gyakorlati életre nézve azonban néminemű ellen-
vetésünk volna szerzőnk föltétlen lelkesedésével szemben. 
Ő. u. i. a legtöbb internátust olyan ideálisnak tartja, 

mint amilyenek a füzet leírása szerint az ő vezetése 
alatt "álló internátust jogunk van elgondolni. A tapasz-
talat azonban — sajnos — több megfontolásra és vigyá-
zatra int, mint azt szerzőnk ideális rajzaiból következ-
tetni lehetne. Minden internátus szelleme, nevelőereje, 
értéke főkép, majdnem azt mondanám, kizárólag az elül-
járóktól függ. És ha a kath. nevelőintézeteink, melyek 
évenkínt ontják magukból a «felnevelt» ifjakat, oly 
siralmasan gyenge eredményt tudnak elérni a katholikus 
nevelés szempontjából, talán nem tapogatózunk rossz 
helyen, ha a hibát épen e téren is keressük. Nem szeret, 
de nem is tud mindenki gyermekekkel, fejlődő lelkek 
ezernyi apró félszegségeivel foglalkozni. Utóvégre, ha 
mindenhez hivatás kell, nem kell-e ide tízszeresen!? 
«Soyez plutôt maçon, si c'est votre talent !» Légy kőműves, 
ha ahhoz van talentumod — írja Boileau, és igaza van. 
Hideg lakatosokat állítani internátus élére, egyértelmű 
az internátus nevelőerejének paralizálásával. 

Viszont vannak az ifjúság szeretetétől tüzes lelkek, 
akiknek egy szavára feltárulnak a gyermek lelkek ; akik 
nagyobb örömet nem kívánnak, mint a rájuk bizolt 
gyermekek bizalmát; akik tudnak dolgozni erős lélek-
szeretettel oly munkában, mely gazdag nehézségekben 
és felelősségben, és szegény külső elismerésben és 
hálában. De nekik elég elismerés az a tudat, hogy aki 
egy gyermeket befogad az Üdvözítő nevében, Öt fogadja 
be. (Márk. 9, 36.) 

Itt hát a döntőpont, a vezető személye körül ! Nem 
elég, ha tudós, hanem legyen emellett a fiatal lelkek 
isteni kezű művésze is. Mert a paedagogia tudomány 
ugyan, de a nevelés — művészet. 

Igen, ha minden internátusi elüljáró olyan volna, 
mint a mi spirituálisunk volt, akinek ajtajára soha nem 
volt kifüggesztve, hogy «mára már zárva» ; akinek 
minden gondolata és minden perce a mienk volt; akihez 
kivétel nélkül mindnyájan a legőszintébb bizalommal 
közeledhettünk ; akinek szeretetéről mindnyájan meg 
voltunk győződve (mert ilyennek kell lenni az ideális 
elüljárónak), — ó, akkor egy esetben sem késnénk a 
thuriferarius szerepét vállalni az internálusok előtt. Míg 
azonban az élet mogorva, zárkózott, savanyú embereket 
is mutat az elüljárói szobákban, akikhez a gyermekek 
mint tüskésbokorhoz félnek közeledni, nehogy meg-
szúrják magukat, addig mindig jogosnak tartjuk, ha 
szerzőnk föltétlen hódolatát az internátusi nevelés előtt 
minden esetben a szóbanforgó intézet elüljáróinak szelle-
métől, rátermettségétől, buzgóságától tesszük függővé. 

Ezzel a megszorítással ajánljuk a füzet olvasását 
azoknak, akik az internátusi nevelés céljával és eszkö-
zeivel közelebbről meg akarnak ismerkedni. 

Tóth Tihamér dr. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Méltóságos Szerkesztő Úr! Méltóztassék meg-

engedni, hogy szóvá tegyem itt nyíltan egy-két meg-
figyelésemet, hogy esetleg mások is észrevegyék. 

A szent-mise után mondandó Leó-imádság 
magyar szövegének már ötféle változatával talál-
koztam. Nem volna tanácsosabb csak egyféle magyar 
szöveg ? A nyár folyamán a kalocsai egyházmegyében 
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járván, csak akadozva tudtam ott a Leó-imádságot 
előimádkozni, mert rájárt a nyelvem arra a szövegre, 
melyet a pécsi egyházmegyében használunk. A pécsi 
szöveget sem tartom kifogástalannak. (A «Dunántúl» 
kiadása.) Nincs is rajta püspöki «Imprimatur». 

A «Jézus legszentebb Szive» fohászra tán az 
egész pécsi egyházmegyében azt felelik a hivek : «Kö-
nyörülj rajtunk!» Csak Pakson hallottam : «Irgalmazz 
nekünk !» 

A «Dunántúl» cimű pécsi kath. szellemű újság 
egyik csütörtöki számában jó multkorában ezt 
olvastam a hirdetések között : «Holnap, péntek este, a 
Gambrinusz-vendéglőben első disznótoros vacsora».. . 

Most meg már hetek óta hirdeti ugyan ezen 
újság Szentessy Alfonz «Kereszt» cimű lapját. Úgy 
látszik, egyáltalán nem akarja tudomásul venni a 
keresztény lapok ama híradását, (Religio is hozta!), 
hogy Szentessy Alfonz «Kereszt» cimű lapjának és 
«Utolsó idők» cimű füzetének olvasását a herceg-
prímás XVI. számú körlevelével betiltotta. 

Hiába, mi katholikusok oly nehezen veszünk 
észre valamit, még akkor is, ha mindennap szemünkbe 
ötlik. 

Kiváló tisztelettel Fe. 

Ajánljuk a szerkesztő következő műveit: 

1. A modernizmus és a katholicizmus. 
Ára 3 kor. 20 fdlér. 

2. A keresztény vallás apologidja. 
Ára 2 kor. 40 fillér. 

3. Származástan és Világnézet. 
Ára 2 kor. 50 fdlér. 

4. A magyar baptisták szervezete és hitvallomása. 
Ára 1 kor 60 fdlér. 

5. Az őskereszténységböl. /. kötet. (Ma különös aktua-
litással bírnak az ősrégi eucharistiára vonatkozó 
részletek.) 
Ára 4 korona. 

6. Bűnbocsánat az ősegyházban. 
Ára 2 kor. 50 fillér. 

7. Kritikai tanulmányok. (Magyar egyháztörténelmi 
apologia.) 
Ára 4 kor. 20 fillér. 

8. A kath. autonomia függő kérdései. 
Ára 2 korona. 

Kaphatók a Szent-István-Társulat könyvkereskedé-
sében Budapest., IV., Kecskeméti-utca 2. 

K. B é k é s c s a b a . Kedvesek nekem az ön sorai. Köszönöm. 
D. B u d a p e s t . Sajnos, részben igaza van panaszának. 

Szépen és vonzóan iró emberünk kevés van. Kuszált, homályos, 
száraz, nehezen élvezhető a legtöbb irás. Nem utolsó aka-
dálya ez a kath. irodalom hódítóképességének. 

P . B u d a p e s t . «A házasságkötési stóladíjakat szabá-
lyozni a fővárosban a legégetőbb szükség volna» — irja. Hát 
kérem ön most rossz helyre fordult soraival, mivel én házas-
ságkötésekkel nem foglalkozom. Van ennek az ügynek ille-
tékes fóruma, ha tehát van valami kívánsága, forduljon oda 
a mondanivalóival. 

A 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 . Az egyházi 
javak eredetéről tiszteletreméltó higgadtsággal értekező Buza 
dr. úrtól azt szerettük volna olvasni, ha részletesen bemutatja 
nekünk azokat a magyar jogtörténészeket, akik azt vallják, 
«hogy az Arpádháznak lehettek ugyan családi birtokai, (csak 
lehettek ?), de azok az akkori államszervezet természetes 
folyománya gyanánt teljesen egybeolvadtak a királynak, mint 
államfőnek, a rendelkezése alá helyezett (kitől helyezett ?) 
ingatlanokkal». Más «államszervezeti» helyzet volt ám az 
akkor, mint ahogy a mai állapot után gondolnók s még 
Timon is az akkori királyt csak olyan magánbirtokosnak nézi, 
mint a többi birtokosokat. 

Az azonban határozott haladás az önök részén, ha 
Werbőczyt már úgy értelmezik, mint mi, hogy «az egyházi 
vagyonnak a szent koronához való kötöttsége nem ad jog-
címet annak az államosítására ; a saecularisatio erőszakos 
tény lenne». Lassan talán meg is értjük egymást, ha majd 
mindkét részről hozzászokunk a régi primitiv viszonyokat 
igazi történeti érzékkel a régi idők szemüvegén át nézni. 

X. Csak igy nevezem, hogy még a lakóhelye se tűn-
jék föl másoknak. Ön levele szerint éppen az által bűnhődik, 
amivel mások tetszését kereste. «Katholikus vagyok, de nem 
bigot, még templomba sem já rok ; azt azonban megkövetelem, 
hogy alantasaim az erkölcsi szabályokhoz ragaszkodjanak. 
S ezért most mindenfélének, még ultramontánnak is kiáltanak 
ki, sőt ilyen cimen még újságba is raknak. Igazán nehéz 
a helyzete a mai elöljárónak.» Kár panaszkodnia, megérde-
melte sorsát. A dolog egészen világos. Alantasai megszokták, 
hogy nem törődik a vallásossággal, abban valóságos szabad-
gondolkodónak mutatja magát s mégis erkölcsöt követel — 
tőlük. Azok az alantasak gondolhatják tehát, hogy ha ön olyan 
a vallásban, miért ne lehetnének ők szabadgondolkodók az 
erkölcsben? Tehát tulajdonkép az ön példája rontotta meg 
alantasait s ők csak az ön példáját utánozzák. Ön nem tisz-
teli az egyház parancsait, ők viszont nem tisztelik az ön pa-
rancsait. Gondolják, önnel egyenlő alapon állanak. 

TARTALOM : Küzdjünk a testiség bűne ellen ! 
MaróthiAöX. — Miként jelölte ki utódját szent Ágoston ? 
IV. (Vége.) Zubriczky Aladár dr.-tól. — Az olasz pap-
nevelés reformja. Halászy Caesar dr.-tól. — A «Mint ha» 
bölcselete. V. Trikál József dr.-tól. — Egyházi világ-
krónika. —y —/a-tól. — Irodalom. Griger: A lelkipásztor 
az antialkoholizmus szolgálatában, d-től. -— Mihályfi : 
Egyházi beszédek. (II. kiadás.) —/c.-tól.— Klug : Internats-
erziehung. Tóth Tihamér dr.-tól. — Levél a szerkesztő-
höz. (Némely megfigyelések.) Fe-től. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó: 

DUOEK 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 É S IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELŐFIZETÉSI ÁRA 
Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

K12- D Ü D E K J Á N O S dr. 
" BOrBTHMI TAHÁB 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

A kath. egyház és a modern irodalom. 
(VII.) 

4. Az előzőkben vázolt rövid történeti áttekintés 
után állapítsuk meg most főbb vonásaiban, hogy az 
egyház az irodalommal szemben milyen álláspontot 
foglal el. Három szempontból vizsgáljuk a dolgot; 

1. Milyen helyet jelöl ki az egyház a szépiroda-
lomnak? 

2. Melyek az egyház elvei a szépirodalom tár-
gyait illetőleg ? 

3. Milyen álláspontot foglal el az akadályokkal, 
az irodalom által okozott károkkal és veszélyekkel 
szemben ? 

Sokaknak első pillanatra úgy tűnhetik fel a do-
log, hogy a modern ember s az egyház ellenségei 
a költészetnek sokkal előnyösebb, méltóbb és elő-
kelőbb helyet biztosítanak, mint azt az egyház te-
hetné. Ezek a költészetet épúgy, mint a művészetet 
általában öncélnak tekintik (l'art pour l'art) ; a költő, 
a művész minden tekintetben független, önálló egyé-
niség, akit nem korlátozhat semmiféle törvény. Az 
irodalom az emberben rejlő isteni elemnek legma-
gasabb fokú megnyilvánulása s épen úgy a fino-
mult szellemi élet terméke, akár a vallás. A költőt, 
pl. egy Goethét, nem szoríthatjuk a polgári törvények 
kicsinyes korlátai közé ; az általános erkölcsi törvé-
nyeket, sőt magát a tízparancsolatot sem terjeszthet-
jük ki föléje. A költő mindezek fölött áll. Élete nagy-
szerű természeti folyamat, amelyet megcsodálhatunk, 
de kritizálni, esetleg kifogásolni nincs jogunk. Mü-
veiket határtalan tisztelet övezi, az életükkel össze-
függésben levő tárgyakat valóságos ereklyéknek te-
kintik. Ugy ünneplik és tisztelik őket, mint királyo-
kat, szenteket és vallásalapítókat szokás. S egészen 
természetes, hogy ez a szinte határtalan kultusz, kü-
lönösen az ifjúságra, rendkívül mély hatást gyakorol. 
Az irodalomra épen ebből kifolyólag úgy tekintenek, 
mint valami végtelenül fönséges, minden bámulatra-
méltó tényre. S csak lassankint jönnek rá, hogy az 
irodalom legtöbbször még a mindennapi kenyeret 
sem tudja biztosítani annak, aki hűséges kitartással 
szolgálja; megtudják, hogy a nagyon-nagyon kevés 
irodalmi hérosz mellett ott vannak azoknak a köl-
tőknek és művészeknek százai, sőt ezrei is, akik 

a nélkülözések minden elgondolható faját végigszen-
vedve vergődnek át az életen, akik müveikben nem 
egy szebb, tisztább világot festenek, hanem csak a 
legvigasztalanabb, legkárosabb szellemi tévedések 
tükrét adják. Az irodalom istenitésével és emanci-
pálásával a pesszimizmus is állandóan lépést tartott. 

Az egyház a szépirodalmat sohasem tette ilyen 
túlhajtott, emberfölötti tisztelet tárgyává. De nem is 
tehette ezt, mert ez a túlhajtás homlokegyenest el-
lenkezik az igazsággal és a józan ésszel. A költészet 
már természeténél fogva sem lehet öncél vagy vég-
cél, még kevésbbé pótolhatja a vallást. A szépben, 
a művészetben, költészetben való gyönyörködés s az 
ebből származó lelki élvezet és öröm velünk szüle-
tik, kisebb-nagyobb mértékben mindegyikünkben 
megvan; hozzátartozik az emberi természethez; de 
nem legfőbb törekvésünk, nem végcélja törekvéseink-
nek, hanem csak egyik alkotórésze vágyódásunk-
nak az igaz és a jó után. A tökéletes boldogság, 
amely mellett a nagy költők legszebb álmai is csak 
sejtésszámba mehetnek, itt a földön sohasem, csak 
a másik életben lehet osztályrészünk. A keresztény-
ség tanítása szerint úgy érhetjük el, ha teljesítjük 
Isten parancsait; ha hosszú, az egész életet igénybe-
vevő küzdelemben legyőzzük önmagunkban a rossz 
hajlamokat. Ezért van az egyház is. Elénk adja az 
Istentől kinyilatkoztatott igazságokat s rendelkezé-
sünkre bocsátja az eszközöket, amelyeknek segítsé-
gével Isten szándékait megvalósíthatjuk. 

Az egyház tehát korántsem esztétikai alapon álló 
műintézet, amelynek az értelem, a szem és a fül 
kiképzése és gyönyörködtetése a célja, valamint nem 
rendeltetése az sem, hogy a költészet és a zene, 
festészet, szobrászat, építészet, tánc és mimika segít-
ségével az életet állandó műélvezettel tegye kelle-
messé. Az embert bármennyire áthatják és meg-
finomítják ezek a szellemi élvezetek, igazi végcélját 
és rendeltetését még mindig szem elől tévesztheti, 
eltékozolhatja legértékesebb erkölcsi javait; szóval: 
mindenképen veszedelembe kerülhet, ha mindennél 
magasabbra nem törekszik. Sőt ezzel szemben Isten 
szeretetét megnyerheti minden esztétikai képzettség 
nélkül is; pontosan eleget tehet kötelezettségeinek és 
elérheti örök célját. Imáinkkal közbenjárását kérjük 
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annak a boldogságos Szűznek, aki a Magnificat-ot 
énekelte, szent Ceciliának, aki Istent zsoltárokkal és 
lágy, andalító zenével dicsérte; de a szentek között 
tiszteljük azt a szent Izidort is, aki az eke szarvát 
tartotta és szent Zitát, aki életét szegény szolgáló-
sorban töltötte. A szentek örök egyességében époly 
kevéssé van meg a szellemi és a művészeti, mint a 
születési és pénzarisztokrácia; náluk egyedül az 
erények, az életszentség arisztokráciájáról lehet szó. 
Ez a tény megnyugtató vigasztalást nyújthat minden-
kinek, különösen a természeti adományok és tehet-
ségek egyenlőtlensége és az egyes társadalmi osz-
tályok elszigeteltsége szempontjából. Azért, hogy Isten 
szeretetét megnyerje, nem kell az embernek láng-
észnek, költőnek, művésznek lennie, époly kevéssé, 
mint államférfiúnak, katonának vagy pénzembernek. 
Amin a dolog tulajdonképen megfordul, az iroda-
lomban is — nem más, minthogy az Istent dicsőítse, 
embertársainak javát szolgálja, hogy az Istentől kapott 
tehetségeket az ő szándékai szerint használja föl és 
gyümölcsöztesse, ezáltal Isten gyermekévé váljék és 
megmentse lelkét. 

De az ilyen beszédek a mai modern kor embe-
rének fülében már nagyon darabosaknak, esetlenek-
nek tűnnek fel. Sokkal szivesebben hallgatják azokat 
a szavakat, amelyek az emberiség esztétikai nevelé-
sét sürgetik és hangsúlyozzák, amiről már Schiller 
is ábrándozott. Ám a dolog úgy áll, hogy a tisztán 
esztétikai nevelés nem képes az emberben lappangó 
állatot megfékezni, nem tudja az akaratot úgy ki-
művelni, hogy a törvénynek minden esetben, ellen-
kezés nélkül alávesse magát és hogy műremekké 
alakítsa magának a jónak teljesítését. Ehez már a 
kegyelem s a befolyása alatt álló erkölcsi nevelés 
segítsége szükséges. Elfogadható és áldásos tehát csak 
az a helyzet lehet, amelyet az egyház jelöl ki a mű-
vészeknek, mint az egyház nagy feladatainak meg-
oldásánál közreműködő munkatársainak. Ezáltal 
csakis azokról az igényekről kell lemondaniok, ame-
lyeket úgysem tudtak volna elérni sohasem ; de teljes 
mértékben képesek lesznek a fejlődés mindazon 
fokára, amelyre Isten akarata szerint természetüknél 
fogva eljuthatnak. Ameddig a szép alkalmas lesz arra, 
hogy bennünket az igaz megismerésére vezessen és 
a jó követésére buzditson, addig az egyház, amely 
a szó legigazibb értelmében mindig anyja és istá-
polója volt a művészeteknek — a legteljesebb mér-
tékben támogatni és érvényesíteni fogja őket ezen-
túl is. 

Hogy a költészetet mennyire becsülte, részben 
már említettük. Legmagasztosabb, legfontosabb tény-
kedéseinél, az ünnepélyes istentiszteletnél is maga 
mellé vette. Úgy az epikus, mint a didaktikus val-
lási költeményt a nép oktatására használta föl. Az 
ünnepélyes istentisztelethez csatlakoztak a miszté-
riumjátékok, amelyekből az u jabb dráma fejlődött 
ki. A legdisztingváltabb, legmagasabb esztétikai 

képzettség sem tud olyan magas igényekkel előállani, 
amelyet Calderon müvei, az «Autos Sacramentales», 
ki nem elégítenének; a népnek nem nyujthatunk 
szebb, átalakítóbb hatású vallási élvezetet, mint pél-
dául az oberammergaui passiójátékok. A katholikus 
költők között a legrégibb idők egyházatyáitól kezdve 
ott láthatjuk a szentek, pápák, bíborosok, püspökök, 
apátok, királyok, nemesek, hírneves tudósok egész 
sorát. A költészetet kiváltságolt, magasabb rendű 
dolognak tartották mindig s mégis általánosan hozzá-
férhetővé tették a nép számára is. A renesszánsz 
korában szokásba hozták a költők megkoronázását, 
amelyet a pápák, császárok is nagy dicsőségnek tar-
tottak. Káptalanok és kolostorok, királyi és főnemesi 
udvarok valósággal vetélkedtek az irodalom istápo-
lásában. A középkor mélységesen vallásos élete mel-
lett a világi élet is ragyogó, vidám és változatos volt. 
Sunyi képmutatásnak, pietista hóbortoknak nyoma 
sem volt. A költészet akadálytalanul eleget tehetett 
mindannak a feladatnak, amelynek megoldására 
hivatva van ; az egyház csak egyetlenegy szempont 
figyelembevételét hangsúlyozta, hogy a hitet és az 
erkölcsöket ne sértse. S e követelésének érvényesí-
tésénél sohasem ment oly messzire, mint később 
egyes államok tették politikai okokból. 

Az a szemrehányás, hogy az inkvizíció és az 
index intézménye gátlólag állott az irodalom fejlő-
désének útjába, a legelterjedtebb, de egyszersmind 
a legalaptalanabb, legtarthatatlanabb nézeteknek 
egyike. Igen, ezek az intézmények megakadályozták, 
hogy a magukat nagyszellemeknek tartó emberek 
napról-napra új vallásokkal, új filozófiai rendszerekkel 
nyugtalanítsák a világot, hogy támadásokkal illessék, 
kigúnyolják a legszentebb dolgokat, hogy a hitetlenség 
magvait hintsék a nép között s aláássák az egyházi 
és világi hatalom alapjait. A hitetlenség, zűrzavar és 
féktelenség útját valóban hatalmas sánccal keresz-
tezték. Hogy az egyháznak mennyiben van joga ilyen 
intézményeket létesíteni — mert joga van hozzá — 
ne kutassuk most részletesebben. Legyen elég annyi, 
hogy az igazi művészetnek egyiktől sincs mit tar-
tania. Hogy a szinház épen a legrettenetesebb inkvizí-
ciónak kikiáltott földjén milyen szabadságot élvezett, 
épen a spanyol irodalom virágkora mutatja legjobban. 
Azt a harcot, amelyet a szinház szabadságának érde-
kében Yondel és később Voltaire kénytelenek voltak 
egyes protestáns theologusok ellen megindítani, ezt 
a harcot Spanyolország nagy drámaíróinak sohasem 
kellett végigküzdeni. A román nemzeteknél a regé-
nyeknek és a szépirodalom többi válfajainak, a szin 
művekhez hasonlóan, néha valósággal feltűnő szabad-
ságban volt részük. Az egyháznak az irodalomhoz 
való viszonyában sokkal jelentősebb helyet foglal el 
az irodalom pozitív támogatásának ténye, mint az a 
körülmény, hogy egyes eltévelyedései és túlkapásai 
miatt néha szigorúbban kellett föllépnie vele szemben ; 
amit ha meg is tett, mindig olyan esetekben tette, 



37. szám. RELIGIO 533 

amikor minden nemesen gondolkozó embernek, 
már tisztán természeti szempontból is, köszönettel 
kellett adóznia érte. 

5. Egy másik szemrehányás, amit szintén meg 
kell beszélnünk, a költeszet tárgyait illeti s azon a 
nézeten alapszik, hogy az egyház, amint az emberiről 
és az isteniről szerzett fogalmainkat nagyon szűk 
térre szorítja, épúgy szűk keretek közé préseli a 
természetről alkotott fogalmainkat is, ami által, termé-
szetesen, a költészet tárgykörét, területét is korlátozza. 
Különösen gyakran botlik az ember ebbe a szemre-
hányásba, ha a Goethével foglalkozó irodalmat 
tanulmányozza. Természet, természet, természet — ez 
az örökös nóta, mintha bizony Goethe előtt senki 
emberfiának sem lett volna tudomása róla, úgyhogy 
még önbizalmunkat is csökkenni érezzük. De ha 
elővesszük Aristoteles, Albertus Magnus, Aquinói szent 
Tamás műveit, végérvényesen meggyőződtem róla, 
hogy Goethe nem képezheti kiindulópontját, alapkövét 
semmiféle természettudományi rendszernek vagy 
természetbölcseletnek. De épen ennek a szilárd 
alapnak a hiánya árt igen sokat magának a költé-
szetnek is. Ameddig Goethe a kézzelfogható, szemmel-
látható tárgyak között mozog, valódi mesterműveket 
alkot; de mihelyt filozofálni kezd, zavaios, homályos 
lesz és szinte élvezhetetlenné válik. Egész természet-
szemlélete valami ködös, határozatlan pantheizmus, 
amely legtöbb vonásában a görög természetbölcselethez 
hasonlít. Vele szemben az egyház úgy a tudománynak, 
mint a költészetnek szilárd s épen ezért sokkal 
helyesebb, elfogadhatóbb alapot nyújt. Nem szük-
séges, hogy a költő előzőleg mindenféle céltalan és 
eredménytelen okoskodás tévútjain bolyongjon ; tudja, 
hogy a természet, vagyis a látható világ egy látha-
tatlan, örök és végtelen bölcseségű teremtő műve ; 
tudja, hogy a létező dolgok minden birodalmát va-
lami csodálatos teleologia fűzi össze úgy, hogy össze-
ségük az örök szépség másolata lesz. 

. . . a létezőknek összeségél 
Rend fűzi össze egymás közt s ez adja 
Hogy Istenhez hasonlít az egész lét.1 

A Teremtő az egész teremtés forrása, eredete, 
mintaképe és végcélja. Állandóan jelen van müvé-
ben és munkálkodik, alkot benne. S épen ezért nem-
csak beszélhetünk a természet iránt érzett igazi, 
ideális szeretetről, hanem egyenesen szükségesnek is 
mondhal juk ezt a szeretetet, amelyet a görög-római 
világ nem ismert. De a zsoltárokban már évezredek-
kel Goethe előtt megtalálhatjuk a természet ilyen 
fennkölt, költői felfogását, amelyet a kereszténység 
a legnagyobb szeretettel, a legszebben fejlesztett to-
vább. Mikor Humboldt Sándor az óklasszikus iro-
dalmi művekben természetfestések, leírások után 
kutatott, a legszebbeket szent Vazul és nazianzi szent 

1 Dante Paradicsomának első énekéből a 103—105. sor. 
Csicsáky Imre fordítása 1887. 

Gergely műveiben találta. A szerzetesek szerették 
a természetet s nem találtak benne semmit, ami az 
Istennel való érintkezésükben zavarta volna őket. 
Az egyes szerzetesrendek legendái telvék a legmeg-
indítóbb, megragadó vonásokkal ; igen sok szentnek 
valamelyik állat lett a szimbóluma. Egy másik, mé-
lyebb jelentőségű szimbolizmus azokból a vonatko-
zásokból keletkezett, amelyek az egyes elemeket, 
növényeket és állatokat a természetfölötti igazságok-
kal és hittitkokkal hozták összefüggésbe. így lett 
a viz a keresztség, a kenyér és a bor az Oltáriszent-
ség, a fa a kereszt, a háromlevelű lóhere a Szent-
háromság szimbólumává. Misztikus, titokzatos vonat-
kozások egész tömege áradt így szét a temészetben, 
anélkül azonban, hogy a kutató szemét a szabatos, 
pontos megfigyelések végzésére képtelenné tették, 
elhomályosították volna. A természetnek már tisztán 
fizikai harmóniája és szimmetriája is gazdag forrása 
a költői megfigyelésnek és poétikus élvezeteknek. 

Az egyház szives örömmel üdvözölt minden 
ujabb fölfedezést és költészete ki tudta kutatni mind-
egyiknek poétikus oldalait. Nincs olyan ága a 
természettudományoknak, amelynek műveléséből és 
továbbfejlesztéséből a katholikusok a legnagyobb 
buzgósággal és kitartással ki ne vennék a részüket 
s épen ezért a természet költői tanulmányozásának 
és megfigyelésének egyetlen megnyilvánulásától sem 
tartják távol magukat. Csak ott, ahol a természet-
tudomány átlépi birodalma határait és az eddig 
helyesnek talált, megokolt, bebizonyított természet-
bölcselet helyére tarthatatlan, levegőben lógó hipo-
téziseket állít — ott szűnik meg számunkra a ter-
mészet, de a költészet is egyúttal. Itt már a tévely-
gések, szédelgések, a tetszetős külső látszat birodalma 
kezdődik, ahol egy szemernyi igazság sincsen s amely 
épen ezért a lelket sem tudja igazi, tiszta örömmel 
eltölteni. Vasvári Ödön. 

Isten léte milyen bizonyosságú igazság? 
Abban különbözik az ember az állattól, hogy 

lelkében nemcsak az érzékelhető dolgok képmásai 
vannak meg, hanem az ezekből kikövetkeztetett 
fogalmak és Ítéletek is. Azokat az Ítéleteket, melyek 
a létező dolgoknak lényeges jegyeikben hű kifejezői, 
igazságoknak nevezzük. Az igazság tehát az ész ter-
mékének, az Ítéletnek, megegyezése a valósággal. 
Úgy volna rendjén, hogy valamint minden érzé-
kelhető dolog minden ember lelkében egyenlő kép-
másat, képzetet alkot, úgy egyenlő Ítéletet is ered-
ményezzen, mert az igazság csak egy lehet. Ezt az 
egyenlő ítéletet meg is találjuk azoknál, kiknél az 
észt felvevő és következtető munkájában semmi 
akadály nem zavarja. De gyakran lépnek föl az 
ember egyéni hajlamai szerint olyan körülmények a 
gondolkozás munkájában, a valóságnak tekintett 
vágyak, melyek annyira befolyásolják az észt itéle-
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teinek alkotásában, hogy ugyanazon dolgokról nem 
egyezők az emberek Ítéletei, sőt gyakran ellenkezők, 
és mégis mindegyik a maga Ítéletét tartja igaznak. 

Az igazságokat vagy mi ismerjük föl, vagy elfo-
gadjuk másoktól. 

Némely ítéletnek igazságáról, hogy megfelel a való-
ságnak, meggyőződhetünk ép, egészséges érzékeink 
által. Pld. Budapest a Unna mellett van stb. Az 
ilyen igazságokat fizikai, vagy tapasztalati bizonyos-
sággal tudjuk, mert érzékeink tanúskodnak mellettük. 
Más Ítéleteknek igazságáról meggyőz bennünket a 
bennük rejlő szembeszökőség, világosság, mely 
kényszerítőleg hat eszünkre és az ellenkezőjét tel-
jesen kizárja. Pl. a rész kisebb az egésznél. Ezeket 
az igazságokat metafizikai bizonyossággal tudjuk. 
Végül elfogadunk némely Ítéleteket igazságoknak, 
bár érzékeinkkel közvetlenül nem győződhetünk meg 
róluk, sem a szembeszökőség nem kényszeríti eszünket, 
mégis elfogadjuk, mert a körülmények, a következ-
tetések szinte követelik, hogy ügy kell lenni, hogy 
okosan nem kételkedhetünk, vagy lia másoktól hal-
lunk ilyen ítéletet, az illető, kitől halljuk, megbízható. 
Ezeket az igazságokat erkölcsi bizonyosságú igaz-
ságoknak nevezzük. Tudásunk legnagyobb része 
ilyen erkölcsi bizonyosságon alapszik. 

Az első és második nemű ítéleteknél az észt 
nem zavarhatja meg lényegesen működésében semmi 
körülmény, vagyis ezekkel szemben, mint mondani 
szokás, elfogult nem lehet senki. Nem állíthatja ép 
ésszel senki, hogy Budapestet a Duna nem metszi, 
vagy hogy az egész nem nagyobb mint a rész. Csak 
a harmadik nemű igazságoknál léphetnek föl az 
egyén természete szerint olyan körülmények, melyek 
egyiknél is más, másiknál is más eredményt létesí-
tenek, mert elfogultságukban némelyek lényege-
sebbnek tartanak olyat, mit mások kevésbbé tartanak 
annak ; egyiknek tekintély, ami a másiknak nem. 
Szóval a harmadik módon szerzett ismerethez a 
belátáson kivül hitre is van szükség. így igazolódik 
be a theologiai tétel, hogy egy és ugyanazon dologról 
lehet tudásom és hitem. Lehet erkölcsi bizonyosságű 
tudásom és hitem. 

Ezek előrebocsátása után vizsgáljuk meg, vájjon 
Isten léte milyen bizonyosságú igazság? A vatikáni 
zsinat hittételképen mondta ki, hogy Istent a terem-
tett dolgokból józan eszünkkel biztosan megismer-
hetjük. A zsinat a szentírásra támaszkodott ítéletének 
meghozatalakor, mert ott olvassuk: «Ami benne 
láthatatlan világteremtésétől fogva, munkáiból meg-
érthető és látható, úgy, hogy ők (a pogányok) menthe-
tetlenek». «Hívságosak (esztelenek) mind az emberek, 
kikben az Isten tudománya nincs és a látható jókból 
nem ismerhették meg azt, ki vagyon és a munkákra 
figyelmezvén, nem ismerték meg az Alkotót». 

Az egyház eme tanításából következik, és az 
egész hitrendszerrel megegyezik az az állításunk, 
hogy Isten léte nem metafizikai bizonyosságú igazság, 

hanem erkölcsi bizonyosságú ; vagyis az ésszerű 
kételkedést kizárja, de az ésszerűtlent nem. Ha Isten 
léte metafizikai bizonyosságú igazság volna, lehe-
tetlen volna az istentagadás, vagy pantheizműs stb. 
Már pedig látjuk, hogy ilyesmi lehetséges az emberek 
között. Azt olvasuk a zsoltárokban : '«Mondá az 
esztelen szivében : nincs Isten». Vagyis inkább sze-
retné, ha nem lenne. Az a körülmény is, hogy az 
észt következtető munkájában megzavarja, «elfogulttá» 
teheti a sziv, a gonosz haj lamok és szokások, erő-
síti ama meggyőződésünket, hogy Isten léte csupán 
erkölcsi bizonyosságú igazság, mert bármily bűnös 
életű, gonosz haj lamú is valaki, «elfogult» nem lehet 
annyira, hogy állítsa, miszerint 2 x 2 = 5 . 

Ha Isten léte metafizikai bizonyosságú igazság 
volna, lehetetlen volna a hit. Mert mi tere volna ott 
az ész és akarat megalázkodásának, hol az ellenkezőt 
eszem teljesen kizárná? 

Erre utalnak szent Pál szavai is, ki a Zsidókhoz 
írt levélben, 11, 6. versében, azt í r j a : «Az Istenhez já-
rulónak hinnie kell, hogy O van». A bevezetésben 
pedig láttuk, hogy hitünk és tudásunk lehet egy-
szerre ugyanazon dologról, de csak az erkölcsi bizo-
nyosság fokán. 

Igazságosan bünteti-e tehát azokat az Isten, akik 
nem akarják őt megismerni? vagyis igazságosan 
«menthetellenek-e» az istentelenek ? Igen. Mert a leg-
több tudásunk erkölcsi bizonyoságú és ez az alap 
szilárd alap is. Aki fényes nappal behunyt szemmel 
szaladgál és elesik, megérdemli sorsát ; az istentele-
neket is azért bünteti jogosan az Isten, mert meg-
rontották eszük működését gonosz vágyaikkal, bűnös 
szokásaikkal, így aztán az elégséges ok alapján 
műveiből nem ismernek rá az Alkotóra. Végh Ferenc. 

Szent Ágoston tana az emberi lélek ere-
detéről. ] 

Az emberi lélek eredetének kérdésével, az indiai 
Vedanta filozófiától kezdve, már az ókori bölcselők 
is foglalkoztak. A görögöknél Anaximander, Anaxi-
menes és Heraclitos vetették föl e kérdést és ipar-
kodtak megmagyarázni. A pythagoraeusok az ember-
ben három lelket tanítottak, az atomisták pedig finom 
atomok összetételének vélték. Plató az értelmes lel-
ken kívül még egy értelmetlen lelket is vallott, mely 
utóbbi ismét két részből áll. Az értelmes lélek Isten-
től van, a két értelmetlen lélek (to tkifioeioàç és zb em-
ftu[Jiï]Tixôv) az alsóbb istenektől származik, mert ha-
landó; halandók teremtése szerinte nem volna méltó 
Istenhez. Híres tanítványa Aristoteles szerint az értel-
mes lélek (voög) kívülről (frúpafrev) jön, a vegetativ-
sensitiv lélek pedig nemzés út ján származik. A stoi-
kusok, kiknek első korifeusait (Zeno, Kleanthes, 
Chrysippus) Tertullián is felsorolja,1 a lelket az isten-

1 De anima c. 5. Migne 2, 693—694. 
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ség részének tartották, mely már a test előtt létezett ; 
míg az epiknreusok linóm atomokból eredeztették, 
és halhatatlanságát tagadták. A skeptikusok nem 
nyilatkoztak a lélekről, az eklektikus Cicero termé-
szetfölötti eredetet tulajdonított neki. A zsidó Philo 
Platóval egyetértve értelmes és értelmetlen lelket kü-
lömböztetett meg az emberben, a neoplatonikusok az 
isteni lényeg részét látták benne. 

Következett a keresztény irodalom. Tertullián, 
Origenes, Lactantius külön-külön véleménynek kép-
viselői. Ágoston Fulgentiussal, Cassiodorussal és Nagy 
Gergellyel szintén különváltak és miután eredetéről, 
az alább kifejtendő oknál fogva, bizonyosat nem tud-
tak mondani, a várakozás álláspontjára helyezkedtek. 

Ágostonnak, mint Heinzelmann írja,1 az emberi 
lélek tekintetében három dologról biztos meggyőződése 
volt, t. i., hogy a lélek halhatatlan, hogy testnélküli és 
hogy az isteni lényegnek nem képezi részét. Az emberi 
lélek szerinte Istentől van, de nem az ő állagából való és 
anyagtalan olyan értelemben, hogy nem test, hanem 
szellem, nem Istennek lényéből, hanem Istentől való.2 

A belső életműködések ugyanis, amikről tökéletes tu-
datunk van, anyagtalan természetűek, következés-
képen azon életjelenségek alanya, a lélek is, nemcsak 
testnélküli, hanem egyenesen anyagtalan ; nem a test-
nek «qualitása», mert maga is állag. Az anyagival szem-
ben tehát «szellemi állagnak» (substantia spirituális), 
az állatok éltető elvével ellentétben pedig «értelmes 
állagnak» (substantia rationis particeps) nevezhető. 
A lélek ennélfogva szellem, mely önmagát, mint álla-
got ismeri meg az öntudatban. A szellem ugyanis, midőn 
magát megismeri, tudja saját állagiságát is és ha ön-
magáról bizonyos, a saját állagiságáról is bizonyos.3 

Az emberi lélek szerinte egy szellemi lény, de 
egyesítve van a testtel, melyet éltet, formál, létezésé-
ben fenntart. Ezzel a lélek is, test is az ember lényegéhez 
tartozik. «Az ember nemcsak test vagy nemcsak lé-
lek, hanem olyan, aki lélekből és testből áll.» A ket-
tőnek együttes összekapcsolódása az ember,4 noha a 
kettő önmagában különhöző természetű; a test a 
«homo exterior», a lélek a «homo interior»,5 de egye-
dül és kizárólag az eszes lélek az, mely a testet ala-
kítja, ennek éltető elve. 

Ágoston tehát a dichotomiának hive. «Nincs az 
emberben semmi, ami állagához és természetéhez 
tartoznék, mint csak a test és a lélek».6 Egyes helye-

1 Heinzelmann: Augustins Lehre von der Unsterblichkeit 
und Immaterialität der menschl. Seele. Jena 1874. 30. 

2 De Gen. ad litt. VII., 28. Migne 34, 372. 
3 Aug.: De TrinitateX., 10. Migne 42, 981. V. ö. De quant, 

animae c. 13. M. 32, 1047—1048. ; Wolfsgruber : Augustinus. 
442. o.; Storz: Die Phil. d. hl. Aug. 115—116. o. ; Gangauf: 
Metaphys. Psych, d. hl. Aug. I., 168—169. 

* De Civ. Dei XIII., 24. M. 41, 398.; u. o. XIX., 3. M. 41., 
62Ö-626. V. ö. Stöckl : Lehrb. d. Gesch. d. Phil. I., 302. 

s C. Faust. Man. XXIV., 2. Migne 42, 475. 
8 Sermo 150 de verb. Act. Ap. c. 17. v. 18-34. G. IV., n. 

5. M. 38, 810. 

ken — igaz — testről, lélekről és szellemről beszél,1 

mintha trichotomiát tanítana, amiből Günther és 
iskolája igazságtalanul arra következtettek, hogy Ágos-
ton a trichotomia és dichotomia között ingadozott. 
De ezen helyeket nem szabad a manichaeusok sze-
meivel néznünk és megítélnünk; ez ellen maga Ágos-
ton protestálna, ki tekintélyének egész súlyával állítja, 
hogy az ember csak testből és eszes lélekből áll és 
semminemű más összetételből. A hármas elnevezés-
nél csak az eszes lelket más és más szempontból 
tekinti, amint a test éltetője és a szellemi élet hor-
dozója; azért a «spiritus» szót az «anima» helyett 
használja.2 

A lélek a testhez való viszonyában, mint értel-
mes állag, alkalmas a test mozgatására, kormányzá-
sára.8 A lélek a test minden egyes részében egyfor-
mán jelen van, egészen az egészben s egészen a leg-
kisebb részben is. Ez is mutatja, hogy a lélek nem 
testi valami, amit Ágoston nemcsak hisz, hanem, mint 
mondja, tud is.4 Az anyag, a testi lény, csak anyagi 
hatásokat idéz elő, az anyagi ok más hatásokra nem 
képes; innen belső életünk nyilatkozásai, mint öröm, 
bánat, szeretet, hit stb. testi okra nem vezethetők 
vissza, hanem egy testnélküli, anyagtalan, tehát szel-
lemi elvet kell fölvennünk, mely ezen belső élet-
jelenségeknek végső oka.6 Ha a lélek nem volna szel-
lemi valóság, szerinte «semmi annyira nem követ-
keznék, mint annak az elhivése, hogy . . . Is ten is test».6 

Semmi kétsége sem volt tehát aziránt, hogy a 
lélek szellem; abban sem kételkedett, hogy a lelke-
ket Isten teremtette;7 nehézséget csak abban talált, 
hogy mikor és mi módon teremtette és teremti Isten 
az egyes lelkeket? Vájjon Ádám után is teremtette 
és teremti-e az egyes emberi lelket? (Creatianismus.) 
Vagy még e világ létezése előtt egyszerre megterem-
tette-e az összes emberi lelkeket, melyeket előbb el-
követett bűneikért egyenkint küld aztán a testekbe? 
(Praeexistentianismus.) Vagy tán lelkünket is épúgy, 
mint testünket, nemzés útján szüléinktől kap tuk? 
(Traducianismus, generatianismus).8 

A praeexistentianismus nem képezett rá nézve 

1 De an. et ejus orig. II., 2. M. 44, 495—496. ; IV., 2. és 
13. M. u. o. 524., 535. 

2 «Tria sunt, quibus homo constat, spiritus, anima et 
corpus : quae rursus duo dicuntur, quia saepe anima simul 
cum spiritu nominatur.» De fide et svmbolo X., 23. M. 40, 
193. V. ö. Gangauf i. m. I., 197—199. ; 223—224. ; Storz i. m. 226 

3 De quant, an. c. 13. M. 32, 1048. 
4 «Animam vero non esse corpoream, non me putare, 

sed plane scire, audeo profiteri.» De Gen. ad litt. XII., 33. 
M. 34, 481. V. ô. Ep. 166. ad Hier. n. 4. M. 33, 722. 

5 De an. et ejus orig. IV., 17. M. 44, 539. 
« De Gen. ad litt. X., 24. M. 34, 426. 
7 Ep. 190 ad Opt. V., 16. M. 33, 862. V. ö. De an. et eius 

orig. I., 16. M. 44, 489. Sőt szerinte, ha a traducianismusnak 
volna is igaza, ez esetben is Isten volna a lelkek teremtője. 
«Ipse quidem dat, etiam si de propagine dat.» 

