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B E S Z É D PÁZMÁNY PÉTER S Z Ü L E T É S É N E K 
350. É V F O R D U L Ó J Á N . 

Elmondotta Prohászka Ottokár az Oszágos Pázmány-Egyesület közgyűlésén. 

1570. okt. 4-én, assisii szent Ferenc napján született Pázmány-
Péter, ki ugyan nem volt az Isten trubadurja, hanem inkább a 
szellemi harcok harsonázója; de aki épen oly tüzesen szerette 
Istent, az egyházat s hazáját, mint szent Ferenc szerette Istent, az 
egyházat s Umbriát. A sokszorosan megcsonkított Magyarország 
tört darabjáról bánatosan tekintünk vissza a 350 év előtti, 
háromfelé szakadt Magyarországra ; sötétségből sötétségbe, romok-
ról romokra. Akkor a hegyek voltak a mieink, a Qaram, a Vág, 
Zniováralja, Pozsony és Nagyszombat, — no meg Erdély is a 
magyarságé volt, Pázmány Péter hazafias reményeinek szirt-
koszorúzta bástyája. O Esztergomot sose látta s Budát nem 
járta ; de a Garam zöld hullámain lejtettek el Garamszentkeresztről 
vágyai érseki székhelye, Esztergom alá ; Nagyszombat és Pozsony 
volt székhelye és az utóbbi örök pihenője is. 

Mikor így sötétségből nézek vissza a 350 év előtti sötét-
ségbe, nem tudom eldönteni, hogy melyik sötétség a sűrűbb s 
melyik éjszaka a vigasztalanabb, az a 350 év előtti-e vagy ez a 
mostani? Akkor is árva s elhagyatott volt a nemzet s küzdve s 
szenvedve vánszorgott bizonytalan jövője felé. Sziget volt, melyet 
idegen s ellenséges hatalmak világtengerei mostak. Hitéletét nagy 
rianás szakította szét, melyből a meghasonlások s a gravamenek 
árnyékai emelkedtek. De a két sötét éjszaka közt mégis az a 
különbség, hogy abból a 350 év előttiből Pázmány Péter alakja 
világít felénk, kiben Isten az akkori magyar politikának oly 
élesszemű eligazítót, a magyar géniusznak oly tőről metszett 
képviselőt, a katholikus anyaszentegyháznak oly világító apostolt, 
az ellenreformációnak oly győzhetetlen harcost adott, hogy 
szolgálataiért az egész magyarság s vallási tekintetben külön a 
magyar katholicizmus örök hálával tartozik. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1 
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E hálát akarja kifejezésre juttatni mai közgyűlésünk, — e 
hála vezet ki ma minket eskütéri szobrához, hogy letegyük ott 
hódolatunk koszorúját. 

Csak néhány vonással szeretném lelkünk elé idézni fényes 
alakját. Magyarországnak nem volt renaissance-a. Mátyás király 
budai udvara s Visegrádi vára s kertjei fölött elsuhannak ugyan 
az ébredő művészet tavaszának fecskéi ; de e fecskék igazán nem 
csináltak tavaszt s néhány dicsőséges év után jött a tél s az 
éjszaka; gyönge, tehetetlen királyok után a török hódoltság. 
Mialatt II. Gyula s X. Leo pápák építenek — mialatt Rafael s 
Michelangelo az örök szépség inspirációit vetítik vászonra s 
falakra — mialatt az Apeninek mindkét oldalán az erő és az 
életöröm bűvös játéka folyik: addig itt a tehetetlen királyság, 
majd később a Mohácsnál tönkrevert s halálra sebesített Magyar-
ország a Félhold hatalma alá görnyed s nemhogy épített s terem-
tett volna, hanem romba dőlni látta mindazt, amit boldogabb 
korok géniusza és szorgalma teremtett. 

Mindazonáltal vannak nálunk is a renaissance-ra emlékez-
tető alakok, erős tipusok, uri egyéniségek, parancsolásra s alko-
tásra született akaratok, kik nemcsak látni, hanem tenni is tud-
nak; ezekhez számítanám — Istenem, édes kevesen vannak — 
Pázmány Pétert. Máshol a renaissance hősei államférfiak, had-
vezérek, konquistádorok, fölfedezők s művészek voltak : Pázmány 
Péterben a hős nem karddal, hanem tollal harcolt — a konquis-
tádor nem országot, hanem lelki világot hódított — a fölfedező 
nem a tengerek, hanem a kultúra vizein evezett, hogy e mély-
ségekből a géniusz kincseit, a magyar nyelv ismeretlen szépségeit 
kiemelje. S volt a XVI. és XVII. század szellemi világának még 
két jellege, a szellemi s egyházi nagyságnak két akkor ugyan-
csak erőteljes kifejezése, mely Pázmány Pétert mint egyházfeje-
delmet s mint tudóst jellemzi, mikor őt mint kardinálist s theolo-
gust mutatja be. 