8 Gangauf i. m. II., 229. skv. ; Gutberiet: Die Psycholo-
gie 335. 
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nehézséget; Ágoston azt egyenesen elveti és csodál-
kozik Origenesen, a keresztény irodalom nagy isme-
rőjén, ki nem vette észre, hogy e platói tan a ki-
nyilatkoztatással összhangba egyáltalán nem hoz-
ható.1 

A creatianismus és traducianismus között azon-
ban fölötte nehéz volt a választása és pedig az ere-
deti bún átszármaztatási módjára vonatkozó kérdés 
miatt. Míg a traducianismus mellett könnyen és egy-
szerűen meg lehetett érteni az eredeti bűn terjedését, 
addig igen nagy kerékkötőt képezett ez a creatianis-
musnak győzelemre juttatásában. Mert ha Isten — 
ellenvetették a pe l ag i ánok— minden egyes ember 
lelkét külön teremti, kell, hogy azok jók legyenek, 
mivel Isten kezéből valók. Mégis, amint a testtel 
összeköttetnek, abban a pillanatban már eredeti bűn-
ben is vannak, tehát az eredeti bűn átszármaztatása 
csak Istentől jöhet. Ha pedig így áll a dolog, kérdez-
ték tovább, miért büntettetnek az emberi lelkek, lia 
a keresztség által az eredeti bűntől meg nem 
szabadultak? Isten ebben a hibás, mert lia az ere-
deti bűn részesévé tette őket, megszabadításukra is 
kellene gondolnia. Eszerint Ágoston korában ami a 
traducianismusnak előnyére vált, ugyanaz a creatia-
nismusnak legnagyobb nehézségét képezte.2 

Hogy eziránt tájékozódhassunk, mindenekelőtt 
vázolnunk kell azt a nagy tollharcot, melyet Ágoston 
a pelagiánokkal éveken keresztül folytatott. Az egyes 
ember lelke teremtési módjának, teremtési idejének 
problémája egy korban sem volt annyira a vitatás, 
illetve a védelmezés tárgya, mint épen Ágoston ide-
jében, midőn a pelagiánok a creatianismus alapján 
tagadták az eredeti bűnt, ez utóbbival pedig védték 
a traducianismust. Ezen kérdés megoldása foglalkoz-
tatta akkor a theologusokat, ennek érdekében fordul-
tak egymáshoz követekkel útbaigazításért, mert érez-
ték és tudták, hogy e nehéz tételnek helyes megol-
dásától függ a pelagiánok megerősödése vagy meg-
gyengülése. Ágoston, noha az eredeti bűn terjedési 
módjára nézve végleges megoldásra nem jutott, ala-
pos vizsgálódás, szemlélődés és tanulmányozás tár-
gyává tette e tételt és hogy megoldására komolyan 
törekedett, mutatja az, hogy mind a három «ismus»-
sal (praeexistentianismus, traducianismus és creatia-
nismussal) behatóan foglalkozott és azokról az összes 
atyák között ő írt legtöbbet. Felületes tehát és igaz-
ságtalan Ritternek3 állítása, hogy Ágoston kevés fon-
tosságot tulajdonított az egész kérdésnek. Ritter ezen 
alaptalan vádjára legjobb cáfolat a kérdést illetőleg 
magának Ágostonnak az a feltűnően nagy szorgos-

1 Ep. 190. I., 4. M. 33, 858. ; Ep. 160. VII, 18. M. 33, 728. 
De Cív. Dei XI., 23. M. 41, 33(3. ; .De an. et eius origine I , 12. 
és III., 7. M. 44, 482, 516. — Kleutgen : Die Phil. d. Vorz. II, 
681. ; Gangauf i. m. II., 239, 246. ; Storz i. m. 229—230. 

2 Harnack: Dogmengesch. II. 132. o. 
3 Ritter: Gesch. d. Phil. VI, 369. 

kodása, aggodalma és érdeklődése, mely sok más 
munkáján kívül főleg Jeromoshoz és Optatushoz 
irott leveleiben lepi meg az olvasót. Jeromosnak pa-
naszkodik, hogy nem tud az eredeti bűn propaga-
tiójára nézve helyes megoldást találni, Optatust pedig 
kéri, hogy ha megtalálja a kérdés megértéséhez vezető 
fonalat, vele testvéri szeretettel (fraterna dilectione) 
közölje. 

Ágostonnak ellenfelei e kérdésben, mint fennebb 
említettük, a pelagiánok voltak, kiknek ellenvetéseit 
érdemlegesen megoldani nem tudta. E harcban, is-
métlem, az ütköző pont az eredeti bűn volt és a kis-
dedek megkeresztelése. 

Még az eretnekség kitörésének kezdetén Orosius, 
spanyol presbyter, ki látni óhajtotta Afrika nagy-
nevű püspökét, 415-ben Afrikába ment és tőle sok 
más kérdésen kívül, a lélek eredetéről is útbaigazí-
tást kért. Ágoston az eredeti bűn átszármaztatása 
miatt a kérdésre biztos feleletet nem tudván adni, 
Palaestinába küldte Jeromoshoz. Ekkor írta levelét 
a lélek eredetének kérdéséről Jeromoshoz (de origine 
animae hominis), melyben röviden megtaláljuk mind-
azt, amit e kérdésről több más műveiben részletesen 
fejtegetett. 

A fő nehézséget, mondom, melynek megoldására 
sem tanulás, sem elmélkedés, sem imádság, sem 
okoskodás és következtetés el nem vezette, a pela-
giánok azon érvelése képezte, hogy miképen védel-
mezhető a creatianismus mellett az eredeti bűn ter-
jedése? Ágoston a két kérdés kapcsolata miatt foly-
tonos bizonytalanságok között ingadozott: vájjon a 
lélek eredetét a testtel együtt a nemzés principiumá-
ból kell-e megmagyaráznunk? — vagy pedig Isten 
tisztáknak teremti-e a lelkeket, melyeket a test az 
«infusio» pillanatában hasonlóan egy tisztátalan 
edényhez mocskol be? 1 

Kleutgen írja,2 hogy a nevezetesebb egyházatyák 
a creatianismust vallották. Ebből az okból is igen 
nehéz volt Ágoston helyzete, hogy a sok atyától val-
lott s hirdetett tételt az eredeti bűnnel összeegyeztesse ; 
be is vallja, hogy a lélek eredetének kérdése kapcso-
latban az eredeti bűn terjedése módjával «magna 
quaestio est».3 S mivel ezt megfejteni nem tudta, 
Ítéletét felfüggesztette. A lélek eredetének kérdése 
tehát az eredeti bűnön fordult meg. Ágoston kész a 
creatianismust tanítani és vallani, csak az eredeti 
bűn átszármaztatásának kérdése nyerjen megoldást, 
úgy, hogy mélyen megalapozott hitünket az eredeti 
bűnről semmi veszély ne érintse.4 

Wéber Pál dr. 

1 Contra .lui. V, 4. M. 44, 794. 
2 I. m. II, 608. skv. 
« De pece. mer. et rem. II , 36. M. 44, 185—186. 
4 «Unde illa de animarum novarum creatione sententia, 

si hanc lidem fundatissimani (t. i. az eredeti bűnről) non 
oppugnet, sít et mea; si oppugnat, non sit et tua.» Ep. 166. 
VIII, 25. M. 33, 731. 
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A «Mint ha» bölcselete. (vi.> 
Mi egyelőre a világban lüktető célszerű fejlődés-

nek magyarázatától eltekintünk, mert ez nem is tar-
tozik ide. De annál határozottabban állítjuk fői a 
másik tételt, hogy eddig még semmiféle tudományos 
magyarázat nem volt képes a lelki életet élettani 
alapon megmagyarázni és bebizonyítani, hogy a 
szellemi élet az élettani jelenségekből mint elégséges 
okból folyik. 

Ha az élők világában eltekintünk valami benső 
elvtől, amely a belülről (és nem kívülről) serkedező, 
föltörekvő életlendületnek, mozgásnak tervrajzot és 
célszerűségét kölcsönöz, akkor csakis a mechanikus, 
a gépies, a céltalan és mégis célszerű cselekvéseket 
megvalósítható mozgás marad hátra. Nagy titok előtt 
állunk, mert semmiféle emberi bölcseség elegendően 
meg nem fejti, a mozgások micsoda eshetőségének 
szerencsés eredménye a növény, az állat és az ember 
és főképen micsoda szerencsés idegmozgások vetü-
lete az állat, illetve az ember lelki élete. 

Túllépünk már akkor a tapasztalati tudás hatá-
rain, midőn minden elégséges alap hiánya dacára azt 
valljuk, hogy a gondolat semmi más, mint a mozgásnak 
átalakulása. Még soha meg nem mérhették a gon-
dolatnak mechanikus egyenértékét és valószínűleg 
erre soha nem is lesznek képesek. Mert ha egy 
adott pillanatban az agy erőiben tapasztalnánk is 
szellemi munka közben bizonyos megfogyatkozást, 
még mindig meg kellene állapítani, hogy ez a vesz-
teség valóban az éllettani erőnek szellemi erővé való 
átalakulásából származik és máskép nem magyaráz-
ható meg, mint pl. úgy, hogy ez az előbb érzékelhető 
mozgás az eleven parányok finom kapcsolatának 
titokzatos szövetében szellemivé elfinomul. 

Egyébként az is kérdés, mit jelent e szó: a 
mozgás átalakul? Mit jelent ez a kifejezés: a moz-
gás megkettőzi önmagát, hogy önmaga tudatára 
ébredjen? Mit jelent: a parányoknak parányokhoz 
való mennyiségi viszonyaiból ered a szeretet, a gyű-
lölet, a vágy, a nagylelkűség ? Vagy ez : a parányok-
nak rezgése szüli a tudományt, az erényt ? A hangot 
rezgés, a látást rezgési jelenség, az ízlést kémiai 
folyamat, tehát rezgés előzi meg és mégis, ki érti 
meg a nagy titkot, hogy a hallás, a látás, az ízlés, 
a tapintás stb. pusztán csak rezgés? Descartes méltán 
mondotta Hobbesnek : aki ilyet állit, azt is mondhatja, 
hogy «a föld az ég, vagy bármi mást». A lelki élet 
több mint szervi mozgások átalakulása. 

Továbbá: hangérzés, fényérzés, tapintásérzés, íz-
érzés mint tárgyi jelenségek alanyt tételeznek föl, 
akiben az élettani idegfolyamatok, idegrezgések, 
kémiai elváltozások valóban érzésekké, vagy jobban 
mondva érzetekké minősülnek. Mert ha az egyik 
oldalon mozgás van, a másodikon pedig gondolat, 
akkor kell lenni egv megfigyelő tudatnak is, aki 
megkülönbözteti a jelenségnek külső és belső oldalát. 

Mert elvégre is a mozgás mégis csak mozgás ma-
rad ; a testi szervnek működése mégis csak testi 
marad ; a lelki jelenség ellenben, amely az élettani-
hoz járul, egy új és megmagyarázhatatlan tényt 
képez. Emil du Bois-Reymond írja : «Ich werde 
jetzt dartun, dass nicht allein bei dem heutigen 
Stand unserer Kenntnis das Bewusstsein aus seinen 
materiellen Bedingungen nicht erklärbar ist, was 
wohl jeder zugiebt, sondern dass es auch der Natur 
der Dinge nach aus diesen Bedingungen nie erklärbar 
sein wird». Később pedig: In der Hauptsache ist die 
erhabenste Seelentätigkeit nicht unbegreillicher aus 
materiellen Bedingungen, als das Bewusstsein auf 
seiner ersten Stufe der Sinnesemp/indung.1 Spencer 
Herbert sem merte a lelki életet élettani jelenségek 
puszta eredményének mondani. Nem sorozta a lélek-
tant az élettan lejezetei közé. «Némelyek azt vitat-
ják, hogy a lélektan a biologiának része és ebbe 
kellene beolvasztani. Mindazáltal a biológia tételei 
majdnem kizárólag csak azt a kevés általános és 
állandó jelenséget veszik tekintetbe, amelyek ép álta-
lánosságuk és állandóságuk miatt akár számításon 
kívül is hagyhatók, míg ellenben a lélektan tételei 
azokra a sokrétű, sajátos és minduntalan változó 
jelenségekre vonatkoznak,amelyek ép sajátos és változó 
voltuk miatt a számításból ki nem hagyhatók». Ké-
sőbb pedig így folytatja: «A gondolatok és érzések, 
amelyek a tudatot teszik és amelyek ama tudat 
tulajdonosát kivéve mindenkinek másnak teljesen 
hozzáférhetetlenek, oly létezők, amelyeknek nincs 
helyük a többi tudományok tárgyát tevő létezők 
között».2 

Valóban több eredetiséggel és józanabb belátással 
nem lehet kimutatni, hogy az értelmi élet egészen 
sajátos természetű. Inger, ingerlékenység, ingervezetés, 
ingerkivetítés, mint mozgási tünemény, mindenkinek 
lelki életében ugyanazon módon, ugyanazon mérhető 
törvényszerűség szerint megy végbe és mégis a 
nyomába lépő érzet, képzet, gondolat és érzésvilág 
egyénenként más és más szint, más és más alanyi 
minőséget mutat. 

Hiába hivatkoznak arra a szoros benső össze-
függésre, amely a testi és a lelki jelenségek között 
létezik. Hiába mutatnak rá arra, hogy a testben 
szenvedett hatások a lélek életét is módosítják és 
viszont. Ez legföljebb csak azt bizonyítja, hogy a 
kettő együttvéve alkotja az embert és hogy benső 
természeténél fogva a kettő egymásra van utalva. 
Tények bizonyítják, hogy a gondolkodás az életre, 
mint szükséges alapjára támaszkodik; de azt nem, 
hogy azon túl nem emelkedhetik. A lélek sajátos 
jelenségei mások, mint az éleltani folyamatok-

1 Über die Grenzen der Naturerkenntnis. Leipzig, 1898. 
33—34. o. 

2 Spencer Herbert Syntetikus Filozófiájának kivonata 
225. és 226. o. 
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Renouvier azt mondja : ha ennek a tételnek, a gon-
dolat az agyvelő anyagának módosulása, értelmet 
akarunk adni, hozzá kell adnunk, annál a különb-
ségnél fogva, amelyet tulajdonképen gondolatnak 
nevezünk. Majd igy folytatja: «Ily bölcselkedés 
bizonyára hiába hivatkozik a tapasztalatra és a 
tapasztalati tudományokra ; ennek hasonmása csak 
az ókor világtanában van, ahol a khaoszból szárma-
zott Erebesz és az Éj ; Erebesztől és az Éjtől az 
Ether, a Szeretet és az Értelem».1 És ennek a külö-
nös szemléleti módnak volt akkora szerepe a mi 
gondolkodásunkban ; ez az atomrezgés hozta létre a 
Divina Comediát, a nagyszerű művészi emlékeket, 
a hősök látományát, a szentek erényeit! 

Az anyagelvűek kisérlete csődöt mondott és 
csodálkozik az ember, hogy Vaihinger még ma is 
az élettani anyagelvűség maradékain őrlődik és 
nem látja, hogy míg ő a régi iskola talaján állva az 
alkalmazkodás és a létért való küzdelem segélyével 
iparkodik a szellemi élet sajátosságait megmagya-
rázni, addig mások ép ezen sajátos és az anyagvilág 
fölé emelkedő szellemi működésben a lelki élet ön-
állóságát szemlélik. Itt van V. bölcseleti tévedésének 
gyökere ! Ha lelki világunk egész gazdagsága élet-
tani folyamatok vetülete, akkor nem is lehet annak 
önálló célja, sajátos hivatása jakkor minden működése 
csak az élet igényeinek kielégítésére szorítkozik, mert 
hisz az életnek csak élés, törtetés és cselekvés a 
célja. Nincs akkor semmi közünk a dolgok meg-
ismeréséhez, a lét titkainak fölfedezéséhez, a gondo-
latok tiszta élvezéséhez. Nem hivatásunk az okokat, 
főleg a végső okokat keresni. Nem szükséges saját 
benső nézetünket sem feltárni. A fődolog, hogy 
önmagunkat erővel, bátorsággal, lelkesedéssel ruház-
zuk föl. Ha lehet, merítsük ezt az életkedvet a való-
ság világából ; ha nem lehet, hát forduljunk a csalóka-
képek sugalmas, tettre ösztönző eszményi világához. 
Teremtsünk magunknak célokat az ismeretnek, az 
erkölcsnek, a társadalmi éleinek körében. Tüzzünk 
ki célpontokat a művelődés látóhatárán, amelyek 
felé nemes bátorsággal közeledjünk. Nem az a fő, 
hogy igaz-e az a cél; csak legyen erőket felrázó 
varázsa, az élet biztosan előbbre halad. 

Mindez szép és hasznos dolog. Ki ne akarná 
az életet szebbé, nemesebbé tenni ? Ezen dolgozik 
minden erkölcsi erő a világban. De miért kell ennek 
a gondolatnak oly alapot adni, amely csak igen kevés 
embert fog kielégíteni ? Ki hiszi el, hogy a fikciók-
ban több erő van, mint a szinigazságban ? Ki hiszi 
el, hogy eszünk csak azért van, hogy bennünket 
narkotikus, elkábító lelkesedéssel ösztönözzön? Ki 
akar ily világban élni? Vájjon azért születtünk-e, 
hogy önmagunkat és másokat üres szavakkal, fik-
ciókkal bolonditsunk ? Ez a bölcselet a bölcseletnél-
küliségnek bölcselete. A hazudozásnak elméleti ki-

1 Premier Essai t. III. 142. o. 

magyarázása. És ép az a megdöbbentő következmény 
hogy minden képzet, fogalom, Ítélet, bizonyítás, 
okság, állag, amennyiben a lélek elmélyedő, magya-
rázó, meglátó és kifejező munkásságának műhelyé-
ből kipattan, máris hamisítás, máris papírpénz, el-
számolás alá nem eshető váltó, mondom, ép ez a 
szomorű eredmény azt bizonyítja, hogy az egyelvű 
ismeretelmélet úgy a világ mivoltának megismerésé-
ben, mint a lelki élet nagy tényeinek értelmezésében 
csúfos holtpontra jutott. Mert ha V. fikcióit gondosan 
átgondoljuk, rögtön szembeszökik a tény, hogy igenis 
ezek a lelki kifejezések nagy értékek, az anyag-
világtól független értékek, amelyek más talajból 
nőttek ki, nem az élettan titkos műhelyében készül-
tek. Ezekben van kifejezve emberiségem minden 
nagysága, ezek irányában kell keresnem úgy lényem-
nek eredetét, mint végső célját. Ezek utalnak arra, 
hogy a világ több, mit amit a növény érez, az állal 
átél ; a világ a maga gazdagságában bennem nyilat-
kozik meg és bennem virágzik is ki egy más és 
szebb életbe. 

Az élettan, a fejlődéstan elmondja, mint nyert 
az ős sejt a hang, a fény és egyéb külső hatások 
alatt bizonyos benső szervezetet, hang-, fény-, íz-, 
érzőidegeket. Elmondja, hogy jött létre az egész érző 
szervezel a maga bonyolult berendezésével ; mi-
nekünk nincs okunk félnünk ettől az elmélettől. Mi 
örömmel látjuk, hogy az isteni gondviselés csodás 
és rejtett művészete oly érzőszervekkel ruházta föl 
az élő szerveket és úgy készítette elő végre az emberi 
szervezetet, hogy az világmérő, kozmométer legyen. 
Igen, az emberi szervezet a világ hatásaira érzéke-
nyen válaszoló zöngeszekrény! Csupa készség, csupa 
ingerlékenység, csupa felfogó készülék. No és ha 
azt is látom, hogy ez az emberi szervezet mind-
ezt a hatást öntudatossá is teszi és saját Ítélőszéke 
elé állítja; ha látom, hogy a hangrezgéseket lágyan 
olvadó dallamokká, a fényhatásokat képekké, a vona-
lakat geometriává, az egységeket a felmérés művé-
szetévé alakítja, akkor hogyan mondhatom, hogy a 
szellemi élet csak a nyers életcéljainak úttörője? Nem 
kell-e inkább azt mondanom, hogy a lélek élete az 
életnek magasabb alakja, amely az állati életet egy 
magasabb légkörbe emeli? 

Ha másrészt a fejlődéstan elmondja, hogy a 
nagy mindenség mikép hatott az élő szervezet kikép-
zésére és hogy ezek a hatások ésszerű berendezé-
seket alkottak az élők testében, nem folyik-e ebből 
nyilván, hogy a mindenség célszerű működésében 
van tervszerűség, van logika, amely csodálatosan 
megegyezik az értelmünk logikájával? Mert lia a 
kettő között nem volna összhang, akkor nem volna 
ismeret, szellemi meglátás sem. 

Természetesen, ha ezen álláspontom igaz, akkor 
a biologiai lélektan tévedés, a fikciók pedig önmaguk-
tól elesnek. És hogy a mi álláspontunk igaz, azt 
nemcsak a lelki életnek most megvázolt önállósága 
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bizonyítja, henem az is, hogy a fikciókra vonatkozó 
elmélkedések is nagyrészben tévesek. 

Most tehát átmegyünk a fikciók tárgyalására. 

VI. A fikciók elméletének bírálata. 
Mutassunk rá még egyszer ama téves gondola-

tokra, amelyekből a fikciók elméletének ki kellett 
sarjadzania. 

Az első tévedés, hogy ennek a világnak az 
alaktalanból az alakba szökő kibontakozásánál semmi 
értelmes gondolat, semmi célszerűség, semmi terv-
szerűség nem szerepelt. Ez a világ az életlendület 
vágyából gépiesen pattant ki. A bölcsességnek az a 
gyönyörű dicsérete és világot alkotó szerepe, amely-
ről a Példabeszédek könyvében (8. 22—35.) olva-
sunk, Vaihinger bölcseletében nem foglal helyet. «Az 
Úr birt engem utai kezdetén, mielőtt valamit terem-
tett öröktől fogva. Még nem voltak a mélységek és 
én már fogantattam vala; még a vizek kútforrásai 
ki nem fakadtak; még a hegyek nagy tömegekben 
meg nem ál lapodtak; a halmok előtt születtem é n . . . 
Mikor az egeket készíté, jelen voltam; mikor bizo-
nyos törvénnyel kerítést vont a mélységek körül, 
mikor az egeket ott fenn megerősité és megmérte a 
vizek kutait, mikor a tengernek kimérte határát és 
törvényt adott a vizeknek, mikor a földnek alapokat 
vetett ; ő vele voltam, mindeneket elrendezvén és 
gyönyörködvén naponként». És mert ezek a gondo-
latok kiestek V. lelkéből, azért a világnak nincs 
értelmes nyelve, nincs logikája; nincs benne más, 
mint az érzeteknek változhatatlan együttléte vagy 
egymásutánja. 

A másik tévedés az, hogy a szellemi élet má-
sodrangú és leszármazás útján létrejött termék. Nincs 
tehát saját célja, nem utal világfölötti eredetre, nem 
is tör fölfelé az anyagi létnek szűk köréből. A létért 
való nagy küzdelem harcaiban az élet fönntaitásá-
nak, helytállásának célját szolgálja és miután ez 
máskép nem megy, mint az ellenséges hatalmak 
meghódításával, az akarat küzdelmeit támogatja 
akár úgy, hogy közvetlenül rávilágít az ellenséges 
terepekre, hogy azt egy rohammal bevegye, akár 
úgy, hogy megkerüli a bevehetetlen várakat és 
mellékutakon vezet célhoz. 

Ha ily nézőpontból tekint V. a világba és az 
egyéni lét mélységeibe, világos, hogy sem kívülem, 
sem bennem igazságok nincsenek; sem a felém tük-
röződő világnak, sem a bennem fakadó látásoknak 
tárgyi igazságuk, célszerű berendezésük, tanúságot 
nyújtó képük nincsen. Következőleg az ész sem künn, 
sem önmagában igazságokat nem lát, nem tapasz-
talhat és ha ilyest mégis vél látni, az puszta csaló-
dás, látszat. Egyedüli valóság az érzések; de ezekben 
nincs sem okság, sem célszerűség, ezek sem alakba 
nem öltözködnek, sem igazságot nem képeznek. Ezek 
a világ elemei, olyanok, mint a nyomda betűi; ki-
fejezhetünk velük mindent, de magukban egy egy-

szerű mondatot sem jelentenek. Az élet készteti a 
lelket, hogy az érzetelemeknek értelmet adjon. Ezt 
az értelmet azonban csak én adom a körülmények 
szerint a betűk összefüggésének és ép azért, amit 
belőlük kihozok, az nem tárgyi igazság, az az én 
szabad ábrándvilágom, fikcióm. 

Ime ezeket a gondolatokat kell nekünk elemzés 
alá vennünk! Sorba kell vennünk a fikciókat; néz-
nünk kell, vájjon mindannyian valóban lelki elgon-
dolások-e, üres hüvelyek-e, vagy van benső tartalmuk 
és mag juk? 

Vaihinger tizennyolc fikciót különböztet meg. 
Melyek azok? már tudjuk. Azt is tudjuk, hogy e 
fikciók között csak azt a különbséget veszi föl, hogy 
némelyek nemcsak a tárgyi világgal vannak ellen-
tétben, hanem önmagukban is képtelenséget foglal-
nak. A valóságnak benső mivoltából azonban egyik 
csoport sem nyújt semmit. 

Én V. fikcióit a magam szempontjából négy 
csoportba osztom: 

aj Logikai és ismeretelméleti fikciók. 
bj Természettudományos fikciók. 
cj A gyakorlati élet fikciói. 
dj Módszertani fikciók. 
Az aj csoportba sorozom V. fikciói közül a kö-

vetkezőket: szimbolikus fikciók; általános fogalmak ; 
a mathematikai fikciók; az elvont általánosítás 
módja ; a jogtalan átvitel módszere; a végtelen fo-
galma. 

A b) csoportba tar toznak: az anyag, az atom, 
a magábanvaló (Ding an sich). 

A cj csoportba: az ethikai fikciók ; a gyakorlati, 
a jogi fikciók és az abszolutum. 

A dj csoportba, tehát a módszertani fikciók sorá-
ban a művészi osztályozás, az elmellőzés, a sche-
matizmus, a személyesítés, a heurisztika fikciója. 

Trikál József dr. 

E s z t e r g o m . Az új hercegprímás Vimmer polgár- Hgvhàzi 
mesterhez intézett levelében igérte, hogy tőle telhetőleg 
mindent el fog követni, hogy Szent István szüleléslielye, V 1 & 
az ősrégi primásváros földrajzi helyzetének, páratlan krónika. 
gazdasági előnyeinek és vallási nimbusának megfelelő 
polcra emelkedjék a magyar városok sorában. Érthe-
tőleg az ilyen igéret nagy örömet keltett a városban, 
mely most mindent elkövet, hogy méltó módon fogadja 
az új főpásztort, ki nemrég még mint esztergomi kano-
nok igen tevékeny részt vett a város közügyeiben. 
Csernoch dr., az űj hercegprímás, január első felében 
vonul be székvárosába. 

Ber l in . A Bundesrat döntése a német katholikusok 
ellen. — A német birodalom területén a csúfságos kul-
túrharcból egyetlenegy kivételes, gyűlöletes törvény 
van még éleiben : a Jézus társaságát kitiltó törvény. 
Ez ellen a kivételes törvény ellen a német katholikusok 
szakadatlanúl tiltakoztak s annak a vallásszabadság 
s a politikai jogokban való egyenlőség nevében eltör-
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lését követelték. Araint távol Bajorországban a Cent-
rumból, annak egyik vezető tagja, b. Hertling meghí-
vást kapott a regenshercegtől a miniszterelnökségre, 
rögtön kezébe vette ennek a tűrhetetlen állapotnak meg-
szüntetését. Nyilatkozatot adott ki aziránt, hogy a ki-
tiltó törvényt revideálni, a jogsérelmet orvosolni kell. 
Ö a dolgot, számítva a német nemzet igazságérzetére, 
könnyen megoldhatónak tartotta úgy, hogy a törvénynek 
két szava «Verbotene Ordenstätigkeit» — magyaráz-
tassék meg világosan és a Jézus társasága-rendjére nézve 
igazságosan. Báró Hertling a német nemzet protestáns 
többségének igazságérzésében csalódott. A Bundesrat 
minap a szóban forgó törvény említett szavainak értel-
mezése céljából összeült s döntött is, de nem a kívá-
natos irányban, sőt ellenkezőleg, az ügyet még inkább el-
mérgesítette. Legutóbbi ülésében, nov. 28-án, a Bundesrat 
a következő határozatot hozta: «Minthogy kétségek 
merültek föl a birodalmi kancellár (Bismarck) 1872. 
júl. 5-én kelt hirdetményének szándéka szerint «tilos 
a szerzetesi működés» értelme felől, és a bajor kir. 
kormány e fogalomnak hiteles magyarázatát indítvá-
nyozta, a Bundesrat liátározott, amint következik: «Tilos 
szerzetesi működés» minden papi, vagy másféle vallási 
működés másokkal szemben, valamint mások tanítása. 
Tilos vallási működés körébe nem esik, amennyiben 
országos fejedelmi (landesherrliche) rendeletekkel nem 
ellenkeznek, a csendes misemondás, családi ünnep kere-
tében tartandó primicia és a halotti szentségek kiszolgál-
tatása. Nem tilosak a tudományos előadások, melyek a 
vallás szerepét nem érintik. Irodalmi foglalkozás szintén 
nem esik tilalom alá». 

íme a brutális türelmetlenség durva szelleme a kul-
túra híresztelt fénykorában, a magát a tudás és hatalom 
teljes erejében érző Németország részéről proklamálva 
a XX. század hajnalának programmjáúl. A büszke német 
szellem, mely Bismarck ajkain azt hirdette a világnak, 
hogy ő nem fél — csak az Istentől, a bundesrati bölcses-
ségnek ezzel a határozatával megmutatta, hogy igen is, 
a protestáns «Deutsche Michel», akinek 5 millió fegyveres 
áll rendelkezésére, igenis az Istenen, meg az angolon, 
a muszkán és a francián kívül még a jezsuitáktól, 
néhány száz embertől is fél. A német protestantizmus 
nem meri a Jézus társaságát magával szabadon szerabe-
bocsátani. Fél az eredménytől. Előre vesztesnek érzi 
magát. E protestáns elismeréshez Jézus társaságának csak 
gratulálni lehet. Az elvakult ó-szövetségi zsidóság is 
vakságában Jézus helyett a lator Barabást kívánta 
szabadnak. Németország területén is — lázító demok-
rácia, atlieizmus, szabadkőművesség, anarchia mind — 
mind szabadon terjeszkedhetik, szabadon beszélhet 
sajtóban és utcán, csak a keresztény vallásnak leg-
bátrabb előharcosa, a jezsuitarend, az nem kaphat 
szabad kezet a trónok és az oltárok védelmére. 

A német katholikusok milliói a brutális erőszak 
előtt sem fognak meghajolni. Ok csakugyan nem félnek 
ám, csak egyedül az Istentől, aki bizonyára nem fogja 
őket elhagyni. A protestáns porosz főuralom Német-
ország fölött, amely a lengyelek ellen intézett anya-
földtől való fosztogatás, és a katholikusoktól általában 
a vallás- és lelkiismeretszabadságnak megvonása által 
maga vágja maga alatt a fát, vak felfuvalkodásával szem-
látomást végzetes falnak rohan. 

Bázel . A rendkívüli nemzetközi szocialista kongresz-
szusról és kongresszusból. — November hó 25-ike volt 
ennek az itteni kongresszusnak második napja. Az ülést 
Greulich zürichi delegátus nyitotta meg, lényegileg a 
következőket mondva : Mozgalmunk céljáról s annak 
eszközeiről, így szólott, köztünk világosság és egységes 
iránypontok uralkodnak, amelyek az ide a kongresszusba 
bebocsátó föltételekben vannak lerakva. Az eltérések 
csak taktikai kérdésekre vonatkoznak. Ma azért jöttünk 
össze, hogy állást foglaljunk a háborúval szemben. Én 
nagyon szeretném, ha ez a kongresszus vitatkozó klubbá 
nem alakulna át a beadott indítvány fölött, melyet az 
előkészítő bizottság nagy igyekezettel dolgozott ki. Ennek 
a kongresszusnak jelentősége és súlya csak az lehet, 
ha erős akarat egy értelemben nyilatkozik meg benne. 
Alsóbbrendű véleménykülönbségeiket tolják önök a 
nagy irányzatokkal szemben háttérbe. A mi rezoluciónk 
minden nemzetnek szabadságát meghagyja és egyet sem 
megkötött eljárásokra kényszerit. (Tetszés,) 

Huysmans nemzetközi titkár ügyviteli közlései 
szerint a kongresszusra összesen 518 kiküldött (Delegierte) 
volt bejelentve, és pedig Németországból 75, Ausztriá-
ból 59, Csehországból (hát ezt a szociáldemokrácia mái-
nem is veszi Ausztriába tartozónak) 60, Belgiumból 32, 
Franciaországból 12, Nagybritanniából 13, Magyar-
országból 18, Bulgáriából 6, Boszniából 1, Lengyel-
országból 20, Romániából 2, Oroszországból 36. 
Voltak még delegátusok bejelentve Belgiumból, Horvát-
országból (a szociáldemokrácia már ezt elszedte Magyar-
országtól; jó lesz ezt tudomásul venni), Dániából, Finn-
országból, Németalföldről, Olaszországból, Luxemburg-
ból, Norvégországból, Portugálból, Svédországból, Svájc-
ból, — szóval egész Európából. Üdvözlő távirat jött 
magától az imént összeült orosz birodalmi dumától, 
az ottani szociáldemokrata képviselőktől. Azt jelentették 
továbbá Pétervárról és Moszkvából, hogy a háború 
veszedelme ellen egynapi tüntető sztrájkot fognak ren-
dezni. Szóval, a háborúellenes szociáldemokrata akció-
nak az alapja egész Európában jól meg van vetve. 

Napirendre nov. 25-én csak egy tárgy volt kitűzve. 
Ez: «A nemzetközi helyzet és a szociáldemokrácia egy-
séges akciója a háború veszedelmei ellen.» Kimagasló 
világtörténelmi ténnyé vált ennélfogva, hogy a föl-
bomlott egységes keresztény társadalom helyébe az 
önkény útjára tért államok nemzetközi politikájának 
összevissza való kuszáltsága és ennek keretében az oltár 
és trónok ellen összeesküdt szociáldemokráciának egy-
séges világforradalmi akciója lépett ezen a kongresszuson 
előtérbe, avval a szándékkal, hogy dinasztiák és országok 
sorsa felett háború esetén átveszi az intézkedés gőgös 
hatalmát. 

De halljuk a forradalmakkal fenyegető szónokok 
téjtegetéseit. A nyájas olvasó szives lesz megengedni, 
hogy ezzel a dologgal, a lábaink alatt készülődő véres 
világforradalommal, hosszasabban foglalkozzunk. 

Első előadó Jaurès volt Párisból. Ezzel előre min-
den meg van mondva. Előadásában megokolta a «nem-
zetközi irodá»-tól kidolgozott, terjedelmes határozati 
javaslatot, amely szántszándékos sokoldalúságában min-
den lehetőségről gondoskodik, de a háborúellenes 
akciónak semmiféle alakjához nem köti magát, de 
azoknak egyikét sem zárja ki egyúttal. Ez a párisi 



37. szám. RELIGIO 533 

eredetű javaslat óva inli a kormányokat és világosan 
figyelmezteti őket arra, hogy ők igen könnyen az elkép-
zelhető legforradalmibb helyzetet idézhetik elő. (Nagy 
tetszés.) Ez a kongresszus a szociáldemokrata akció 
szükségességét és egységességét hangsúlyozza és ezt nekünk 

mondá Jaurès — a parlamentekben és a nép előtt 
tovább kell folytatnunk. Az International a világ min-
den erkölcsi erejét egyesíti (szörnyű önhittség, de mint 
ilyen is óriás közveszedelem) és hogyha egyszer a tragikus 
óra ütni fog, amelynek magunkat egészen át fog kelleni 
adnunk, ez az öntudat bennünket támogatni és erősíteni 
fog. Mi nemcsak mondjuk és emlegetjük, hanem 
mélyen, igen mélyen érezzük is, hogy minden áldozatra 
el kell készülve lennünk. (Viharos tetszés és nagy meg-
indultság.) 

Következett Adler Viktor dr. Bécsből ; németül 
indokolta meg a határozati javaslatot, amely nem egyéb, 
mint a jelenlegi helyzethez szóló kiáltványa az Inter-
nacionálnak. Ez a szociáldemokrata kiáltvány vonat-
kozásban van a háborúellenes harc ügyében Stuttgart-
ban és Kopenhágában megállapított elvekre és azokhoz 
csatlakozva hangsúlyozza, hogy az utóbbi idők eseményei 
a proletároknak erősebben, mint bármikor, köteles-
ségökké teszik, hogy tervszerű akcióiknak nagyobb erő-
kifejtést és erélyességet adjanak. A munkások erősen 
el vannak határozva, hogy az államok pazarlási és 
nyugtalanító rendszerének határt szabjanak. A balkán 
kérdés, ha egész Európára kiterjedne, rettenetes vesze-
delme lenne a civilizációnak és a proleiáriátusnak, de 
egyúttal a világtörténelemnek leggyalázatosabb tette 
(Schandtat) lenne a miatt a kiáltó ellentét miatt, amely 
a katasztrófa nagysága és a szóba kerülő érdekek 
csekélysége között fennforog. (Adriai vagy Aegei tengeri 
szabad kikötő Szerbiának.) A kiáltvány közhírré teszi a 
világnak minden országok szociálísta pártjainak és 
munkás-egyesületeinek az egyértelműségét az ő háborúik 
ellen indított harcukban és fölhívja a pártokat mind, 
hogy tevékenységüket minden célszerűnek mutatkozó 
eszközzel igyekezzenek folytatni. Ebben a közös akció-
ban a kiáltvány minden ország szociáldemokratikus 
pártjának ki van jelölve a tennivalója. A balkáni fél-
sziget szociáldemokratikus pártjaihoz az a fölhívás van 
intézve a kiáltványban, hogy ragaszkodjanak tovább 
is csodálatos maguktartásához és akadályozzák meg 
azt, hogy a rettenetes áldozatok árán szerzett vív-
mányokat a dinasztiák, a militarizmus, a terjeszkedni 
szerető bourgeoisie külön céljaikra magukhoz ne ragad-
hassák... Ausztria-Magyarország—szórul-szóra— Horvát-
ország és Szlavónia, Bosznia és Hercegovina szociál-
demokrata pártjainak a kiáltvány kölelességökké teszi, 
hogy akciójukat az ellen, hogy a dunai birodalom 
Szerbiát megtámadja, tetterősen folytassák . . . A kor-
mányok — egész Európát ideértve — ne feledjék, hogy 
a jelenlegi európai helyzetben a munkások mostani 
hangulata mellett a maguk veszélyeztetése nélkül háborút 
nem indíthatnak . . . Az egész szellemi, müveit világ 
megsemmisülésének (Untergang) veszedelme fenyeget. 
A határozati javaslatot egyhangúlag kell elfogadni. 
(Viharos tetszés.) 

Greulich elnök jelentette ezután, hogy sok képviselt 
nemzet szónokai lemondtak a szólásról s valamennyien 
csatlakoztak Adler dr. indítványához, hogy a kiáltvány 

egyhangúlag fogadtassék el. Hogyha, így szólt végül az 
elnök, a proletáriusoknak Európában nem log sikerülni 
a háborút megakadályozni, akkor, úgymond, a világ-
háború (csak] előjáték lesz az emberiség teljes fölszaba-
dításához a társadalmi forradalom és fölforgatás útján. 

Et nunc reges intelligile ; erudimini, qui iudicatis 
terrain. —y —la. 

Az első állami e g y e n e s adó elmélete. Irta : Jroda-
Erdélyi László dr., kolozsvári egyetemi tanár. Kolozsvár, j 
1912. 65. 1. (Kolozsvári értekezések a magyar művelődés-
történelem köréből 5. sz.) 

Erdélyi dr. ismét egy a magyar müvelődéstörlé-
nelem körébe vágó értékes füzetet adott ki. A «Religio» 
olvasói jól ismerik a szerzőt, az itt közölt értekezései 
után. Valamint egyébkor, úgy most is tapasztaljuk, 
hogy ámbár látszólag nem hosszú tanulmányokat ír, 
azok alaposságuknál fogva rendesen többet érnek más-
nak ugyanarra a kérdésre vonatkozó vastag köteténél. 

Az Árpádház korában mozog, kutat; a jelen eset-
ben kutatásának célja, két, a címbe foglalt tételről 
szóló mü adatainak revideálása. 

A két szerző, akikkel foglalkozik : Eckhart : A királyi 
adózás története Magyarországon és Hóman : Az első 
állami egyenes adó cimű dolgozata. A két szerző nagyon 
korán, Kálmán, sőt már Szent István alatt találja 
nálunk az állami adózás nyomait. Ez a téves felfogás 
bírta rá a szerzőt, hogy ő is foglalkozzék a kérdéssel. 

A első adózás kérdése szorosan összefügg az akkori 
társadalmi osztályok és a gazdasági berendezés kérdé-
seivel ; ezek alapos ismerete nélkül amazt se lehet 
helyesen megállapitani. Ezeknek az Árpádkori viszo-
nyoknak pedig talán legalaposabb ismerője Erdélyi. 
Bánthatta az, hogy az említett szerzők, mint az nálunk 
rendesen, kivált az egyházi birtok eredetéről szólva, 
történik, «mikor Magyarország legkezdetlegesebb viszo-
nyairól beszélnek, akkor is fejlett «állami» fogalmakkal 
dolgoznak». Ennélfogva félreértik a használt forrásokat 
s a tárgyalás alatt levő kérdést dűlőre nem vihetik. 
Az egyszerű földesúri adózásokban már «állami adót 
látnak» (53. 1.), holott, mint Erdélyi megállapítja, «köz-
adókról vagy közszolgáltatásokról, mint állami adókról, 
századokon át nincs szó hiteles forrásainkban». (54. 1.) 
Amit a két szerző annak nézett, «akár természetben 
szedték, akár pénzben, földesúri jövedelmek voltak, 
nem pedig királyi országos vagy egyenes állami adók». 
(65. 1.) 

Óriási a különbség az akkori primitiv állapotok s 
a mai fejlett állami életünk között, ebből arra követ-
keztetni történetileg a legtilosabb dolog. 

A szerző sokat fáradozott már az Árpádokkori viszo-
nyok földerítésén, nem csoda, lia oly biztosan mozog 
a jelen kérdés kezelésében is s ha oly biztos a nevezett 
szerzők úgyszólván minden adatának, illetőleg az adatok 
értelmezésének kiigazításában. x. 

* 

Az ősember a paleontologia világánál. Irta : 
Némethy Gyula dr. Budapest, 1912. 70. 1. (A Szent-
István-Társulat kiadása.) 

Természettudományi tanulmány az emberről, arra 
az ősrégi időre vonatkozólag, melyhez az ember erede-



526 RELIGIO LXXI. évi". 1912. 

tének világnézeteket döngető kérdése kapcsolódik. Szóval 
az ősemberről tárgyal a füzet, ahogy őt első megjele-
nésében a földön a paleontologiai (az őslénytani) 
kutatások mutatják be. Az ősleletek embere a legkülön-
félébb vidékeken kiásott csontmaiadványaiban olyan 
ember-e, mint mi vagyunk, vagy állati átmenet-e, az 
állatot jellemző vonásokkal ? Tud-e a paleontologia az 
ú. n. átmeneti alakokról, vagy csak a kész ember 
maradványaival találkozik-e a föld rétegeiben ? Ez a 
kérdés, melyre exakt feleletet várunk, annál inkább, 
mert a darwinizmus, illetőleg a származástan anyagelvü 
hivei sok humbugot űznek az időnkint, hol itt, hol ott 
előbukkanó leletekkel. 

Némethy dr., nagyváradi tanár, amint a «Religio» 
olvasói ismerik, hisz ebben a folyóiratban jelentek meg 
idevonatkozó fejtegetései, régóta szakszerűen foglalkozik 
ezzel a kérdéssel, tehát a füzet hosszas tanulmányok 
leszürődött eredményeiről számol be. Télele: ezúttal 
csak azt akarjuk röviden összegezni — mondja a 
bevezetésben — milyennek mutatkozik az ősember a 
legrégibb, azaz negyedkori csontleletek, főleg koponyák 
világításában ? (6. 1.) Ehhez képest két részben tárgyalja 
az anyagot. Először bemutatja sorba az eddigi leleteket, 
a többi között az elhíresült javai embert, aki különben 
a legvalódibb majom volt s nem ember; azután az 
adatokból levonja a tanulságokat, elsőrendű paleonto-
logusok és anatomusok munkáira támaszkodva. 

Az eredmény pedig, mint ez Dudek dr. «Szárma-
zástan és Világnézet» cimű müvében többoldalulag 
megvilágítva szintén olvasható, az eredmény az, amit 
Branca, a hires berlini tanár, a jelen idő Virchow-ja, a 
leletek alapján, mint természettudományi tényt hirdet : 
az ember ősök nélkül jelent meg a földön. 

Ma ennél többet nem tud az ősemberről a pozitív 
adatokra támaszkodó természettudomány, nevezetesen a 
paleontologia, bármit kürtöljenek is a világba a Haeckel-
iskola rikkancsai. Hogy az ember az állatból fejlődött 
volna, erre a természettudománynak a mai napig nincs 
pozitív adata. 

Némethy dr. könyve e tekintetben kerek egészet 
képez, elolvashatja a szakember csakúgy, mint a laikus. 
Szavatol minden adatáért. Persze a munka elsősorban 
a laikusoknak, vagyis a nagyközönségnek van szánva 
s ezt a célt nem tartotta eléggé szem előtt a szerző, 
különösen az első részben. Kissé többet tételez föl a 
laikusban, mint föltételezni szabad s előadása is kissé 
száraz és mint egy pedáns professzoré, schematikus. Egy 
a paleontologia körül részletesebben tájékoztató és lendü-
letesebb bevezetés kell a laikus olvasónak s egy kissé 
részletezőbb és hangulatosabb leírása a leleteknek s 
mindjárt más kedvvel tér át a tanulságos s jól megírt 
második részre és a szerző is elérte célját, mert min-
denki végig olvassa művét. A száraz első oldalak után 
ellenben könnyen abbahagyja az olvasást. Ezt a módszert 
nem tudjuk eléggé ajánlani a tudomány népszerűsíté-
sével foglalkozó íróinknak. 

Ezt a mondást: «Az embernek érzéki, szellemi lelke 
van, az állatnak merőben érzéki állati lelke» szabatosan 
így kell írni : az embernek eszes lelke, az állatnak érzéki 
lelke van. (54. 1.) Az emberben az az egy eszes lélek, 
mint a test állagi formája, végzi a szellemi és az érzéki 
funkciókat (mint latinban mondjuk : ab anima rationali 

corpus immediate motum et vitám omnem et sensuin 
habet). Ezt a folyton más-más formában fölbukkanó 
trichotomismus miatt szabatosan kell hangoztatnunk. 

Különben a mai tudomány adatait kitűnően összegző 
művet, a naponta hol itt, hol ott szóbajövő ember-
kérdés miatt, melegen ajánljuk a nagy kérdés körül 
komolyan tájékozódni kívánó nagyközönségnek. —e—. 

* 

Az erdélyi róm. kath. Status (autonomia) igazgató-
tanácsának Évi je lentése az 1912. évi nov. 14. napjára 
összehívott Státusgyülés részére. (Előadó : Fejér Gerő dr.) 
Kolozsvár, 1912. 253 1. 

I. 
Amiről mi csak elméleti alapon szoktunk eszméket 

cserélni, mert gyakorlatban egyikünk sem látta, egyikünk 
se élt benne s amit mint valami óhajtandó nyereséget 
emlegetünk magyar egyházunk számára : az ú. n. kath. 
autonomia, vagy egyházi önkormányzat, századok óta 
megvan gyakorlatban erdélyi kath. testvéreinknél. 
Él és működik s erdélyiesen : róm. kath. Statusnak 
nevezik. Igaz, hogy benne csak egy egyházmegye önkor-
mányzatának a képe tárul elénk ; de ez az egy erdélyi 
egyházmegye 16 politikai vármegyére terjed ki, tehát 
legalább földrajzilag elég nagy kiterjedésű arra, hogy 
benne az egész anyaországot lássuk kicsinyített kiadásban 
s hogy tanulmányozhassuk rajta a kath. autonomikus 
életet örömeivel és bajaival, úgy ahogy az élet való-
ságában jelentkezik. 

Erre a tanulmányra pedig nekünk, akik az auto-
nomia behozataláról álmodozunk, föltétlenül szükségünk 
van ; sőt egyenesen szerencsés körülménynek kellene 
tekintenünk azt, hogy (régibb nyelven szólva) itt a 
szomszédunkban már megvan, tehát, hogy e kérdésben 
nem vagyunk csupán az élet valóságát ritkán fedő 
elméletekre utalva, hanem megkérdezhetjük magát az 
életet, a gyakorlatot : vájjon csakugyan olyan nagyszerű 
dolog-e az a kath. autonomia? 

Ha csak az elméletnél állapodom meg s úgy nézem 
a világot, valóban lehet-e valami megfelelőbb úgy az 
egyénnek, mint az egyháznak, mint az önkormányzat, 
mint az önrendelkezési jog? Szinte kétségtelen, hogy 
nem lehet ennél nagyszerűbb valami. Ha azonban ezt 
a könyvet olvasom s benne az autonomiát, egyszerre 
lehúz az álmok országából s csak arra ébredek, hogy 
ami a távolból olyan szépnek tetszett, az a valóságban 
más, legalább is nem olyan szép, mint gondoltam. 

Pedig látom, hogy ez az erdélyi autonomia 
katholikus ; hogy szépen meg van egyeztetve a hier-
archikus egyházi szervezettel és a főkegyúri joggal. 
Az egész könyvben nem találok egy cselekedetet, egy 
intézkedést se, mely túllépné az ú. n. világi vonatkozású 
egyházi ügyek határait. S mégis, mégis ! Én, aki mái-
két könyvet írtam a kath. autonómiáról, tehát vala-
micskét foglalkoztam vele, egész másképen képzeltem 
azt az egyházi önállóságot, azt az egyházi önkormány-
zatot az állammal szemben, mint ahogy ennek a könyv-
nek bármely lapján találom. A theoria, mint rendesen, 
itt is csütörtököt mond ; a valóságban máskép van az, 
mint ahogy én azt az önállóságot képzeltem s ahogy a 
dolog természete kívánná. 

Hasznos szolgálatot vélek tehát tenni magyar kath. 
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olvasóimnak, ha ezen erdélyi jelentés alapján részlete-
sebben írom itt le benyomásaimat arról a kath. auto-
nómiáról, amelynél különbet mi se várhatunk. 

Megjegyzem, hogy az egész jelentésben csak két 
autonomikus szervvel találkozunk : az évenkint tartatni 
szokott statusgyüléssel és az igazgató-tanáccsal. Ennek 
az utóbbinak a munkája tölti ki az egész füzetet. Más 
szervek szóba sem kerülnek : a hitközségi és esperes-
kerületi szervezet úgylátszik, még mindig csak fejlődő-
félben van. Az igazgató-tanács végez mindent ; az ő 
gondja minden, úgy a főgimnáziumok, mint lefelé az 
utolsó falusi papi vagy kántorlak, mint az uradalmak 
és az alapok gondozása. 

Ezt az elmúlt év folyamán végzett nagy munkát ki-
merítően ismerteti a szépen összeállított füzet ; az egész 
ügymenetbe s annak részleteibe nyerünk világos betekin-
tést, szinte megtanulhatjuk belőle, hogyan kellene azt 
nekünk is csinálni, ha majd reánk kerül a sor. Ezen a 
munkán nagyon épültem. Ebből a szempontból tekintve, 
igazán nagyon szép életmód az autonomia; a világi elem 
(az igazgató-tanács) nagyon szorgosan gondozza egyháza 
anyagi dolgait, önzetlen munkát végez ; látszik, hogy 
ebbeli kötelességeik tudatát már az anyatejjel szívják 
magukba, mert olyan munkát, aminőről pl. az egyes 
uradalmak felülvizsgálatáról közölt jelentések tanúskod-
nak, ma nem szoktak ingyen végezni. Itt látszik meg, 
hogy a hagyományoknak milyen mélyen átalakító ereje 
van a népiélekre. 

Erről az oldalról tehát rendben volnánk; a nagy 
gonddal és részletességgel kidolgozott füzet igen jó 
benyomást gyakorol a kath. olvasóra. 

De van aztán a dolognak egy más oldala is s ezek a 
kath. önkormányzat rendelkezésére álló eszközök. Az ön-
kormányzat ugyanis nemcsak azt jelenti, hogy az én 
célomat én magam, mástól függetlenül gondozom ; 
hanem azt is, hogy a magam eszközeivel gondozom. 
A második körülmény oly lényeges föltétele az elsőnek, 
hogy vége van ott az autonomia lényegét tevő függet-
lenségnek, lia én azt a Célt nem a magam, hanem a 
mástól kölcsönzött, a mástól kikért eszközökkel vagyok 
kénytelen gondozni. 

És itt következik az én nagy kiábrándulásom az 
erdélyi kath. autonomiára vonatkozólag. 

Vannak szép uradalmaik, vannak alapjaikés alapít-
ványaik, nevezetesen vallás- és tanulmányi alapjuk, 
maguk is kezelik; de úgylátszik az egész évi jöve-
delem, saját összes pénzforrásaik, elenyésző csekélység 
az évi szükségletek fedezéséhez. Lapról-lapra olvasom, 
s mondhatom egyébbel se találkozom, mint az állami 
állandó évi segélyen kívül azokkal a százezerekkel és 
százezerekkel, melyeket folyton és folyton a kultusz-
minisztertől kéx-nek és, dicséretére legyen mondva a 
miniszternek, amelyeket ritka eset kivételével meg is 
kapnak. 

Legyen az főgimnázium, képző vagy polgári iskola, 
hol az építkezésre, hol a fölszerelésre, hol a tanári 
fizetés és nyugdíj rendezésére kell pénz: adj állam, mert 
lehetetlen a szükségleteknek eleget tennünk. (Úgy veszem 
észre, az bátorítja őket, hogy az erdélyi hasonlókép 
autonomikus felekezetek még többet kapnak.) 

Csak egy intézetnél, a nagyszebeni tanítóképzőnél 
(apáca-iskola), találom a megjegyzést : «az intézet az 

elmúlt tanévben is saját erején tartotta fönn magát» 
(106. 1.); de nyomban azt is olvasom: «az intézet (egy 
szárnyának kibővítése által) több szükséges helyiséghez 
jutott, ámde ezek berendezése s főképen a fizikai elő-
adóterem és szertárak fölszerelése úgy szólva még 
hiányzik, mert ezen célra előirányzott 24.000 koronából 
a miniszter úr — kitől ezen összeg államsegélyül kére-
tett — a mult tanévben csak 2000 koronát engedélyezett.» 
És olvasom tovább a 118. lapot, az egyházmegyei nép-
iskolákról általában, az évi jelentés legszomorúbb lapját. 
Nemcsak azért, mert azt állapítja meg, hogy keve-
sebb gyermek járt az iskolába, mint az előző évben ; 
hanem főkép azért, mert az a benyomásom, hogy az 
eszközök elégtelensége miatt az erdélyi kath. elemi 
iskolaügy nagyon el van hanyagolva. 

Szóval erdélyi testvéreinknek van autonómiájuk, 
de csak ott van benne fejlődés, ahol az állam ad pénzt, 
önerejükből tehetetlenségre vannak kárhoztatva. 

A mi kongresszusi javaslatunk a nép megadóz-
tatását veszi tervbe; ebben a jelentésben arról, hogy 
maguk a hivek is bevonatnának a kath. intézmények 
fönntartásába, sehol sem olvasok ; mert úgylátszik sze-
génysége miatt a hivek egyetemétől semmit se lehet várni. 

De ha így van a dolog, amint hogy nagyon is úgy 
van, uramfia, önállóság-e az, ha én meg sem mozdulhatok 
épen annak segítsége nélkül, akivel szemben vitatom 
az önállóságomat? Mi értelme van akkor annak 
a nagy eszmének, hogy az állam ne avatkozzék az 
önálló egyház ügyeibe, ne avatkozzék az én egyházam 
ügyeibe, ha magam kérem folyton : csak avatkozzál, 
azaz adj pénzt és pedig minél többet! 

A sors iróniája az, hogy az az autonomikus erdélyi 
egyházmegye nem is tehet máskép. 

Ha az az erdélyi egyházmegye lépést akar tartani 
kulturális intézményeivel az ottani államilag szintén 
bőven segített felekezetekkel, egyenesen rá van utalva, 
hogy pénzt kérjen az államtól. Ott t. i. nein mondják, 
mivel hiába mondanák, hogy adjanak a papok! Miből 
adjanak, mikor nincs nekik, ellenkezőleg ők is kongrua-
javítást várnak az államtól. Úgy szerényen elbujtatva 
azt is olvasom az egyik oldalon, hogy az egyházi köz-
szükségletek: «a püspöki jövedelmeket is a végkimerü-
lésig veszik igénybe» (17. 1. alul). Tehát a püspök is 
ad, a végkimerülésig ad ; de ez mind kevés a kiáltó 
szükségletek fedezéséhez. 

Autonómiának tehát autonomia az erdélyi, de 
meghal abban a pillanatban, amint a miniszternek egy-
szer eszébe ju' azt írni vissza : nem adok. Önállóság 
ez, de csak olyan, melyet a miniszter tart a markában. 
Az állam pedig viszonszolgálatok nélkül soha se ad 
semmit. (Talán ezért is van mindig az a sok kormány-
párti képviselő Erdélyből s talán ezért történt, hogy 
annak idején még az autonomia világi elnöke is az 
egyházpolitikai javaslatokra szavazott.) 

S gondolja-e valaki, hogy a mi autonomiánk, ha 
egyszer életbe lép, más életet lesz képes folytatni? 

A világért se. Mi is koldustarisznyát fogunk foltozni 
s még a foltokat is majd az állam adja hozzá. A koldus 
intézmény pedig sohase jelenlett [függetlenséget a 
birtokosaira. 

Jó lesz ezt előre tudnunk, midőn az autonomia 
fölállításához készülünk. Diniek. 
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Egy lapszerkesztő életéből. 
i. 

Nem tudom, nem lesz-e valakinek kifogása a 
hasonlat ellen, de nekem úgylátszik, hogy az a legjobb 
lapszerkesztő, aki olyan, mint aminőnek az ó-korban 
a legjobb görög nőt tartották. A görög felfogás 
szerint az a legjobb nő, kinek semmi hire nincsen. 
Aki ri tkán volt látható s akit a pletyka sohasem 
vett a hír szárnyaira. Az olyan nő, látszik, hogy 
folyton a családja körül foglalatoskodott s egész 
idejét a hivatása követelte munka foglalta le. 

Valami ilyenféle láthatatlan módon folyik le a 
komoly lapszerkesztő élete is. Mégis egy különbséggel. 
A görög asszony munkáját csupán a családja látta, 
a lapszerkesztőét egy nagy olvasóközönség szemléli. 
Azután meg ama asszony fáradozása gyümölcseként 
kis családja boldogságát élvezhette; ellenben a lap-
szerkesztő jobbára csak akkor tudja meg közönsége 
hangulatát, ha a szerkesztőségbe jönnek a szemre-
hányó, olykor a goromba levelek, melyekkel egy-
egy elégedetlen olvasó neheztelésének ad kifejezést. 
Dicsérni a szerkesztőt nem szokták, mert ha tetszik 
is a munkája , egy-egy jól megírt cikke, azt magától 
értetődőnek veszik, azt gondolják: kutya kötelessége 
volt jól irnia. De szidni, szidják annál többet. 

A szerkesztőnek tehát nem olyan nyilvános az 
élete, mint más emberé ; nyilvános ugyan, de egészen 
máskép; látható ő is, de csak lapjában, a sorok 
mögött. Kulisszák mögött él ő s ritkán kerül be 
lapjába az, ami épen a legérdekesebb; az ilyen dolog, 
amint a kulisszák mögött játszódik le, rendesen ott 
is reked. Neki nem szabad érzelmeinek szabad 
folyást engednie ; nem szabad haragudnia, mikor meg-
bosszantották és nem szabad örülnie, mikor öröm 
éri. Ott a sorok mögött mindig ünnepi pózban kell 
állnia; sokat el kell hallgatnia, amit mondani szeretne 
s viszont el kell mondania olyat is, amit sokszor 
igazán —- különösen ha dicsér — csak társadalmi 
illemből ir meg", de amiről tulajdonképen maga sincs 
meggyőződve. 

Mindenesetre érdekes egy élet a szerkesztői élet, 
mint minden kulisszái élet ; és sok mindenféle marad 
abban eltemetve. Egy tudományos folyóiraté talán 
kevésbbé érdekes, mint egy napilapé; de az is 
eléggé érdekes arra, hogy csevegni lehessen róla. 
Csevegjünk hát egy keveset. Ilyenkor, a téli estéken, 
jól esik a csevegés, talán jobban, mint a nagy pro-
blémák oldozgatása a folyóiratban, vagy ilyenek olva-
sása. De úgy is tehetünk, hogy előbb ott elül a lapban 
foglalkozunk a nagy problémákkal, a kothurnuszos 
fejtegetésekkel, itt hátul meg, engedd meg szives 
olvasó, hogy egy kiszolgált szerkesztő csevegjen neked 
valamit a szerkesztői élményekről, aminőket te nem 
ismersz. 

Hol volt, hol nem volt, volt tehát egyszer egy 
szerkesztő. Ebben a modern, nagyon is reális világban 

egy a «praktikus» élettől elmaradt naiv ember, akit 
annak idején arra szólítottak föl, hogy szerkesszen, 
illetőleg, hogy életre támasszon egy csendesen elhunyt 
régi lapot. Erre a bizalomgerjesztő fölhívásra nem 
azt kérdezte, hogy mi lesz a díja, hogy hány előfize-
tője van a lapnak s hogy micsoda jövedelmet bizto-
sítanak annak fönntartására; hanem — semmit se 
kérdezett. Pénzről a legkevesebbet, mert erről 
hiába is kérdezett volna. De talán valami gazdag 
mecenás biztatgatta a nagy vállalkozásra? No nem. 
Senki és semmi ilyen nem történt. Csupán egy körül-
mény hatott rá lelkesítőleg, hogy bele menjen a dologba, 
az, hogy az ország legöregebb lapjának az életre-
támasztásáról volt szó, mely egykor, egy jó félszázaddal 
előbb, az új Magyarország kialakulásakor, ott küzdött 
Kossuth Lajos «Pesti Hírlapjával» a kath. érdekekért, 
látta a viharos 48-as időket s a viharállta öregek 
közül egymaga lépett a «bevett» felekezetek közé 
degradált «avita, hereditaria religio»-val egyetemben 
a mai idő forgatagába. Ilyen érdemes öreg harcosnak 
nem szabad meghalnia, gondolta a naiv ember s 
ránézett a vidéki lapszerkesztésben megedzett kél 
karjára, azután rágondolt a termeléshez szokott agyára 
s nem várva (hiába is várt volna) se jobbról, se 
balról valami pengős biztatásra, mint egykor a 
II. Rákóczi Ferenc szegény kurucai, egypár réz-
garassal a zsebében, azt mondta : bízom Istenemben 
és ha nincs más, megindítom ! 

De mit indítsz meg, te szegény jó ember? — lap-
indítás pénz nélkül nem megy, jegyezte meg egy 
nem naiv, hanem «praktikus» barátja. De az ilyen 
«üzleti» beszéd hidegen hagyta. Szó ami szó, beállolt 
szerkesztőnek, de nem volt mit szerkesztenie ; nem 
volt egy darabka kézirata sem, nem volt előfizetője) 

nem voltak munkatársai, még nyomdája se volt s 
persze-persze, hogy mindez meglehessen, hiányzott 
neki mindenekelőtt az, amiről azt mondják, hogy: 
Geld regiert die Welt. Elkezdett tehát ő maga írni 
s megirt egy számra valót; fölkeresett egy jónevú 
nyomdát, összeállította a papirost, megállapítván, 
hogy hogyan fog majd kinézni a füzet; választott 
betűket, melyekkel szedni kell s kért költségvetést. 
Az bizony magasra rúgott, egy szám mindjár t 250 
koronára ment föl. Teringettét, itt meleg lesz! gon-
dolta. De hát azután tovább mi lesz ? kinek is küldje 
m a j d ? Neveket nem tudott, tehát egy országos Társulat 
vezetőségéhez fordult, adjanak neki a saját cim-
szallagjaikból, hadd válasszon ki onnan neveket, 
melyekről legalább hallott valaha. Ezeket aztán le 
kellett íratnia, — erre is pénz kellett. 

A dolog ilyenformán egészen komoly fordulatol 
vévén, beállította végre a szerkesztőséget. Felelős 
szerkesztő : ő maga ; segédszerkesztő : ő maga ; ren-
des belmunkatársak: ő maga; kiadó, korrektor, leve-
lező, nyomdába futó gyerek, no hát ki lett volna 
más, mint ő maga. 

Megjelent rövid időre rá az első szám, elejétől 
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végig (névtelenül) a szerkesztő saját keze munkája . 
Azt mondták rá : nem is rossz! Azután a második, 
h a r m a d i k . . . szóval megindult a lap. 

Nemde, szives olvasó, ez az egész história úgy 
néz ki, mintha csak Amerikában történt volna. Azt 
mondják, ott vannak ilyen merész vállalkozók, akik 
koldusbottal indulnak neki a preriek-nek, vagy 
valami ismeretlen aranybányának s mint milliomo-
sok állapodnak meg. Hát pedig nem Amerikában, 
hanem tényleg itt Budapesten történt meg a dolog, 
t. i. az első felében, már mint a koldusbottal való 
nekiindulás a világnak, illetőleg a lap megindításá-
nak. Azt azonban már nem mondhatom, hogy is 
mondják, hogy ez a művelet is a millióknál végző-
dött volna. De hát az majd oda a végéhez tartozik, 
itt még csak az elején vagyunk. 

Amerikaias volt léhát a lap megindítása ; de 
a folytatása, no az már igazán méltatlan lett volna 
egy jankeehöz. Mint Szapolyai Jánosról beszélik, 
hogy nagyon életrevaló volt, míg eljutott a trónig; 
de amint királlyá koronázták, mintha kicserélték 
volna, nem tudta többé kihasználni a helyzetet: úgy 
történt a szóban levő «naiv» szerkesztővel is. Megvolt 
a lap, a szerkesztő kezében az első füzet ; mindjár t 
az első hónapban kéziratokat is kezdtek küldeni 
neki, az előfizetők száma is mindjárt százakra rúgott 
föl. Szóval a lap életre volt keltve, az első lépés 
kitűnően sikerült, még a laptársak is dicsérőleg em-
lékeztek meg róla. 

Preriek kezdtek mutatkozni, termékeny őshumus-
szal ; csak ki kellett volna használni a lap javára. De 
a szerkesztő az első sikerült amerikai lépés után — 
tragikumok tragikuma — szapolyaianizmusba esett. 
Elvei vitték bele, mert különös «impraktikus» elvek-
nek hódolt. 

Valamint ugyanis egykor Kisfaludy Károly 
«Aurora»-jával rendkívülit lendített az ébredező ma-
gyar irodalmon azáltal, hogy az előző kor költé-
szetéből a mithologiát kiküszöbölve, az irói munkába 
a nemzeti elemet vitte bele s valamint a mithológiát, 
úgy a túltengésbe esett személyi kultuszt (még Ber-
zsenyinél is) kiküszöbölte : ügy az űj szerkesztő is — 
minden személyi hiú kultusz és klikkbefolyás távol-
tartásával— egyedül az igazságot s a közügyet akarta 
szolgálni s azt gondolta, mint egykor Kölcsey: a 
szegénységemet megtoldom függetlenségemmel s elég 
gazdag leszek, vagyis azt gondolta, hogy a lapot majd 
csak a szépen jelentkező előfizetésekből fogja fönn-
tartani s egyes személyekre nem támaszkodik, mivel 
ebből rendesen az elvekre súlyosodó nehezék válik. 
Hogy a lapot tisztán elvi magaslaton tartsa, kizárta 
még az üzleti izű hirdetéseket is s csupán a nagy-
közönségre kívánt támaszkodni, hogy egyiknek se 
legyen több személyi igénye a lappal szemben, mint 
a másiknak. 

Hiába mondták neki : lapot ma tisztán előfize-
tésekből fönntartani nem lehet. Nem hitte el, mert 

még nem tapasztalta, hogy nálunk minden jó ügy-
nél csak ezer ember szokott jelentkezni, de azzal 
a bizonyos ezerrel s annak a támogatásával azután 
az irodalmi ügyek pártolása végződik is. Azt gon-
dolta, ha látják majd önzetlen és nagy munkáját , ez 
az esztétikai szép vonás az ezeren tűi másokra is 
vonzóerőt fog gyakorolni s úgy vagy kétezer elő-
fizetővel lehet majd a munkafelosztást is a lapnál 
létesíteni. 

Hogy a szerkesztő gondolkodása ideális volt, ki 
tagadhatná? Csak a tudományt és igazságot szolgálni, 
a rosszat mindenkiben bátor kézzel megbélyegezni, 
a közjó javát munkálni, tisztán az ügyet és nem a 
személyeket szolgálni, ki mondhatná, hogy nrogramm-
nak nem ideális p rogramm? 

Ilyen meggyőződéstől vezettetve, midőn mindjár t 
az első hónapokban egy előkelőség érdeklődött a 
lap helyzete iránt, a szerkesztő válasza ez volt : 
a lap nem kér és nem fogad el senkitől semmit. 

Ki hinné, hogy ez a kijelentés lett a szerkesztő 
tragikuma. Az előfizetők számát fölvitte ugyan 
1100-ra (nálunk a folyóiratoknál ritka nagy szám!), 
de hovatovább kénytelen volt észrevenni, hogy biz 
igaz az, amit a tapasztalt kollegák mondtak volt 
neki, hogy: nálunk tisztán az előfizetésekből lapot 
fönntartani csakugyan nem lehet. Tudományos kér-
dések iránt legföllebb ezer ember érdeklődik, a többi 
megelégszik napilapjával. A nyomdai technika nagy 
drágasága ellenére, támogatva az alább említendő 
egy-két spontán adomány által, a nyomdára mégse 
kellett, vagy csak egyik-másik évben kellett keveset 
ráfizetnie. De hol a többi költség ? A szükséges folyó-
iratok járatása, a levelezés, a postai stb. kiadások 
már teljesen az ő zsebére szorultak. S ez még mind 
csak az anyagi kiadás, hol van a még fontosabb 
szellemi munka ? A szerkesztés gondjainak megosz-
tása, a korrektura, a csak pénzért dolgozó kiválóbb 
irók díjazása stb. Nem is szólva arról, hogy a ren-
geteg munkát végző szerkesztő is érdemelt volna 
valamit. Ehhez járult egy más hátráltató körülmény 
is. A szerkesztő, puritánsága folytán, a lap terjesz-
téséért sem tett semmit. Később, a bemutatkozás 
után, senki nyakára még mutatványszámul se küldte 
többé; aki pedig lerendelte, kéréssel senkinek sem 
alkalmatlankodott, azt az elvet követvén : lia jó a 
lap, majd magától is terjedni fog. 

De hát az életben nincs logika. Ep ezért idővel 
rá kellett jönnie, hogy ilyen praktikát egy lap se 
követ, ső t . . . A szives olvasó erre bizonyosan azt 
mond ja : minek volt az ilyen makacskodás; lia ezek 
a könyvbe s nem az életbe illő elvei nem váltak 
be, a szerkesztő változtatott volna elvein, kerített 
volna hirdetéseket, mások példájára antesambrirozott 
volna jobbra-balra s bizonyára behozza a szerkesz-
tőségre szükséges költségeket bőven. Tökéletesen úgy 
van. 

Sőt hálásan meg kell állapítania a szerkesztő-
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nek, hogy idővel a mecenások maguktól közeledtek 
feléje s kínálták segítségüket. Hornig báró veszprémi 
s Glattfelder dr. csanádi püspökök másutt már em-
lített 1000—1000 koronás küldeményén kívül Radnai 
besztercebányai, Boromissza szatmári, Zichy gróf 
pécsi püspök urak egy-egy ízben előfizetésképen 
200—200, Várady győri püspök úr 50 koronát, Demkó 
György dr. egri kanonok 500 koronát küldött «pro-
prio motu». A szerkesztő azonban megköszönte az 
adományt, anélkül, hogy további kéréssel fordult 
volna a segítség rendszeresítéseért. 

A szerkesztő t. i. elvein változtatni nem tud, mi-
vel a komoly munkához nem tartja illőnek, hogy az 
kegyelemmorzsákból éljen. Különben is amiért emez 
elveinek meg nem változtatására szinte kötelezve 
érezte magát, az a példaadás szüksége volt a katlio-
likus irodalom körében is, melyben bizony szintén 
eléggé uralkodik az érdekek által mozgatott személyi 
tekintet és egyoldalúság, ami nem egyszer a tárgyi 
igazság rovására esik. 

Ha az egyházi kormányzat a sikerültnek mond-
ható lap fennállását szükségesnek tartotta, egy mód 
kínálkozott annak a biztosítására : ha az anyagi gon-
dokat leveszi a szerkesztő válláról s rásegíti, hogy 
kellő eszközökkel ellátva s továbbra is tisztán az 
ügyet szolgálhatva, valósítsa meg a nagy tetszéssel 
fogadott programmját , nevezetesen csináljon lapot 
elsősorban a világi katholikusok számára. Hogy a 
lap kezdetben épen ebből a szempontból jól indult, 
semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy számos 
világi katholikus s köztük vagy 30 főrangú család 
lépett előfizetői közé. Sajna, a szerkesztő nem gon-
doskodhatván a megfelelő módon írni tudó munka-
társak díjazásáról, maga pedig nem írhatván meg 
minden számot, a lap később megint csak theologiai 
lappá lett, mert olyan dolgozatokat kellett közölnie, 
aminőket kapott. Ingyen lónak ugyanis nem szokás 
nézni a szemébe. 

Ennek ellenére a lap mégis végig megtartotta 
előfizetőinek magas s a lap történetében páratlan 
nagy számát ; csak egy ba j következett be s annak a 
természet rendje szerint előbb-utóbb be kellett követ-
keznie: a saját személyében minden munkát össz-
pontosító szerkesztője végre is kimerült, mert nincs 
az a húr, melyet végtelenbe lehetne feszíteni. Ilye-
nek az emberi idegek s ilyen az emberi agy is, pedig 
hát azokat az idegeit állásbeli kötelességei számára 
épen kellett fenntartania. 

így végződött az amerikainak indult vállalko-
zás; a szerkesztő nem lett milliomos, hanem egyet 
mégis megcselekedett, azt, hogy lapja adósságmen-
tesen él s továbbra is előkelő helyet foglalhat el 
a magyar katholikus irodalomban. 

De hát, tisztelt olvasó, élménynek ez is élmény, 
ugyebár; ennél azonban jobban érdekelhetnek té-
ged azok a kulisszamögötti élmények, melyeket 
egy lapszerkesztőnek az Írókkal és a közönséggel 

érintkezve kell átélnie, ezekről is csevegek majd 
neked. Az imént mondottakat azonban előbb kellett 
elmondanom, mert a többi, ami velejárt, csak ennek 
az alaphelyzetnek a folyománya volt. d. 

T. Pozsony . Gratis. T 1 f 
F. W i e n . Még « k o r o n a . 1 tief 01 
Z. H e g y e s h e l y . Nem olyan nagy baj az ; senki sem 

pótolhatatlan. 
D. N y i t r a . Szivesen pótoltam. Olykor úgylátszik elma-

rad valahol. 
T. B u d a p e s t . Igen, Trikál dr. cikke a legaktuálisabb 

tanulmány. 
R. Kőrös . Hát a «Religionak» még horvát tisztelője is 

van '? Köszönöm. 
Ü. Böös . Méltóságos asszonyom «legmélyebb sajnálata» 

meghat, de már csak emlékül tehetem el. A dolog, mint 
tetszett olvasni, be van fejezve ; a természet rendje szerint 
mindenütt váltógazdaságnak kell uralkodnia, a «Religio» is 
ennek a törvénynek van alávetve. Mindnyájunknak sorsa ez. 

N. B u d a p e s t . Az a hang mindenesetre szokatlan ; de 
tulajdonítsa a fiatal lelkesedésnek és az erőtől duzzadó jó 
szándéknak. Jót igér és jót reklámoz ; hogy egyúttal csak-
ugyan olyan noch nie da gewesen lesz-e az, amit igér, nem-
sokára elválik. Tudvalevőleg egy-két fecske még nem csinál 
tavaszt. Nálunk pedig az irodalmi «fecskékből» nem sok van. 

V a l l á s t a n á r n a k . Hogy egy tisztán kath. intézetben 
(épen apácák vezetése alatt álló iskolában) ne legyen helye 
a tanári konferencián a vallástanárnak, ezt most hallom 
először. Forduljon kérem jogorvoslásért oda, ahová ez az 
ügy tartozik. Az egy törvénnyel, az egy rendtartással szabályo-
zott iskolai ügyben hihetetlen, hogy mennyi anomalia fordul-
hat elő. 

K. B u d a p e s t . No ebben már fején találta a szöget. 
Tökéletesen igaza van. Nálunk minden személyi tekintetek, 
komaság, sógorság, protekciók szerint intéződik el ; töltetnek 
be az állások, osztatnak a jutalmak, értékeltetnek az egyének 
s csak egynek van ritkán igaza — az igazságnak. Azért oly 
nyomorult az egész közélet, ezért fejlődnek visszafelé az 
ügyeink minden téren ; csupa látszat, csupa hamisság, csupa 
talmi arany minden. A tolakodók, a nagyhanguak, a szemérmet-
lenek viszik a szót, ülnek elől ; a dolgozók, az igazán értékes 
egyének, és akiknek köszönhető, hogy még van ilyen-amolyan 
etikai tartalma a közéletnek, azokra a bagoly se kuvikol, azok 
a modern misera plebs contribuens. Ki lesz vájjon az a magyar 
Herkules, aki ezt az undorító Augias istállóját egyszer már ala-
posan ki fogja tisztítani ? Mikor jön meg már annak az ideje? 

A h á t r a l é k o s o k a t k é r j ü k , k ü l d j é k be a pénz t . 

TARTALOM: A kath. egyház és a modern iro-
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R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI É S IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELŐFIZETÉSI ÁHA 

Egész évre K 12.— 
Félévre ... « 6.— 

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. 
EUYETEMI TANÁB 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

Pax hominibus . . . 
Ma a béke ünnepét üljük. Ama közel kétezer 

év előtti napnak az évfordulóját, melyen, Lukács 
evangelista szerint (2, 9—11), az Úr angyala monda 
a Betlehem vidéki pásztoroknak: Ne féljetek, mert 
ime nagy örömet hirdetek nektek, mely lészen min-
den népnek; mert ma született nektek az Üdvözítő, 
ki az Úr Krisztus, Dávid városában. És folytatja az 
evangelista: És azonnal mennyei sereg sokasága j öve 
az angyalhoz, dicsérvén és mondván: Dicsőség a 
magasságban Istennek és a földön békeség a jó-
akaratú embereknek ! 

Aznap tehát a felsőbb biztatás szerint békeség 
szállt le a földre. 

Úgy látszik azonban, hogy a mennyei sereg eme 
biztatásában tévedett, mert az ünnep megvan 
ugyan, de a békét nem találjuk sehol, sem az egye-
seknél, sem a családokban, sem a társadalomban, 
sem a nemzetek életében. Háborúság közepett égnek 
ma is a karácsonyfák gyertyái s a szent áhítatba 
belevegyül a nyugtalan szivek, a gyűlölettől villogó 
szemek, a mindennel meghasonlott emberek vész-
kiáltása: a teljes mérvű anarchia a lelkekben. Hol 
itt tehát a béke, hol a megnyugvás, melyet az 
angyalok hirdettek? Hol az öröm, mely lészen min-
den népnek? 

Úgy látszik tehát, hogy a mennyei sereg tévedett. 
Mert mintha az Úr Krisztussal béke nem szállott volna 
le a földre. 

Figyeljünk azonban kissé s észrevesszük, hogy 
nem az angyali sereg tévedett, hanem mi tévedünk, 
mert nem hallgatunk szózatukra. Nem azt mondták 
az angyalok: a földön békeség lészen az emberek-
nek, hanem egy szóval többet mondtak s mi épen 
ezt az egy szót felejtjük ki mindig. Azt mondták: a 
földön békeség a jóakaratú embereknek! 

Az a karácsonyi béke tehát, mint az egész 
kereszténység áldásai, ha jól olvassuk az evan-
géliumokat, véghetetlenül bölcsen egy föltételhez van 
kötve, az emberek által teljesítendő föltételhez-
A kereszténységben, az Úr Krisztusban, igenis van 
üdvözülés, van áldás, van földi boldogság s neveze-
tesen van a legnagyobb földi áldás: a szív békéje 

is — ha mi is megtesszük a magunkét. Ha az életre 
be akarsz menni, tartsd meg a parancsolatokat 
(Máté 19, 17); Nem minden, aki mondja nekem: 
Uram, Uram! megyen be mennyeknek országába, 
hanem aki Atyám akaratját cselekszi, az megyen be 
mennyeknek országába (Máté 7, 21) — mondta az 
Úr Krisztus. A kereszténységben minden elérhető 
számunkra; de nélkülünk, a mi közreműködésünk 
nélkül, nem érhető el semmi, a lelki béke sem. 

A békeség a földön csak a jóakaratú emberek-
nek van megígérve. 

A jóakarat munkálása pedig a malaszton kívül 
az ember műve, kit Isten szabadnak, szabad elhatá-
rozásának teremtett. «Isten kezdettől teremtette az 
embert és akarata kezében hagyta őt — olvassuk 
Sirák fia könyvében 14, 15 — eléje adta parancsait 
és meghagyásait; ha a parancsokat meg akarod tar-
tani, azok megtartanak téged . . . Vízzel és tűzzel jön 
eléd, amelyikhez akarod, nyújtsd ki kezedet. Az ember 
előtt élet és halál, a jó és rossz; amelyik tetszik, az 
adatik neki». 

Itt tehát az ideál: a karácsonyi béke, de hol 
vannak a jóakaratú emberek? Vájjon békét akarnak-e 
azok, akik elfordultak a kereszténységtől ; akik nélküle, 
sőt tanái, elvei ellen cselekesznek folyton? Ezeknek 
nem szól az angyali szózat; az csak a jóakaratú, az 
Istenben bízó, az Úr Krisztus utain járó embereket 
illeti meg. A kevélyeknek ellenáll az Isten, az alá-
zatos szívűeknek adja kegyelmét. 

A tragikus sors a tragikus bűnök következ-
ménye. Ó be sokai vétkezhetnek az egyesek, a 
családok, a társadalom és egész nemzetek, hogy a 
béke angyala annyira kerüli őket s hogy a boldog-
ságra születvén, önlelkük kínjaitól annyit szenvednek. 
A lelki anarchia a mi korunk baja; nem az Isten 
hagyott el bennünket, mi hagytuk el az Istent s 
magunkban bízván, meg'hasonlottunk önmagunkkal. 
Az eszközöket fölcseréltük a céllal, anyagimádók 
lettünk s mint Dante Poklának elkárhozottai, azáltal 
bűnhődünk, ami által vétkeztünk. 

Tehát: sursum corda! Föl a szivekkel! Térjünk 
vissza a karácsonyi szózathoz s legyünk jóakaratú, 
az Úr Krisztus utain járó emberek. Mindjárt megjön 
közénk a békeség; lelkünk megkönnyebülve, ismét 
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új életre éled s rátalálunk az annyit keresett boldog-
ságra is, mely az égi szózat szerint csak a jóakaratú 
embereknek adatik. Maróthi. 

Szent Ágoston tana az emberi lélek ere-
detéről. u 

A pelagiánok Ágostont traducianismussal vádol-
ták, mivel az eredeti bűnt s annak álöröklését taní-
totta; amiből következtették, hogy az csak úgy lehet-
séges, ha, miként az eredeti bűn, úgy a lélek is a nem-
zés által öröklődik. Az ellenkezője szerintük lehetetlen. 
Mert mit vétett a lélek, melyet Isten tisztának terem-
tett, hogy a testtel büntessék és ha keresztség fölvé-
tele nélkül meghal, miért nem tisztulhat meg az 
eredeti bűntől, noha személyes bűnt el nem köve-
tett?1 

Mindez szerintők a traducianismus mellett szól. 
Ágoston is megengedte, hogy a creatianismus ellen 
felhozott nehézségek mind könnyen megoldhatók, 
csak ne volna kénytelen azt tanítani, hogy Ádám 
bűne utódaira is átszármazik, mielőtt maguk vét-
keztek volna, mivel a kettő egymást kizárni látszik. 
A creatianismus az eredeti bűn terjedésével kapcso-
latban valami fatalistikus vonást mutat, melyet Is-
tennek jóságával s igazságosságával, és tekintettel 
az eredeti bűnre, a lélek méltóságával megegyeztetni 
nem tud. A pelágiánok azonban még tovább men-
tek és azt állították, hogy a traducianismus sem 
elégséges Ágoston az eredeti bűnről elfoglalt állás-
pontjának igazolására, mivel szerintök Ádám bűne 
semmi módon sem lehet utódaié. Ha ugyanis ez igaz 
volna, akkor az utódok nem a saját vétkeikért, ha-
nem ősapjuk bűnéért bűnhődnének. Ágoston a Zsi-
dókhoz irt levélre hivatkozik (7, 10), mely szerint 
az utódok bizonyos értelemben ősükben létezlek, 
úgy, hogy ami az őssel történt, «implicite» ugyanaz 
érte az utódokat is és az apa lette egyúttal a fiúé is. 