A renaissance ugyancsak nem volt keresztény mozgalom; 
inkább annak a régen eltemetett görög-római kultúrának szellem-
járása volt. Itt járt s ihletett ; ihletése bár geniális, de ugyancsak 
pogány volt. így érezte ezt az egyház — így érezték Firenzében 
az Alberti-k és mások, kik jó keresztények voltak és a pogány 
szellemi áramlatot megkeresztelni szerették volna. Páratlan egy 
jelenség ez a kultúra történetében, hogy elmúlt kultúrák lelke 
mint jöhet vendégszerepelni egy idegen kultúrába, nem az ő 
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világába s mint ébreszt harcot s támaszt ellentéteket, míg végre 
a világon uralkodó kultúra úrrá lesz a mozgalom fölött s a 
szépséget megtartva túladni iparkodik a jövevény pogányságon. 
Dacára azonban, hogy a renaissance pogány volt egészen 
velejéig, mégis ébresztőleg és termékenyítőleg hatott mindenre, 
így a theologiára is — legalább annyiban, hogy a nagy tehet-
ségek s a nagy munkateljesítmények divatját ott is behozta. 
A nagy támadás, melyet a reformáció intézett az egyház ellen, 
különben is a legnagyobb erőfeszítésekre kényszerítette a 
theologiát s ez a stílus olyan jól illett be a szellemóriás 
renaissance korszakába. 

A trienti zsinat körül voltak a kath. egyháznak oly kiváló 
theologusai, hogy ezt a korszakot csak a skolasztika fénykorával 
hasonlíthatjuk össze s talán sohasem voltak a római egyháznak 
oly kardinálisai mint e korban. Fényesebbnél fényesebb nevek 
hosszú sorával találkozunk a kardinálisok kollégiumában, kik a 
«senatuspurpuratus»-ra a tehetségek érvényesülésének minden terén 
dicsőséget hoztak. Pázmány Péter a jezsuita talárisban épen olyan 
kiváló theologus volt, mint amily méltán hordozta a bíbort. 
Mint theologus s mint kardinális is kitűnően beleillik a katho-
likus renaissance szellemerős világába. 

E kiváló, hatalmas embernek lelkét két érzés fűtötte: az 
Istenszeretet s a honszeretet s két ország vonzotta: a mennyor-
szág és Magyarország! 

Lelkét áthatotta a religio szelleme, mely benne nem szó, 
tézis és ige, hanem élet, tűz és szenvedés volt. A renaissance 
átlag hősei nem dicsekedhettek a lélek, az erény szépségével s azt 
a harmóniát, melyet színekben a vászonra s vonalakban a kőre 
vetítettek, nem emelték ki s nem szólaltatták meg saját lelkükben 
s életükben. Nem így volt ez Pázmánynál. Benne a religio való-
ság, küzdő s hódító hatalom volt. Tűz volt, mely égett s gyúj-
tott. Ő igazán élte s átszenvedte a religiót. A nagy egyház-
szakadás az ő szivén is mélységes sebet ejtett s azt ő minden 
áron hegeszteni s begyógyítani akarta. E misszióban állt ki a 
«Jézus neve alatt vitézkedő társaság» zászlaja alá. 

Merengve nézem azokat a régi jezsuita-kollegiumokat, 
melyeknek inkább széles mint magas ablakai s strukturája első 
tekintetre elárulják eredetüket. Ilyen a budavári, a pozsonyi, a 
kőszegi kollégium s a nagyszombati, most invalidus-ház. Szent 
Ignác exerciciumainak szelleme gyúrta s alakította e boltíves 

1* 
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szobákban a kemény térdeplőkön akárcsak üllőkön fiainak lelkét. 
Itt gyúltak ki eszmékké s eszményekké a fogalmak s itt tisztul-
tak meg az által, hogy kimélyedtek, az akaratok. A művész is 
s az átalakító s tisztító erő voltaképen pedig a Szentlélek is az 
ő kegyelme volt, de manresai stílusban. Hány ilyen kollégium 
és hány ilyen lélek-kovácsműhely volt az akkori szétszakított 
Magyarországon ! Szent Ignácot és szellemét nem hívhatom 
radikálisnak, hanem inkább fundamentálisnak kell hívnom, mert 
lelki gyakorlataiban rendíthetlen, örök alapokat akar vetni a 
lelkek számára s ez alapokon ki akarja őket emelni mindenből, 
ami föld és sár, ami dicsőség és test, ami hír és kín! Mily 
lapidárisan s szinte ijesztően józanul hangzik a lelki gyakorla-
tok bevezetése : «exercitia spiritualia, ut vincat seipsum homo et 
ordinet vitám suam secundum beneplacitum Dei». A legfőbb 
«beneplacitum» az sarkcsillag is, mely mozdulatlanul áll s foly-
ton ingerkedő, vonzó s lökő erő is, melyet míg érzünk, addig 
élünk. 