Ágoston kitartott a creatianismus és az eredeti 
bűn léte mellett; szerinte oly vélemény, mely akár 
a lélek szellemiségét, akár az eredeti bűnt fenyegeti, 
igaz nem lehet. Ehhez képest látta, hogy Tertullián 
traducianismusa a lélek szellemisége ellen van, a crea-
tianismus meg az eredeti bűn átöröklésével látszik 
ellenkezni. Talán a praeexistentianismus a helyes? 
Nem. Egyenesen kéri Vincentiust, hogy «ne higyje, 
ne mondja és ne tanítsa» a praeexistentianismust, 
melyet az egyház újabban a priscilliánok eretnek-
ségében is kárhoztatott.2 Azért szerinte «jobb az 
embernek bevallani, hogy nem tudja, amit nem tud, 
mint vagy kárhoztatott eretnekségbe esni, vagy ujat 
alapítani, ha vakmerően meri védelmezni, amit nem 
tud.»3 Ime Ágoston inkább bevallja nem-tudását, sem-

1 De an. et eius orig. I., t i . M. 44, 481—482. 
2 De an. et eius orig. III., 7. M. 44, 515—516. 
3 «Melius est homini fateri se nescire quod nescit, quam 

in liaeresim vel dainnatam ineurrere, vel novam condere, 

hogy bizonytalant védelmezzen. Semmiféle pozitív 
kijelentést nem tesz, csak óhajt ja tudni, miképen 
tanítható a creatianismus mellett sértetlenül az ere-
deti bűn átszármaztatása, hogy ne legyünk kényte-
lenek Istent a bűn szerzőjének tartani.1 

Nem lehet tagadni, hogy Ágoston a traducianis-
mus gondolatától nem idegenkedett, abból a szem-
pontból, mivel az eredeti bűn terjedésének megér-
tésére alkalmasnak látszik.2 De rögtön hozzátesszük, 
hogy a szent Doctor a traducianismust nem tanította, 
csak nehéz helyzetében a szellemi magnak és szel-
lemi nemzésnek lehetőségét fontolgatta;3 csak kér-
désképen vetette föl, vájjon nem mehet-e át a lélek-
ből valamiféle szellemi mag előttünk rejtett és lát-
hatatlan m ó d o n ? — de hogy egyáltalán nem tette 
magáévá ezt a nézetet, mutat ják folytatólagos szavai; 
«vagy ami még kevésbbé hihető, talán a test mag-
jában van elrejtve?»4 Ezeket és hasonlókat (vájjon 
pl. a szellemi magnak átömléséről akkor is van szó, 
ha nincs fogantatás ? — vagy mely időtől fogva lesz 
hivatott a halhatat lanságra? — vagy hogyan kell 
magyaráznunk Zachariásnak és a Zoltárosnak szavait, 
melyek Isten közreműködését emleget ik?. . . ) csak 
kérdezi és fölemlíti, anélkül, hogy bármelyik nézet 
mellett is állást foglalna. A kérdésekre felelni nem 
tudott. Azért ilyenek és hasonló kérdések felmerülése 
alkalmával, melyek érzékeink és tapasztalataink kö-
rén kivül esnek és a természet legelrejtettebb titkait 
képezik, «nem szégyen — úgymond — az embernek 
bevallani, hogy nem tudja, amit nem tud, nehogy, 
míg azt hazudja, hogy tudja, megérdemelje, hogy 
megértésökre sohase jusson.»5 

Igaz ugyan, így gondolkozott, hogy Isten a lel-
kek teremtője; csak az maradt kérdésnek előtte, hogy 
mind Ádám lelkéből vannak-e, miként mindnyájunk 
teste, vagy új lelkeket teremt-e Isten semmiből?6 

Az emberi értelem — úgy látta — e mysteriu-
mot fölfogni képtelen;7 a Szentírás sem nyújt rész-

dum temere audet defensare quod nescit». De an. et eius 
orig. I., 19. M. 44, 494. 

1 Ep. 190. V., 13. M. 33, 861. 
2 «Iiis igitur quantum pro tempore potuimus pertractatis, 

omnia paria vel paene paria ex utroque latere, ralionum testi-
moniorumque momenta pronuntiarem, nisi eorum sentential 
qni animas ex parentibus creari putant, de baptismo parvu-
lorum praeponderarel.» De Gen. ad litt. X., 23. M. 34, 425. 

3 «Proinde in corporis semine potest esse vis invisi-
bi l i s . . .» De Gen. ad litt. X., 21. M. 34,425. 

4 «Utrum incorporeum semen animae, sua quadam 
occulta et invisibili via seorsum ex patre currnt in matrem, 
cum fit eoneeptus in femina ; an, quod est incredibilius, in 
semine corporis latet». Ep. 190. IV., 15. M. 33, 861—862. 

5 «Cum liaec atque huiusmodi de hac re multa querantur, 
quae nullo sensu carnis explora ri possunt et a nostra 
experientia longe remota sunt, atque in abditissimis naturae 
sinibus latent ; non erubescendum est homini confiteri se 
nescire quod nescit, ne dum scire mentitur, nunquam scire 
mereatur». Ep. 190, V., 16. M. 33. 862. 

6 U. o. 
7 «Satis superque videtur absurdum atque incongruum 
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letes útbaigazítást és felvilágosítást. A creatianismus 
mellett a Szentirás sok helyére lehet hivatkozni, de 
egyik sem oly hatái-ozott és kifejező, hogy miatta 
a traducianismnst világosan lehetne kizárni.1 A Szent-
irásnak helyei, szerinte, csak azt bizonyítják, hogy 
Isten teremti a lelkeket ; de hogy hogyan történik 
ez: külön-külön teremtéssel vagy nemzés útján-e, 
semmi bizonyosat nem nyújtanak.2 Vincentius és 
társai nem egyszer hivatkoztak a Szentírásra ; de 
Ágoston tagadja a felhozott textusok bizonyító erejét. 
Ha meggyőzők volnának, nem szégyelné bevallani, 
hogy tanult tőlük (fatebor me didicisse ab illo), de 
hozzáteszi: «keressen másokat» (t. i. Szentírási he-
lyeket), mert «amiket már felhozott», nem bizonyí-
tanak eléggé.3 Ha pedig nem tudnak világosan bizo-
nyítani, legyen bátorságuk bevallani tudatlanságukat. 
«Ne merészelje állítani. — úgymond — amit sem 
emberi ésszel föl nem fogott, sem isteni tekintéllyel 
nem védelmezett, nehogy kénytelen legyen megval-
lani esztelenségét (insipientiam), míg szégyenli be-
vallani tudatlanságát.»4 

Ágoston azon meggyőződésében, hogy a lélek 
eredetének kérdésében, kapcsolatban az eredeti bűn-
nel, észokokkal eligazodni nem tudunk s hogy a ki-
nyilatkoztatás sem nyújt kielégítő fölvilágosítást, halá-
láig megmaradt és folyton csak tudatlanságáról és 
egy kielégítő magyarázat után való várakozásáról 
irt. Optatusnak egyenesen bevallja, hogy sohasem 
mert e kérdésben határozott véleményt vallani vagy 
tanítani.5 

Midőn a Retractatiók II. könyvében (melyet pe-
dig már élte alkonyán írt), a lélekről és eredetéről 
szóló munkájáró l megemlékezik, újból hangoztatja 
ingadozó álláspontját. Ha az eredeti bűn átszármaz-
tatását tekintjük, — úgymond, — jobban megfelel a 
kérdésnek a traducianismus, ellenben a léleknek szel-
lemi volta a creatianismust követeli; és mivel — 
irja0 — «én . . . a kettő között ingadozom. . . néha 
úgy, máskor meg így», ezért arról, vájjon a lelkek 
«az első embernek lelkéből és azután a szülőkétől 
származtatnak-e át, vagy miként annak (t. i. Ádám-
nak) átöröklés nélkül, minden egyes embernek külön 
adatnak-e, bevallottam, hogy nem tudom.»7 

ra t ioni . . .» De an. et. eius orig. IV., 2. M. 44, 524. V. ő. i. m. 
I., 16. 17; II., 13; IV., 4 M. i. k. 488-490. 506. 526. 

1 De an. et eius orig. II., 14. M. 44, 507. 
3 «Nam divina testimonia demonstrant, quod scilicet 

animarum nostrarum Deum habeamus datorem, crealorem, 
formatorem. Sed quomodo id faciat, utrum novas eas flando, 
an de parentibus trahendo, non exprimunt, nisi de illa una, 
quam primo liomini dédit». De an. et eius orig. IV., 11. M. 
44, 532. 

3 De an. et eius orig. I., 14. M. 44, 484. V. ö. i. m. I. 15. 
M. i. ni. 487. 

4 De an. et. eius orig. I., 13. M. 44, 484. 
5 «. . . nunquam me fuisse ausum de hac quaestione de-

flnitam proferre sententiam». Ep. 190. I., 2. M. 33, 857. 
6 De Gen. ad. litt. X , 21. M. 34, 425. 
7 L. Retract. IL, LVI. M. 32, 653. Ide vonatkozólag írja 

Némely theologusok,1 nyílt kijelentéseinek elle-
nére, melyeket tétovázó álláspontjáról tett, inkább 
a creatianismus hívei közé számítják. Tény azonban 
az, hogy a «De Genesi ad litteram» c. munkájának 
X. könyvében több érvet talál a traducianis-
mus mellett; de a Jeromosnak és Optatusnak írt 
két levelében inkább a creatianismus felé hajlik. 
Hangsúlyozzuk tehát, hogy sem a traducianismust, 
sem a creatianismust határozottan nem vallotta, csak 
óhaját fejezte ki az iránt, hogy milyen szivesen 
ragaszkodnék a creatianismushoz, ha valaki elosz-
latná nehézségeit.2 

Hogy folyton ingadozott, nem tagadja. De azért 
még a lélekről és eredetéről szóló munkájában is 
folyton ki-kicseng óhaja, bár csak a creatianismusnak 
volna igaza. Buzdít másokat, hogy csak kutassanak 
a kanonikus könyvekben vagy észokok által keres-
senek kiutat, de mindig úgy, hogy a katholikus 
igazságon sérelem ne essék.3 Ennélfogva í r ja : «minden 
módon őrizkedjenek» (caveant omni modo) tanítani, 
hogy Isten a lelkeket az eredeti bűnnel maga teszi 
bűnösökké ; hogy a meg nem keresztelt kisdedek is 
eljutnak az örök boldogságra, miután valami más 
módon megszabadultak az eredeti bűntől ; hogy a 
lelkek már eleve vétkeztek és ezért büntetésül 
küldettek a testekbe. Aki ezeket vallja, az hamisat 
és gonoszat mond. (Qnodlibet eorum falsum atque 
impium est.) Azonban, ha megtudják a kérdést oldani, 
úgy e vélemény ellen (creatianismus ellen) nemcsak, 
hogy nem tiltakozik, hanem hálás szívvel támogatni 
is fogja.4 

Bármennyire is óhajtotta a kérdés megoldását, 
bármennyire fáradozott, tanult és kutatott, Isten nem 
neki adta meg a megoldás kegyelmét. (Jeromosnak 
írt levelében gyönyörű szavakkal hajt ja meg tudós 
fejét Istennek akarata előtt.) Elte alkonyán kénytelen 
volt bevallani: «nec tunc (386-ban) sciebam, nec 
adhuc (429-ben) scio».5 Megnyugszik az Üdvözítő 
szavain (Ján. 16, 12.) és hősies megalázkodással be-
vallja, hogj' nem panaszkodik, ha e kérdést nem 
tudja megfejteni, hiszen van még sok más, amit 
szintén nem tud.6 

Noha azonban a traducianismus és creatianismus 

Harnack: «Der grösste Theologe des Abendlandes, Augustin, 
hat zu keiner festen Ansicht über den Ursprung der Seele 
gelangen können». Dgmgesch. II., 133. V. ö. Seeberg (Lehrb. 
d. Dgmgesch. I., 272), Loofs (L. z. Stud. d. Dgmgesch. 383-384). 

1 Bellarmin, Pesch, Simar. 
2 «Licet nemo faciat optnndo, ut verum sit quod verum 

non est : tarnen si fieri posset, optnrem, ut liaec sententia 
vera esset ; sicut opto, ut, si vera est, abste liquidissime atque 
invictissime defendatur.» Ep. 166. VIII, 26. M. 33, 732. V. ö. 
u. o. IX., 27. M. i. h. 

3 De an. et eius orig. I., 19. M. 44, 493. 
4 De an. et eius orig. I., 19. M. 44, 494. V. ö. i. m. IV., 

3. M. i. k. 526. 
« L. Retract. I., I. M. 32, 587. 
e Ep. 166, IX., 28. M. 33, 732. 
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között nem tudott választani, Jézus lelkére nézve 
nem volt kételye. Erről is inkább hallana másokat 
beszélni, de ha már szól róla, úgy szivesebben azt 
feleli : «unde Adam, quam de Adam».1 

* 

Ime Ágostonnak, «a Nyugat legnagyobb theoló-
gusának» (Harnack), nem titkolt, hanem nyilt őszinte-
séggel és férfias bátorsággal bevallott ingadozása. 
Mindenekelőtt szereti az egyházat, féltékeny tanainak 
szeplőtelen tisztaságára,azigazság után kutat,semmiben 
meg nem nyugszik, míg világosan nem látja, vagy 
nem érti és csúggedhetetlen, fáradhatatlan az igazság 
keresésében. Ingadozásának nyilt bevallása fényesen 
bizonyítja tudományosságát, igazságosságát és szerény-
ségét, mely tulajdonságok az «igazi tudós» nélkülöz-
hetetlen erényei. Gyönyörűen írja Gangauf2: «az ok, 
amiért ezen vitatott kérdésben pozitív állásfoglalásával 
oly annyira visszavonul, kizárólag tudományos-
ságában gyökeredzik, mely neki nem engedte meg, 
hogy valamit igaznak elfogadjon és másoknak mint 
igazságot hirdessen, ami ellen magának is még nagyon 
nyomós nehézségei voltak, melyeknek előbb el kellett 
tűnniök, hogy azt, mint igazságot fölismerje». 

A lélek eredetének kérdésében ügyesen vonat-
koztatja reá Gangauf a Maurinusok zsolozsmájának 
himnuszát : 

«Nil damnas temere ; nil leviter probas ; 
Anceps certa Dei lumina consulis; 
Cedis sponte, tibi vincere nam pudor, 
In quo cedere gloria». 

A nehéz kérdést több századdal utána aquinói 
szent Tamás oldotta meg. Weber Pál dr. 

A Sinai-hegy autokephal egyháza. 
I. 

Ott, ahol a bibliából is jólismert Sinai-hegység-
ben, Dsehebel Haroün-tól kezdődőleg, az Er-Rahah 
síkság folytatásaként a Quady ed Deír, vagy ha úgy 
tetszik, a Quady Choaib délkelet felé húzódik, fekszik 
a Dsehebel Musa északkeleti oldalán, vadregényes, 
majdnem hozzáférhetetlen sziklaszirtek között az 
ősrégi görögkeleti Szent Katalin-kolostor, mely nagy 
hírnévnek örvend már évszázadok óta, különösen a 
keleti egyházban.3 

Mint egy vár, amelyet hatalmas védőfalak övez-
nek körül, simul barátságosan az említett kolostor 
ama hires hegynek lábához, amelynek tetején több 
mint háromezred év előtt, villámlás és égdörgés 
között, adta át az Úr parancsait a zsidó nép kiválasz-

1 De Gen. ad. litt. X, 18. M. 34, 422. 
s I. m. II. 265. 
3 V. ö. Az említett zárda topográfiáját illetőleg, P. Bar-

nabé Meistermann O. F. M. »Guide du Nil au Jourdain par 
le Sinai et Pétra.» Paris, 1909. 115. és köv. old. — K. Miketta: 
«Wo lag der Berg Sinai ?» a Weidenauer Studien III. köt. 
1909 évf. 77-123 old. 

tottjának.1 így tehát ez egy igen nevezetes földterület 
és megszentelt hely, amelyen a görögkeleti sizma-
tikus egyháznak egyes hivei minden földi és mulandó 
dolgoknak hátatfordítva, egyesegyedül tulajdon ma-
guk céljaira iparkodnak bensőséges, szemlélődő 
életet élni, remete szent Antal ősi regulája szerint. 
A keleli egyház hierarchiájának kitűnő ismerője és 
e viszonyok jeles kutatója K. Lübeck dr., egyik mű-
vében,2 valószínűleg tévedés folytán, e szerzeteseknek 
életmódjáról szólva, szent Basilius-féle regulát említ. 

I. A Szent Katalin kolostor rövid története. 

Már a legelső keresztény századokban számos, 
aszketikus életmódot folytató remete és zarándok ke-
reste fel a Sinai-hegyet; legnagyobb részük pedig 
ott végleg le is telepedett.8 Ezen férfiak legtöbbje 
külön-külön lakott, rendszerint barlangokban s üre-
gekben s mindegyik a maga módja szerint iparko-
dott az aszketizmus valódi ideáljának magaslatára 
emelkedni.4 A mai kolostort hatalmas védőfalaival 
s templomaival együtt I. Justian császár (527—565.) 
építtette uralkodásának kezdetén a remeték együttes 
kérelmére, amidőn azok felhagyva remetés életmód-
jukkal, egy közös szerzetescsaláddá alakultak. Az 
egész építkezés pedig Ailisios építész tervei szerint 
készült.5 Ki hinné, hogy e komor faltömbök majd-
nem tizennégy századnak vihardulásait látták maguk 
felett lovatűnni? S mindezek látszólag mitsem ár-
tottak ez ősi építménynek, most is, századok multán, 
büszkén, majdnem ifjúként tekint a messzi idegen-
ből odasereglő kíváncsi, pusztán csak kéjutazó ide-
gen jövevények és j ámbor zarándokok felé. Ne 
higyjük azonban, hogy a századok folyamán semmi-
féle változásokon sem ment át az épület; itt-ott 
történt valami kis toldás-foldás, de azok olyan jelen-

1 A bibliai Sinaihegy identifikálásának irodalmát lásd 
a «Kirchenlexikon» 2. kiad. XI. 332. old. Kiegészítésül emiit-
hetem még e helyen a következő műveket is, amelyek ennek 
megjelente óta elhagyták a sajtót : W. M. Flinders-Petrie : 
«Besearches in Sinai». London, 1906. — W. H. Hume : «The 
Topography and Geology of the Peninsula of Sinai». Kairo, 
1906. — L. Szczepánszki : «Nach Petra und zum Sinai». Inns-
bruck, 1908. — A. Musil : «Arabia Petraea». III. köt. Wien, 1908.— 
Weill : «La presqu'île du Sinai». Paris, 1908. — A. Keller: 
«Eine Sinaifahrt» 1900.— Herzog-Hauck : «Realencyklopädie». 
XVIII. (3. kiad.) 381. és köv. old. 

2 V. ö. K. Lübeck: «Die christliche Kirchen des Orients». 
Kempten, 1911. 188 old. 

8 V. ö. St. Schinietz : «Die altchristliche Tradition über 
den Berg Sinai». Megjelent a «Katholik» 1908. évf. 2. szám, 
9-30 . old. 

4 Ismert dolog, hogy a keresztény tan Arábiában már 
igen korán gyökeret verve, csakhamar gyors elterjedésnek 
örvendett. V. ö. Th. Wright : .Early Christianity in Arabia». 
London, 1888.— A. Harnack: «Die Mission und Ausbreitung 
des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten». 2. ki-
adás. Leipzig, 1906. II. 127. és köv. old. 

5 Procop : De aedif. V. 18. Eutycliii Alexandrini annales. 
Migne P. G. 111, 1071. 
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féktelenek, hogy külön említést sem érdemelnek 
e helyen. 

Mivel a gondos császár nem eléggé látta meg-
védve e szentelt falakat és lakóit a harcias beduin 
törzsek csapataitól és a puszták haramjáitól, azért 
a zárda körül számtalan, más forrás szerint, száz 
keresztény vallású római s ugyanannyi keresztény 
vallású egiptomi rabszolgát telepített le családostul. 
Ezeknek hűbéruraként pedig az illető zárdafőnököt 
nevezte ki. A VIII. és IX. században azonban e te-
lepeseknek utódai mindinkább terjeszkedő moha-
medanizmus karjaiba estek s dacára ennek, még 
manapság is megmaradtak az említett kolostor hű 
alatvalóiknak.1 E telepesek a Dschebeliyéh nevet 
viselik s négy nagy családra, jobban mondva, törzsre 
oszlanak, amelyek névszerint a következők : Aoualâd 
Dschindi; Aoualâd Selim; Aoualâd el Houbebát és 
Aoualâd el Hamaïdi.2 

Mindegyik törzsnek külön seijk-je van, akit 
a Szent Katalin-kolostor szerzetesei neveznek ki. 

A kolostor nevével legelőször a kilencedik szá-
zadból fennmaradt feljegyzésekben találkozunk. 
E skripturák pedig egy, a kilencedik század folyamán 
keletkezett legendát örökítenek meg, melynek főhőse-
ként alexandriai szent Katalin szűz és vértanú testé-
nek a Sinai-hegyre való csodás, angyalok által történt 
átköltöztetése szerepel.3 Akárhogy is történt a szűz 
és vértanú testének átvitele e helyre, akit Maxentius 
római császár 307-ben lefejeztetett volt hithűségéért, 
annyit bizton állíthatunk, hogy a nevezett kolostor 
féltve őrzi még a mai napig is a hőslelkű leánynak 
fejét és balkarját két diszes ereklyelarlóban. E par-
tikulák mellett, az unikumokban híres könyvtár 
képezi a szerzetesek jogos büszkeségét.4 

1 V. ö. Procop és Meistermann id. m. 
2 A «Dschebeliyéh»-ek a többi, független beduin tör-

zsektől nemhogy megbecsültetnének, hanem határozottan 
gyülöltetnek. Ott, aliol csak szerit tehetik, csúfolják és üldö-
zik őket. Rendszerint «Sebayât et Deir»-eknek, azaz «kolos-
torszolgáknak», sok helyen «nazarénusok»-nak, «fellahok»-nak 
nevezik őket. V. ö. Meistermann id. m. 47. old. K. Bädeker: 
«Palästina und Syrien». 6. kiad. Leipzig, 1904. 173. old. 

3 V. ö. «Kirchenlexikon» VII. 335. és 337. old. A keresz-
teshadjáratok vége felé egy különálló lovagrend is keletke-
zett a Sinai hegyi szent Katalin névvel a jeruzsálemi szent-
sír lovagrendjének pandantjaként. — Couret : «L'ordre du 
Saint Sépulcre de Jérusalem». 2. kiad. Paris, 1905.266—297 old. 

4 A tulajdonképeni könyvtár két hatalmas teremben 
van elhelyezve. A főterem 500-nál jóval több görög, arab, 
syriai, glagolit-szláv, orosz, perzsa, georgiai és iithiopiai 
kéziratkötetet tartalmaz. V. Gardhausen: «Catalogus codic. 
graec. Sinait». Oxford, 1886. címen egy, jelesen kidolgozott 
indexet állított össze e zárdának görög kéziratairól. Honfi-
társa, Mrs. M. Dunlop Gibson (London, 1894.), ugyancsak e 
zárdának arab skriptumait vizsgálta át és ismertette. Ennek 
nővére, Mrs. A. Lewis Smith, lö93-ban a zárdanak hires syriai 
eredetű Palimpsest evangéliumát adja ki. Az egész könyv-
tárnak leghíresebb kézirata valamikor a C. Tischendorf által 
1844., illetve 1859-ben felfedezett, úgynevezett Codex Sinaiticus 
volt, amely vagy a IV. évszázad végéről, vagy az V. elejéről 

Egyházi közigazgatásilag a kolostor lakói leg-
először Pharan városa püspökének joghatósága alá 
tartoztak ; ez a város pedig a hasonló néven szereplő 
magas fennsíkon terül el, amely a Sinai-félsziget északi 
részét foglalja magában, míg déli határát a sziklás 
et Tih-hegység és a tulajdonképeni Sinai-hegyi pusz-
taság képezi.1 Körülbelül az V. évszázad kezdete 
óta áll ezen Quady Feirâh-i püspöki székhely fenn. 
Igaz ugyan, hogy a VI. században a pharan-i szer-
zetesek a Nestorius által hirdetett tévlanba estek, 
de környezetükre nézve ez semmiféle átalakító ha-
tással nem bírt. A Sinai félszigeti szerzetesek azon-
ban megmaradtak az orthodoxia mellett. Mialatt az 
előző szerzeteseket és világi papságot egyrészt a mo-
nophisita ellenfelek és a rabló blenmyrek teljesen 
földönfutókká tették, addig az utóbbiak (Szent Ka-
talin lakói) nem sokat törődve felsőbb protektoruk-
kal, a mohammedanizmus főképviselőjétől kértek 
oltalmat s kaptak is. A hagyomány szerint maga 
Mohammed adott volna nekik egy szabadságlevelet. 
A Sinai-félsziget érsekének kairói palotájának levél-
tárában, állítólag, még mai napig is őriznek egy 
másolatot e levélről, I. Selim szultán (1512—20) 
idejéből, mert az eredeti a háborús időkben teljesen 
tönkrement.2 

A kolostor körül lakó mohammedán vallású 
beduin törzsek az 1381 év körül különös jogokat 
kezdtek formálni maguknak a kolostorépület egyes 
részeiben, llogy pedig e kívánalmak valóban békés 
uton simíttattak el, legjobban igazolja ama körülmény 
is, hogy egy régi, casareai szent Balázs tiszteletére 
szentelt kápolnát a kolostorlakók egyszerűen a mo-
hainmed követök rendelkezésére bocsátottak, akik 
azt mecsetté alakították át. A bazilika főbejárata 
előtt pedig egy minarettet emellek, melynek tetejéről 
a rendes imaórákat hiven hirdette az ottlakó müezzin.3 

A mosé és minarett még ma is látható ott, de jelen-
leg már nem látogatják azt a mohammedánok. 

A monophisitizmus harcaiban tönkrement pha-
rani püspökséget a békésebb idők beáltával ismét 
helyreállították, székhelyéül azonban a Sinai-hegyet 
szemelték ki. Az első, okmányilag kellőleg kimutat-

való és a melyet csak a világhíres Codex Vaticanus mul 
felül régiség tekintetében. Sajnos azonban, hogy a hires 
Sinaiticus-t formálisan széjjelszedték a ritkaságkutató hiénák. 
Egyik jelentékeny része — és ez a legértékesebb, — 1869. óta 
az orosz cár birtokában van ; egy igen kis töredék pedig, 
Codex Friderico Augustanus néven, a leipzigi egyetem könyv-
tárában őriztetik. V. ö. Biideker, encl. mus. 176. old., Meister-
niann id. m. 133. old., a Biblische Zeitschrift, VII. köt. 19U9. 
évf. 724. old. 

1 «Kirchenlexikon» IX. 1989. Az említett város neve ne 
tévesztessék össze a Laura Pharon-éval a Quady Farah-ban, 
Jeruzsálem közelében, amelyet szent Chariton alapított a IV. 
században. V. ö. R. Génier : «Vie de Saint Euthyme le Grand». 
(Études palestiniennes et orientales. I. Paris, 1909.). 7. old. 

2 V. ö. Meistermann id. m. 119. old. 
3 V. ö. Freseobaldi : «Viaggii in Terra Santa (1384), ed. 

Garcireli, 1852. p. 76. 
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ható püspök, Konstantin volt, aki a negyedik kon-
stantinápolyi (869.) azaz a nyolcadik általános zsinat-
nak aktáiban e püspöki székhely képviselőjeként 
aláírásával szerepel.1 A XI. században e kis püs-
pökség érsekséggé (tit.) alakult át. És mint első e 
méltóságban, I. János szerepel, egy született athenei, 
aki később, úgy 1091. táján, Egiptomban vértanú 
halált szenved. A XII-ik század folyamán az érseki 
méltóságot a következők viselik : Zachariás, György 
Gábor és II. János.2 A kereszteshadjáratok korában 
e görögkeleti ritusú érsekség is a petrai latin szer-
tartású metropolitának volt alávetve, akinek Kerak-
ban volt abban a korban székhelye. A jeruzsálemi 
patriarcha révén pedig különös jurisdiktionális ki-
váltságokkal is rendelkezett, mert a könnyebb kor-
mányzás végett ennek joghatósága egész Arábiára 
is kihatott.3 Az önző és erőszakos Photius konstan-
tinápolyi patriarcha által 867-ben terjesztett, — igaz 
ugyan, hogy csak átmenetileg és nagyon rövid ideig 
tartó görög sizmát határozottan elvetettték. Később, 
midőn 1054 táján, Cärularius Mihály patriarcha-
sága alatt, négyszázéves álmából azt ismét feleleve-
nítették és minél nagyobb körzetben terjesztették 
még akkor is hűek maradlak Szent Katalin lakói 
Rómához. Tették pedig ezt nemcsak jól megfontolt 
érdekből, hanem mindama jótéteményekért, amelyek-
kel Róma elhalmazta őket századokon keresztül. 

IIa az egyháztörténelem lapjait forgatjuk, ügy 
számos oly adatra bukkanhatunk, amelyből tisztán 
következtethetünk arra, hogy már az Egyház gyer-
mekkorának legelején is éber figyelemmel kisérték 

1 V. ö. L. Clieikho: «Les archevêques du Mont Sinai», 
cimű cikkét a «Mélanges de la Faculté orientale de l'Univer-
sité St.-Joseph à Beyrouth», 1907. évf. II 416 old. — M. Le Quieu 
szerint «Oricns christianus». Paris, III. 754. meghalt egy sinaii 
püspök Bolognában 1032-ben, aki oda zárandoklás céljából 
ment. 

2 V. ö. Cheikho id. m. 417. old. A Sinai hegy e korban 
a Hesychasmus föszékhelye is volt, amely nagyban terjesz-
tette is azt. «Kirchenlexikon» V. köt. 1961 old. 

3 V. ö. Jakob von Bitry: .'História Ilierosolymitana» 
55. — M. Sanuti : «Liber secretorum fidelium crucis». — III. 
7, 2. — Petra, Palestinával szemben, ősi politikai es ezáltal 
egyházi kiváltságokkal is rendelkezett. Ezt pedig onnan 
gyanítom, mert vagy Diokletian alalt, vagy annak halála után, 
Petrát Palestinával egyesitették ; valószínűleg 307. előtt. De 
358-ban azonban ismét széjjel választatott és Petra külön 
provinciaként szerepel — «Palestina salutaris» névvel. 

P. v. Rohden: «Ile Palestina et Arabia provinciis» Berlin 
1885, — 20. és 22. old. (dissertatio). Pauly-Wissowa : «Beal-
enzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft» II3. 360. 

Ii. Lübeck: «Reichseinteilung und kirchliche Hierarchie 
des Orients bis zum Ausgange des vierten Jahrhunderts» 
(Kirchengeschiclitliche Studien ; — herausgegeben von 
Knöpfter, Sehrörs und Sdralek; V. köt, 4.) Münster, 1901, 86. 
és 91. old. 

Igen kimerítően tárgyalják a Sinai érsekség történetét: 
Le Quieu az «Oriens christianus» III. 747—758. old. és L. 
Cheikho id. müve; továbbá L. Peti t : áz «Echos d'Orient» 
XI. köt. 1908. évf. 127. old. és a «Revue de l'histoire eccle-
siastique X. 1909. évf. 918. old. 

a távol Kelet e nevezetes ponlján kialakult vallásos 
oázisnak életjelenségeit. Már Nagy Szent Gergely 
(590—604.) pápa küldi 599-ben Simplicius Romanus-t 
az «Istenhegyre», hogy az ottani állapotokról kime-
rítő jelentés keretében számoljon be. Ugyancsak 
e pápának fennmaradt iratai közt található két levél 
is, az egyiket János Sinai hegyi archmandritához, 
a másikat Palladios presbyterhez intézte, ezekben 
nagyobb összeget küld az ottan létesülendő kórház 
céljaira.1 Ezért és sok más tettéért a nevezett pápa 
emléke még századok multán is nagy tiszteletnek 
örvendett a Sinai hegyi barátok közölt, sőt ezt még 
a XIV-ik században Ludolph von Südheim (Suchern) 
német zarándok is felemlíti útleírásában.2 Egy 1218. 
augusztus 6-án kelt bullában, amelyet III. Honorius 
pápa (1216-1227.) 1226. j anuár hó 20-án kibővítve 
ismét kiadott, megerősíti Simon, Sinai érseket hiva-
talában, továbbá elismeri a Dsehebel Rabbéh lábá-
nál keletkezett kolostor alapítását is, valamint tudo-
másul veszi a Fukra-i, Lijah-i, (Ledjáh) és Raitha-i 
(Tur) szerzetesházak létezését és még sok ingatlan-
nak tulajdonjogát.3 A nevezett pápa állást foglal ké-
sőbb a Sinai hegyi érsek oldala mellett abban a 
vitában, amelyet az előbbi folytatott a Kreta szige-
tével. A Szent Katalin-kolostor szerzeteseinek regu-
láját és birtokviszonyát elismeri és megerősíti IV 
Sándor pápa (1254-61.) egyik 1260. december 16-án 
kelt iratával is.4 

Egészen a XV. századig semmiféle incidens és 
viszály nem zavarta meg azon jó viszonyt, amelyet 
századokon át élveztek a Sinai hegyi barátok minden-
kori jótevőjüktől, a római szentszéktől. Midőn azonban 
a XV-ik század közepe táján, alig egy-két évvel a 
jókimenetelű, egyesítő tendenciával megindított basel-
ferrara-florenci (1436.) zsinat után, az egyesűit 
keleti egyház, különösen az ephesusi Marcus Euge-
nius érsek lelkiismeretlen lázítása folytán, a nyugo-
titól ismét elszakadt (1453.); megfeledkezve az eddig 
élvezett jótéteményekről, minden nagyobb lelki-
ism eretfurdal ás nélkül követték ezt az irányt a szent 
Katalin-kolostor lakói is. Róma szeretettel kísérleteket 
tett ugyan a megtévesztetlek kellő felvilágosítása 
érdekében és továbbra is biztosította jóakaró támo-
gatását, de ezek a kolostoriakók makacsságán mind 
kudarcot vallottak. A keleti egyház többi tagjaival 
egyetemben híven kitartottak a szerzetesek a sizma 
mellett egészen a mai napig. Mindezek dacára akadtak 
ugyan még ezek után is bátor és vállalkozó férfiak 
nemcsak nyomban a sizma keletkezése után, hanem 
még napjainkban is, akik nemcsak tudományos 
kutatások megejtése végett, hanem privát ájtatosság 

1 V. ö. Gregorii opera XI. 1, 2. Migne S. L. 77, 1117, 1121. 
2V. ö. Ludolph de itinere terrae sanctae ed. Feldolgozta 

Deyck a «Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart». 
— XXV. 1851. 67. és köv. old. 

8I . B. Pi tra: «Analecta noyissima». — Paris 1885, 1.362. 
4 V. ö. Meistermann id. m. 121. és köv. old. 
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szempontjából is sorra felkeresik a szentföldnek 
valamennyi emlékekben s százados hagyományok 
által tele szövött földterületeit.1 

A Szent-Katalin kolostor szerzeteseinek nemze-
tiségi voltát tekintve — a zarándokok feljegyzései 
szerint — nemcsak pusztán görögökből és arabokból 
állottak, hanem számtalan kopt, syriai, örmény, sőt 
katholikus szerzetes is lakott ott, akik a szent helyen, 
a világtól távol, teljesen szeparálva, bensőséges életet 
éltek.2 Ludolf von Südheim (Suchern) westfáliai 
áldozár adatai szerint, aki 1336-ban ott időzött mint 
zarándok, a kolostorhoz akkor körülbelül négyszáz 
lélek tartozott ; ide sorolandók azonban a szabadon 
élő (a Sinai pusztaságban), de joghatóságilag a kolos-
torhoz tartozó remeték is. Johannes Tucher nürn-
bergi pap 1479-ben az egész kolostort bezárva és 
teljesen elhagyatott állapotban találta. Csak a közelben 
levő hegyekről és magaslatokról pillanthatott be 
annak udvarába. Kevéssel utóbb, 1484-ben, amidőn 
Faber Bódog német Domonkosrendű szerzetes a 
szentföldön járt, felkereste a Sinai hegyet is, ott akkor 
ismét vagy harminc tagot talált a kolostorban. 
A XVII-ik század folyamán a kolostor lakóinak 
száma 60—70-et tett ki. A kolostorlakók mai száma 
6 áldozár, 4 diakónus és 20 laikus testvér. Ezeken 
kívül azonban még számos szerzetespap is tartozik a 
kolostorhoz, de ezek leginkább a körüllevő közsé-
gekben teljesítenek lelkipásztori teendőket. Ha ezeket 

1 R. Röhricht (és Meinsner) : «Deutsche Pilgerreisen nach 
dem Heiligen Lande". — 2. kiadás. Leipzig, 18S6, 189. old. 
Meistermanntól az előző mühen pontos időrendi tabellák 
találhatók a különböző nemzetiségű zarándokoktól. A kolos-
tor ebédlőjének falán még manapság is számos felirat lát-
ható XIV—XVI-dik századbeli zarándokoktól. V. ö. Ebers 
emiitett müvének 299. old. 

2 Antonius Plazentius feljegyzi 570. körül keletkezett 
«Itinerarium»-ában, hogy a Sinai kolostorban három szerze-
testag lakolt, akik a latin, görög, syriai, egiptomi (kopt) 
nyelveket tökéletesen beszélték. 

V. ö. P. Geyer: «Itinera Hierosolymitana» (Corpus script, 
cccles. latin XXXIX. Wien, 1898.) 213. old. Johannes Moschos 
(f 620-ban) «Pratum spirituálé» c. 127. (Migne P. G. 87,2988. 
old.) cimü müvében arról értesit, hogy az 554-dik év körül, 
a kappadoziai származású György és István szerzetes atyák, 
valamint Zosimus ciliciai és Dulcilius latin szertartású szerze-
tesek sok fáradságos utánjárás után, az «Isten hegyet» (Sinai) 
felfedezték. Az ott levő 20 kápolna közül, egynehányat később 
a latinok is birtak. E kápolnáknak egyik régi oltára még 
manapság is látható a Dschebel Musa-n. — V. ö. Perikies Grego-
riades, «'H tepà [JLÓVTJ TOÖ 2£va» Jeruzsálem, 1875, 72. old. A mainzi 
káptalan esperesének, Breidenbach! Bernát-nak, aki 1483-ban 
oda zarándokolt, a legnagyobb készséggel engedték át szenté-
lyeiket a Sinai hegyi barátok. Kivételt tettek azonban az ott 
időző örmény és syriai hívekkel ; ezeknek oda még belepni sem 
volt szabad. Sőt a sizma beköszönte után még egy ideig 
szabad volt a latinoknak régi, megszokott oltáron misézniök. 
V. ö. Felix Faber : «Evagatorium in terrae sanctae, Arabiae 
et Egypti peregrinalionem ed. Ilasslei (Stuttgart, 18 43. Biblio-
thek des literarischen Vereins II.) 504. old. Manapság azonban 
a latinoknak csak egy magukkal hozott altare portatilen 
szabad egy különálló szobában misézni. V. ö. Meistermann 
id. m. 135 old. 

is odasoroljuk, úgy a teljes létszám 50—60 közt 
váltakozik, 

Igen érdekes különben tudni, hogy miféle jelen-
tőséggel bír ezen 50—60 tagból álló szerzetescsalád 
a görög-sizmatikus, vagy ahogy ők magukat nevezni 
szeretik, «az egész Keleten elterjedésnek örvendő 
orthodox egyház» kebelében. Ismert dolog ugyanis, 
hogy a Sinai hegyen levő Szent Katatin-kolostor, az 
egész orthodox egyház kebelében egy különálló, 
teljesen független territóriumot képez, tehát egy úgy-
nevezett «autoképhal» egyházat, amely egyszermind 
a teljesen különálló, független államegyházakkal 
egyenrangú. Stöhr Géza. 

A «Mint ha» bölcselete. (vu.) 
E fölosztás a mi álláspontunkból önként követ-

kezik. Az előbbi fejezetben bebizonyítottuk, hogy a 
lelki élet nem az élet szervi fejlődésének kivirág-
zása. A léleknek olyan működéseit soroltuk el, ame-
lyek teljesen magábanállóak, teljesen anyagfölénye-
sek. Rámutattunk arra a nagy titokra, amely föltárul 
előttünk, mihelyt a tudatnak tér- és kiterjedésnélküli 
tiszta minőségekből fölépülő világát felmérhető, tehát 
mennyiségi rezgésviszonyokból akar juk leszármaz-
tatni. Láttuk, hogy sem Herbert Spencer, sem Du 
Bois-Beymond nem merték a lelki életet az élet-
tanba besorozni. Sőt a párhuzamosság modern el-
mélete (Wundt, Paulsen, Ebbinghaus stb.) is azt mu-
tatja, hogy bármennyire szeretnék is a világot egy 
elvből, egy forrásból, az anyagból megmagyarázni, 
mégis ez a törekvés csak j ámbor szándék marad, 
mert a testi és a lelki életet az azonosság egyenletébe 
nem lehet foglalni. A kételvűség a párhuzamosság 
alakjában mindenképen kiüt. 

De vájjon a kívülünk létező világot meg lehet-e 
egy forrásból magyarázni? lit is rámutat tam arra, 
hogy a mechanikus kifejlődési és leszármazási elmé-
let el akarja bár a cél fogalmát a világból sikkasz-
tani, de ezl nem képes. A cél pedig értelmesség; a 
világot rendező érlelem pedig szintén kételvűségre 
bontja szét a világegyetemességet. 

Mi következik már most ebből? Hogy úgy a 
világ, mint önmagunk észszerűek, racionalisak va-
gyunk; tehát sem a világ, sem a mi belső termé-
szetünk nem irracionális. Mi nem pusztán akaratos, ha-
nem látó, megértő természettel vagyunk felruházva ; a 
világ pedig nem alaktalan (amorf), hanem eszemhez 
szóló összhangok és tervek hordozója. 

A fikciók ép azért nem létezhetnek. Csak a vak-
nak vannak irreális, valótlan álmai. Ám. mi látók 
vagyunk legbensőbb lényünknél fogva, tehát a való-
ságot nézzük, abba tekintünk, azt foglaljuk lelki ter-
mészetünk nyelvébe. Ép azért mi elvetjük azt, hogy 
gondolataink csak álomképek, csalóka délibábok, 
fikciók; mi mindabban, amit V. fikcióknak nevez, a 
valóság több-kevesebb elemeit fedezzük föl. A fő-
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súlyt a három első csoportra helyezzük; a negyedik 
csoportot módszeresnek neveztem el, mert ezekkel 
nem annyira ismeretünket akarjuk gyarapítani, mint 
inkább rendezni, csoportosítani. 

Lássuk tehát az aj csoportot, a logikai fikciókat-

A logikai vagg ismeretelméleti fikciók. 

Elüljáróban sietek megjegyezni, hogy ezen alka-
lommal kizárólag V. gondolataira vagyok tekintettel. 
Nem lebegnek szemeim előtt sem Bergsonnak, sem 
az ő rendszerét tőbbé-kevésbbé követő bölcselőknek, 
mint Le Boy, Duhem, Poincaré stb. szimbolizmusa. 
Ezeknek gondolatait a «Bölcseleti impresszionizmus» c. 
dolgozatomban ismertettem és bíráltam. 

Jelenleg tehát csak V. nézeteivel foglalkozom, és 
pedig úgy, hogy az összes logikai fikciókat egy szem-
pont alá helyezem és mintegy fejlődési alapon tár-
gyalom. 

Hogy jönnek tehát létre fogalmaink? A régi 
iskola azt mondotta: omnis cognitio fit ex sensu. Min-
den ismeret, tehát a fogalomban összefoglalt ismeret 
is az érzéklésből, érzetből ered. V. is elfogadja ezt. 
Sőt összes ismereteink tárgyi alapjának mondja az 
érzetet. Nincs is más tárgyi igazság az érzeten kívül. 
Ez van egyedül «adva», minden egyéb, t. i. képzet, 
fogalom már az érzeteknek önkénytes feldolgozásá-
ból származik és azért nincs is bennük tárgyi igaz-
ság, hanem csak alanyi, önkényes művészkedés. 

Igaz-e ? Igaz-e, hogy csak az érzet «adott ?» Igaz-e, 
hogy a fogalom nincs adva? 

Minden ismeretelmélet fölveti a kérdést, honnan 
és hogyan jönnek létre fogalmaink? általános fogal-
maink ? mily értékük van törzsfogalmainknak (mint : 
az okság, az állag, a járulék, tér, idő)? mily értékük 
van mathematikai fogalmainknak? Mi a végtelen? 

Tehát V. is ezeket a kérdéseket tárgyalja és bár 
külön fejezetben az érzéssel, az érzetekkel nem fog-
lalkozik, mégis pusztán ezeknek tulajdonít tárgyi 
értéket, minden egyéb alanyi káprázat. Láttuk, hány-
szor említette, hogy csakis az érzetek egymásutánja 
és együttléte és ezeknek változatlan kapcsolata 
«objektiv». Ez van egyedül «adva» az átalakító és 
önmagába, gondolataiba olvasztó értelemnek. Ennek 
az érzeteknek feldolgozása ellenben már «alanyi» 
művelet. 

A válaszom reá, ha minden képzet, fogalom, 
gondolat stb. csak «alanyi» értékkel bir, akkor az 
érzet is teljesen alanyi. Az érzetek, mint a tudatnak 
állapotai, ép oly alanyiak, mint azoknak kikészítései. 
Egy édes éleinek pld. a megízlelését és izét az izlelő 
alanyon kívül el lehet-e képzelni? ízlelés és iz nem 
ugyanazon alanyban megy-e végbe? És az iz nem 
izlelés-e és az ízlelés nem iz-e? Ha az ízlelés iz 
nélkül létezik, akkor nincs sem érzés, sem iz-érzet. 
Mindakettő egyenlőképen áll szemben az alannyal. 
Tehát vagy mindakettő egyformán tárgyi, vagy 
egyformán alanyi. De hiszen ez oly természetes, 

hogy Locke, Hume, Berkeley már Kant előtt az érze-
teket alanyi minőségeknek vették. Kant sem tagadja 
ezt, bár ő az érzeteket csak élettani működéseknek 
tekintette, azoknak feldolgozását pedig a lélek «trans-
cendentalis» mélységeibe utalta. Mert ott vannak a 
tárgyiasitásnak teremtő föltéielei. Ez ellen sincs kifo-
gásunk, mert tényleg minden fogalom, minden ítélet 
elkészítésében a lélek titokzatos ereje működik. Ám 
legyen tehát minden alanyi működés. Legyen, hogy 
minden alany a maga benső természete szerint dol-
gozza föl az érzeteket, de ebből nem következik, 
hogy a megérzés, az érzet is független ettől az alany-
tól. Ha minden alanyi, akkor ez is alanyi. Más szó-
val V. nem kerülheti ki a maga álláspontjából kifo-
lyólag a teljes és tökéletes alanyiságot és a föltétlen 
kételkedést. 

A maga álláspontjából! A mi álláspontunkból 
ugyanis minden emberi szellemi működés alanyi 
ugyan, de mégis tárgyi. Alanyi, mert alanyiságomból 
ki nem léphetek; én mint alany vagyok a világ meg-
érzésének zöngeszekrénye. De tárgyi is, mert alanyi-
ságom összhangzatban van a világgal. Alany és tárgy 
egymásra utalt valóságok úgy a létezés, mint a föl-
ismerés rendjében. A test és a léleknek benső kap-
csolata, a közös eredet, a közös cél arra engednek 
következtetni, hogy az eszmék és a dolgok rendje 
egymással rokonok. Ez az igazi monizmus, amely 
egy összefoglaló terv megvalósulását látja úgy az 
anyagi, mint a szellemi világban. 

Mi tehát Vaihinger álláspontját teljesen helyte-
lennek, sőt érthetetlennek is tartjuk. Mert ő az érzést 
nem csak az alanytól választja el, de kiemeli azt 
tárgyi alapfából is. Mert hiszen mi mindig valamit 
érzünk, valami izgatja érzékszerveinket. De mi az, 
ami belőlünk az érzést kiválasztja? Állag? Nem! 
Állagot, anyagot, Ding" an sich-t ő mind a fikciók 
világába sorozza. De hát akkor mit értsünk az érzés 
együttléte és egymásra következése alatt? Alanyi 
káprázatot? Nem, mert az érzet az egyedüli tárgyi 
és tőlem független valóság. Tárgyat-e? Nem, mert a 
tárgy az értelem terméke, fikciója. Tehát holt pont-
hoz jutottunk. Az érzés misztikus szóvá zsugorodik 
össze. 

Nincs tehát más ú t ; el kell fogadnunk, hogy 
érzeteink alanyiságunktól, szellemi fölismerésünktől 
nem függetlenek. A megérzés a legelső pillanatban 
is valakinek, tehát egy alanynak megérzése. Igaz, 
hogy V. az intuíciónak oly látási képességet tulaj-
donít, amely az érzetek együttlétét vagy egymásra 
következését hamisítás nélkül, a maguk eredetiségé-
ben szemléli és így ebben az intuitióban rejlik az 
értelemnek hamisítatlan látása ; ez a dolgon azonban 
változtat. Mert az intuitió bizonnyal nem élettani, 
hanem szellemi folyamat. Amilyen pedig a lélek, 
olyan a meglátása. Tehát a látó léleknek is van 
alanyi jellege, van alanyi látása, ezt a művészek és 
bölcselők intuitiójának különbözősége is bizonyítja_ 
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De tegyük föl, hogy ebben az intuitióban mindany-
nyian összehangzunk és így valóban egy tárgyi igaz-
ságot mutat, mi más akkor az intuitió mint a lélek-
nek megélése, az a csodálatos pillanat, amidőn az 
alany a tárgyba mélyed, a tárgy pedig az alanyba 
megy át és az alany és a tárgy között azonosság, 
adaequatio létesül. 

Ennek az adaequatiónak, azonosságra való törek-
vésnek van mértéke. Függ a lélektől, a léleknek fej-
lődésétől és készségeitől. Amily mértékben képes a 
lélek a dologhoz simulni és annak tartalmát kimerni, 
oly mértékben fátyolozza le magát a dolog, a tárgy, 
a világ. Minden dolog, minden létező, sőt maga a 
nagy természet is különböző szempontok alá esik és 
minden szempont előtt más és más oldalról, más és 
más sajátságokkal jelenik meg. A végtelen intuitió 
egy teljesen azonos képletben látja a világot. A véges 
tekintet ellenben csak ex parte, részenként ismer 
meg. A fizikus, a kémikus, a zoologus, a bölcselő, a 
mesterember, a földmíves, a gyermek mindannyian 
látják, mindannyian más és más szempontból nézik 
a világ valóságait és mindegyik más és más fogal-
mat alkot róluk. Az egyiket a haszon, a másikat az 
erő, a harmadikat a vegyi összetétel, a negyediket a 
dolgokban levő célszerűség, stb. érdekli és mégis 
mindannyiuk együttvéve adják azt az emberi elmét, 
amely nem elégszik meg az egyszerű felszínes isme-
retekkel, hanem lényegében, mint egy kereszt-
metszetben akarja látni a világot. 

Ez a dolgok legbensőbb lényegét meglátni vágyás 
utal arra, hogy annyi különböző képességű szellem 
mégis csak eljut egykor a lényeghez, ahhoz az utolsó 
ajtóhoz, amelyen túl nem lehet hatalma, mert az az 
utolsó a kezdet, a kezdetet pedig csak a Teremtő 
ismeri. 

Korunk logikai kételkedésének az az alapja, hogy 
nem látja be, hogy mi ezt az utolsót, amit sem a természet 
fejlődése, sem az ember munkája, hanem a Teremtő 
mindenhatósága hozott létre, nem ismerhetjük meg. De 
szükséges-e a mi életünk számára ennek a kezdet-
nek mivoltát ismerni ? Ismeretünk gazdag tárháza 
üres-e, ha ezt az utolsót nem lá t juk? Semmi esetre 
sem. A mi hivatásunk betöltéséhez, anyagi és szellemi 
életünk gazdagságához elegendő az a pazar jelenség-
világ, amely ezen materia primo prímából kinő. 
Ezek között forog a mi életünk. Ezek között nőttek 
ki testi és lelki képességeink. Ezek felé ösztönöz 
lelkünk. És mikor megismerünk, s a dolgokról érze-
teink révén képzeteket, képzeteink révén fogalmakat 
alkotunk, akkor fogalmunkat is a fizika, a kémia, a 
bölcselet révén egyre bővíteni, a jelenségekhez egy-
bevágóan kifejleszteni törekszünk. 

De minden fogalomnak a lényege, hogy az nem 
puszta közkép, nemcsak a dolognak a lélekbe való 
befotografálása, hanem valóságos lelki feldolgozás : a 
lélek megfogó, összegező, elkülönítő működésének 
eredménye. A fogalom a lelki tevékenység eredménye. 

Az egyelvű gondolkodás természetesen máskép 
írja le a fogalom eredetét, keletkezését. A lélek 
önkéntes tevékenységéről nála nincs szó, hanem 
csak szervi fejlődésről és ennek a fejlődésnek alkal-
mazkodó képességéről. Ezen bölcseletben a logiká-
nak sincs önálló jelentősége, az is beleolvad a fej-
lődésbe és az alkalmazkodásba. 

De ha a lélektan nem biologia, akkor logika 
sem. Ha a lélek önkéntesség, akkor az nem függeléke 
csak a festi éleinek 1 Akkor a tudatnak van hivatása 
és mi más lenne az, mint a dolgok megismerése. 

Szerkesztjük tehát fogalmainkat? Igen, de nem 
káprázatból, hanem a dolgokból merített tapasztala-
tokból. Ezek a tapasztalatok nem álomképek, hanem 
valóságos élmények. Ép ezért a fogalom nem szemfény-
vesztés. Nemcsak alanyi elgondolás, hanem az alany 
és a tárgy egymásra hatásából és egymáshoz való 
viszonyából kiszökkenő ismeret. Egyrészt alanyi, mert 
a fogalom az ész műve; de tárgyi is, mert az ész e 
müvét a tapasztalatokból szerkeszti. 

Minden kételvű gondolkodás erre az eredményre 
jut. És minden egyelvű bölcselet az ellenkezőt tanítja, 
úgy, hogy a fogalom mivoltára vonatkozó válaszból 
megismered a bölcselő egész gondolatvilágát, világ-
nézetét. 

V. a fogalmak tárgyi értékét főleg azért tagadja, 
mert a fogalom általános, a tárgy pedig egyedi. Álta-
lános tárgy nem létezik, tehát az általános jellegű 
fogalomnak sincs képviselője, alanya a dolgok vilá-
gában. Ezen ellenvetésnek csak látszólag van értéke. 
Általános tárgy nem létezik, ez helyes! De léteznek 
tárgyak, amelyek általános vonatkozásaikban meg-
egyeznek. Ezek a közös vonások azonban nem légből 
kapott sajátságok. Ezek a dolgokban benn vannak ; 
ezek a dolgok fogantyúi. 

Rendszerint fontosabbak a lényeg megismerésé-
hez ezek a közös vonások, mint a különbözők. Az 
asztal lényegét inkább kifejezik azok az ismertető 
jelek, amelyekben minden asztal megegyezik, mint 
azok a szin- vagy stilbeli különbözetek, amelyek 
egyéniségüket kifejezik és szemléltetővé teszik. 

Az általános fogalmak — és ez a lényeg — a 
lélek sokoldalú ismeretét és sokoldalú tapasztalatát 
foglalják össze. Minden általános fogalom, ha értjük, 
mit fejez ki, számtalan személyes élményt tartalmaz. 
Nevezhetjük ezen élményeket átélésnek vagy meg-
élésnek, mert tényleg a fogalom csak kitevője, lelki 
vetülete ezen sokrétű lelki műveletnek, amely a dol-
gok fölismerésére és szavakban való lekötésére 
irányul. Az értelmes ember minden egyes fogalom-
hoz gazdag szellemi munkát és gazdag élménysoro-
zatot kapcsolhat. De a lelki életünk, hála Istennek, 
úgy van berendezve, hogy ezek a fogalmak, mint az 
algebrának x, y, z betűi, ezt az élményvilágot helyet-
tesíthetik és a lelki működést megkönnyebbíthetik, 
így történik azután, hogy az eleven élmények az 
összes egyéniesítő vonásokkal a tudat küszöbe alatt 
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pihenhetnek és arra várnak, hogy esetleg előszólítsuk 
azokat, ha a fogalmakat egyes tárgyra alkalmazni, 
vagyis szemléletivé tenni akarjuk. Amint tehát az 
állam egészséges pénzügyi viszonyai mellett a papír-
pénznek megvan az aranyalapja a vaspáncélos 
bankok titkos mélységeiben, épúgy a lélekben is — 
hacsak papagályok, értelem nélküli szajkók nem 
vagyunk — a fogalmaknak élményalapjuk, tapasztalati 
ismeretük fel van halmozódva. És hogy mi nem ezen 
élményekkel dolgozunk, annak oka az egyszerű-
sítésre és az ismeret megkönnyebbítésére irányuló 
lelki törekvésünk és lelki berendezésünk. Ily lelki 
berendezés nélkül szellemi világunk vajmi szűk és 
gondolkodásunk vajmi nehéz volna. A gondviselés 
nagy ajándéka, hogy nekünk nem a konkrét élmé-
nyekkel, hanem fogalmi kitevőikkel kell dolgoz-
nunk és hogy eleven értelmi tevékenységünk a kettőt 
folyton össze tudja tartani. 

Kategóriák. Mikor azonban e pontra jutunk, 
akkor Y. azt mondja, mindez igaz volna akkor, ha 
a világon más valami is léteznék, mint az érzetek 
együttléte és egymásutánja. Ha lélezne állag és tulaj-
donság, ha e kategóriának «állag» egyátalán lenne 
belső tartalma. De minden kategória és főleg a kate-
góriák között az állag és tulajdonságai (substantia, 
accidens), továbbá ok és okozati összefüggés egyáta-
lán nem léteznek. A lélek hamis uton-módon ter-
meli a kategóriákat és azután valóságos létet tulaj-
donít nekik, pedig semmi más az érzeteken és azok 
összefüggésén kívül nem létezik. Minden egyéb fdíció. 
Ha pedig nem létezik állag és oksági összefüggés, 
akkor nincs értelme a fogalomnak sem. 

Az állagnak a fogalmát, mibenlétét könnyű félre-
érteni. Sokan állag alatt Spinoza állagát értik, azt az 
önmagától való valamit, ami mindennek alapja és 
közös gyökere. Sokan Isten állagát összetévesztik a 
teremtmények, a dolgok állagával. Isten állaga azonban 
örök, változhatatlan, önmagától való és egy. Minden 
esetlegességet kizár. Mi állag alatt a világ rendjében 
nem ezt értjük. 

Úgy a régi bölcselet, mint a modern fizika és 
kémia is gondolt, illetve gondol egy materia primo 
prímát, egyr ős anyagi állagot, amely mindenféle meg-
jelenési képességgel felruházva alkalmas a létezők 
pazar gazdagságában kivirágozni. Igaz-e a régi böl-
cselők (pld. Duns Scotus) álma, igazak-e a modern 
természettudósok reményei, azt majd a távoli 
jövő állapítja meg. Tény az, hogy mielőttünk és a 
mi ismeretünk számára a világ a megvalósult 
tárgyak világa és hogy a szervetlen világtól föl az 
élőlényeken keresztül az emberig minden létező 
bizonyos benső egységgel és természettel bir. A tu-
domány, a megismerés, a költészet, a vallás számára 
ez a világ a változatos formák világa és gazdagsága, 
szóval pluralizmus, és a mi egész életünk az egyedek 
között folyik le. 

Vaihingernek igaza van, hogy mi a világban 

azért látunk sokféleséget, mert önmagunkat már 
mindentől és önmagunkban is a gondolkodót a gon-
dolattól megkülönböztetjük. Tény, mi önmagunkat 
mint mindenféle szines lelki és testi tulajdonságok 
egységesítő pontját átéljük és ezt a gondolatot min-
den egyébre átvisszük. De míg mi azt valljuk, hogy 
ez nem fikció, hanem igaz valóság, addig ő e tényt 
tagadja. 

Ma főleg W. James hatása alatt a lélektannak 
minden kiváló tudósa látja és tanítja, hogy a lelki 
élet parányelméleti (atomisztikus) szemléletének, 
vagy pedig a különféle lebetségelméleleknek nincs 
észszerű alapjuk ; bogy a lelki élet egységes, folytonos, 
összefüggő; hogy egy mindent átfogó öntudat, amely 
nem mozaikszerű összetétel eredménye, működik a 
legkisebb érzetben és a legbonyultabb szellemi mű-
veletben. Mégis folytonosan hajlandók vagyunk ezt 
az eredeti és középponti szemléletű ént külső jelen-
ségek eredményeinek tekinteni. Ám helytelenül. Ha 
tehát a lelki életnek van benső magja és forrása és 
minden tudomány, művészet ennek a magnak kivi-
rágzása, akkor én ezt a magot állagnak és megnyil-
vánulásait pedig járuléknak nevezhetem. 

A világban is azonban minden növény, minden 
állat ily benső egyrséggel, összpontosító maggal bir. 
A szervetlen világ törvényei is föltüntetnek jegece-
sedési törekvéseket, sajátos tulajdonságokat, mások-
tól különböző vonásokat. Mondjuk, hogy ezek érzé-
keink útján jönnek tudomásunkra ; mondjuk, hogy 
az intuíció előtt dereng föl a valóság (mind a kettő 
Vaihinger óhaja) ; tény, hogy akár az érzetek, akár 
az intuíció a dolgok világában meglálja ezt az egyéni 
gazdagságot és változatosságot, tehát lát önmagában 
létező belső egységgel biró lényeket és tulajdonsá-
gokat, lát szóval állagokat. És ha ezek az állagok élő, 
érző állagok, akkor önmagukat mint élőket és érzőkel 
akár ösztönszerűleg, akár tudatosan ép érzéseik révén 
különböztetik meg. A faji szeretet és gyűlölet ép oly 
megkülönböztető erő, mint az értelmes lelki látás. 
Az élettelenek pedig fizikai, illetve kémiai tulajdon-
ságaik révén rokonok vagy ellenségek. Szóval a 
világban számtalan önmagában létező, benső egy-
séggel, egyéni természettel biró lény van és ezek 
mind állagok. 

Az állag törzsfogalma tehát nem a léleknek a 
priori veleszületett eszméje; az a dolgok intuíciójá-
ból eredő és leszürődő tapasztalat, élmény. 

Ugyanígy vagyunk az okság fogalmával is. 
A dolgok nemcsak léteznek, hanem keletkeznek, 

változnak és elmúlnak. A keletkezést és változást pedig 
bizonyos folyamatok előzik meg. Az a szabályszerű-
ség, amely a keletkezés, változás és elmúlás közben 
állandóan tapasztalható, szüli bennünk az okság 
kategoriális fogalmát és létrehozza azt a meggyőző-
dést, hogy a jelenségek világában nemcsak egymás-
után (post hoc) van, hanem ennek az egymásután-
nak megvan a maga benső oka. 
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Vaihinger épúgy, mint Hinne, csak az érzetek 
változhatatlan egymásutánjáról és nem egyúttal ok-
ságról akar tudni. A mi álláspontunk ellenben az, 
hogy ebben a világban érzékiségünk ugyancsak egy-
másra torlódó folyamatokat tapasztal, de lelkünk és 
értelmünk látja a változások, az átmenetek elvét is 
és azt oknak nevezi. 

Értelmünk ugyanis helyesen látja, hogy a ter-
mészetben semmi sem történik, aminek ne lenne 
valami előzménye, valami indítója, amely ha föllép, 
a hatás is bekövetkezik. Trikál József dr. 

Köln. Hogyan folyt le áz érsekválasztás? — Ahol az 
egyház maga ad magának főpásztoroUat, az ezidőszerint 
kétféle módon történik : vagy a pápa nevez ki püspököt 
hatalmának teljességéből, amint Franciaországban tör-
ténik; vagv az elárvult egyházmegyék székeskápta-
lanai választanak föpásztort, mindenkor és mindenütt 
a pápa megerősítő jogának fenntartásával. Poroszor-
szágban ezenkívül a fejedelemnek kizárási joga van, 
amelyet előzetesen szokott a hozzá fölterjesztett káptalani 
jelöltek során gyakorolni. A megejtett választás eredmé-
nyének kihirdetésénél is van a porosz király képviselő-
jének jog fenntartva: az, hogy az ő beleegyezése szük-
séges a kihirdetéshez. 

A itteni érsekválasztásnál az eredményt már tudjuk, 
sőt a legutóbbi konzisztoriumban ő szentsége von Hart-
mann Bódog érseket már prekonizálta is. 

Most lássuk, hogyan folyt le a választás szertartása, 
hogyan vett abban részt a papság, a világi hivek közön-
sége ? 

A kijelölt napon reggel volt a Szentlélek segítségül 
hívásával ünnepélyes szentmise : Kreutzwald főkápta-
lani helytartó celebrálta. Az énekkar a «Missa sexti 
toni»-t énekelte. Mise végeztével, úgy 9 óra 30 perc 
tájban, a királyi biztos a templomból eltávozott. Kikí-
sérte őt két kanonok, az érseki kancellár, a káptalan 
ügyvédje és a katholikus bizottság (Katholikenkomitee) 
tagjai. A kir. biztos a nagyprépostság házába vonult 
vissza. Ezalatt a káptalan tagjai, a választási aktus 
főszemélyei, a szerzetes és világi papság, valamint a 
katholikus bizottság tagjainak elől lépdelésével a procesz-
szióban a káptalani terembe vonultak s akkor orgona-
kíséret mellett újból felhangzott a Szentlélek segítségül 
hívása. Miután a káptalan a káptalani terembe megér-
kezett, a papság és a katholikus bizottság tagjai a tem-
plomba visszatértek és a sekrestye s a káptalani terem 
ajtait kijelölt őrök, papok, hivek, szállták meg. Maga a 
választás 9 óra 40 perckor vette kezdetét és 10 óra 35 
perckor végződött. Azalatt a templomban a papság és 
a hivek a szószéken térdeplő pap vezető imádkozásával 
a szent olvasót imádkozták. A választás eredményét 
küldöttség adta tudtára a kir. biztosnak, aki újból 
megjelent a templomban, bement a káptalani terembe 
és ott tudomásul véve az eredményt, engedelmet adott 
annak kihirdetésére. Ezalatt a papság, mely a kir. 
biztos bevezetésében részt vett, visszatért a dómba. 
A káptalan pedig és a kir. biztos szintén kijöttek a 
templomba és helyöket a kórusban, a szentélyben elfog-
lalták. Ekkor Berloge dr. nagyprépost kísérettel előlépett 

és a kórusba sorakozott papság előtt latinul kihirdette 
az eredményt, amint következik: «Electus est a Capitulo 
Metropolilano in archiepiscopum Coloniensem Reveren-
dissimus Dominus Felix von Hartmann episcopus 
monasleriensis, omni iure Sedis Apostolicae reservato, 
praesertim iure confirmationis». Azután ugyancsak a fő-
káptalani nagyprépost a szószékre ment fel és onnan hir-
dette ki a népnek német nyelven ugyanazt az ered-
ményt, mondván : «A főkáptalan kölni érsekké válasz-
tolta főtisztelendő von Hartmann Bódog münsteri püs-
pök urat, fenntartva az apostoli szentszéknek minden 
jogot, különösen pedig a megerősítés jogát». Erre meg-
szólalt a hatalmas orgona s ennek zenéje mellett a kir. 
biztos eltávozott. Még a választás előtti napon a nagy-
prépost adott a kir. biztos tiszteletére ebédet, a választás 
napján a kir. biztos viszonozta a vendéglátást a kir. 
kormány épületében 100 teritékkel. Ime, így folyt le az 
érsekválasztás Kölnben. 

* 

R ó m a . A pápa világi fejedelemsége ügyében. — Mi-
nap olvastuk azt a fenséges beszédet, melyet Norfolk 
herceg az angol katholikusok nevében intézett erre az 
ügyre vonatkozólag X. Pius pápához s a pápának apos-
toli nyilatkozatát visszhangul az angol katholikusok 
megnyilatkozására. Most egy másik jelentős nyilat-
kozatot kell itt még utólagosan leszögeznünk. Érijük 
az «Osservatore Romano», a Vatikán közlönyének a 
kijelentését, melyet ez a lap a «Giornale d'Italia» egy 
híresztelésének cáfolatául adott ki. A «G d'I.». azt hí-
resztelte, hogy az Apostoli Szentszék rendeletben azt 
adta ki az «Osservatore Romano»-nak, hogy ez a lap 
ne követeljen ezentúl világi fejedelemséget, hanem új 
alakban beszéljen a szentatya függetlenségének szükséges-
ségéről. Már első tekintetre észreveheti értelmes olvasó 
ennek a beszédnek kongó ürességét. Hiszen függetlensé-
get a pápának országokkal szemben világi, állami feje-
delemség nélkül adni nem lehet. De azért még sem lesz 
fölösleges dolog tudni és megjegyezni azt, amit mondott 
a Vatikán közlönye az említett híresztelésre. Halljuk: 

«Késedelem nélkül kijelentjük, hogy hozzánk sem-
miféle ilyen rendelet nem érkezett. Ezenfelül ez a kér-
dés sokkal jobban tisztázva van, hogysem rajta az idő 
s az események változtathatnának. Mi ez alkalommal 
szívesen újra kinyomatjuk egy mondását annak a le-
vélnek, melyet I. b. XIII. Leo pápa 1887. jún. 15-én Ram-
polla biboros államtitkárjához intézett. Oly mondás 
ez, mely nagyon ide illik és így szól: «Eleddig egyedüli 
eszköz, melyei eddig a Gondviselés a pápáknak szükséges 
szabadság oltalmára használt, a világi fejedelemség volt. 
Valahányszor ez az eszköz hiányzott, a pápákat vagy 
üldözték, foglyul ejtették, vagy számkivetésbe űzték, 
vagy bizonyára függő helyzetben és szakadatlan vesze-
delmében tartották annak, hogy vagy az egyik, vagy a 
másik útra szorítják őket. Az egyháznak egész története 
tanúskodik emellett». 

Ime, ez volt XIII. Leo gondolata. Ez most X. Piusnak 
is a meggyőződése. Nem is lehet ez időszerint más. 

Végül kijelentette az «Osservatore Romano», hogy 
ha valakinek uj javaslala van, csak elő vele. 0 nem 
fog vonakodni a dolgot megvitatni. Nem azért, úgymond, 
mintha a döntés tőlünk függne, hanem avégett, hogy a 
közvélemény tisztázódjék. —y —la. 
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T j Dante: A pokol. Fordította Babits Mihály. Buda-
pest, 1913. (Bévai-kiadás.) 330. 1. Fűzve 9 korona. 

lom. jTgy gyönyörű kiállítású kötet s egyben nagy értékű 
munka jelent meg most a karácsonyi könyvpiacon, a 
világirodalom egyik legnagyobb költői alkotásának, 
Dante Dívina Comoedíájának első része : A pokol, magyar 
fordításban, a fiatalabb költői nemzedék egyik tehet-
séges tagjától, Babits Mihály tanártól. A másik két rész: 
A purgatórium és A paradicsom, a kiadó híradása 
szerint, a legközelebbi két éven belül fog hasonló 
kiállításban megjelenni. 

Esemény ez nálunk, nemcsak a vállalkozás bátor-
sága, hanem talán még inkább a kor szempontjából. 
Dante (szül. 1265. Firenzében, megli. 1321. Ravennában) 
a legnagyobb, de egyúttal a legnehezebb kath. epikus 
költő, kit csak kommentárral kézben lehet igazán 
élvezni. Lefordítása tehát a legnehezebb vállalkozások 
egyike, ami egy tehetséges költő ambíciójára vár. Nálunk 
már többen is próbálkoztak vele. Szász Károlytól van 
teljes Divina Comoedia-lorditásunk, azután Engels János 
temesvári kanonok, Csicsáky Imre plébános fordítottak 
belőle; a legavatottabb dante-istánk pedig, ki sokat 
írt róla, Kaposi József (a Szent-István-Társulat volt igaz-
gatója). A «Religio»-ban is ép ez idén jelent meg 
egy igen érdekes tanulmányrészlet Floznik dr.-tól : 
VIII. Bonifác pápa szerepe a Divina Comoediában. (381.) 

Tehát Dantét lefordítani akarni, nagy vállalkozás. 
S hogy mégis ismét akadt egy ilyen nagyslilü vállal-
kozó, ez jellemző vonás a mi korunkra s a mi etikai 
viszonyainkra. Hogyan támadhat ugyanis valakinek 
vágya ma, az eikölcsi züllés és vallástalanság eme 
napjaiban, csak gondolni is Daniéra, a kath. világ-
nézet énekesére s aquinói sz. Tamás tanítványára? 
Mit akarhat, mit kereshet a mai ember abban a műben, 
mely a túlvilági büntetés és jutalom egyrészt megren-
dítő, másrészt vigasztaló szemléltelésével a földi élve-
zetekben elmerült és Isten törvényéről megfeledkezett 
szabadgondolkodó nemzedékre nézve oly visszataszító 
mementót tartalmaz ? Avagy a mai ágaskodó nemzedék, 
bármennyire tetesse is magát, sem tudja megtagadni a 
szent Ágoston által hirdetett igazságot: nyugtalan a 
mi szivünk, míg benned meg nem nyugszik, Isten! 
Akármi is legyen a dologban, lény, hogy ismét Daniét 
varázsolja közénk a szépen verselő Babits, akinek 
nevével pedig mi még nem rég először a nem danle-i 
szellemű «Nyugat» verselői között találkoztunk. 

Örülünk tehát a műnek s örülünk Babits szép 
munkájának, bár közelebbről nem is vagyunk tájékozva 
aziránt, rendelkezik-e ő a költői készségen kívül az 
ide nélkülözhetetlenül szükséges theologiai képzett-
séggel? Dantét ugyanis csak a theologus éi the ti meg 
s az is csak, ha a szent Tamás Summa Theologicá-jában 
otthonos, amint más részről a sok vonatkozás oda 
utalja, hogy behatóan ismerkedjék meg Firenze s egyál-
talán a XIII. századbeli olasz viszonyokkal is. 

Dante életét a mü elején olvasva, e szempontból 
kétség támad bennünk az iránt, vájjon Babits theologus-e 
s hogy rendelkezik-e a szükséges theologiai előtanul-
mányokkal ; mert szent Tamásról azt mondani, hogy «az 
egész keresztény vallást képes volt az emberi észből, 
Aristoteles filozófiájának segítségével, leszármaztatni» 
(24. 1.), egyszerűen theologiai járatlanságra mutat. Szász 

Károly az egyes énekekhez csatolt kommentárjaiban 
igyekezett a scholaszlikába is behatolni, bár protestáns 
léiére az nem mindig sikerült neki. Babits bevezetései-
ből ezt nem vesszük ki. Ha nem tette, művén ennek 
meg kell látszania, az idő rövidsége miatt azonban 
közelebbi összehasonlításokat végezni nem állott 
módunkban. Versei különben gyönyörűen, gördülékenyen 
folynak s csak itt-ott akadl meg szemünk egy-egy kifeje-
zésen, mint: Mária, maga a Kegyelem (42. 1.); a pokol 
kapuja : én nem vagyok egykorú semmi lénnyel, csupán 
örökkel (51. 1.), az örök időktől fekele légben (52. 1.) 
s hasonlók, kétséget támasztanak a fordítás hűsége 
iránt. 

Egyebekben olvasva a művet, első benyomásra is 
érezzük, hogy egy nagy köllővel s egy hatalmas alko-
tással van dolgunk. Egy nagy eszme nyilatkozik meg 
rajta végig, az isteni osztó igazság, mely mindenkinek 
egyformán mér s nem ismeri az emberi kivételezéseket. 
A pokolban, amint azt Vergilius vezetése mellett Danté-
val bejárjuk, bárki volt legyen is az földi életében, 
amivel vétkezett, ott azáltal keservesen bűnhődik. Olt 
kínlódnak a többi között még «pápák meg kardiná-
lisok» is (84. 1.), a bitetlenek közt olt nyög «második 
Frigyes (császár) is a bíborossal» (111. 1.) 

Jó ezt a képet minél többször a mai gyenge jellemű 
ember szeme elé állítani, hogy emlékezzék meg olykor 
az oda túl valókról is s ne felejtse, hogy van ám egy 
igazságos biró is, ki mindent lát, mindent hall s egykor 
számon log kérni minden cselekedetünkért. 

Sok helyütt nem érijük Dante vonatkoztatásait, 
nem ismerjük közelebbről a személyeket, az egykorúakat 
se, akiket néven nevez meg; de az eszme mindig 
világos előttünk: a gonosz, bárki legyen is, nem kerüli 
el büntetését. S mindez nagy művészeltel van festve s 
hogy művész a fordító is, ^meglátszik mesteri, olykor 
bravúros verselésén. x. 

* 

Az éle t p r o b l é m á j a . Irta Hudyma Emit. Buda-
pest. 1912. 82 1. (Szent-István-Társulat kiadása.) Ara 
1 korona. 

Úgy szeretem én a tanárt, ha olyannak mutatkozik 
be, mint ennek a füzetnek a szerzője. Ha sokat tud és 
lia jó az előadása. Hudyma a természetrajz tanára a 
nagyszombati főgimnáziumban, tehát szakférfiú, aki 
biologikus alapon kezeli tárgyát, teljesen jártas abban 
és amit tud, azt kitűnően tudja másokkal közölni. 

A természettudomány, ílletőlag a természetbölcselet 
egyik legnagyobb kérdését, az élet problémáját mutatja 
be füzetében a nagyközönségnek: «Az éleinek a kikez-
déseit, amint azok a szerves élet elemi egységeiben, 
a sejt protoplazma testében mutatkoznak». A sejtet is-
merteti meg, mint a szerves élet elemi tormáját; vázolja 
továbbá a közreműködő fiziko-cliemiai folyamatokat, 
melyek az életet kisérik ; bemutatja a különböző tudo-
mányos kísérleteket, melyek az életet ezekre a folyama-
tokra, mint okaira, igyekeznek visszavezetni s végre a 
neovitalismuson és a pszichikai magyarázaton át oda 
ér a teremtéshez, mint a rejtély egyedüli magyarázó-
jához. 

Semmi egyoldalúság, semmi elfogultság, semmi 
animozitás nincs e műben; hidegen mérlegeli minde-
nütt a pro és kontra-érveket s nemcsak tisztán látásra, 
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hanem igazi meggyőződésre vezeti az olvasót, hogy az 
egyrészt belássa Haeckelék hibáit, másrészt hogy meg-
értse a mózesi teremtéstörténetnek azt az újabb és el-
fogadható magyarázatát, mely szerint «a Teremtő által 
irányított és csak általa irányitható átfejlődés az élet-
telenből az élőbe lesz tehát (e kérdésben) a leghelyesebb 
álláspont, mely úgy a természettudomány kívánalmainak, 
mint a bölcselet követelményeinek legjobban megfelel». 
(78. 1.) Bámulatos, hogy erről a nagy áttekintést igénylő 
nehéz kérdésről milyen világosan és a laikus állal is 
felfogható módon tud értekezni (pl. a 37. és 56. lapokon) 
és hogyan tud az egész művön át keresztény bölcselő 
maradni, anélkül, hogy ezt kifejezetten éreztetné az 
olvasóval. Ezt az utóbbi módszert sok kath. iró elsajátít-
hatná tőle, amivel nagyobb hasznára lenne a kath. iro-
dalomnak. 

A könyvet nemcsak a nagyközönségnek ajánljuk, 
hanem szeretnők, ha az minden orvosnövendék és a 
bölcsészeti karon minden természetrajz-hallgató kezébe 
kerülne. Látná, hogy többnyire csak féligazságok azok, 
amelyekkel tanárai sokszor megzavarják vallásos gon-
dolkodását; itt meglelné az egész mondatokat, az egész 
igazságot, mely a sejt élettanára s a belőle vonható 
következtetésekre vonatkozik. 

Nagyon tanulságos és kitűnően megirt egy füzet. 
* — e -

Az erdélyi róm. kath. Status (autonomia) igazgató-
tanácsának fivi j e l en t é se az 1912. évi nov. 14. napjára 
összehívott Státusgyűlés részére. (Iilőadó: Fejér Gerő dr.) 
Kolozsvár, 1912. 253 1. 

II. 
Az imént előadottakból látjuk, hogy a több százados 

múltra visszatekintő erdélyi kath. autonomia a hosszú 
időn át nem tudott az önállósághoz szükséges anyagi 
eszközökre szert tenni, sem a hívekben azt a képes-
séget kifejleszteni, hogy a saját egyházi intézményeiket 
a magukénak vallva, a saját zsebökből igyekeznének 
azokat fenntartani. Csak a felső kormányzó szerve lévén 
életbeléptetve, úgylátszik nem is volt alkalmas arra, 
hogy az alsóbb rétegek, hogy az egész nép öntudatát 
átjárja. De a hosszú idő ellenére azt a jótékony együtt-
érzést sem volt képes kifejleszteni, mely az erőseb-
beket, a tanultabbakat arra birja, hogy a gyengéb-
beket, a tanulatlanokat fölkarolva, őket anyagi javaik 
fokozására és kellő értékesítésére rávezetve, egyúttal 
anyagi jólétbe is juttassa. Pedig a ma pezsgőző szegény 
székelyek esete mutatja, hogy vannak földi kincseik, 
amelyekből maguk is a saját erejökből anyagi jólétre 
emelkedhettek volna, ha van, aki velők törődik, aki 
erdeik értékesítésére «a fatermelő társaságok» előtt 
őket magukat rátanítja. 

Amit a füzetben olvasok, az mind nem ilyen 
hatásokra mutat. 

Ez rácáfol az én előbbi vélekedésemre. Én az auto-
nómiát nemcsak egyszerűen afféle rideg egyházjogi 
intézménynek képzeltem, hanem oly eleven organiz-
musnak a kath. hivek egyetemének éleiében, melyből 
igazi testvériség, egymás felkarolása, igazi együttartás 
fejlődik a lelkiekben és anyagiakban, amiből aztán 
önként nőnek ki az autonomikus egyházi önállósághoz, 
függetlenséghez szükséges eszközök és föltételek. 

A valóság pedig Erdélyben az, hogy az ottani autono-
mia, vagy mint nevezik: a kath. Status, teljesen az államtól 
függ, teljesen az állam zsebében van, az állam folytonos 
segítsége nélkül a saját erejéből megélni nem képes. 

Ez már nem autonomia, hanem csak az auto-
nomia árnyéka; mert tudvalevőleg az életben az az úr, 
aki fizet. így állván a dolog s jól ismervén az állam eljá-
rását, hogyha egy garast ad, annak a fejében száz forintnyi 
jogot kíván cserébe, szinte vártam, olvasván az év 
folyamán elintézett különféle átiratokat, hogy hol bukkan 
elő egyszerre az állam éles karma. És nem is csalódtam 
várakozásomban. A 132. lapon olvasható : A jogviszony 
kérdése erdőségeinkre vonatkozólag a Status és a kultusz-
kormány között — az évi jelentés fekete táblája. 

Megdöbbenek attól, amit az itt közölt kultusz-
miniszteri okmányokban olvasok. Nem kevesebbről van 
szó, mint arról, hogy Zichy János gróf kultuszminiszter, 
ha kihámoljuk jogászi fifikával megfogalmazott átira-
taiból a rideg valót, ami a liberális Trefort, Csáky és 
Wtassics minisztereknek eszébe se jutott, el akarja konfis-
kálni az erdélyi kath. Status javait. 

A füzet előadása szerint a Status valami erdei üzem 
miatt, amit tudvalevőleg a törvény szabályoz, fordult a 
földmivelési miniszterhez, mint mindig azelőtt. Attól 
pedig azt a választ kapta, hogy őt a kultuszminiszter 
letiltotta attól, hogy a Status erdeit illetőleg bármiben 
is intézkedjék, míg az erdélyiek arra a kultuszminisz-
tertől engedelmet nem kaptak. S másolatban leküldte 
nekik a kultuszminiszternek 1912. febr. 1-én hozzá intézett 
átiratát. 

Mint látom, az erdélyi Statusra nagy meglepetés 
számba ment ez az átirat, több van abban, mintsem 
álmodtak volna. Kifogásolja az átirat azt, hogy az auto-
nomia úgy jár el erdeivel, mintha azok az ő tulajdonai 
volnának, pedig a Status csak kezelője azoknak, s azért 
a főkegyúri és a fő fel ügyeleti jog értelmében a kormány 
tudta és beleegyezése nélkül semmiféle intézkedést nem 
szabad tennie. (Hasonlókép, mint a kasznár nem tehet 
semmit a földesúr, vagyis a gazdája tudta és irányítása 
nélkül). Sőt tovább megy egész a gyökérig. Kifogásolja 
az autonomia birtokainak a telekkönyvbe való beveze-
tését ; a fekvőségek ugyanis úgy vannak bekebelezve, 
hogy «az erdélyi kath. Status tulajdona», a miniszter 
ennek telekkönyvi kiigazítását rendeli el, hogy így 
Írassanak be : az erdélyi Status befolyásával kezelt 
javak.1 

Az egyszerű erdei üzemből íme ilyen casus belli 
lett; egy szép nap arra ébredtek, hogy az erdélyi Status 
semminek sem tulajdonosa, hanem csak ispáni szerepe 
van az eddig sajátjának ismert s olyanokként kezelt 
javai telelt. 

Olvasom a füzetben az igazgatótanácsnak a minisz-
terhez intézett védekezését, valamint a miniszter viszon-
válaszát, aki megmarad intézkedése mellett s ott 
végződik az eszmecsere, hogy a miniszter egy ankét 

i Érdekes, hogy a több százéves autonomiát, mintha a saját 
jogai felöl tudatlanságban lett volna, így oktatja ki a miniszter: 
«A Status a befolyásával kezelt alapokra vonatkozólag vagy tényleg 
nincs tisztában ezen alapok természetével és az ezekhez való :-aiát 
jogviszonyával, meg a föfeliigyeleti jog mibenlétével — vagy pedig, 
talán homályba akarja borítani a nevezett alapok valódi jogállását» 
135. lap. 
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összehívását helyezi kilátásba, metyen meg akarja az 
erdélyieket győzni eddigi tévedésökről. 

Ez több, mint amennyit az állam beavatkozása 
címén vártam. A miniszter egész érvelése ismeretes 
előttem még 1906-ból. Akkor Lukács György kultusz-
miniszter nyilvánosság elé bocsátott volt egy törvény-
javaslat-tervezetet az alapítványokról. Csorba Ferenc 
miniszteri tanácsos munkája volt. Akkor sokat foglal-
koztam ezzel a huncutul szofisztikus javaslattal itt a 
«Religio»-ban s ime Zichy János gróf minisztertől alá-
írva, szakasztott ugyanazt az érvelést olvasom most, mint 
az 1906-iki famosus tervezetben. 

A skolasztika hanyatlási korában nem végeztek 
oly szőrszálhasogatásokat, mint aminőket német jogi 
theoriák alapján Csorba tanácsos akar hozzánk becsúsz-
tatni (a cél-vagyonról) a kath. alapoknak és alapítvá-
nyoknak az állam részére való kisajátítása céljából. 

Az erdélyiek, mint látom, nagyot bámultak ezen 
novum felelt, hogy még betelekkönyvezéseiket is ki 
akarja a miniszter javíttatni, s őket abból, aminek 
rég birtokában vannak, egyszerűen ki akarja forgatni. 

Ha ezt a protestánsokkal tenné, meg vagyok győződve 
arról, hogy lármájuktól máris visszhangzana az egész 
ország : az erdélyi katholikusok baját meg csak eme 
füzetből kellett kiolvasnom, olyan csendesek. így van 
az, ha valaki más anyagi segítségére szorul. 

De egy más mozzanatot is olvasok ki irataikból, 
szintén a mi tanulságunkra. Bevallják, hogy egyik-másik 
régibb iratukban javaik tulajdona felől nem fejezték ki 
magukat mindig szabatosan s így a miniszter most a 
saját Írásaikat is rájok tudja citálni. Mily vigyázva 
kell tehát nekünk mindig írni; nemde a katholikusok 
hanyagsága a canonica visilatió-k különféle, hanyagul 
odavetett kifejezései miatt szintén megbosszulta magát? 

Az a minisztertől folyton kért állami segítség ime 
ennyire elbizakodottá teszi nem a minisztert, ő csak 
aláirta az okmányt, hanem az illető jóbarát kultuszmi-
niszteri osztályt, hogy már egvenesen a kath. alapok 
tulajdonjogára is rá meri vetni a szemét. 