De a lelkigyakorlatok egy más perspektívát is nyitnak. 
A szemünk előtt két tábor távlata nyílik s egy-egy zászló suhog 
el fölöttük. Két tábor és két zászló áll egymással szemben, 
Lucifer és Krisztus tábora s mindkettő toboroz; mindkettőnek 
kellenek nagystílű s teljes odaadású emberek. A rossznak oda-
adni magát, az nem nehéz ; de az örök, felséges jónak 
odaadni magát, az nehéz, bár egyedül méltó s érdemes hoz-
zánk. Szent Ignácnak a pszihologiája dolgozott Pázmány Péter-
ben. Ő nemcsak alázatos s fundamentális, keresztény lélek, 
hanem táborba szálló, vaskeresztes hőse is lett Krisztusnak. Azt 
mondja a germán hitrege, hogy Wotan földi fiait arról az ara-
nyos csillogásról lehetett megismerni, mely szemeikből villogott; 
épen úgy mondhatom, hogy az ellenformáció hőseit arról az 
acélsugárzásról lehet megismerni, mely valamiképen a manresai 
sziklák visszfénye lelkükön. Hát az acélsugárzat ott villog Páz-
mány Péteren is, akár jezsuita köpeny, akár bíbor van rajta. 
A köpeny s a bíbor nem teszi, de az acélos lélek teszi. 

Ez acélos lélekkel szállt ki síkra a kath. religióért a skolasz-
tikus filozófia s theologia teljes vértezetében s acélos nyelvé-
nek kardja suhogott, vágott s szikrázott különb bravúrral mint 
a végeken őrt álló törökverő vitézeké. Mindent megtett, hogy a 
hitszakadást Magyarországon megszüntesse; számos főúri családot 
térített meg s vezetett vissza az egyházba. Intézeteket állított, 
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kolostorokat épített, egyetemet alapított s volt pénze, ha meg is 
volt szállva egyik-másik birtoka. Mindent áldozott s mindent 
megtett az «avita fides» oltalmára és felmagasztaltatására. Ezekre 
nézve jól mondja Jászberényi Tamás, jezsuita atya a nagyszom-
bati egyetem megnyitó ünnepélyén, a nagymise utáni prédikáció-
ban: «Oly nagyok és számosak érdemeid a magyar haza körül' 
hogy kétségben vagyunk az iránt, vájjon a te kezed volt-e az, 
mellyel szent István királyunk a maga műveit véghez vitte vagy 
pedig nagy királyunk keze az, mely a tiedben új életre kelt». 
Pázmány Péter ott a szentélyben ült érseki trónján s eltűrte az 
akkori kor szerénytelen panegiristáinak ez ömlengéseit. Öreg 
volt már s örült, hogy e napot, az egyetem megnyitásának nap-
ját megérhette s szürke szakálú, redős arcán egybefolyt az öröm 
heve a bíbor visszfényével. Szép bíboros alkonya volt ez 
életének. 

Pázmány Péter másik szerelme Magyarország volt. E szere-
tetben égett s sugárzott a faj géniusza, az ösztönözte őt hazája 
védelmére s biztosítására. Dicsőségről, hatalomról akkor nem 
lehetett szó, hanem csak szerény megélhetésről, a megcsappant 
magyarság jobb időkre való megtartásáról. Ehez a szerény célhoz 
Pázmány ereje kellett. 