Ránk nézve pedig az eset kapcsán az a kérdés 
támad, hogy vájjon miféle autonomia lehet az, melyet 
Zichy miniszter — mint hírlik — készít számunkra? 
Számíthatunk-e ezek után alapjaink és alapitványaink 
a mi kezeinkbe való kiadására, mikor még a századok 
óta birtokló erdélyieknek is azt veti oda, hogy nem az 
ő vagyonuk az? 

Tehát készülhetünk előre az ilyen autonomiára ; a 
legjobb esetben leszünk majd az állam urasága alatt 
botos ispánjai a saját, örökölt kath. vagyonúnknak, 
mert nálunk ezt hívják az 1848. évi XX. t.-cikk állal 
biztosított egyházi önállóságnak. Csak azt szeretném 
tudni, vájjon küldött-e a miniszter a protestánsoknak 
is ilyen bekebelezési rendeletet? Bizonyára nem, mert 
azok nem állanak a főpatronus védelme alatt, — tehát 
a kalholikusoknál jobban vannak biztosítva jogaikban. 

Uj jogi theoriákkal így forgatnak ki bennünket a 
mi régi jogainkból és mi nem is jajdulunk föl, hanem 
csak egy füzetben suttogjuk el egymásnak csendesen 
panaszainkat. Ily eljárás mellett lettek a közfölfogásban 
a mi egyházi javaink is, történetellenesen, állami ere-
detű javak, a protestánsok javai meg, bizonyára nem 
e földről, hanem valahonnan a hetedik égből származ-

ván, nem állami eredetű, hanem nagyonis ne nyúlj 
hozzám magánjavak. 

Hát erdélyi testvérek, nektek már befellegzett; mi 
meg itt a Királyhágón innen nemsokára követünk 
titeket, kiforgatott jogainkkal — a botos ispánságban. 

Dudek. 

Tzgy lapszerkesztő életéből. <n.> 
Évek során át — meséli az imént bemutatóit 

szerkesztő — hétről-hétre olyan «boldog» helyzetben 
voltam, mint ahogy a régi franciskánusokról beszélik 
a krónikák. Reggelre kelve, soha sem tudták, mit 
fognak enni aznap, mert kamará juk ép olyan üres 
volt, mint aguardián zsebe, nem lévén szabad semmi-
vel sem birniok. Majd küld az Isten valami jótevőt, 
vigasztalta testvéreit a guardian s csakugyan nem 
múlott el egy nap se, hogy reménye ne teljesült 
volna. Isten, aki az ég madarairól is gondoskodik, 
mindig támasztott valakit, aki szent Ferenc szegény 
fiairól megemlékezett erősítik a krónikák. 

Én ugyan szegénységi fogadalmat nem tettem 
s mégis szakasztott így voltam nem a zsebemmel, 
hanem a kéziratokkal és pedig minden egyes követ-
kező számnál. A baj annál nagyobb volt, mert a 
számok folyton egymásután következtek és nem 
ismertek szünetet. Az egyik szám szombat este 
kikerült a nyomdából és már a másodikra, a 
következőre, legalább részben, rögtön le kellett szur-
kolnom néhány hasábra valót a nyomdának. Minden 
héten elölről kezdődött minden. De olyan jó az 
Isten, hogy nemcsak az ég madarairól és a szegény 
franciskánusokról gondoskodik, hanem nekem is 
mindig juttatott kellő számú kéziratot. Csodák cso-
dája, de tény, hogy soha sem hiányzott nekem kéz-
irat, mindig érkezett valami, mindig elég volt, ha 
csak úgy is, hogy jó részét magamnak kellett meg-
írnom. Nem akadt fönn a menet soha, pedig 
folyóiratom az első betűtől az utolsóig mindig írva 
volt, mindig ú jonnan készült kéziratokból került ki, 
«olló» sohasem foglalt helyet munkatársaim között. 

A nagyképűsködő pszichologusok tudvalevőleg 
szuggeszlióról beszélnek, valami titkos lelki erőt 
tételeznek föl, mellyel egyesek megáldva, önként 
maguk után vonzzák a tömegeket. Én nem hiszek a 
determinismusban ; de hogy a jó példának is van 
vonzó ereje s nem csak a rossznak, azt a magam 
esetében tapasztaltam. A szerkesztő rendkívüli fára-
dozása szembetűnt mindenkinek, aki folyóiratát 
olvasta. S abban nagy vonzó erő rejlett másokra. 
A tollmunkások egész légiója támadt s önként 
siettek segítségemre. A legtöbbjét a mai napig sem 
ismerem, sem pedig ők engem. Ez volt tehát a leg-
ideálisabb legio, ami csak képzelhető. Önkéntes 
csapatok voltak, akikjószántukból támogattak, mind-
egyik úgy, ahogy tudott, de valamennyi — ingyen. 
Hogy pedig micsoda nagy munkát végeztek, arról a 
a folyóirat 7 vaskos kötete tanúskodik. 
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Igaz, hogy nem egy önkéntes munkatársam, 
kivált az első időben, csodálkozhatott azon, hogy 
micsoda cikk alá van az ő neve írva. A dolog 
magyarázata az, hogy a kezdő, de tehetséges írók 
dolgozatait, pedig azokból alakult gárdám jórésze, 
úgy, ahogy kaptam, nem használhattam volna ; keserves 
munkával végig kellett javítanom, mert csak így 
lehet a kezdőnek legjobban megmagyarázni, hogy 
hogyan is kell igazán helyesen fogalmazni. Olyan 
munka ez persze, amelybe bele lehet őszülni. De hát 
én előttem csak két út állott: vagy kapok általában 
jó cikkeket — ha fizetek; vagy magam fejelem meg 
a gyengébbeket. Fizetni nem volt miből, hát fejeltem 
éjjel-nappal és úgy történt, hogy nem akadt egy 
szám sem, mely szombat este hat órakor pósta-
készen nem állott volna. 

Ezzel azonban nem azt akarom mondani, hogy 
amely kath. szerkesztő fizethet, annak mindig csupa 
prima cikkei vannak, csupa aktuális érdekességei, 
melyeken kapkod a kath. olvasóközönség. Ettől az 
állapottól a mi i rodalmunk még messze van. A pap-
ság tagjai kath. szempontból legtöbbször jól fogják 
föl a kérdéseket, de kevés tud szépen, élvezhetően 
írni ; a világiak között több a gyakorlott író, de 
kath. szerkesztő nagyon megnézze, mit közöl az ő 
tollúkból; mert a szentelt vízzel meghintett cikkeik-
ben akár heresis is settenkedik, lia a szerkeszlő 
csak a cikkíró neve, vagy állása után indulna s láttat-
lanha közölné cikkét. Egy ízben egy neves jogásztól 
kaptam cikket; szépen volt megírva, de a legínkar-
náltabb jozefinisztikus szellemben. Mikor pedig 
átdolgozva kiadtam, akkor megharagudott, sértette 
hiúságát. 

Ha tehát igaz az, hogy habent sua fata libelli, úgy 
minden folyóirati számnak — legalább az enyém-
nek — ugyancsak megvolt a maga, sokszor fájdalmas 
históriája, de persze olyan, mely csak a szerkesztő-
nek fájt. Az olvasóközönség azonban rendesen csak-
úgy lóhátról nézi, bírálja, lekicsinyli a lapot, sej-
telme sem lévén arról, hogy azt a tartalmat is, úgy 
ahogy van, milyen keserves volt összehozni. Egyik-
nek értékes valami, ami a másiknak szemében pipa-
dohányt sem ér ; egyiknek csupa történelem kellene, 
a másik azt ki nem állhatja, hanem gyönyörködik a 
természettudományi cikkekben; az egyik keveset 
talál a jogi fejtegetésekből, a másik minél többszocio-
logiát kívánna ; az egyiknek aktuális valami, amit a 
másik rég elavultnak tart. Az egyiknek hosszú a 
cikk, a másiknak nem; az egyik csupa aprócikkeket 
akarna és haragszik a folytatásokra. 

És ez így ment és megy folyton — 12 koro-
náért (a polgári életben ilyen olcsó áron nem lehet 
gorombáskodni). Nota bene, azt a 12 koronát is az elő-
fizetőknek vagy V4 része vagy nem, vagy csak nagy 
későn fizette meg, eltekintve azoktól, akik, nem is 
egypár, év közben meghaltak s az én előfizetési 
díjamat a nagy harangra bízták. Én t. i. az előfize-

tések beküldése dolgában is, urakkal lévén dolgom, 
mindig várakozó álláspontra helyezkedtem s csak 
az év vége felé szoktam volt küldeni figyelmeztetést, 
hogy küldjék meg már, amit j anuárban kellett volna 
e lküldeni . . . No de maradjunk csak az olvasóknál, 
mert erről a fizetési keserűségről talán majd alább. 

Sokszor oly értékes cikkei voltak egy-egy szám-
nak, különösen egyetemi tanártársaim dolgozatai, 
hogy ha drága pénzen fizetem meg, akkor se kapok 
jobbakat. S ezek az értékes cikkek nagyon kevésnél 
keltettek visszhangot; csak egyről voltam mindig bizo-
nyos, hogy elolvassák : a rövid, sokszor csipős —-
telefont. A tudományos folyóiratban épen a nem 
tudományos részt, melynek egyedüli célja az emberek 
etikai fölrázása volt. 

Sokáig magam se tudtam, hogy olvasóim figyel-
mét a folyóiratomban mivel kötöttem le. Egyszer 
azonban vendégül hívott magához egy országos hírű 
előkelőség s ebéd közben azt mond ja : tudja, mit 
olvasok én először lapjában ? Hát biz én nem tudtam 
hamarjában, mire gondoljak, mi tetszhetik annyira 
lapomban egy ilyen, eszéről elhíresült komoly 
férfiúnak. Eszemben forgattam a legközelebbi számot 
s épen volt benne egy nagyértékű, eredeti kutatásokon 
alapuló tanulmány. Ezt említettem. Ali nem — feleli: 
a telefont, a telefont olvasom én először. 

Még csak egyszer lepődtem így meg életemben, 
mint azon a bizonyos ebéden. Valamikor egy primicia 
alkalmával fölkért az új misés barátom, hogy a 
mise végén, az ő áldása után, osztogassak emlék-
képecskéket a közönségnek. Egy csomó képet nyomtak 
a markomba, mindenféle faj tából: voltak köztük 
szépek, értékesebbek; de voltak 2 filléres apró, 
rikító szinű képecskék is. Én körülbelül a jelent-
kezők kondiciója szerint osztogattam a képeket s 
ügy emlékszem, hogy a vége felé csak a szebbekből 
maradt egypár. Ekkor egy leány térdelt a rács elé 
a többi között s ő is kapott a 3D filléresekből. Láttam 
nyomban, hogy nagyon elszomorodott, szinte sírt. 
Mi baja van, kis leány? — kérdeztem. Rám nézett 
s panaszos hangon azt mondta : nekem már nem 
jutott azokból a szebb, szines képekből . . . 

Nem akarom eldönteni, vájjon a folyóiratom 
végén szerényen meghúzódó «telefon» olyan értékű-e 
az előlálló komoly tanulmánycikkek mellett, mint 
az a 2 filléres kis képecske volt a 30 filléres mellett, 
csak azt akarom megállapítani, hogy azon a bizonyos 
ebéden nagyon meglepődtem az egészen váratlan 
értékeléstől. 

Ó, az a telefon! Mások is emlegették előttem, 
s ha már úgy áll a dolog, hogy emlegették, 
hadd mondjak én is valamit róla a t. olvasónak az én 
titkaimból, amit ő nem tud. Említettem előbb, hogy 
előfizetőim száma sokszor megütötte az 1100-at is, 
de tovább a világért nem tudtam fölemelni. Mindig 
lehúzott hol a kritikai rovat, hol — a telefon. Lehúzott 
pedig úgy, hogy hol egy, hol többen is egyszerre vissza-
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küldték nekem a folyóiratot. Abból vettem észre, 
bogy csaknem minden szám után sértve érezte magát 
valaki — az én előfizetőim legnagyobbrészt tudvalevőleg 
a legérzékenyebb osztályból kerültek ki — s a legkülö-
nösebb a dologban az volt, hogy többnyire olyanok 
küldték vissza, akikre irás közben nem is gondoltam, 
nem is ismerem őket. Egyszer valaki bizonyos alispán-
választás dolgában kért elvi fölvilágosítást s arra 
kért, hogy a telefonban válaszoljak neki. Miért n e ? 
Nem ismerve senkit az érdekeltek közül, csupán az 
elvet néztem, ahogy az illető közölte velem és 
feleltem. Jövő héten egyszerre öten küldték vissza a 
folyóiratot arról a vidékről, sértette politikájúkat. 
A kérdező pedig a mai napig sem tudja, mibe 
került nekem akkor az a telefon. Máskor egypár 
grófné egyszerre beszüntette a lapot. Nem tudtam 
hamar jában elképzelni, mi baj történt, hiszen grófnékra 
én nem gondoltam, annál kevésbbé írtam róluk. Hát 
egy egészen más egyén művéről szóló kritika boszan-
totta meg őket. Voltak aztán ennél famózusabb 
eseteim is, egészen hasonlók ahhoz, mint mikor azt 
mondjuk, hogy ha itt Pesten hágsz egy zsidó tyúk-
szemére, a londoni zsidók is fölszisszennek rája. 
Valamit írtam egyszer Krassó-Szörény felé és csodák 
csodája, a Felvidék szisszent föl miatta. S így tovább . . . 

Ó, a telefon, ó az a kritika! Ahány új előfizetőt 
kaptam, annyi vagy még több magát sértettnek érző 
egyén küldte vissza s így 1103-on felül soha nem 
tudtam emelkedni; de 1050-en alul sem kerültem 
soha alább. Még mindig oly szám, hogyha mind-
egyik oly érzékenyen ellenőrizte volna azt, beküldte-e 
már előfizetését, mint ahogy figyelt a telefonra, 
akkor esetleg még egy korrektorra is került volna 
pénz, így azonban magam maradtam végig annak s 
a nyomdába kifutó gyereknek is. 

Meg kell azonban állapítanom, hogy akadtak 
olyanok is, akik nem visszaküldéssel feleltek egy-egy 
nyíltan, férfiasan, de mindig az ügy érdekében írt 
soromra, hanem gondolkoztak az olvasottak felett s 
mutarunt consilium in melius. Talán egyik legszebb 
esete ennek egyik legelőkelőbb államférfiúnk eljárása, 
ki akkor, midőn a folyóirat szerkesztéséhez fogtam, a 
Piklerék Társadalomtudományi Társaságának elnöke 
volt. Mindjárt a második számban írtam egy cikket 
a «XX. század» cimű folyóirat szelleméről s kimu-
tattam, hogy az illető államférfiúnak mennyire nem 
megfelelő az a társaság. A legközelebbi napokban 
egyszerre jelzi nekem a nyomda, hogy egy előkelő 
helyről keresik a mult vasárnapi számol s kérdezte, 
szabad-e azt a számot odaadni? (t. i. a nyomda az 
egyes számokat csak az én rendelkezésemre adhatta 
oda). Megengedtem s egy hét múlva olvastam a 
lapokban, hogy X. gróf lemondott a Társadalom-
tudományi Társaság elnökségéről. 

Ritkán esett meg, de alkalomadtán mégis csak 
megdicsértem egy-egy általam deréknek ismert férfiút, 
vagy munkáját . Akkor meg ritkán maradt el egy-egy 

névtelennek a goromba, szidalmazó levele. Ebből 
láttam, mily kevés az emberekben a kölcsönös meg-
becsülés és szeretet s hogy mennyire nem tudnak 
az emberek egymásnak örülni. d. 

V. K a l k s b u r g . Lehet, hogy egyszer csak megjelenek. 
S. Rón ia . Dolgozatát már csak az utódomnak adhatom át. 
H. B u d a p e s t . Önnek van igaza. Kiss János dr. «Hit-

tudományi Folyóirat»-a az én «Lessing: Bölcs Náthánja» 
című tanulmányommal indult meg 1890-ben. 

A. V e s z p r é m . Tudja Nagyságod, az a sok sajnálkozás 
már szinte megdöbbent. Részvétnek, barátságnak és jól eső 
odaadásnak a jele ugyan, az kétségtelen dolog; de valaha 
azt hallottam egy igen okos embertől : jobb lia irigykednek 
rád, mint ha sajnálkoznak fölötted. No, nagy sajnálkozásra 
nincs valami különös ok. 

M. Budapes t . Semmi újság nincs az ön tapasztalatában, 
ellenben egészen megszokott valami az, hogy, ha pap van a 
társaságban, rendesen vallási kérdésekre térnek át a beszél-
getők. S akkor rendesen bőséges alkalom van tanulmányozni — 
a tudatlanságot. Akárcsak az időjárásról, úgy érzi magát 
följogosítva mindenki a sokszor igen széles történeti, vagy 
bölcseleti ismereteket föltételező vallási kérdésekről szenlen-
ciázni, Ítélkezni, Ízlését fitogtatni és kárhoztatni. A legsimp-
lexebb analfabéta is tudósnak csap föl ilyenkor, előszedi a 
kávéházban gyűjtött bölcseségét és viszi a bassust, mig 
emberére nem akad, aki észrevéteti vele, hogy hiszen akkor 
kong legjobban a hordó, mikor üres. Csodálatos, de úgy van, 
liogy legtöbbnyire azoknak esik nehezükre a vallás, akik nem 
hordozzák a terhét és azoknak fői legjobban a fejük a nagy 
vallási tudománytól, akik azt se tudják, mi fán terem az. 
Stultorum infinitus est numerus. 

A S á r o s p a t a k i B e f o r m á t u s L a p o k n a k . Amit felelet-
képen Timonból idéznek, az egyszerűen mondvacsinált 
állíiás; tessék csak könyvében megnézni az önöktől idézett 
textust, nem találnak alatta forrást, melyre hivatkoznék. 
Különben Timon «meg nem szállott birtokairól» ajánlom 
művemben (Kritikai Tanulmányok 1904. 494 s k. 1.) az egész 
kérdés megvilágítását. Ha már oknyomozó történetírót keresnek 
arra nézve, hogy micsoda birtokból adományozta meg szent 
István az általa alapított püspökségeket és apátságokat, 
olvassák el Pauler Gyula «Magyar nemzeti történet az Árpád-
házi királyok alatt 1893. I. 40 s k. 1.» cimű művét, onnan 
alapos és részletes történeti fölvilágosítást kaphatnak. Más 
történetírókat is idézek «A magyar ka h. egyházi vagyon jogi 
jellege» cimű tanulmányomban. (Religio. 1908. 494. 1.) Tehát 
a jelen kérdésben Timon Ákosra hivatkozni épen nem 
«elegendő». 

TARTALOM: Pax hominibus. . . Maróthi- tói. — 
Szent Ágoston tana az emberi lélek eredetéről. II. (Vége.) 
W'éber Pál dr.-tól. — A Sinai-hegy autokephal egyháza. 
I. Slöhr Gézá tól. — A «Mint ha» bölcselete. VII. Trikál 
József dr.-tól. — Egyházi világkrónika. — y—/a-tól. — 
Irodalom. Dante-Babits : A pokol, x-töl. — Hudyma : 
Az élet problémája. — e—tői. — Fejér : Az erdélyi kath. 
Status igazgatótanácsának évi jelentése. II. (Nekünk 
nagyon tanulságos!) (Vége.) Dudek-tői. — Egy lapszer-
kesztő életéből. II. cMől. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Slephaneum nyomda r. 1. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28, 



LXXI. évfolyam. 39. szám. 1912. n o v e m b e r 24. 

R E L I G I O 
UDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI AHA 

Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

K 12- D U D E K J Á N O S dr. 
6* EGYETEMI TANÁR 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 27. 

A Szentháromság theophaniája Máténál : 
3> ]3~]7-

A közeledő Vízkereszt emlékeztet Krisztus ke-
resztelkedésére a Jordán vizében.1 A legrészletezőbb 
evangéliumi textus ezt igv adja elő. «Eljőve Jézus 
Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megke-
reszteltessék.. . Megkereszteltetvén pedig Jézus, azon-
nal feljőve a vízből; és ime megnyilának neki az 
egek, és látá az Isten lelkét galambképen lejőni 
és rászállani és ime szózat lőn mennyekből, mond-
ván : Ez az én szerelmes fiam, kiben nekem kedvem 
telik.» (Máté 3, 13—17.) 

Ugyanezt beszéli Márk 1, 9 - 1 1 és Lukács 3, 
21—2 rövidebben; de az utóbbi néhány kiegészítő 
körülményt is említ föl. így : Lőn pedig, mikor meg-
kereszteltetett az egész nép, Jézus is megkereszteltet-
vén és imádkozván, megnyílott az ég. Tehát nagyobb 
néptömeg jelenlétében folyt le a jelenet. Majd a le-
szálló Szentlelket így mutatja be: és leszálla a Szent-
lélek testi alakban, mint egy galamb ő rája (Luk. 3, 
21—2.). János evangelista nem beszéli el az eseményt, 
csak a Keresztelő János vallomását jegyzi föl róla, 
imigyen: Láttam a Lelket leszállani, mint egy ga-
lambot, mennyből, és rajta maradt. (1, 32.) 

E szerint az isteni jelenés a megkeresztelkedett 
nép előtt történt. Ugyan kifejezetten csak Jézusról 
és Jánosról olvassuk, hogy látták a galambképében 
leszálló Szentlelket. De tekintettel arra, hogy a testi 
alakban megjelenő Lélek az érzékelés tárgya, mint 
hasonlókép a mennyből jövő szózat is, mint hang-
jelenség; s tekintetbe vévén a jelenés célját, mely 
nem volt egyéb, mint Jézusnak — a Fiúnak, a «Verbum 
incarnatum»-nak — nyilvános pályája kezdetén az 
Atya részéről való első meghitelesítése a nép előtt : 
alig tévedünk, ha azt állítjuk, hogy az egész jelenvolt 
nép tanúja volt az égi jelenésnek.2 

Ez az így megállapított Jordán-parti esemény 
két szempontból érdekli a dogmatikust. Először tani 

1 Nyilvános működése kezdetén, hogy miért kívánt 
Krisztus részesedni János bűnbánati keresztségében, elmé-
sen fejtegeti Szent Tamás: Sum. Theol. P. III. q. 39. a. 1—8. 

3 Bisping : Erklär, des Evang. nach Matthäus. München. 
1867. 100. 1. 

szempontból. A Máté-féle idézett textus ugyanis 
egyike ama négy evangéliumi textusnak (Luk.: 1, 
35; Máté 3, 13—17; .Ián 1 4 - 1 6 . fej. és végül Máté 
28, 19, e tekintetben a legkifejezőbb : t. i. a keresz-
telési parancsot tartalmazó, melyet csaknem egy-
idejűleg följegyezve találunk a legelső tradicionális 
forrásban, a «Didaché» 7. fejezetében), amelyek az 
Istent háromszemélyűnek hirdetik, vagyis az első 
keresztény alapdogmát örökítik meg. És érdekli az 
esemény a dogmatikust spekulativ szempontból is, 
annak a földerítése miatt, hogy miként kelljen a 
háromszemélyű egy Isten, a tiszta szellemi, tehát 
érzékeink alá nem eső lény, emez itt elbeszélt lát-
hatóvá levését érteni, hogy az elbeszélés történeti 
hitelessége a dolog látszólagos lehetetlensége miatt 
kétségbe vonható ne legyen? 

Az első, t. i. tani szempontból a Máténál föl-
jegyzett jelenés az Újszövetség legnagyszerűbb theo-
phaniája (istenjelenése), mint Pohle nevezi,1 és, mint 
ilyen, szembeszökő bizonysága ama egyébként is 
kinyilatkoztatott igazságnak, hogy a természetében 
egy Isten három személyű. Kétségtelen ugyanis, hogy 
három külön isteni személy az, aki itt jelentkezik : 
a Jordán vizéből kilépő Krisztus, a galambképében 
rászálló Szentlélek és a Krisztust fiának nevező 
Atya. A személyi különbség köztük nyilvánvaló, 
aminélfogva őket egynek, vagyis egy személynek 
tekinteni, mint az unitárius fölfogás tartja, a textus 
ellen való tévedés volna. A kedves fiúnak nevezett 
Krisztusra és a tetszését nyilvánító Atyára nézve ez 
minden kétségen felül áll, hogy nem egy, hanem 
ketten vannak ők. A galambképében jelentkező és 
testi alakban megnyilatkozó Szentlélek, ki Krisztusra 
szállott és rajta maradt, szintén szembeszökően az 
Atyától és Fiűtól különböző valóság, kinek külön 
személyiségét az esetet említő evangélistáknál válta-
kozó nevek : Isten lelke (Máté), a Lélek (Márk), a 
Szentlélek (Luk.), a Lélek (János) is eléggé mutat-
j ák ; 2 de még inkább mutatja ezt a többi három, 
fönnebb említett s Háromságról tanúskodó textussal 
való összehasonlítása, ahol kifejezetten személyi tulaj-

1 Pohle : Dogmatik. 1908. I. 243. 1. 
2 Lebreton : Les origines du dogme de la Trinité. Paris. 

1910. 255. 1. 
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donságok tulajdonitlatnak neki,1 úgy hogy őt vala-
mely absolut isteni tulajdonsággal vagy egyszerűen 
az Isten működő erejével azonosítani egyáltalán nem 
lehet.2 

Egy nem jut a textusban határozott kifejezésre: 
a három külön isteni személy mellett az isteni 
lényeg egysége, a misztérium (a hittitok) magva, az egy 
természetben csak egy személyt képező emberit vég-
telenül meghaladó isteni substancia, mint ez pl. a 
keresztelési parancsban (Máté 28, 19) jelentkezik; de 
úgy hozta ezt magával az isteni személyeket kifelé 
nyilatkoztató jelenés természete, mely mögött az 
egységes isteni természet rejtve maradt. 

Tehát a Máté-féle textus, a tani teljességet tekintve, 
a többi hasonló tartalmú evangéliumi textussal való 
összehasonlításra, illetőleg kiegészítésre szorul, 
mint ez rendes eset a szerves egészet képező más 
evangéliumi tanoknál is, hogy kölcsönösen világos-
ságot vetnek egymásra. 

A jelen theophania eszerint határozott bizony-
sága az Isten háromszemélyűségének, mint evan-
géliumi tannak. 

Ami a másik szempontot, a kérdés spekulativ 
megvilágítását illeti, t. i. hogy hogyan lett láthatóvá 
és hallhatóvá Jordán partján a különben érzékeink alá 
nem eső tiszta szellemi lény, az Isten, az ő három 
személyében, e kérdéssel ebben az alakjában mái-
szent Tamás is foglalkozott és meg is felelt rá. 

Tudvalevőleg minden emberi ismeretünk, amivel 
rendelkezünk, ha látunk, ha hallunk valamit és azt 
tudomásul vesszük, az érzékelésből ered. Ezt a tételt 
nem kellett Lockénak vagy Herbert Spenzernek 
újonnan fölfedeznie, a régi iskola elve volt: nihil est 
in intellectu, quod prius non fiierit in sensu. Érzé-
keinkre kell hatnia a tárgynak, hogy érzéki képünk 
támadjon belőle, amelyről lelkileg elvonjuk a kép-
zetet, a képzetekből aztán fogalmakat alkotunk: 
ismerünk. 

Olyan tárgy, melyről, mint más természeti tár-
gyakról, érzéki képet nyerhetnénk, Isten nem lehet ; 
mert szellemi lény. Azonban, rátérve a Jordán-parti 
jelenségre, mondja szent T a m á s : 3 «Némelykor az 
érzéki képek az ember képzeletében isteni hatásra 
alakulnak, jobban kifejezvén az isteni dolgokat, 
mint azok az érzéki képek, melyeket természet szerint 
az érzékelhető tárgyakról nyerünk, mint ez az eset 
a prófétai látomásoknál és némelykor bizonyos 
érzéki tárgyak is alakulnak isteni hatásra vagy 
szavak is valami isteninek a kifejezésére, mint ahogy 
Krisztus keresztelésénél a Szentlélek volt látható 
galamb képében és az Atya szava hallatszott : Ez az 

1 Pl. Ján. 14, 16 mondja Jézus : És én kérem az Atyát 
és más Vigasztalót ad nektek, hogy örökké veletek maradjon, 
az igazság Lelkét. — Az igazságra tanítani valakit ugyancsak 
személyt jelölő tulajdonság. 

2 Scheeben : Dogmatik. 1873. I. 756. 1. 
» S. Thornae: Sum. Theol. P. I. q. 12. a. 13. 

én kedves fiam». S egy más helyen ennek folytán 
vitatja, hogy az a galamb, melyet a Jánostól meg-
keresztelt zsidók láttak, «verum animal», igazi 
galamb volt.1 

A jelen theophaniában tehát az ott levők való-
ságos galambot láttak és valóságos fizikai hangot 
hallottak; csakhogy az érzéki képet, rendes emberi 
ismereteink ezen alapelemét, melyet mi rendesen a 
galamb látásakor vagy beszéd hallásakor érzékeink 
útján a fizikai tárgyról nyerünk s ily módon veszünk 
róla tudomást, a jelen esetben, a közönség képze-
letében az érzékelhető fizikai tárgyak helyett az 
isteni hatás létesítette. Res cognitae sunt per species 
supernaturali ter communicatas. 

Eszerint az a Jordán-part i ismeret is, az a látás, az a 
hallás, melyről Máténál olvasunk, szintén érzékiképek 
útján jött létre; de azokat a képeket a képzeletbe az 
érzékelhető tárgyak helyett az Isten helyezte, Isten 
vetítette közvetetlenül. 

Természetfölötti renddel van ilt dolgunk, mely-
nek mások a törvényei, mint a bennünket körülvevő 
s általunk ismert természeti rendnek. 

Dudek. 

A Sinai-hegy autokephal egyháza. (n.> 
II. A kolostorpüspökség mai szervezete és tagoltsága. 

Tudvalevő dolog, hogy az egész görögkeleti 
egyház mai szervezetében és tagoltságában nem ké-
pez egy áttekinthető, kompakt egészet ; hanem ki-
sebb-nagyobb, úgy nevezett nemzetiségi és néprajzi 
felosztású egyházakra van tagolva, melyeknek ösz-
szesége a Konstantinápolyban székelő ökumeniai 
patriachatus joghatósága és felügyelete alá van ren-
delve. Ezen kisebb-nagyobb kiterjedésű egyházak 
jelenlegi száma meghaladja a tizenötöt. 

Felosztásukat véve figyelembe, a következőkép 
csoportosíthatnám nagyjában az egész keleti egyhá-
zat : legelőször a nagyobb joghatósággal biró négy 
patriarchatus említhető; ezek pedig a konstanti-
nápolyi, alexandriai, antiochiai és jeruzsálemi ; ezek 
után az orosz császárság és görög királyság állam-
egyházai, valamint a Cyprus szigeti, karlócai, Sinai 
hegyi püspöki, illetve érseki egyházak; a Eolgár, 
Szerb, Román, Montenegró királysági államegyházak 
és a Bukovina és dalmácia-i püspöki egyházak em-
lítendők.2 Ezen egyházak teljesen függetlenül fejtik 
ki hivatásukat s semmiféle összeköttetésben nem ál-
lanak egymással ; ők önmagukban egy zárt egészet 
képeznek. A byzanci patriarcha felügyeleti joga 
nagyon is szük korlátok között mozog, s ez is inkább 
csak egy képzelt jognak tekinthető. Ez leginkább 
csak arra szorítkozik, ha egy idegen, autokephal 
egyházban valami fölött vita keletkezik és a két fél, 
egymást kimagyarázva, egyezségre nem képes jutni, 

1 S. Thomae : Sum. Theol. P. III. q. 39. a. 7. 
2 K.Lübeck : Die christlichen Kirchen des Orients. Kemp-

ten. 1911. 
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úgy kívánságuk szerint (! !) az ő véleménye is ki-
kérendő s ez esetben meg nem fellebbezhető dön-
tése a mérvadó. 0 egyszersmind fel van hatalmazva 
arra is, hogy más egyházak számára külön encikli-
kákat is kiadhat, továbbá az összes görög egyházak 
képviselőjeként is szerepel a török portánál. A kü-
lönböző szertartásoknál használt olajat (pópov) is ő 
szenteli és küldi szét a többi egyháznak.1 

Valamennyi, előbb említett s önálló autonómiá-
val rendelkező és teljesen független egyházak között 
a legkisebb a Sinai hegyi. Ezen egyházat pedig azon 
ádáz és elkeseredett harc szülte, amely a XVI-ik 
század folyamán keletkezett azon alkalomkor, ami-
dőn Jeruzsálem és Alexandria patriarchái összevesz-
lek a felügyeleti jog felett. A püspökség pedig be-
látva e veszekedés veszedelmes voltát, régi traditi-
ókra hivatkozva, teljesen független püspökséggé ala-
kult át. Az egész harcnak tulajdonképeni megindí-
tója az alexandriai patriarcha volt, aki a jeruzsále-
minak addig gyakorolt jurisdictionalis jogát kétségbe 
vonva, azt minden erejével gyengíteni és lehetetlenné 
tenni iparkodott. Az utóbbi sem nézhette azonban 
soká tétlenül ezt az áskálódást s jogtalanságot, amely 
végre is elkeseredett vitát és formális harcot ered-
ményezett. Sok huza-vona és a hivatalos tekintély 
teljes súlyának latbavetésével 1575-ben a konstanti-
nápolyi zsinat a Sinai püspökséget érseki rangra 
emelve, teljesen függetlenítette a többitől (autokephal) 
és egyszer s mindenkorra a jeruzsálemi patriarchát 
nevezte meg, mint olyant, aki a jövendő Sinai ér-
sekeket is érvényesen felszentelheti. Ezen százados 
határozatot respektálva, az 1782-iki byzanci zsinat 
újból megerősítette Jeruzsálem patriarchájának kre-
áló jogát.2 

Az egész hosszadalmas harc által megérlelődött 
gyümölcsök kétségkívül a szent Katalin kolostorban 
lakó érseknek ölébe hullottak anélkül, hogy csak 
sejtette is volna; mert a mondottak szerint, a je ru-
zsálemi és alexandriai patriarchákkal majdnem egyen-
rangusítva, territóriuma egy kis, független egyházzá 
alakult át.3 Hogy pedig az autokephal egyház vezető-
jének tekintélye a középkor óta sem változott, leg-
jobban igazolja ama körülmény, hogy még jelenleg 
is az egész görög-orthodox hierarchiában a Sinai 
érsek a nyolcadik a rangsorban.4 

A nevezett keleti egyházfejedelem rendes kö-
rülmények között nem lakik a Sinai-hegyi Szent 

1 V. ö. Lübeck id. m. 57. old. 
2 V. ö. K. Beth : Die orientalische Christenheit der Mittel-

nieerländer. Berlin. 1902. 91. old. Silbernagel-Schnitzer: 
Verfassung und gegenwartiger Bestand sämtlicher Kirchen 
des Orients. 2. kiad. Regensburg. 1904. 26. old. 

3 F. Kattenbusch : Lehrbuch der vergleichenden Konfes-
sionskunde. — Freiburg 1892, I. köt. «Die orthodoxe anato-
liche Kirche» cimü fejezet 172. old. a Sinai kolostort, csak 
egy autokephal «kolostornak» mondja, holott, mint láttuk, 
nem az. 

4 Silbernagel—Schnitzer, id. m. 270. old. 

Katalin kolostorban, hanem Kairóban, ahol szá-
mára már régebben is egy kényelmes kolostorféle 
palota állt rendelkezésre. Udvari papjait pedig rend-
szerint öregebb, jómagaviseletű, akadémiai művelt-
séggel rendelkező Szent Katalin kolostorbeli szerzetes-
papok közül választja, akik a kolostornak külső 
uradalmait és birtokait már előbb kezelték az egész 
konvent teljes megelégedésére. Megjegyzendő, hogy 
a kolostor meglehetős gazdag földi javakban. Egyrészt 
a kolostornak elhagyatott környezete s a mindennapi 
élet forgalmától való távoli fekvése, másrészt pedig 
ezen helynek sok évszázadon át kiforrott szentségi 
hire, gazdag mondaköre, rendkívül becses ereklye-
és könyvgyűjteményei s a rendtagoknak sok századon 
át hiven megőrzött, basilita eredetű szigorú regulája 
nemcsak a szűkebb és állandó környezetet, hanem 
az egész görögkeleti egyházat s ennek hiveit nyerte 
meg, akik vállvetve iparkodtak a kolostor lakóinak 
minden kívánságát teljesíteni. így keletkeztek s 
fejlődtek lassanként azok a roppant kiterjedésű ingat-
lanok, amelyekkel a Szent Katalin kolostor lakói 
már jórégen rendelkeznek. Mivel nem egy tagban s 
nem egy helyen fekszenek a birtokok, azért a könnyebb 
kezelhetőség szempontjából kisebb birtokokra, azaz 
«metokion»-okra osztattak szét. Ezek a Sinai Szenl 
Katalin kolostorhoz tartozó birtokrészek a keleti egy-
ház majdnem valamennyi helyén képviselve vannak. 
A Szent Katalin kolostorhoz tartozó metokionokat 
találhatni Kairóban, Konstantinápolyban, Kiewben, 
Tillisben, Raithben (Tur), ahol egyesével fordulnak 
elő; Cyprus szigeten azonban mindjár t négyet; Kala -
matában, Peloponnesus szigetén, kettőt; Kaneában, 
Hagioi Apostoloiban egyet; Herakleionban kettőt; 
mind a három előbb említett város Kréta szigetén 
van ; az epirusi Janinában egyet, Zaute szigetén kettőt ; 
a syriai Tripolisban egyet; s végül egyet találhatni 
Triccalában, Thessaliában. Az egészben tizenhárom 
metokion tartozik a Sinai kolostorhoz, amelynek 
mindegyikét egy külön e célra kinevezett Szent 
Katalin konventi szerzetespap kezeli; ezek közül 
kivételt csak a thessalia-i Triccalában levő képez, 
ezt a birtokot a dusiko-i kolostor igumenje, elöl-
járója (̂YOÙHEVOÇ), kezeli.1 

Az egész kolostor-püspökség kormányzójának 
oldala mellett még egy tanácsosokból «iepà aùvaljiç» 
álló testület is áll. Ez a testület pedig a Szent Katalin 
kolostor legelőkelőbb szerzetestagjainak sorából kerül 
ki, amely testület állandóan ott is székel. E testület 
tagjai közül az egyik a kolostori érseknek vikáriusa 
is egyúttal. Az egész tanácsnak egy teljhatalmú 
képviselője Kairóban lakik, az ottani érseki palotában. 
A tanács és érsek közt, illetve érsek és Szent Kalalin 
kolostor közt fennálló viszony az új érsek kineve-
zésekor mindenkor újból kőrvonaloztatik. A legutóbb, 
1904. május 4-én megtartott választás alkalmával, 

i V. ö. Échos d'Orient 1904. VII. 309. 
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amidőn az addigi, Porphyrios Logothenes nevű, görög-
keleti archimandritát, aki addig a párisi Rue Bizet-i 
templom plébánosa volt, mint érseket megválasztották, 
a kolostortanács a következő határozatokat hozta i1 

1. Az érsek minden erejével és tekintélyével kötelezi 
magát, hogy a Szent Katalin kolostor függetlenségét 
s önállóságát teljes mértékben megóvja, annak ingatlan 
javait hűségesen kezeli és i rányí t ja ; a meglevő 
szerzetesi regulák, szokások és jóerkölcsök teljes 
épségbentartása mellett. 

2. Az érsek respektálva az eddigi százados 
kolostori szokásokat, a jövőben is igyekszik azoknak 
érvényt szerezni, különösen a húsételtől való állandó 
tartózkodás által. 

3. Semmi néven nevezendő kiváltságokat nem 
engedélyez, személy és személy közt nem tesz kivételt 
az itteni és más országból jött szerzetes között, és 
semmiféle idegen személy beavatkozását nem tűri el. 

4. Hogy a jelenlegi érsek reábízott hivatalának 
kötelmeit pontosabban teljesíthesse és a kolostor 
anyagi dolgait könnyebben intézhesse el, az év nyári 
hónapjait a Sinai hegyen köteles eltölteni, a telet 
ellenben Raithu-ban (Tur, a Vöröstenger part ján 
levő kikötőváros), vagy Egyptomban töltheti el. Ha 
a kolostor érdeke úgy kívánja, hogy az érseknek 
Egyptom határain túl is kell mennie, úgy ezt az utat 
csak a tanács előzetes engedélyével teheti meg, amely 
az út fontosságát és a rendelkezésre bocsátandó úti-
költséget megszabja. 

5. Az érseknek sohasem szabad a tanács véle-
ményének kikérése előtt valami fölött döntenie. Minden 
egyes irás és magánlevél, amely a kolostort elhagyja, 
úgy az érsek, valamint a tanács láttamozásával kell, 
hogy birjon. Viszont minden beérkező iratot az érsek 
és a tanács előtt kell felbontani és elolvasni. A Szent 
Katalin kolostorban az érsek a megválasztott taná-
csosokkal érintkezik hivatalos ügyekben, míg kairói 
rezidenciájában való időzése alatt, az ott levő helyet-
tesével tárgyal rendi ügyekben. Csak azon iratok 
tartalma bír érvénnyel, amelyeken az érsek és a tanács, 
vagy az érsek és a kairói helyettes záradékolása 
látható. Csak sürgős esetekben szabad a kairói 
helyettesnek illetve képviselőnek szabadon eljárni ; 
ha csak szerét teheti, terjessze azonban fel előzőleg 
intézkedéseit vélemén37ezés végett a Sinai-hegyi 
tanácshoz. 

6. Ha az érsek egy szerzetesnek ezt vagy amazt 
a hivatalt át akar ja adni, vagy pedig kisebb-nagyobb 
méltósággal akarja kitüntetni, a rendelkezésére álló 
tanács előzetes beleegyezése nélkül ezt nem teheti. 

7. Kötelessége különben az érseknek a szerze-
tesekre szigorúan ügyelni, hogy azok a százados regu-
lákat hűségesen betartsák, a szokásos zárdai ájta-
tossságokon pedig személyesen tartozik résztvenni. 

8. Az érsek és a tanácsol képező szerzetesek 

kölcsönösen tiszteljék és szeressék egymást, hogy 
ezáltal is mintegy példát statuálva, követőleg hasson 
az az alsóbb rendtagokra. 

9. A kolostor bevételeiről és kiadásairól pontos 
számadás vezettessék, melyet félévenkint, vagyévenkint 
a tanács felülvizsgálni tartozik. Ennek helyességéről 
pedig mindkét fél szavatolni tartozik. A pénztári 
kulcsok vagy magánál az érseknél, vagy pedig egy 
általa, a tanácstagok közül külön e célra kinevezett 
pénztárnoknál őriztetnek. 

10. Ezen, imént felsorolt, a mai kor követelmé-
nyeinek teljesen megfelelő pontok alatt körvonalozott 
határozatok szentesített törvény erejével birnak. 
De hogy az imént mondottak még szorosabban az 
érvény jellegével bírjanak, úgy a jelenlegi érseknek, 
valamint a kinevezett tanács minden egyes tagjának 
sajátkezű aláírásával is láttassanak el. 

Ha az előbb említett szabályzat pontjait figye-
lemmel átolvassuk, csakhamar arra a meggyőződésre 
juthatunk, hogy a Sinai érseknek keze, a szabad 
joggyakorlást illetőleg, ugyancsak meg van kötve. 
Őneki mindenben a tanács utasítása szerint kell 
eljárnia. Ezen utasításokkal az érsek egy állandó 
társkormányzó testületet kapott segítő társul, amely, 
ha jónak látja, a legjobb terveket is leszavazhatja, 
ha egy kis személyeskedés vezeti. A büszke és nem 
mindennapos «a Sinai-hegy autokephal egyháza» 
cím és név ellenére, alig jelent az valami rendkívülit, 
mert az igazán fontos és életbevágó dolgok úgyis az 
érsek személyétől erednek s ezeket a szűkebb tanács 
minden további megfontolás nélkül vakon elfogadja. 

Ezen intézkedések révén azonban az egész keleti 
egyház árnyoldalai és kicsinykedései igen könnyen 
észrevehetők, mert a Kelet szerzetesei között az 
uralomvágy az egyes szerzetes fők nagy egyházi 
hatalmából könnyen megérthető. Az egész, föntebb 
említett határozat nem egyéb, mint ama hiper-
konzervatív szellemnek terméke, amely az egész 
görögkeleti egyház hierarchikus szervezetét különösen 
jellemzi és amely görcsösen ragaszkodva a mult 
hagyományaihoz, minden célszerű változás ellen 
szigorúan elzárkózik az egész vonalon. 

Ezek után lássuk, hogy történik a Sinai érsek 
választása. A szigorúan vett választók első sorban a 
tanács tagjai, másodsorban pedig az egyes kívül 
fekvő metokia-k vezetői.1 Az egész választási aktus 
az ősrégi Szent Katalin-kolostorban történik, az ered-
ményt pedig rögtön tudatják a Konstantinápolyban 
székelő portával. Ha az uralkodó szultán a válasz-
tottat Írásban elismeri, csak ezután foganatosítható 
az ő ünnepélyes fölszentelése, amely mindig Jeru-
zsálemben kell, hogy végbe menjen. Régebben az 
új érsek egy külön e célra szánt kapun tartotta 
fényes bevonulását a Szent Katalin-kolostorba. Ma-
napság azonban különböző politikai és egyházi okok-

1 Échos d'Orient 1905. VIII. 182. i Échos d'Orient 1904. VII. 309. 
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ból elmarad az ünnepélyes bevonulás. Politikai és 
egyházi okokat említenek a kolostor évkönyvei, 
de az igazság mást mond. Erre később még rá 
togunk térni. Az a kapu, amelyen 1722-ben utoljára 
vonult be az újonnan megválasztott érsek, ezen idő-
től kezdve be van falazva. A már említett Dschebe-
liyéh és Tuűrah törzseknek sejkjei ezen alkalmakkor 
az egész törzs férfiaival együtt, mint a nevezett ko-
lostor százados született hűbéresei (Gháfir), ünnepé-
lyesen kisérhették az ú j érseket a kolostorba. Ragasz-
kodásuk és hódolatuk eme kifejezéseért jutalmul 
valamennyi törzs tagjai különböző ruhadarabokat 
kaptak. Ezen alkalmakkor a rendes kiadások20—30.000 
frankra rúgtak. Hogy ezen kiadásokat némileg redu-
kálják, a későbbi új érsekek lemondtak a Sinai-hegyi 
ünnepélyes bevonulásról. Tartózkodási helyül pedig 
Kairót szemelték ki. Csak inkognitóban látogatja meg 
évenkint a jelenlegi érsek a Sinai-hegyi kolostort, 
hogy ott egy pár napot töltve, a fennálló szabályzat-
nak pro forma eleget tegyen. Az összes újabbkori 
érsekek közül csak Kallistratos (1867—1885) lett ki-
vételt, aki állandóan a Szent Katalin-kolostorban 
lakott.1 

A «Sinai hegyen létező autokephal egyház érsek»-
ének mindezek ellenére nem igen kínálkozik vajmi 
gazdag és kimerítő működési kör. A világ minden-
napi zajától és a létért való küzdelem színpadától 
ugyancsak távol eső Szent Katalin-kolostor kormány-
zása nem sok gondot és fáradságot okoz az érsek-
nek. így tehát egész hivatali tevékenysége nagyon is 
kisszerű és semmitmondó tétlenségre redukálódik. 
Legfőbb hivatali munkája nem áll egyébből, mint 
ajánlólevelek és iratok kiállításából, az idegen nem-
zetiségű konzulátusok ajánlólevelei alapján, amelyek 
leginkább a kolostor vikáriusához vannak cimezve 
és amelyekben a kora tavaszkor és késő őszkor oda-
utazó idegeneknek a kolostori könyvtár, templom és 
nevezetesebb helyiségek megtekintésére az engedélyt 
megadj a.2 Meddig fog még ez a külön, szeparált auto-
nómiával rendelkező egyház, illetve érsek-püspökség 
fönnmaiadni ? 

A jeruzsálemi schizmatikus görögkeletiek elismerik 
ugyan az autokephaliát, de csak theoretikusan, a 
prakt ikumban azonban már jórégen az egész püs-
pökséget Palestinához tartozónak tekintik. Legújab-
ban azonban a mindenható szent (?) Oroszország is 
beleártja magát ennek függetlenségébe a moszkvai 
szent szinodus kontárkodásai által. Manapság nem-
csak az egész Szentföldet iparkodik egyházi já rma 
alá terelni, hanem még betetőzésül különféle képzelt 
politikai jogokat is kezd magának vindikálni.3 A ta-

1 V. ö. Meistermann id. m. 123. otd. 
2 V. ö. Bädecker: Palästina und Syrien. 160. old. 
3 V. ö. Lübeck id. m. 190. old. — A. Palmieri : La chiesa 

russa. Florenz 1908. 397—540. old. — A. Leroy-Beaulieu : 
L'empire des Tsars et les Russes. 3. kiad. Paris 1898. III. 
642. és köv. old. — C. Charon : Le quinzième centennaire de 

pintalos orosz egyház eleinte mindenféle drága és 
becses ajándékokkal halmozta el azon kolostort, 
amelyet lassanként hatalmába igyekszik kaparintani. 
Ezen szemfüles eljárása folytán manapság már rend-
kívül sok ilyen orosz eredetű kegyajándék látható a 
Sinai-hegyi kolostor kincstárában.1 Meg kell azonban 
vallanunk, hogy az egész hódítási mozgalmat rend-
kívül ügyesen intézi, úgyannyira, liogy a keleti egy-
ház szokásaiban ugyancsak jár tas egyénnek kell 
annak lennie, aki ezen roppantul szövevényes, mesz-
szire kiható egyházpolitikai érdekszálakat a Szentföld 
görögkeleti egyházának testén fölismeri.2 

Alexandriában és Antiochiában ezen orosz ere-
detű egyházpolitikai mozgalom már teljesen sikerült 
is.3 A jelek legalább azt mutatják, hogy a mind-
inkább hódító politikát folytató orosz államegyház 
szép lassan magába szívja a független, teljesen sza-
bad autonómiával rendelkező szentföldi püspökségek 
legnagyobb részét. Különösen jól láthatók ezek az 
aspirációk a Sinai-hegyi Szent Katalin-kolostor irat-
tárában levő hivatalos aktákon ; az orosz eredetűek 
évről-évre rohamosan szaporodnak. 

A jövő majd beigazolja, hogy jelenlegi állításom 
nem légből kapott. Stöhr Géza. 

A «Mint ha» bölcselete. (vm.) 
Ebben az előzményben kell tehát valaminek 

rejlenie, ami az új dolognak keletkezését bensőleg 
és szükségkép kikényszeríti. És ennek a benső kap-
csolatnak alapján értelmünk az előzményt oknak, a 
következményt pedig okozatnak nevezi. 

Mert mibe helyezzük, ha nem az előzménybe, a 
változás okát ? Talán az idő viszonyába ? Az idő maga 
nem lehet az az ok, amiért A jelenségre B bekövet-
kezzék. Tehát A benső mivoltában kell lennie B 
jelenség okának. Ha valaki ezt tagadná, akkor a 
véletlenhez kellene folyamodnia és azt mondania, 
minden egymásután a jelenségek világában a vélet-
len műve. De akkor le kellene mondania a termé-
szeti törvények állandóságáról, össze kellene dőlnie 
a mechanikának és fizikának s általában minden 
emberi számításnak. 

Az okság kategóriájának tehát van alapja a 
tapasztalati világban. Az nem pusztán az ész csápja 
vagy hálója, amellyel a szétfolyó és rendszertelen 
érzetfolyamatokat összegyűjti és elrendezi. Nem va-

S. Jean Chrysostome. Rome, 1909. 244. old. — E. Smirnoff: 
A short history and present position of Russian orthodox 
Missions. London, 1906. Továbbá kitűnő adatok találhatók a 
mindinkább terjeszkedő orosz egyházra vonatkozólag az 
Échos d'Orient III. 1900. évf. 108., 118., 177. ; IV. köt. 1901. évf. 
202., 275.; V. köt. 1902. évf. 248., 392.; VII. köt. 1904. évf. 112., 
171., 231., 306.; VIII. köt. 1905. évf. 138. oldalain. 

1 V. ö. Meistermann id. m. 130. old. 
2 V. ö. Prinz Max Herzog zu Sachsen : Vorlesungen über 

die orientalische Kirchenfrage. Freiburg i. Sch. 1907. 165. old. 
3 V. ö. Betha i. m. 43. old. 
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lami edény, amelyet az alaktalan viszonyokra rányom, 
hogy azok az ész számára alakot öltsenek. Mi nem 
vagyunk ebben az értelemben sem fazekasok, sem 
szakácsok; nem adunk a világnak oly alakot, amely-
lyel az nem bir. A dolgoknak van benső ésszerű-
ségük, alakjuk, amint a mi értelmünknek is van 
megfelelő kiképzése. Aki a dolgokba az ésszerűsé-
get besugározta, az ruházta föl a mi elménket is a 
dolgokhoz hozzá simuló lelki meglátó és megfogó 
készséggel is. 

De ha a világban valóban van okság, akkor van 
célszerűség. A fejlődéstan üres szószátyárkodás, ha 
kizárja a fejlődésnek célbaszökését. Minden, ami 
kifejlik, valamivé fejlik ki, valami felé törekszik. Az 
értelem célszerűsége az igazság felé tör ; a dolgok 
célszerűsége pedig valaminek szabályszerű megvaló-
sulása után törekszik. Ha valaki ezt tagadná, akkor 
célnélküli célszerű cselekvést kellene elfogadnia. Akkor 
megint a véletlenhez kellene fordulnia, hogy a dol-
gok és a világ célszerűségét megmagyarázza. De a 
véletlen nem magyarázat! A véletlen üres szó, ame-
lyet akkor alkalmazunk, ha valamit megmagyarázni 
még képtelenek vagyunk. 

És mi Vaihinger, Hume és a többi bölcselő taga-
dásának oka? Megint csak a monizmus, az egyelvű-
ség. Aki a világot csak egy elvből, egy forrásból 
akarja megmagyarázni, annak a szemét mindig be 
kell hunynia a nagy tények előtt és vagy tagadni 
fogja a nyilvánvaló valóságot, vagy fölfüggeszti véle-
ményét. Hát bizony 1880. óta sok idő folyt el és az 
anyagelvű Du Bois Reymond hét talánya még ma 
is talány az anyagelvű előtt. Talány az anyag és az 
erő ; a mozgás megindulása ; az élet eredete ; a világ 
célszerűsége ; az érzet; a magasabbrendű gondolko-
dás; az akarat. Talány szóval az első ok, az okok 
sorozata és az okok célszerűsége. Mechanizmussal 
semmire sem mennek, a másik elvet pedig nem 
fogadják el és így egyszerűen tagadják, hogy létezik 
első ok, okok sorozata, célszerűség és végső cél az 
idők teljén ! 

Minden további ismeretelméleti tévedés is az 
egyelvűségben gyökeredzik. A lelki élet forrásától, a 
lélektől, elszakítva, természetesen csakis a tapasz-
talat mezején mozoghat és mihelyt a tapasztalaton 
túllép, csak fikciókat termelhet. Viszont, lia a lélek 
önálló jelentőséggel bir, akkor ezek a fikciók a lélek 
realitásaivá, a lélek valóságos tényeivé válnak, ame-
lyeket a világra szerencsésen alkalmazhat és a világ 
gazdagságát, szépségét fölmérheti. Akkor a számok, 
a matematikai fogalmak többé már nem fikciók, 
hanem a lélek valóságos értékei. Akkor az okság 
és célszerűség törzsfogalmai a Végtelen fogalmához 
is eljuttatnak, akinek vetülete e világ a maga szá-
mos és pompás tulajdonságával. 

A lelki élet élettani magyarázata tehát nem 
képes a megismerés kérdését megoldani. Ingoványos 
és süppedékes talajra visz; nem is nyújt szélesebb 

látómezőt ; kételkedéssel és lehetetlenségekkel tölt el. 
Új beszédmódhoz kell fordulnia. De bizony a «termé-
keny tévedések»,«veszedelmesigazságok», «terméketlen 
igazságok» logikai és erkölcsi képtelenségek. Vagy: 
«a gondolkodás szabályos tévedés», «az ember csak 
tévedés útján tanul meg gondolkodni», «az igazság 
a legcélszerűbb tévedés» és sok egyéb más para-
doxon csak azért keltek szárnyra, mert a legellen-
tétesebb elemeket, az anyagot és a szellemet azonos-
ságba foglalta. Ha a szellem anyag, akkor az igazság 
valóban tévedés; a járás valóban esés; a gondolko-
dás valóban öncsalódás. Ám ép a végső következte-
tések utalnak a helytelen eredetre. Az élettani világ-
nézet csődbe juttat ja az ember szellemét. 

Természettudományos fikciók. 

A természettudományos fikciók főleg : az anyag, 
az erő, az a tom; a magában való dolog (Ding an 
sich). Mi ezekkel a fogalmakkal állítólag úgy dolgo-
zunk, mintha azokat ismernők, pedig tényleg nem 
ismerjük. Ép azért összes Ítéleteink, állításaink, ame-
lyeket róluk elmondunk, tévedések. 

Ha tehát nem tudjuk, mi az anyag, mi az erő, 
azt sem tudhatjuk, mi az atom és mi a dolgok 
magja? Mi egyáltalán semmiről tiszta képet nem 
alkothatunk, semmit fogalmakkal föl nem mérhe-
tünk. Összes tudásunk alapnélküli, mert hisz a való-
ság alapja kisiklik megismerő tehetségünk alól. 

Ezen szemléleti módnak a bölcselettörténelem-
ben nagy múlt ja van. Már a középkorban beszéltek 
arról, vájjon mi a dolgokat per essenliam meg-
ismerhetiük-e, vagy sem. Már akkor a bölcse-
lők lelke előtt lebegett valami materia príma, sőt 
primo prima, amely minden létnek tárgyi alapja, 
feneke. Meg voltak arról győződve, hogy az alak 
nélküli anyagot (materia primo prima) ép azért, 
mert semmi ésszerűség még nincs benne, nem lehet 
megismerni. A mi gondolkodásunk tárgyát az az 
anyag képezi, amelynek már van alakja, vannak 
belső tulajdonságai és vannak külső megnyilvánu-
lásai, amelyek a keletkezés és kimúlás világában 
szemünkbe ötlenek. Ezeket a jelenségeket, dolgokal 
mi megismerhetjük. 

A modern bölcseletben Rerkeley új utakra tért. 
Figyelmét az ismeret keletkezésére fordította és azt 
kérdezte önmagától, mikép lépnek a dolgok tuda-
tunkba? És úgy látta, hogy ismereteink tárgyai az 
érzetek révén változnak fogalmakká, hogy a lelki 
világban érzetek, pld. az asztal, a fal stb. érzete helyette-
sítik a tárgyat. Tehát gondolkodásunk számára az 
egyedüli anyag az érzetek világa. A lét maga egész 
gazdagságában csupán érzeteim közvetítése révén jön 
öntudatomba. Mi van az érzet mögött és milyen az, 
azt nem lehet tudni. Esse percipi. Az egyedüli kon-
krét valóság az érzet. De ez az érzet az én érze-
tem. Tehát csak magamról és érzeteimről van egye-
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dűli tudásom. Csak önmagamról mondhatom, hogy 
létezek. Másról nem. Ez a solipsismus! 

Kant más alakban újította föl e tant. 0 is tagadta, 
hogy mi magukat a dolgokat megismerhetjük. Csak 
más szempontból. O a szemlélet és az ész kategó-
riáinak rótta föl, hogy mi a dolgokat önmagukban 
meg nem ismerhetjük. 

Vaihinger is e nézeten van. A kategóriák fik-
ciók, eszünk hamis eszközökkel nyul a valósághoz, 
tehát azt meg nem ismerhetjük. Nem tudhatjuk, 
mi az anyag, mi az erő, mi a dolog önmagában? 
Számunkra csak az érzetek változhatatlan együtt-
léte vagy egymásutánja van adva. De ki mondhatná 
meg, mi rejlik a színfalak, vagy mondjuk, az érzet-
falak mögött? 

A megismerésnek tagadhatatlanul megvannak 
a maga határai. Du Bois-Reymondnak igazat adunk, 
hogy az anyag és az erő benső mivoltukban, lénye-
gükben a megismerés^számára transcendens. Igaz* 
hogy azóta az anyag szerkezetébe mélyebb pillantást 
vethetünk; igaz, hogy a különféle sugarak, az ura-
nium, a helium stb. fölfedezése óta egyre jobban 
közeledünk a lét fenekéhez ; de föltéve, hogy való-
ban el is értük már azt, az az utolsó sugár, az utolsó 
elem mégis ismeretlen marad, mert azt nem mi 
teremtettük. Tehát X mindig marad a megismerés-
ben. De hiszen bármily kívánatos is a valóság tit-
kainak fölfedezése, mégis gondolat- és akaratvilá-
gunk számára nem az az utolsó, a fontos. Mióta a 
létezők gazdag birodalmában élünk, amelyet látni, 
hallani, megfogni akarunk. A természet szinei, vi-
rágai, jelenségei ; a társadalom alakulásai, egyedei, 
szervei szóval nem az az utolsó, az az X a lényeges 
ismeretünk és cselekvésünk számára, hanem az, ami 
azon az ősalapon nyugszik és rajta kivirágzik. Ha 
egy városba megyünk, nem az épületek alapfalai, 
nem a csatornázás stb. érdekelnek, hanem az, ami 
a felszínen túl van. Vannak ugyan olyanok is, akik 
azt vizsgálják és tanulmányozzák, ami a föld alatt 
van és működik; vannak fizikusok és kémikusok, 
akik a lét alapjait is felkutatják, de a szellemi élet 
történelme is azt mutatja, hogy évezredekkel ezelőtt, 
mikor még nem volt fizika és kémia, magas szellemi 
és gazdasági életre tett szert az ember ; hogy azon X 
nélkül is mélyen betekintett a szellemi és a termé-
szeti világba. 

Más kérdés azonban az, megismerjük-e hát leg-
alább azt a világot, ami minket környékez? Kilép-
hetünk-e mi alanyiságunk köréből és látunk-e mást 
is, mint a mi érzeteinket ? Ha nem tudhatom, mi az 
anyag és mi az erő, bepillanthatok-e legalább a 
dolgok belsejébe, a Ding an sich-be és hogyan ? 

A dolog, amint önmagában létezik, más, mint 
Kant- vagy Berkeley-féle «jelenség». Az utóbbi csak 
a tudatban létezik és a tudaton kívül nincs való 
létezése. Az előbbi azonban valóban van akkor is, 
ha azt észre nem vesszük. Létezik mint dolog, bizo-

nyos tulajdonságokkal, bizonyos hatásokkal, amelyek 
a tapasztalat körébe esnek és életünkre, valamint 
egyéb lények életére is jelentőséggel birnak. Van 
fizikájuk, van kémiájuk és e két szempontból az 
ember tapasztalathatárait nem lépik túl ; van azon-
ban metafizikájuk is és e szempontból már rejtélyek 
előtt állunk. 

De ha a dolgok metafizikája kisiklik is értel-
münk és fogalomalkotásunk köréből, a megismerés 
számára még mindig nagy terület a dolgok fizikája, 
kémiája, szóval szerkezete; hiszen voltakép nem a 
metafizikai alap alkotja a tapasztalati világ külön-
böző egyedeit; a metafizikai alap csak az a valami, 
amiből minden lehet. Ez a fazekas agyagja. A fizika, 
az alaköltés, a fölépítés egyéniesiti az ősalapot s az 
alkot belőle ásvány-, növény-, állatvilágot és mind-
azt, ami e három általános fogalom alá mint faj és 
egyed tartozik. 

Nem tagadom, ezen értelmezés a dolog önmagá-
ban való létét máskép magyarázza, mint a régi fel-
fogás. Azelőtt ugyanis «Ding an sich» alatt a dolgok 
metafizikai mivoltára gondoltak ; én azonban a fizikai, 
illetve kémiai összetételre és arra a benső szerke-
zetre irányítom a figyelmet, amely minden dolgol 
ama metafizikai ősalapból azzá teszi, ami. Így azután 
a dolgok benső természete elképzelhető és elgondol-
ható és valóban a tapasztalati kutatás alá eső. Az a dolog 
már nem «transcendens», hanem «immanens;» a 
tapasztalat korlátain innen van és nem túl. Az induc-
tio, a deductio és a hipotézis jelentőségét Vaihinger 
nem tagadta; tehát a mi «Ding an sich»-ünk alá 
van vetve e három tapasztalati és módszertani kuta-
tásnak. 

Ezen nézőpontot azonban egy másik ellenvetés 
is támadja, amely az érzetek és képzetek elemzésére 
fordítja a figyelmet és azt kérdezi, mikép ju tunk mi 
egyáltalán a dolgok fölismeréséhez ? Ez a nézőpont 
látja, hogy minden megismerés bizonyos ideginge-
reken nyugszik, ez ingerek az agyhoz ju tnak és olt 
ezek a rezgési folyamatok tudatállapotokká válnak. 
Lehetnek-e az így létrejött tudatállapotok a dolgok 
benső mivoltának kifejezői ? 

A felelet erre a következő: Vaihinger is említi, 
hogy számunkra az érzetek bizonyos változhatatlan 
együttléte, illetve egymásutánja adva van. Ha a tojás 
alakját különféle helyzetben, vagy a cukor izét külön-
féle alkalmakkor megfigyelem, azok bizonyos változ-
hatatlan érzetkapcsolatot vagy érzetegymásutánt, a 
jelenségeknek szabályos összefüggését mutatják. Ezek-
kel az állandó elemekkel szemben vannak a változó 
tulajdonságok. De a jelenségeknek ezt a törvényszerű 
összefüggését, a dolgoknak állandó tulajdonságait 
úgy tekinthetjük, mint azok benső mivoltát. Ezek füg-
getlenek a mi észrevevésünktől, ezek velünk szemben 
mindig mint önálló, önmagukban létező valóságok 
jelennek meg. Azt mondják, hogy a dolgoknak nincs 
sziniik ; a szín a mi szemünk benső berendezésének 
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eredménye. A szin mint jelenség függ tőlem, de függ 
a tárgytól is, amely a fénykévének bizonyos szálait 
elnyeli, a többieket pedig visszaveri. Tagadha-
tatlan, hogy a dolognak is megvan az a tulajdon-
sága és állandó természete, amelynél fogva bizonyos 
fényelemeket elutasít, másokat meg elnyel. Ez tehát 
valóságos és tárgyi törvényszerűség. Mi az ilyen ter-
mészetű dolgokat összegyűjtjük, és benső törvény-
szerűségüket nyilvántartjuk. És tudjuk, hogy akár 
létezünk, akár nem, azok a dolgok magukbanvéve 
összes sajátságaikkal együtt léteznek. 

És ez a fölfogás nemcsak az alakra, a szinre, 
hanem minden egyéb tulajdonságra is vonatkozik, 
ami érzékeink alá esik. Ha már most ezeket a saját-
ságokat összegezzük, azok együttvéve adják a dol-
got, úgy, amint az akkor is létezik, ha az tapaszta-
latunk, észrevételünk alá nem esik. 

Ne gondoljuk, hogy ez csekélység. A minden-
napi tapasztalat, a természettudomány, a fizika, a 
kémia egyre jobban kitágítja és egyre sűrűbbre szövi 
az ilyen észrevételeken nyugvó törvények és törvény-
szerűségek szövetét. A dolognak minden egyes ké-
miai és fizikai sajátsága egy-egy törvénye a bizonyos 
föltételek között megnyilvánuló jelenségnek. Minden 
egyes sajátság tehát a dolognak benső mivoltához 
tartozik, úgy, amint az önmagában véve létezik. Min-
den egyes sajátság tehát a dolog benső természetéről 
ad számot. 

A dolgok mivoltát tehát a törvényszerűségeikből 
építjük föl. Mennél több tapasztalatot, mennél több 
összefüggést és mennél több törvényszerűséget gyűj-
tünk a világ mibenlétéről, annál bővebb, gazdagabb 
és alaposabb ismeretre teszünk szert. Az állandó és 
a szilárd dolgok képzete tehát nem képzeleti csaló-
dás. Hume és Vaihinger ebben tévednek. Vannak 
állandó és szilárd dolgok, mert benső lényegük, a 
a jelenségeiknek tapasztalatilag megismert törvény-
szerűsége állandó és szilárd. 

Ebből pedig következik, hogy a dolgok a fizikai 
rendben megismerhetők és sem a Berkeley-féle idea-
lizmusnak, sem Vaihinger pozitív-idealizmusának 
nincs elégséges alapja. A lélek megismerése tehát 
nem fikció ; fogalmai, törvényei szintén nem fikciók. 
Létezik tehát természettudomány és természettudo-
mányos megismerés. Trikál József dr. 

'Fevházi B u d a p e s t . Templom Zichy Nándor gróf emlékére. — 
Csernoch János legk. kinevezett hercegprímás, mint a 

világ- Zichy-emlékbizottság elnöke, f. hó 20-án fejedelmi ado-
krőrlika• mánnyal lepte meg az országot. 100.000 koronát adott 

a Zichy-Nándor-emlékre, és pedig úgy, hogy az ő ado-
mánya templomra legyen fordítandó. Szavai, me-
lyekkel adományát az országos bizottság ülésében 
kisérte és a kettős emlékmű ügyét a megvalósulás út-
jára terelte, megérdemlik azt, hogy a legkésőbbi utó-
kor is hálaval emlegesse: «Én, így szólt, feltellem 
magamban, hogy arra az esetre, ha méltóztatnak annak 

idején beleegyezni abba, hogy nem csupán szoborral, 
hanem templommal is megörökítsük az ő emlékét, ami 
az ő ájtatos lelkületének legjobban megfelel, eltekintve 
a német katholikusok példájától, akik az ő Wind-
horstjuk emlékének templomot emeltek, én felajánlok 
erre az építendő templomra 100.000 koronát » (Lelkes 
éljenzés és taps.) E fejedelmi adománnyal az adakozás, 
új lendületnek indulva, nem sokára meg fogja alkothatni 
a kettős emlékművet. Adja Isten mennél előbb ! 

* 

M ü n c h e n . Hertling báró utóda az egyetem bölcseleli 
tanszékén — Baeumker dr. lett ; ez már régen köztudo-
mású tény Bajorországban, de hogy milyen szellemben 
fog tanítani az ország első bölcseleti tanszékén, arról 
csak legközelebb lehetett meggyőződni abból az elő-
adásából, mellyel leckéinek sorozatát megnyitotta. De 
mi köze lehet ehhez valakinek, kérdi a nyájas olvasó. 
Az a köze, hogy Hertling báró, az ország jelenlegi 
miniszterelnöke, a perennis, vagyis a keresztény filo-
zófiának volt kathedráján a híve és terjesztője : most 
tehát nem közönbös dolog, ilyen szellemben fog-e 
tanítani az ő utódja is? Nos, Baeumker az ő feladatát a 
müncheni tudományegyetem bölcseleti tanszékén abban 
látja, hogy ott «saját felfogásait kritikai vizsgálatnak 
vesse alá és ott azokat az alapigazságokat fejtse ki, 
amelyeken a bölcselet alapszik». További feladatául azt 
tekinti, hogy «ne egyes konkrét rendszereket fejtegessen, 
hanem hogy általában bölcseleti kutatást fejtsen ki és 
kifejtse azokat a feladatokat, melyeket a bölcselet régen 
és manapság maga elé kitűzött, hogy így a hallgatóság 
képességet nyerjen más felfogásokra juthatni -és azokat 
képviseltetni». Baeumker továbbá feladatának tartja 
«közvetlen bevezetést adni a bölcselet különféle, egymásnak 
ellentmondó, egymással hadakozó mai elméleteibe...» 
Már ennyiből is világos két dolog. Első az, hogy Baeumker 
bölcselete, ha valóban ilyen lesz, aminőnek Ígérte, 
nem lesz perennis filozófia, vagyis Hertling báró bölcse-
leti fölfogásával már most, a kiindulásban, sincsen össz-
hangzásban. Második az, hogy annak az eredménye a 
hallgatóság lelkében nagyon furcsa lesz. Mit ér az oly 
tudomány, amely maga alatt fürészeli a fát ?! Baeumker 
egyébiránt megígérte azt is, hogy a bölcseleti tudományos 
búvárkodások szemináriumában Leibnitz műveinek tanul-
mányoztatása alapján óhajt új életet indítani. Vederemo. 
Az új utak nem mindig a legjobbak. 

* 

J a p á n o r s z á g . A karácsonyi kis Jézus esdeklése. — 
A «Religio» krónikása a következő levelet kapta: 

f A. M. D. G. 
Biwazaki. Higo 

Via Kumamoto. Japan. 
Reverendissime Domine. 
Ego missionarius apostolicus in Japoniae imperio, 

aliquid ad maiorem Dei glóriám et ad honorem Imma-
culatae Virginis de Lourdes agere cupiens, necessitate 
compulsus et in Tua cliaritate confisus, has Tibi litteras 
commito. 

Locus laboris mei centrum est paganismi, proximus 
pagodae «Honmioji» dictae, quae est tani famosa in 
toto Japoniae imperio, ut eo, ad impetrandum auxilium 
falsorum deorum, perniulta niillia paganorum in annum 
confluant. 
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Usque ad hodiernam diem in Biwazaki nulla 
existit capella proprie dicta, nisi aliqua domuncula, 
in qua fiunt celebralio Missae et administratio sacra-
mentorum. 

Doleo, quod in mea vicinitate paganismus splen-
didum habeat templum, verus autem Deus nec exi-
guam capellani possideat. 

Huiusmodi et alia circumslantia omnino exigit, ut 
ibi aliqua aedificetur capella, modesta, sed decens. Ad 
cuius aedificationem 8000 marks circiter requirerentur. 

Excusa, Reverendissime Domine, importunitatem 
meain ; totis visceribus rogo et obsecro, ut nequaquam 
rejicias hanc humilem petitionem, quam Tibi facio in 
nomine Virginis Immaculatae de Lourdes nuncupatae; sed 
me adjuvare digneris, mittendo mihi aliquod subsidium. 

Quod si mihi gratiam largiaris, promitto me nun-
quam Tuae Reverentiae obliturum ad altare Dei, et Tibi 
commissorum omnium animas «Immaculatae Virgini 
de Lourdes», l'ulurae capellae Patronae, commendabo. 

Reverentiae Tuae etc. Emil Lebel 
missionarius apostolicus. 

P. S. Eleemosynae mihi directe et tulo (ut supra : 
Biwazaki. Higu. Via Kumamoto. JaponiaJ transmittantur 
per mandatum postale internationale, vel per Bank-
noten. 

* 

Ft. Lebel Emil apostoli missionarius esedezését 
kápolna-építés céljából kért alamizsna iránt, kérem, 
legyen kegyes a m. t. olvasóközönség a karácsonyi kis-
ded Jézus kérelmének tekinteni s a szerint intézkedni. 
A küldeményt egyenesen rá lehet címezni, nemzetközi 
pénzutalvánnyal vagy pecsétes levélbe zárt bankjegyek-
ben. A lourdesi Boldogságos Szűz oltalmának megszer-
zésére kiváló alkalom. 

* 

Budapes t . A krónikás búcsúzása az «Egyházi 
Világkrónika» Írásától. — Már nem újdonság senki előtt, 
hogy a «Religio» újévvel tulajdonost és szerkesztőt cse-
rél. Az új szerkesztő programmjából a lap m. t. olvasó-
közönsége már értesült arról is, hogy a lapnak más beosz-
tása lesz : a «Világkrónika» c. rovat megszűnik, s he-
lyette, az új szerkesztő «for ever» elve értelmében, valami 
jobb és tökéletesebb fog más helyen következni. 

A «Világkrónika» c. rovat megszűnése talán alkal-
mas csekélység érdeklődés kellésére az iránt, hogy hát 
tulajdonképen hogyan is keletkezett ez az «Egyházi 
Világkrónika» a «Religio» keretében. A krónikás tiszté-
hez tartozik, befejezésül, ezt is elmondani. 

Mikor Dudek János dr., egyetemi tanári kinevezést 
kapván Budapestre, 1906 tavaszán a «Religio»-t új életre 
támasztotta, én, a lapnak azelőtt 27 éven át volt szer-
kesztője, orvul támadt gyilkos betegségből — muszka 
nátha a neve1— fellábbadva, megígértem neki, hogy nagy 
munkájában csekély erőmmel támogatni fogom őt, 
vagyis lapjának önkéntes munkatársa leszek. Mikor az-
tán arra került a sor, hogy mihez fogjak, nekem, aki a 
«Religio» fejlődésén többszörösen voltam kénytelen végig 
tekinteni,eszembe jutott az, hogy az új szerkesztő mellett 
akkor foglalhatok legalkalmasabban helyet, ha a «Religio» 
hagyományos egyik rovatát, amely kezdet óta az «Egy-

1 Másodszor támadt meg s kivévén kezemből a tollat, még az 
1905-iki évfolyamot is alig tudtam befejezni. 

házi Tudósítások» cimét viselte, úgy ujitom fel, hogy 
az a lap túlnyomóan tudományos és irodalmi, magas 
nivójú tartalmába beleüljék. Az így keletkezett munka-
térnek azután az «Egyházi Világkrónika» cimét adtam. 

Ime, ez az «Egyházi Világkrónika» c. rovat kelet-
kezésének rövid története: amelyre most visszatekintve, 
úgy érzem, hogy hibát talán nem követtem el vele és 
benne ; vagy ha igen, akkor azoktól, akiket illet, m. t. 
bocsánatot kérek érte. 

Bezárulta «Világkrónika»: tehát elestem a munka-
tértől ! 

Szó sincs róla. Van itt Magyarországban tudományos 
és irodalmi munkatér, még parlagon heverő is annyi, hogy 
szinte belé fájdul az ember feje, ha rágondol. Leg-
kedvesebb foglalkozásaimnak egyike minden esetre az 
lesz, ha a «Religio» nagytudományú és nagyügyességü 
új szerkesztőjének «for ever» munkájához, életem 
alkonyán, midőn már oly közelről sürget az örökké-
valóság, néhány porszemmel járulhatok még majd. 

Hogy mit fogok tenni, írni azonfelül, az nem 
tartozik ide. De ide tartozik talán még az, hogy tulajdon-
képpen mikor is csaptam én fel irónak ? 

Hát ez bizony már régesrégen történt, annyira, 
hogy már magam is majdnem elfeledkeztem róla. 

1865-öt irtunk a polgári évek sorozatában, mikor 
mint harmadéves pazmaníta, szentemlekü lelkiigazgatóm 
tudtával és beleegyezésével, a közügyek valamelyikéhez 
a «Magyar Allam»-ban hozzászóltam. Ugyanabban az 
évben I. b. Ürge Ignác negyedéves pazmaníta társammal 
(a későbbi chinai misszionáriussal) a redemptorista atyák 
«Missió-könyvét», á. e. Dankó tanárunk megbízásából, 
magyarra fordítottuk le és én annak végére, saját fogal-
mazásommal, megírtam Liguori szent Alfonz rövid 
életrajzát. 

Aki pedig ebből azt következtetné, hogy ezzel az 
adattal megkapta irodalmi működésein kezdetének a 
kezdetét, nagyon csalódnék; mert ezt az adatot is csak 
azért toltam itt előtérbe, hogy az igazi kezdetet mögötte 
senki meg ne lássa. Miért? Mert magam sem látom. 
Elfeledtem. 

Most pedig, mint kiszolgált krónikásnak legyen 
nekem szabad a visszalépő nagytudományu,fáradhatatlan, 
önfeláldozó szerkesztőnek köszönetet mondani a munka-
térért és az ő irántam való türelmeért.1 A «Beligio» 
minden jövendő szerkesztőjének, írójának és olvasójának 
pedig szabad legyen nekem, mint akinek a dolgot leg-
jobban kell tudnom, szivére kötnöm emlékezetét, nem-
feledését annak a ténynek, hogy — ha Dudek János 
nincsen, a «Religio» ma, és a jövőben, nem virágzó és 
hatalmas élő valóság, hanem csak holt emléktárgy. 

Istené a dicsőség! — y - la. 

T á j k é p e k . XXII. Rajzolja: Mester. 

Költözködés közben. A gazdám búcsúzkodik 
erről a tájékról. Nekem is szedelőzködnöm kell. 
Piha! Olyan a műtermem, mint a megtépett ház. 
Költözködéskor. Szanaszét a temérdek felvétel. Kar-

1 Ellenkezőleg, részemről illeti a bálás köszönet a finom tollú 
krónikást s egykori tisztelt tanáromat a lankadatlan támogatásért, 

Szerk. 
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tonok, ecsetek. Egy-egy odavetett vázlat, innen-onnan. 
Pillanatnyi benyomások. Szanaszét. A legképtelenebb 
képekben. Sok-sok levél, képes levelező-lapok. Azok-
tól, akik tárlataimból hatásokat nyertek. Jót, kelle-
mest, kellemetlent. Akik csalogattak más tájékra is. 
Akikkel együtt nevettem, sírtam is. És, uram bocsá', 
mint egykor a pajkosabb kedvű időkben, csintalan-
kodtam is. Megfürödtem ifjúságom emlékeiben. Azok-
kal, akik anyagot, szineket küldöttek. Bókokat, virá-
gokat, töviseket is szórtak felém. De hányan — az 
ezer közül. És még azokra is, kik mint az élősdiek, 
a más lapján kibiceltek. Milyen benső meghit tség. . . 
egy pár esztendőnek folyásából! 

Hát bizony, minden búcsúzás fáj. A madár is 
búgva-sirva költözködik arról a tájékról, ahol kedve 
szerint dalolgatott. Szárnyait kifeszíthette. És érdek 
nélkül csattoghatott. 

A gazdámra rá'sem merek nézni. Szótlan, néma 
búcsúzásunk leszen. Ah, az a szótlan búcsúzás. Csak 
azok közt lehetséges, akik nagyon mélyen egymás 
lelkébe nézhettek. 

* 

Mert azt mondja a gazdám másoknak, hogy ő 
csak azt a munkát hagyja el, amit eddig kötelessé-
gén, hivatalbéli dolgain kívül végzett. Nagy Isten! 
Tudjátok-e, hogy mennyi az a m u n k a ? Amelyet a 
kötelességen kívül végez az ember, akit a jó Isten a 
munka szenvedelmének parázsával teremtett'? Végez, 
de esztendőről-esztendőre, hónapról, napról, óráról-
órára. Valahányszor csak meglophatja idejét! Búza-
szemek ezek! De zsákokat, raktárakat töltenek meg. 
Vízcseppek, melyek óriási folyókká dagadnak. Ivőről-
kőre emelkedik ez az épület. És sokszor magasabbra 
emelkedik a kötelességek hegyeinél. 

* 

Kötelesség! Olvasom, hallva hallom, hogy első 
a kötelesség. Hogy akkor lenne boldog ez a társa-
dalom, ha minden ember a kötelességét végezné 
Ö, ne mondjátok ki ezt az elméleti tételt emigyen. 
Ridegen, kötelességszerűen. Meghaltok, elpusztultok — 
csak a kötelességekből táplálkozva. Szörnyű, siral-
masan ösztövéres, sovány lenne a kötelesség-társa-
dalom. Csontváz. Csörgő-zörgő csontváz. Hiányoznék 
róla az izom. Vagy ha rajta lenne is, petyhüdt izom 
lenne. Az emberi test nélkülözné a legeredetibb, a 
legkifejezőbb, a legcsudásabb vonásokat. A lelkese-
dés mozdulatait. Az égő tüzet a szeméből, a kezéből 
Az érdek nélkül való önfeláldozást, a nyilt, a szép 
homlok ékességét. Ah, a kötelességek —- egyedül ! . . 
Csak a kötelességek! Óriási gyárműhellyé, kollektiv 
étkezővé válnék ez a társadalom. Ahol a munka 
csak áldozat számba menne. Amely gyönyör. A munka 
sohase érné el a gyönyörnek, a tiszta, édes, salak 
nélkül való, egyedül való boldogság hatalmát. 

* 

A folyó is elfárad a szakadatlan mozgásban. És 
számára is elkövetkezik a nyugalom órája, mikor 

hömpölygő, siető hullámai mozdulatlanná dermednek. 
A fa is azt suttogja, mikor ősszel leveleit hullatja : 

— Most hagyjatok békében. Egy pár hónapig 
nem dolgozom. De aztán? 

A vulkánok is elpihennek. Sokáig kopáran álla-
nak. Míg egyszer csak pihenésük nyomában virágok, 
mosolygó szőlőbogyók fakadnak, gyöngyöző, kristály 
nektárt élvezünk. 

Hát csak az ember lenne (kellene lennie) olyanná, 
ki ha egyszer pihenni akar, pihennie — «muszáj»: 
ennek a «muszàjnak», a nagy kényúrnak áldozatává 
válnék? 

Ellenkezőleg.. .! 
Minden és mindenki pihenhet. Csak az ember 

nem. Aki lelkében egy csodás örök mozdonyt hor-
dozott. Az egyedülit. 

A perpetuum mobilét! 
Ezt a hihetetlen energiáját a léleknek, amely a 

munka szent szenvedelmével átnyalábolja az embert 
és még haldoklása perceiben is munkára készteti. 

Minden pihenhet és mindenki. Csak ez az ember 
nem nyugodhat. Aki életének minden óráján kivette 
részét a munkából. Lehetetlen pihennie! És ha 
kényszernyugalomba dobja is magát: megjelennek 
előtte az álmok. És? A munka után való vágyak 
gyötrelmei késztetik, haj t ják megint a munkára. 

* 

Mikor meghallottam, hogy gazdám szedelőzkö-
dik, nem tagadom: úgy mellbelökött valami. Valami 
sejtelem. Valami érzés. De úgy—meglököt t . 

— Netene ! 
Aztán szelídebben szólott hozzám valami. Valaki. 

Én már nem is tudom, m i ? Ki? Azt mondja erre 
az én lelkem, a megriadt lelkem : 

Jel, jel, jel ? 
Most te következel? 

— Vagy igen! 
— Uhu! röhögött-pöfögött valami. Valaki. Én 

már nem is tudom: k i? 
— Ne pötyögjön! Ne röhögjön. Hiszen még nem 

rajzoltam, nem festettem meg mindent. Amit festeni, 
megírni akarok. És tudok. Még csak az anyagot 
gyűjtöttem össze. Rengeteg anyagot. Még zúzdába se' 
vittem. Csak egy-egy követ, képet csiszolgattam. 
Satéroztam . . . Várom a jobb időket. 

— A «kultura» nem vár, kapom a választ. Nem 
paréroz. Nem kegyelmez. A «kultura» az élet minden 
sugarát egyetlen lángkévébe, egyetlen óra tartamára 
akarja egyesíteni. Hogy ne az érlelés gyötrő lassúsá-
gában él jünk; hanem a rohanó láznak vakító ragyo-
gásában lobbanjon ki, mint a cikázó villám. 

. . .És úgy tetszett nekem, hogy a távolban csin-
tevéseket, játékokat látok. Játszott az oroszlán a kis, 
fiatal óriásokkal. De a fiatalok is az oroszlánnal. 

* 

Felébredtem, és eszembe szökik, amit egykor, 
lia jól emlékszem, Fáy András bátyánk mesélt: 
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— Költözködni akar a darú-csapat. De ime, zaj, 
lárma keletkezik. Sőt már ki is rukkolnak a fiatal 
daruk. És kibökik az öreg, vezér-darúnak : 

— Lassan jársz. Meggondoltan baladsz. Szárnyai-
dat nem ereszted neki a világnak. így sose' érünk ide-
jében célunkhoz. Mi állunk a csapat élére. Ha akarsz, 
jöj j velünk! Viszünk, rohanunk veled. Ha mersz, jer 
hát velünk. 