Két hatalom mint két világtenger csapkodta a magyarság 
kis szigetét, a Félhold és az osztrák ház hatalma s vigyázni 
kellett, hogy se ez, se az el ne nyelje. A török nem volt 
sem keresztény, sem magyar s kettős veszedelmet jelentett; az 
osztrák ház buzgó katholikus volt, de nem volt magyar s így 
mindkettő veszélyeztette azt, ami Pázmány Péternek Isten s az 
egyház után legkedvesebb volt, a magyarságot. E veszélyt el 
kellett hárítania, a magyarságot meg kellett mentenie s ezt ő 
úgy eszközölte, hogy az osztrákot a töröknek s a törököt az 
osztráknak támasztotta neki s a két világhatalomnak két egymást 
nyomó íve alá állította Magyarországot. A Habsburg-háztól 
várta a magyar kereszténység oltalmát s a törökkel paktáló 
független Erdéllyel mint hathatós ellensúllyal megóvta az osztrák 
ház uralma alatt álló magyarságot. Politikai célja volt a magyar-
ság megerősítése Erdély hatalmának s függetlenségének bizto-
sítása által. Akarta, hogy «Erdélyben floreáljon a magyar feje-
delem», mert különben «"kontemptusba jutva gallérunk alá pökik 
az német». E két hatalom két malomkő is lehetett volna; 
Pázmány kezében azonban két emeltyű lett. A német köz-
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mondás szerint «Ein Zwerg am Hebel ist stärker als ein Held 
zwischen Mühlsteinen» ; mily nagy szerencse, hogy Magyaror-
szágnak 300 év előtt egy óriása volt, aki nem került malom-
kerekek közé, hanem akinek kezében a malomkövek emeltyűkké 
lettek a magyarság megtartására. 

Végül megvan Pázmány Péterben a renaissance művészi, 
alakító'geniusza is, még pedig az az egész sajátos, faji géniusz, mely 
Pázmány Péterben kiverődött mindenen : hiten, politikán, jezsuita 
talárison s bíboros kappán. 

A renaissance ez alakító irányzatát ő a nyelvben képviselte. 
Neki márványtömb volt a szókincs, belőle emelte ki formáit; 
neki a magyar hang s szó volt a műszer, melyből megcsendí-
tette az új harmóniát, azt a zenét, azt a dörgést, azt a galamb-
szárnysuhogást vagy villámcsattogást, melyet beszédei s írásai 
a magyar fülben s szívben kiváltanak. Ezt a művészi s fölényes 
nyelvkezelést romlatlan magyar érzés igazgatta, az a tősgyökeres 
érzés, mellyel ha szétnézett a hazán, felpanaszolhatta ugyan azt, 
hogy kevés a magyar s hogy romlott a magyar, de nem azt, 
ami a mi panaszunk és szégyenünk, hogy lassanként nem magyar 
a magyar. 

A zengzetes, hatalmas nyelvezettel vívta meg korának 
csatáit. Kemény harcok azok — s kemény volt a kardja s kemény 
volt a marka. E kemény harcokat szerette. Nem félt, hogy vét a 
szeretet ellen. Tudta, hogy akkor vétkeznék, ha nem ütközik meg 
keményen azokkal, kik szent kincseit s oltárait szét akarták 
szedni. Lehet, hogy akkor is voltak, kik Pázmány Pétert szere-
tetre intették, de azokkal ő leszámolt, mert szent Ágostonnal tar-
tott, aki mondta: «si male amasti, odisti, — si bene odisti, 
amasti». Jól gyűlölt, mert szeretett s óvakodott gyöngén s 
lagymatagon szeretni, épen mert nem akart gyűlölni. 

így világít felénk 350 év előtti sötétségből a kardinális 
alakja. Világítson s mutasson útat! Magyarország politikai hely-
zete ma talán nem oly komor s oly kiszámíthatatlan, amilyen 
volt akkor; de a magyarság lelke kimondhatatlanul nagyobb 
veszedelemben forog. Akkor rabságban nyögött s szét volt sza-
kítva; ma ahol nem is rab, ott is beteg s megrendült önmaga 
iránt a bizalma Ha valamikor, most kell közénk Pázmány Péter 
lelke, hite, magyar öntudata s öncélú magyarsága! 

Ez érzésekkel hajtjuk meg a zászlót, mely az övé is, a 
mienk is s tesszük le szobra elé koszorúnkat, mely egészen az övé! 



A PÁPA S Z U V E R É N S É G E . 
Rektori székfoglaló előadás. 

Irta és előadta : Hanuy Ferenc dr., a budapesti kir. m. tud.-egyetem 1920/21. 
évi rektora. 

Augusztus 29-ike és június 4-ike mindig szomorú évfor-
dulók lesznek hazánk történetében. 

1526. augusztus 29-ikén, a mohácsi vész napján, mélységes 
gyász borult a magyar hazára és fővárosára, Budára. A magyar 
haza siratta ifjú koronás királyának, nagyszámú egyházi és világi 
nagyjainak, válogatott vitéz leventéinek a mohácsi mezőn lemé-
szárlását és sírba szállását, az önálló magyar királyság megszű-
nését és Magyarországon a kereszt felett a félholdnak uralomra 
jutását. Buda, a főváros, pedig gyászolhatta az állandó magyar 
királyi udvartartás megszűnését, a királyi udvar és a diplomáciai 
képviseletek elvonulását és attól számítva évszázadokon át távol-
maradását. Nem szűnt meg Budának ez az árvasága akkor sem, 
amikor a város 1686-ban a török iga alól felszabadult; nem 
vonult be az ország fővárosába a szuverén udvartartás fénye 
akkor sem állandóan, amikor I. Ferenc József király 1892-ben, 
megkoronáztatásának 25 éves jubileumán, Budapestnek a «székes-
főváros» címet adományozta. 