Az öreg daru meg nem ment. Nem ment velük 
röpülni. Hanem félrevonul. És a csapat hátvédője 
leszen. Többekkel. Kevesekkel. Az öregebbekkel. 
A fiatalok meg rohannak, mint a villám. Mint a sza-
ladó szél. Keresztül-kasul levegőn-tengeren keresztül. 
Hanem egyszer csak a szárnyaik gyengülnek. Liheg 
a mellük. Hullóban a fiatal vezérük. 

Fáv András bátyánk még a régi módira mesélt. 
Amit tanítani akart, azt vagy az elején vagy a végén 
kimondotta, kibökte. Ma más módi van. Nem szabad 
a végét, sem a tanulságot, még a mese végén se — 
kibökni. Nincs is már időm. 

. . .Költözködöm. Cók-mókszedés közben ime — 
búcsúzom.1 

j j A hitújítás terjedésének okai hazánkban 
1541-ig. Irta: Gedeon Gyula dr., budapesti főreáliskolai 

l ° m - tanár. Budapest, 1912. 129. 1. 
Hogy a Szent-István-Társulat Tudományos és Iro-

dalmi Osztálya által kiadott forrásmunka : az «Egyház-
történelmi Emlékek a magyarországi hitújítás korából», 
(eddig 5 kötet), micsoda gazdag történeti anyagot tar-
talmaz, bizonyítja a jelen könyv, mely, más források 
mellett, főkép erre a kincsesbányára támaszkodik s a 
magyar hitújítás első éveinek igen érdekes és szomorúan 
tanulságos, de egyben hiteles képét tárja elénk. 

Annak idején, itt a «Religio»-ban ismertetve ezeket 
az emlékeket, ismételten fölhívtam a magyar történettel 
foglalkozókat, ne hagyják kiaknázatlanul ezt a gazdag 
forrást, annál kevésbbé, mert amaz időkről nálunk még 
nem szűrődött le minden felekezeti elfogultságtól ment 
igaz történeti itélet s úgy tudom, a szerzőnek a figyelmét 
is épen a «Religio»-nak e sorai hívták föl arra, hogy a 
címbe irt kérdéssel az «Emlékek» adatainak összeállítása 
alapján foglalkozzék. 

Nagyon örülünk ennek s úgylátszik, hogy a 
szerző se bánta meg, hogy követte tanácsunkat ; mert 
ime egy értékes történeti müvei gazdagíthatta irodal-
munkat. 

Művének értéke különösen abban áll, hogy nem 
mozog a megszokott általánosságokban ; hanem egyház-
megyéről-egyházmegyére, apátságról-apátságra halad s 
eme egyházi egységek képének adatszerű rajzolásával 
állapítja meg az egész ország képét, nevezetesen az 
akkori züllött vallási viszonyait, egyben a kapzsi és az 
egyházi birtokokra éhes világi urak bemutatásával s 
ama hatás festésével, melyet az egymással küzdő s min-
denáron, de talán elsősorban az egyházi állások és 
birtokok adományozása által híveket szerezni törekvő 

• A gazda pedig köszöni szíves jóbarátságát. Szerk. 

két király (Szapolyai János és I. Ferdinánd) a köz-
állapotokra gyakorolt. 

A katholicizmns romlását nálunk az emberek rom-
lása okozta. Persze ennek is megvoltak az okai : a 
Mátyás király óta terjedő reneszánsz, jobban mondva : 
antik pogány szeilem terjedése és a mohácsi csatában 
püspökeiben elárvult egyház magárahagyatottsága, úgy 
hogy a protestantizmusnak, melyet eleinte a romlott 
egyház erkölcsi javítására s nem új dogmatikára 
magyaráztak, nagyon könnyű volt az útja. A romlott 
emberek segítették elő, hiszen jobbára az átvedlett 
szerzetesek és papok voltak terjesztői. 

Óhajtandó lett volna azonban, ha a szerző mélyebben 
markol bele a reneszánsz hatásának fejtegetésébe; 
mert hiszen ennek befolyása alatt a régi erkölcsi értékek 
kicserélése általános lett, nemcsak a papságnál, hanem 
a világiaknál is. Hogy a Hunyadiak félszázad előtti 
törökverő nemzete egyszerre a törökkel barátkozik meg, 
ezt csak a lelkek mélyén végbement nagy etikai vál-
tozás — szinte világnézetek változása — magyaráz-
hatja meg. 

S még néhány megjegyzés. 
Hogy a középkori pápák excomunikálásai nem 

voltak egyszerűen «meggondolatlanok» (3. 1.), hanem 
csaknem kivétel nélkül a közjó érdekében történtek, 
bőven olvasható Hergenröther : Kath. Kircbe und 
Christlicher Staat cimü müvében. Az meg, amit a szerző 
mond, hogy a Luther fölkeltette mozgalom vitte előbbre 
a zsinat (gondolom, azt akarja mondani, hogy a 
reform-zsinat) eszméjet (5. 1.), annyiban kiigazítandó, 
hogy a reformokat Luther föllépése előtt már az 
V. lateráni zsinat (1512) kezdeményezte. Azután a kutató 
történetíróhoz szinte nem illik az a koptatott frázis, 
hogy : az egyház kultur-munkásságát a hálás nemzet 
kiterjedt birtokokkal jutalmazta (122. 1.) ; mert ez egy-
szerűen nem igaz. 

Különben Békefi Rémig dr. buzgó tanítványának a 
további sikeres kutató munkához jó kedvet és kitartást 
kívánunk. —k. 

* 

A le lk i i smere t . Irta : Hanauer A. István dr., Imre-
kollégiumi igazgató. Budapest, 1912. 80. 1. (Szent-István-
Társulat kiadása.) 

Ez az érdekes kék füzet (zsebkönyvnek is mond-
hatnám), úgy mint : Némethyé és Hudymáé, szintén 
egyike lévén a Szent-István-Társulat által néhány év 
óta évente kiadatni szokott ú. n. «hitvédelmi füzeteknek», 
róluk szóltában lehetetlen meg nem emlékeznünk e kék 
füzetek szerkesztőjéről,Zubriczky Aladár dr.-ról. A füzetek 
mindegyike a hozzáértők szerint egy-egy értéket képvisel 
s ez elsősorban a szerkesztő érdeme. Az ő lelkében 
fogamzott meg a gondolata annak, hogy mely kérdés képez 
ma korszükségletet ; azután utánanézett, ki foglalkozik 
nálunk ezzel és ezzel a kérdéssel s amikor rájött, az 
illetőt fölkérte a kérdés a nagyközönség igényeinek 
megfelelő kidolgozására. 

Ez eme füzetek értékességének a titka s annak, 
hogy azok érett, leszürődött s nem innen-onnan össze-
kapkodott tudásnak a gyümölcsei. 

Ilyen természetű a szóban lévő s a lelkiismeretet 
a nagyközönségnek magyarázó jelen füzet is. Lehet-e 
ugyanis ma korszerűbb valami, mint a inai lelki-
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ismeretlen, de egyúttal boldogtalan korban finom 
analízissel rávezetni az embereket arra, bogy mi is az a 
mindegyikünkben lakó lelkiismeret, cselekedeteink eme 
irányítója, bírája és jutalmazója ? S lehetett-e annak a 
megírására alkalmasabb valaki, mint Hanauer dr., 
éveken át a központi papnevelő lelkiigazgatója, tehát 
komoly lelkimester, ki egyúttal tudományilag is egyike a 
legavatottabb moralistáinknak ? 

De bármely intelligens ember olvassa is el ezt a 
fiizetet, kellemesen lesz meglepetve a különben nem 
könnyű tétel ügyes, szakavatott kidolgozásától. Mindjárt 
a bevezetése egy okos indukció arra nézve, hogy mit 
is értsünk magunkban a lelkiismeret s annak fajai 
alalt? Az a macbethi példa nagyon ügyes egy szemlél-
tetés ! A szerző vezetése mellett ily módon az olvasó 
szinte maga jön rá arra, hogy a lelkiismeret az ember-
ben «voltakép nem is külön képesség, hanem az álta-
lános megismerő erőnek, az értelemnek, tevékenysége, 
bizonyos irányú gyakorlati alkalmazása». (9. I.) Majd 
kiegészítőlég csatolja hozzá az akarati és az érzelmi 
elemet. 

A szerző határozott probabilista (32. és 39. 1.), aki 
egész könnyedén magyarázza a többi különböző ú. n. 
erkölcstani rendszert is : a tutiorismust, a probabilioris-
must, a laxismust stb., bár ebben, illetőleg eme finom 
distinctiók megértetésében, azt gondolom, egyik-másik 
laikus olvasója mégis meg lesz akadva. A törvény 
különböző elméleti szempontból való bemutatása a 
laikusnak alig lesz elég arra, hogy e rendszerek mi-
voltát megértse; itt az egészet jó gyakorlati példákon 
kellett volna bemutatnia. 

Nagyon értékes továbbá az a történeti része is, ahol 
a janzenisták, illetőleg Paskál befolyását vázolja ama, 
egész a mai napig hallható balvélekedés kifejlődésére, 
mellyel a jezsuita irókat laxismussal vádolják. Hasonló-
kép ügyes lelkiorvosnak mutatkozik be a «beteg lelki-
ismeret» ismertetésében s a kellő gyógyítóeszközök 
megjelölésében, valamint a lelkiismeret «nevelése» kér-
désében is. 

Csak úgy mellékesen megjegyzem, hogy egyet mégis 
nélkülözünk művében ; az egykori innsbrucki theologus 
seholsem hivatkozik Noldinra, pedig úgy tudjuk, hogy 
ama józan mérsékletet, mely az innsbrucki theologusokat 
s köztük a szerzőt is, jellemzi, azok mind volt tanáruknak, 
Noldinnak, köszönik. 

Egyébiránt ez semmit sem von le a mű tartalmi 
értékéből. A derék jellemű szerzőtől ilyen derék munkát 
vártunk s nem csalódtunk benne. Egyet azonban saj-
nálunk, hogy Zubriczky szerkesztő ezzel a füzetlel 
befejezte a füzetek körül kifejtett szerkesztői működését. 
Az ő szerkesztése alatt e vállalat volt egyike a Szent-
István-Társulat legsikerültebb kiadványainak, valamint a 
Tanítók Évkönyve is. Kár lenne ezt a kiadványfajt abba-
hagyni. —e—. 

* 

Dr. G. Anton Weber: D ü r e r ' s s ch r i f t l i che r 
Nach l a s s — in Übersetzung und mit Erklärungen 
herausgegeben. Verlag von Friedrich Pustet, Regens-
burg und Rom. 1912. 

Igaz ugyan, hogy az illustris szerző fenti munkájá-
nak cimét — Dürer irodalmi hagyatéka — névvel jelölte 
meg; de átolvasva azt, bátran állíthatjuk, hogy a szerző 

szemei előtl, müve megírásakor, más cél lebegett. Okos-
kodásom helyes voltát az alábbiak igazolni fogják. 
Szellemük, tehetségük, hivatottságuk és rátermettségük 
révén nemzetközi hírnévnek örvendő oly német férfiak-
ról, akik, a XVI-ik században élve, ^ hitújító Luther 
felléptét, a vallásszakadás mozgalmait átélték, minden-
esetre érdekes dolog tudni, hogy és miként viselkedtek 
az új tannal szemben és ebbeli érzelmeiket miként 
tudatták szűkebb környezetük, távoli barátaik és tisz-
telőikkel. Egy ilyen nemzetközi érdeklődés tárgyává 
vált az évek folyamán a szakirodalom révén a német 
művészet atyamestere — a nürnbergi születésű, de ma-
gyar eredetű Dürer Albert. Régebben Bürkner, Kalkoff, 
Zucker — legújabban Heidrich, végül pedig Weber, 
regensburgi főiskolai tanár, foglalkozott e nem épen 
könnyűnek mondható témával. Az eddig megejtett ku-
tatások eredményei különös módon mindig úgy cso-
portosíttattak, hogy az öregedő Dürernek rendszerint 
azt a vallási meggyőződést vindikálták, amelyet az il-
lető kutatók is magukénak vallottak. Magától értetődik, 
hogy ezek révén két párt keletkezett az idők folyamán, 
amely késhegyig menve, védte a maga igazát. Hogy 
ez a nem épen közömbös helyzet végre valahára tisz-
tázódjon, legjobb, ha magát a jeles mestert beszéltetjük 
e dologról. Mikor ezt állítom, nem gondolok képző-
művészeti alkotásaira, amelyek a Napnál is fényesebben 
igazolják vallásos meggyőződését; hanem ama irodalmi 
hagyatékára, amely bár szerte kallódott az évek folya-
mán, de amelyet kitartó kutatás s nagy utánjárással 
mégis összeszedtek és amelyben e kiváló férfiú egész 
vallásos meggyőződése hiven tükröződik vissza. 

Egyrészt az eredetiek, másrészt a másolatok alap-
ján fennmaradt Dürer leveleket és iratokat össze-
gyűjtve már 1893-ban kiadta Lange és Fuhse. De ezen 
kiadás nein volt eléggé megbízható, mert mindketten 
lutheránusok levén, a protestantizmus szemüvegén ke-
resztül biráiták meg az azokban előcsillámló vallásos 
kitételeket. Weber tanár Dürer-nek fennmaradt irodalmi 
hagyatékát a leggondosabban áttanulmányozta és amen-
nyiben abban a vallást érintő helyek is előfordul-
nak, vagy avval szorosan összefüggnek, úgy azokat 
nyomban jegyzetek alatt kimerítően taglalta. S ezért 
inkább hiszünk a theologus Weber tanár pártatlan 
magyarázatainak, mint a protestáns Lange és Fuhse-
nak. E helyen még külön is felemlítendő, hogy a ne-
hézkes, csak a szakember előtt ismeretes középkori 
német nyelven írt leveleket a szerző világos, valóban 
nivós németre fordította, hogy így azokat a mai kor 
embere is haszonnal olvashatja. 

Dürer életében a vallásos kérdések megvitatására 
igen keveseknek mondhatók azok az évek, a melyekben 
ez a kérdés a fennmaradt levelek nyomán egyáltalán 
szóba jöhet. Dürer Albert, a német művészet atyames-
tere, 1471 — 1528-ig élt. Evvel szemben pedig Lu-
ther Márton 1517-ben publikálja hirhedt téziseit. Azt 
a nézetet pedig, hogy Dürer ezen időpont előtt vallá-
sosabb, jobban mondva hithűbb volt-e, senkisem tagad-
hatja, mert fennmaradt irataiban számtalan magaké-
szitette imát találunk a Teremtőhöz, az Üdvözítőhöz, 
az Istenanyához, Szent Márton, Katalin és Borbálához 
stb. Az utóbbihoz, mint a jó halál patrónusához, egy 
valóban megkapó imát szerkesztett, amelyben arra kéri 
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e kiváló szentet, járna közben Istennél, hogy halála 
óráján ne engedje öt a szentségek vétele nélkül kimúlni. 
Dürer egész életéből 46 évet kath. hitéhez hűen töltött el, 
a még hátralevő 10-re nézve pedig már kételyek merültek 
fel. De egyik feljegyzése szerint: «Tagebuch der Reise 
in der Niederlande», amely 1521-ben kelt, azt mondja, 
hogy az előírt húsvéti kötelmeknek eleget tett és gyón-
tató atyjának ebbeli fáradozásáért 10 drb. Stüher-t 
adott.1 Ezen tettével egyszersmind két dolog felől tön 
tanúbizonyságot. Először arról, hogy az Egyház régi 
parancsát respektálva, a szentségekhez járult ; másodszor 
pedig «jó cselekedeteket» végez azáltal, hogy alamizsnát 
oszt. Egy-két hét után ismét ezt cselekszi, mondja fent 
említett útleírásában. Ezen év május utolsó napjaiban 
így ír Naplójában : «Dem Mönche, dem meine Frau 
gebeichtet hat, dem habe ich 8 Stüber gegeben.» Ezek 
szerint, 1521-ben Dürer még hithű katholikus volt. így 
tehát 50 katholikusként eltöltött év közül csak 7-et 
vonhatnak kétségbe. 

De lássuk, így van-e ez? Csak 1521. táján kezd 
Dürer irataiban Lutherrel behatóbban foglalkozni. Ezen 
időben terjedt el egész Németalföldön az a csacska 
mese, hogy a «pápisták» elfogták, bezárták és végül 
megölték Luthert, dacára a császár teljes garanciá-
jának. E készakarva hamisan kolportált és állítólag 
Rómából kiindult hír általános elfogadásra talált min-
denütt, úgy, hogy még a komoly Dürer is hitt benne, 
sőt Luther mellett állást foglalt a pápa ellen. Az egészből 
pedig annyi igaz, hogy eleinte úgy Dürer Albert, vala-
mint testi-lelki barátja, Pirkheimer, aki később felismerve 
e tan helytelen voltát, Luthernek legelkeseredettebb 
ellenfele lőn és még számos egykorú theologus, Luther 
pártján állott, mert egy szentéletü, meggyőződéssel ren-
delkező, a túlkapások megszüntetése érdekében harcoló 
szerzetesnek tartották, aki semmiféle ellentétben nem 
áll az Egyház fennálló tanaival. 

Nincs is mit csodálkoznunk, ha ezek szerint Dürer, 
Luthernek legelső röpirataiban foglalt tanait elfogadva, 
magáénak vallja ; de mindezek ellenére hü maradt régi 
hitvallásához, mert eleinte azokat a röpiratokat számos 
egyházi férfiú is jónak találta és Róma azok olvasásától 
még nem tiltotta el a híveket. 

Az előző kutatók különösen a lutheri tanokat fel-
ölelő kitételekbe kapaszkodtak s magyarázták kényük-
kedvük szerint, nem ügyelve a többi, egészen ellentétes 
katholikus értelmű kitételekre. így keletkezett idők 
folytán a két ellentétes tábor. 

Németalföldi tartózkodásából 1521. júniusában tért 
vissza Dürer. Csak odahaza, szűkebb baráti körben, 
értesült Luther tanának mibenlétéről, az egyházi átokról 
és a tanító Egyház állásfoglalásáról. Ezek tudomás-
vétele után nyomban megváltozott nézete a kiközösített 
ágostonrendü barát tanának mibenléte felöl. Nürnberg-
ben, Dürer állandó lakhelyén, úgy a hatóságok, valamint 
a lakosság nagy része hamar átpártolt az új vallásra. 
Jaj volt annak, aki Luther tanai ellen mert síkra szállni ! 
Annak az ottmaradást teljesen lehetetlenné tették. De ha 
pártjára állt az új irányzatnak, sőt nyomatékot adva 
ennek, ebbeli nézeteit papírra vetve, a sajtó útján is 

i Stüber - 30 mai, németországi Pfennig ; 12 Stüber egy né-
metalföldi (rossz) forintot tett ki. 

terjesztette, annak nyert ügye volt. De mi van Dürerrel? 
A tapasztalás azt mutatja, nemde, hogy arról beszél és 
ír legszívesebben a müveit ember, ami szivét, lelkét 
és egész lényét állandóan foglalkoztatja. Dürer külföldi 
útjáról hazatérve, még teljes hét évet élt, amely idő 
alatt nem épen megvetendő irodalmi tevékenységet is 
kifejtett. De e korból való tekintélyes irodalmi hagyaté-
kában Luther neve és viselt dolgai már sehol sem for-
dulnak elő. 

Ellenben németalföldi feljegyzéseiben, közvetlenül 
azon kitétel után, a melyben Luther állítólagos meg-
öletéséről szól, számos helyen találunk feljegyzéseket 
alamizsnaosztás, gyónás, körmenetekben való részvé-
telekről. «Ich habe gesehen am Samstag nach Unser 
Lieben Frauen Tog (1520 augusztus 19-én) den grossen 
Umgang von Unser Frauen Kirche zu Antwerpen (98 b.) — 
írja Dürer. A vallásos társulatok és egyesületek «gar 
andächtig» vettek részt ebben ; az egész körmenet lefo-
lyása pedig « . . . gar rührend» volt. Dürer régi szoká-
sához híven számos rózsafüzért vásárol, ezeket elaján-
dékozza ismerősei közt. Ezen tipikusan katholikus ima-
módot biztosan nem gyakorolta volna, ha Luther 
hívének szegődött volna. Feljegyzéseiben számos helyet 
találhatunk, melyekben szerzetesházak látogatásáról és 
világi papokkal való társalgásáról beszél. Különösen 
szoros barátság fűzte Dürert a puritán jellemű, meg-
győződésből katholikus portugál követhez. Miután Dürer 
1520. táján betegeskedni kezd, elhatározza, hogy visszatér 
Nürnbergbe. Ezt 1521. június vége felé meg is teszi. 
Dürernek egyik életirója, a német Kalkoff, azt mondja, 
hogy a német mestert nem a betegség, hanem a német-
alföldi inquisitio-tó\ való félelem bírta Antwerpen elha-
gyására. Hogy mennyire helytelen és téves ez az okos-
kodás, legjobban bizonyítja ama körülmény is, hogy 
Heidrich és Bürkner protestáns Dürer-életrajzirók is 
elvetik Kalkolf nézetét. 

De lássuk, hogyis állunk Dürer vallásos meggyőző-
désének kérdésével Nürnbergbe való visszatérése után ? 
E szavakkal : «Im Jahre 1542, nach Weihnachten in 
Nürnberg» kezdi családi krónikáját megírni Dürer 
Albert. Ebben pedig liiven elmondja édesatyjának, 
anyjának és sógorának kimúlását s míg ezt teszi, nem 
feledkezik meg felemlíteni, hogy valamennyien, mint jó 
keresztények, hiven járultak a szentségekhez. Atyja 
halálának elbeszélésekor felkéri az olvasót, hogy az 
elhunyt lelke üdveért mondjon el egy Pater noster-t és 
Ave Maria-t. A halottakért való imádság arra figyel-
meztet bennünket, hogy Dürer teljes meggyőződéssel hitt 
a tisztítóhely létezésében (Luther ezt elvetette); az Ave 
Maria pedig, említeni is fölösleges, hogy tipikus kath. 
imaforma, mely a mélységes Mária-kultuszról tesz tanú-
bizonyságot. Anyja életének és halálának ecsetelése 
alkalmával felemlíti, hogy az pápai absolutióban része-
sült: « . . . i s t nieine fromme Mutter Barbara Dürerin 
verschieden christlich mit allen Sakramenten, durch päpst-
liche Gemalt von Pein und Schuld absolviert. (15 oldal.) 

Dürer Albertet ínég németalföldi tartózkodása előtt 
szoros barátság fűzte Pirkheimer Vilibáld nürnberg-
városi tanácsoshoz, ahhoz a férfiúhoz, aki később Luther-
nek legelkeseredettebb ellenfele lőn. Tocherte nevű barát-
jához intézett levelében, a melyben a már elköltözött 
Dürerről is megemlékezik, ezt ír ja: «Ich bekenne, dass 



702 RELIGIO LXXI. évf. 1(J12. 

ich anfanglich auch gut lutherisch gewesen bin, wie 
auch unser Albrecht seliger, denn wir hofften, de r . . . 
Pfaffen Schalkheit sollt gebessert werden». Hasonló-
képen ír Pirkheimer egy későbbi levelében is, amelyben 
azon kor általános közfelfogását ecseteli az új tanról. 
«Es würde sich mit Wahrheit nimmersmehr erfinden, 
dass ich mich Luthers Sache anders teilhaftig gemacht 
habe, denn der meiste Teil aller Menschen. Denn nicht 
allein habe ich gelobt, sondern den einen Teil für 
unrecht, und insbesondere haben mir convicia (gyalázó 
beszédek) nicht gefallen... von männiglich ohne Scheu 
gelesen sind worden, auch noch nicht verboten gewesen». 

A vallási torzsalkodások Nürnbergben 1523-ban 
igen elharapództak és a lakosság jó része az új tanhoz 
szegődött, a régi tan melleit szorosan ragaszkodók 
száma pedig egyre gyérült. A szellemes Pirkheimer 
teljesen tisztában volt már akkor az egész lutheraniz-
mussal. Tájékozásul nagyszabású feljegyzéseiből csak a 
következőket iktatom ide : «Luther mit seiner frechen, 
mutwilligen Zunge verhehlt keineswegs, was ihm im 
Sinne liegt, so dass er völlig in Wahnsinn verfallen 
und vom bösen Geist geleitet erscheint!» Ugyanezen 
év október 18-án pedig testi-lelki jóbarátja, Dürer 
Albert, egyik művét a következő sorok kiséretében 
ajánlja neki : « . , . darum wollet, bitte ich, als der vor-
trefflichste unter meinen Freunden gutwillig dies mein 
Buchlein von mir annehmen zu einer besonderen An-
zeigung unserer beider, immerwährenden, unabnehm-
baren Freundschaft». 

Ugyancsak Pirkheimernek ajánlja Dürer 1525-ben 
«Unterweisung der Messung» című müvét és ennek elő-
szavában félreismerhetetlenül kikel az új vallást 
követők azon hóbortja ellen, mely szerint azok újólag 
képrombolóknak csapnak fel, nem respektálva a képző-
művészetek százados fejlődését. 

Hasonlóképen ír és érvel Dürer «Von Schönheit» 
cimű iratában is a képzőművészetek jogosultságáról és 
ezért az ebben foglalt okoskodások és nézetek mind-
megannyi ellenfegyverek a hilujítók részéről jött jogo-
sulatlan támadások ellen. Mert nézete szerint Isten 
mindent alkotott, tehát a képzőművészetek is az ő 
alkotásai, ha pedig ezek az ő dicsőségét szolgálják, mi 
elvetni való van azokban ? 

Összegezve a mondottakat, bátran állíthatjuk, hogy 
Dürer élete végéig megmaradt hű katholikusnak. Ezt 
nemcsak müvei igazolják, hanem scripturái is, amelyeket 
Weber Antal, regensburgi tanár, több mint 20 éves 
lankadatlan szorgalom révén összegyűjtött és kiadott 
értékes jegyzetek kiséretében. így tehát végre tisztázódott 
azon sokat vitatott kérdés: protestáns vagy katholikus 
volt-e Dürer a halálos ágyon ? Stöhr Géza. 

Egy lapszerkesztő életéből (in.) 
A lapszerkesztő legértékesebb, de egyúttal leg-

elrejtettebb tapasztalatait a közönséggel szóval s még 
inkább Írásban folytatott érintkezéseiből meríti. Ezek 
a tapasztalatok általában két nagy csoportba oszt-
hatók, aszerint, amint szorosan irodalmi ügyekre és 
aspirációkra vonatkoznak, vagy pedig a7. egyházi 
közéleti bajokat tárják föl előtte. 

Nem tudom, hogy vannak ezekkel a tapasztala-
tokkal valamely nagy nemzettesthez tartozó szer-
kesztők; de a magamféle vegyes elemű apróbb nem-
zeteknél (mikor irodalomról van szó, nem kell ám 
mindjárt a 20 millió magyar lakosra gondolni, sem a 
12 millió magyar katholikusra, hanem csak egy a 
katholicizmusra eső s ebben is csak egy és pedig 
magyar nyelven beszélő intelligensebb töredékre), 
mondom, a magamféle apróbb nemzeteknél szörnyű 
sok a baj, aminek folytán a mintegy a központban 
álló s mindenféle igényekkel és a legkülönbözőbb 
oldalakról megkörnyékezett szerkesztőnek tömérdek 
sok tapasztalat jut osztályrészül. 

Ha ezekre visszagondolok, nyomban bizonyos 
fásultság fog el s elképzelem, minő lehet még a nagy 
napilapok szerkesztőinek a helyzete, akiknek meg-
győződésére a folyton zsémbeskedő és soha ki nem 
elégíthető nagyközönségen kívül még a lapkiadók 
nagy jövedelemre számot tartó igénye is ólomsúllyal 
nehezedik. Én úgy vélem, hogy a nagy etikai s min-
denkit egyképen kötelező elvek szempontjából nézve 
a helyzetet, a mi viszonyaink között nemcsak a po-
litikában, hanem a sajtóban sincs erkölcs: az önzést 
szolgálják ebben is s nem az igazságot és a dolog 
csak azért oly mindennapi és megszokott, mert ebbe 
is csak úgy bele nyugodnak az emberek, mint az 
immorális machiavellizmusba, mely nélkül ma poli-
tika el sem képzelhető. Pártérdek ép oly önző va-
lami, mint a klikkérdek; s ama bizonyos szépen 
hangzó, de meg nem tartott elvek csak fügefalevélül 
szolgálnak neki, és csak arra valók, hogy addig-
ameddig s úgy-ahogy eltakarják az avatatlanok előtt 
a rút valóságot. De az egészében s összes rétegeiben 
züllött közéletünk kétségtelenné teszi, hogy a sajtó moz-
gató erői is korruptak, hogy rothadás pusztít belsejében. 
Ma minden eladó s minden megvehető. Itt kiköltöz-
tek a keresztény etikai elvek. 

Az önző egyéni érdekek respektálásának eme 
kötelezettsége elől megvédett önként vállalt szer-
kesztői szegénységem. A szegénység biztosította lapom 
függetlenségét, bár a saját vállaimra terhet rakott s 
tömérdek fáradozásomért annyi díj sem jutott ne-
kem, hogy egy szivart vehettem volna rajta. Egy 
értékem azonban megmaradt. í rhat tam mindig tiszta 
meggyőződésem szerint s mondhattam olyat s mond-
hattam olyanoknak is, akiknek szólni mások, a körül-
tekintő s folyton zsebeiket tapogató Jánosok, nem 
tartották volna tanácsosnak. Nem lehettem soha és 
senkinél kegyvesztett, mert hiszen amit az ember 
nem keres, azt nem is veszítheti el. 

Az irodalom érdeke, hogy abban tiszta értéke-
ket s nem talmi aranyat kultiváljanak, nevezetesen 
pedig, hogy a közönséget senki se vezesse félre a 
pajtások fôldicsérésével. Szokásban levőnek találtam, 
hogy egyik-másik apró szerzőcske (a saját kép-
zelete szerint azonban mindmegannyi nagy zseni) 
olyan bírálatot akart a lapomban elhelyezni, amit 
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jó barátjával készíttetett. Kereken visszautasítottam. 
S ki hinné, hogy ez még nem is volt annyira sze-
mérmetlen eljárás ahhoz viszonyítva, mikor valaki 
sajátkezűleg írt s önmagát egekig magasztaló bírálatot 
akart idegen név alatt megjeleníteni a lapban. Az 
meg szintén nem ritka eset volt, ha a szerző arra 
kért, hogy magam írjak róla, de szépen, mert, ha 
akar, mondja levelében, «ön szépen tud írni». 

Klikkek viszik a szót köztünk is, mint a túlsó 
táborban. Bíznak abban, hogy a közönség úgy se 
ismeri apró összeköttetéseiket. Kölcsönösen dicsér-
getik egymást s csinálnak egymásból nagy írókat. 
Ha pedig valamelyik olyan «gólya» még, hogy nem 
talál magának való partnert, hát a kiadó maga gon-
doskodik a bírálatról. Irat bírálatot, amelyen meg-
látszik, hogy írója nem is olvasta el a munkát, hanem 
kenyéradója kedve szerint egyszerűen frázisokat 
puffogtat csak. 

Úgy látom, hogy sok esetben a szabadkőmívesek 
és a zsidók eljárása és a mieink eljárása között 
csak annyi a különbség, hogy azok jobban győzik 
a lármával s ügyesebben tudják árulni por tékájukat ; 
az eljárást irányító elvekben azonban sokszor igazán 
semmi különbséget nem látok. 

Pedig ennek egyszerűen nem szabad így lenni. 
A katholicizmus azzal civilizálta a világot, azzal hó-
dította meg ellenfeleit is, hogy azok nemcsak elvei-
nek, de eljárásainak és eszközeinek tisztaságát is 
kénytelenek voltak elismerni. Az igazság imponál 
egyedül; svindli, ha katholikus mezbe takaródzik is, 
svindlinek marad mindig. 

Persze az ilyen puritán szerkesztő nem is nép-
szerű, nem is magasztalják föl — kéz kezet mos — 
mindennap az újságokban; a klikkek előtt egyszerűen 
veszedelmes ember, mert folyton zavarja a kisded 
játékokat. De akik messzebb állanak a kotteriáktól, 
azok végre is megbecsülik az elvek szilárd harcosát 
és lapom hét évfolyama a nyílt tanúja annak, hogy 
kéretlenül is annyi munkatársam akadt, amennyit 
más pénzért sem kaphatott volna. 

Ami eleinte egyiknek-másiknak zokon esett, 
hogy átjavítottam dolgozatát, később annyira meg-
szokták, hogy maguk kértek erre a segítségre s most 
örömmel nézem, hogy akik egykor nálam kezdték 
pályájukat, azokat ma már másutt is és pedig díjazás 
mellett, szívesen látják. 

A mi kicsi magyar kath. i rodalmunkat valójá-
ban nem a svindli növeszti naggyá, hanem a tehet-
ségek nagyobb megbecsülése. E tekintetben nálunk 
egészen sajátszerűek a viszonyok egyházunk vezetői 
és a tollmunkások között. Itt érdeklődés alatt min-
denki erszénynyitást ért s az ilyen érdeklődést úgy 
szokás kelteni, hogy az illető koptatja az urak 
küszöbét. Ha pedig nem lábatlankodik, arra azt 
mond ják : büszke, az iránt kár érdeklődni! Igazán 
nálunk minden a koldus-fogalomba sülyed, amióta, 
mint valaki elmésen megjegyezte, szent István pénz-

osztogatással elrontotta a koldusokat. Azért azok, 
akiknek Isten módot adott, nem is szivesen talál-
koznak az iróemberrel, buzdítani meg a világért se 
buzdítanák, mert azt hiszik, ez csak ösztönzés lenne 
a pumpolásra. 

Hát lehet, hogy sok esetben igazuk van ; lehet, hogy 
tapasztalataik tanították meg őket erre a magatar-
tásra. De hát embere válogatja; nézzék meg jobban 
az illetőt, hátha van kivétel is, hátha olyik az 
érdeklődés alatt csakugyan csupán csak érdeklődést 
ért részükről és nem nyújtogatja a markát. 

Az irodalom fontos közügy és akad szerkesztő, 
aki nem üzleteket köt, hanem tollával az igazságot 
szolgálja. Ezt az ügyet tehát csakúgy meg kell 
becsülni, mint a lelkipásztorkodás más ágát s nem 
ahhoz kell mérni az érdeklődést, vájjon az a szer-
kesztő szokott-e személyeket dicsérni vagy sem, ha-
nem azt kell nézni, szolgálja-e híven a katholiciz-
must vagy sem? 

Lapom dicséretekkel és alaptalan tömjénezések-
kel nem foglalkozott; de ült is magában, mint Jere-
miás Jeruzsáleme: sedebat sola civitas et non erat, 
qui respiceret earn. Nem jól van ez így, u rak ; mi 
elmúlhatunk, de nézzenek csak oda át a túlsó táborra ; 
az ellenfél érdeklődése hogy támaszt folyóiratot 
folyóiratra — a mi szent elveink ellen! 

Restaurare omnia in Christo ilyen módszer mellett 
nálunk csak üres frázis marad. Nemcsak kenyérből 
él a szerkesztő, hanem igéből is, mely buzdít, mely 
bátorít, mely elismeréssel van a gondolatmunka iránt. 

Amíg azonban ezek az írói tapasztalatok sok-
szor csak gondolkodóba ejtettek, a közéletre vonat-
kozó tapasztalataim egyszerűen elszomoritottak. 

Az a nyíltság és őszinteség, mellyel lapomban 
minden tárgyat és kérdést kezeltem, lassan arra 
bátorította föl a perifériákat, hogy leveleikkel keres-
senek föl, amelyekben föltárták bajaikat, természe-
tesen oly célból, hogy én esetleg szóvá tegyem. Nem 
igen tettem meg, mert vizsgálatlanul ítélkezni nem 
szoktam. De ami tapasztalat lesziirődött ebből ben-
nem, oly fontos, hogy a közállapotokra való tekin-
tetből elhallgatni nem tudom. Összegeződik pedig 
ez a tapasztalatom abban, hogy a lelkeken nálunk 
anarchia vett erőt s hogy a tekintélyek tisztelete 
egyenesen mindnyájunk kárára mélyen alá van ásva. 
Hibák történnek, melyeknek nem volna szabad tör-
ténniök. Történeti fejlődés-e az nálunk vagy micsoda, 
de tény, hogy az igazi tisztelet feledésbe kezd menni 
s hogy egypár ritka verus israelita kivételével az 
emberek vagy bizantinnsok s ezek valami érdekből 
olyanok, vagy pedig túl nagy számban forradalmi 
szellemmel vannak eltöltve, akik föllebbvalójukról úgy 
beszélnek, mint ahogy a valamire való kocsis nem 
szokott beszélni uráról. Pedig ezekben a zilált időkben 
legalább egy osztálynak kellene a fegyelemtartásban 
kivétel nélkül utánzandó példával szolgálnia a vi-
lágnak. Si sal evanuerit, in quo salietur? 
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A mai nehéz anyagi és társadalmi viszonyok 
között legalább nekünk kellene egymás irányában 
méltányosaknak lennünk és belátnunk, hogy annak 
a föllebbvalónak is hasonlókép sokszor nehéz a 
helyzete, hogy nem tehet meg mindent mindenki 
kedvére; hogy tehát az a duhajkodás, az az egymás 
leszólása, mely nálunk a politikában hagyományos, 
az egyházi élet terére mégse volna átviendő. Az er-
kölcsi értékek hogy maradnak akkor épen ? Komoly 
emberekre volna szükség épen manap, akik tudnak 
valamit eltűrni, akik tudnak valamit belátni s ha 
itt-ott baj történik, azt lehetőleg enyhíteni, nem 
pedig egyik, sokszor nem is való vagy túlzott bajból 
nagyobbakat csinálni. 

Kénytelen vagyok megállapítani, hogy a hires 
«acies bene ordinata» kezd bomladozni s hogy a 
föllebbvalók helyzete kezd nem irigylendő lenni. Jó 
példa, több utánnézés szükséges, hogy a baj végze-
tessé ne váljon. 

Ezekből láthatod, k. olvasó, hogy a szerkesztő 
is sokszor úgy van, mint a gyóntató atya, belát az 
emberek lelkébe s bár rendszerint hallgat, ha egyszer 
nekiindul, van neked miről elcsevegnie: vigasztalóról 
és szomorúról, már amilyen általában az élet. 

Ezeket pedig nem jókedvéből csevegte el ; hanem 
azért, mert nem szereti a struccpolitikát s mivel 
tudja, hogy csak a bajok őszinte föltárása vezethet 
azok gvógyítására. . . d. 

* 

Most pedig hadd álljon itt emlékül egy a szer-
kesztőtől búcsúzó levél, melyben a folyóirat egyik 
hűséges olvasója szive érzelmeit fejezi ki : 

Méltóságos Uram ! Nagyon kicsinek érzem ma-
gam ahhoz, hog}' méltóságodhoz érzelgősen bizalmas 
sorokat intézzek ; de az az őszinte tisztelet, melyet 
Méltóságod iránt a Religio útján éreztem, nem enged 
hallgatni, mikor megválik kedves lapjától, melyet oly 
nagy gonddal írt hosszú hét éven keresztül. Ujjongva 
vettem kézbe a legelső számol, melyet Méltóságod 
irt meg utolsó soráig. És most leteszi gondját, mert 
nem lehet nagyobb veszély nélkül tovább szer-
kesztenie. 

Megtanultam Méltóságod működéséből tisztelni 
és szeretni az egyházat, dolgozni erőnkhöz mérten 
érte s nem lankadni soha ügyei előrevitelében. 

S úgy érzem most, mintha az a folyton biztató 
vezéri hang elnémult volna s mintha egy bántó csen-
desség következnék. 

Tudom, hogy az új szerkesztők teljes erővel 
veszik kezökbe a munkát és Méltóságod is rá fog 
nézni a Religióra. 

Fogadja Méltóságod hálás köszönetemet a sok 
szellemi jóér t ; hálám annyiból fog állani, hogy 
egészségeért kérni fogom Istent, adja vissza a régi 
erőket s elveit sem akarom felejteni. 

Vagyok Méltóságodnak kiváló tisztelője 
K. Gy. 

'isztelt Olvasóimhoz ! 
Bekövetkezvén az év vége, mint már december 

elején jeleztem, ezennel leteszem a szerkesztői tollat s 
búcsúzom. A «Religiót» átadom, illetőleg odaadom 
az új szerkesztőnek s ezentúl kiadó-tulajdonosának, 
Hanuy Ferenc dr. egyetemi tanártársamnak. Pénzt 
nem adhatok vele, ezt nem hagyományoztak rám; de 
odaadom a tisztes munkában megőszült s 71. évét 
ép most betöltött «Religiót» magát, azon szépszámú 
előfizetők díjával együtt, akik eddig az 1913-ra 
nálam előfizettek. 

Kissé nehezemre esik ez a búcsúzás. 
Valamikor ebben a «Religióban» kezdtem meg 

írói pályámat. 1879 augusztusában jelent meg benne 
Breznay Béla dr. akkori szerkesztő s most leghívebb 
munkatársam idejében első tanulmányom : Az ó-szövet-
ségi kánonról. Az 1890-ki Csáky-féle februári ren-
delet s a rákövetkező egyházpolitikai törvényjavaslatok 
ellen irányuló küzdelemben, tisztázván egyben a 
keresztség körül támadt félreértést, a «Religióban» erő-
sen forgattam tollamat. 1906-ban, Budapestre költözve, 
szerkesztője lettem. Ezóta különösen összenőttünk 
egymással. Én dolgozgattam..., rá is fizettem... ő meg 
örömet szerzett nekem azzal, hogy komoly, tudo-
mányos volta ellenére olyan szépen elterjedett... Meg 
voltunk egymással, szeretetben. 

De az idő eljár. Ö, 71 éve ellenére, életerősnek 
maradt, én meg fiatalból öregebb lettem... a gondja 
megviselt. Ö, jó kezekbe letéve, továbbfolytatja majd 
pályáját ; nekem meg ezektől a gondoktól kissé ki kell 
pihennem magamat. 

Nem búcsúzhatom azonban el a szerkesztői mun-
kától anélkül, hogy hálás köszönetet ne mondjak, t. 
előfizetőim, önöknek, lapom hűséges fönntartóinak és 
kivált önöknek, ideális egy gárda, az ügy iránt táp-
lált idealizmusból ingyen dolgozó munkatársaimnak, 
akik éveken át fáradhatatlanul megosztották velem 
a nap hevét és terhét. Baráti köszönet mindnyá-
juknak! Az az édes öntudat legyen közös jutalmunk, 
hogy jó ügyet szolgáltunk s hogy egyedül annak a 
dicsőségéért buzogtunk, a Kit hála és imádás illet 
meg mindörökké ! Dudek János dr. 

TARTALOM : A Szentháromság theophaniája Máté-
nál : 3, 13—17. Dudek-töl. — A Sinai-hegy autokephal 
egyháza. II. (Vége.) (A schizmatikus egyház szervezetének 
érdekes áttekintése.) Stöhr Gézá-tói. — A «Mint ha» 
bölcselete. VIII. (Vége.) Trikál József dr.-tól. — Egyházi 
világkrónika. (Búcsúzik a krónikás.) —y—/a-tól. — Táj-
képek. XXII. (Költözködés közben.) Mester-íö\. (A tájkép-
festő is költözködik.) — Irodalom. Gedeon : A magyar 
hitújítás terjedésének okai. —k-tőt. — Hanauer : A lelki-
ismeret. —e—tői.—'Weber : Dürer's schriftlicher Nachlass. 
(Dürer katholicitása.) Stöhr Gézá-tói. — Egy lapszerkesztő 
életéből. III. (Vége.) d-től. — A szerkesztő búcsúja. 

Laptulajdonos és kiadó: 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Slephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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