1920. június 4-én, a versailles-i magyar békeszerződés alá-
írása napján, a magyar hazát a mohácsi vésznél is súlyosabb 
veszteség érte, amikor a négyéves világháború milliós véráldo-
zata után és a forradalmak és idegen megszállás által okozott 
sokmilliárdnyi megkárosodás után, a békét diktáló győztes hatal-
mak Magyarországot megcsonkították úgy, hogy az ország terü-
lete a réginek egyharmadára, lakossága pedig a réginek négy-
tizedére zsugorodott össze. 

Azonban az 1920. június 4-én Hungária által kiürített üröm-
pohárba örömcsepp is vegyült. E naptól kezdve ugyanis Magyar-
ország 1526. óta első izben visszanyerte az államszövetség bilin-
cseitől mentes, önálló és független, teljes külön államiságát, saját 
külön szuverénségét, az ország fővárosa pedig régi dicsőségét, 
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mert e naptól kezdve többé már nem Bécs, hanem Budapest 
lőn véglegesen a magyar államfőnek és államfői udvartartásnak 
állandó és kizárólagos székhelye és ezzel a nemzetközi politikai 
élet és diplomáciai érintkezés egyik gócpontja. 

A szuverének közül XV. Benedek pápa volt a legelső, aki 
elhatározta, hogy az önálló Magyarország fővárosában állandó 
pápai követséget, apostoli nuntiaturát fog fölállítani és már hó-
napokkal ezelőtt kijelölte az erre a fontos helyre szánt kiváló 
egyházi diplomatát. 

Azóta a budapesti apostoli nuntiatura felállítása valóra is 
vált, a pápai nuntius székhelyét itt a fővárosban, egyetemünk 
tőszomszédságában, már el is foglalta. Büszke rá egyetemünk, 
hogy a pápai nuntius fogadtatásának csúcspontja az egyetemi 
templomban folyt le, ahol a nuntius a templom küszöbén az 
egyetemi tanács üdvözletét fogadván és viszonozván, első egy-
házi funkcióját végezte, a nemzet és a főváros kiválóságainak, 
valamint az egyetem tanári karának és ifjúságának jelenlétében. 

Mint a Pázmány Péter primás-érsek, a római szentegyház 
bíborosa által alapított budapesti kir. magyar tudományegyetem 
ezévi, a hittudományi karból megválasztott rektora, az idei tan-
évet a pápa szuverénségéről szóló rektori székfoglaló előadással 
kívántam megnyitni. 

I. 
A szuverénség felismerése és meghatározása az államjogi 

doktrína sokévszázados vizsgálódásának eredménye. 
Aristoteles az állam lényeges és megkülönböztető tulajdon-

ságának az önelégséget (aúxapKeía, sibi sufficientia) tartotta, vagyis 
azt, hogy az állam önmagában megtalálja minden törekvései 
kielégülését és ne szoruljon más közületre. Szóval Aristoteles a 
szuverén állam meghatározásánál a szabadság eszméjéből indult 
ki, de ennél a meghatározásnál a szabadságnak csak tartalmi 
elemét vette számba, de figyelmen kívül hagyta a szabadság 
önmeghatározó és hatalmi elemeit, i 

Aristoteles meghatározását átvette a középkori scholastica 
és a régibb természetjogi iskola is (Hugo Grotius), mikor az álla-
mot communitas (societas) perfecta hominum-nak, vagy, H. Gro-
tius szerint, coetus perfectus liberó rum. hominum-nak nevezték-

1 Jellinek, Allgemeine Staatslehre 2, 422. 1. 
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Az újabb Scholastika és egyházjog azonban az állam meghatáro-
zásánál ugyan ragaszkodik a societas perfecta hominum termino-
logiához, de a kifejtésnél nem hagyja figyelmen kívül a sza-
badság önmeghatározó és hatalmi elemeit sem.1 

A szuverénség neve, mint műszó, de még csak melléknévi 
alakban (sovrain), első izben Beaumanoir XIII. századbeli állam-
jogi Írónál (f 1296) fordul elő,2 d e őnála a sovrain szó (sic!) még 
csak az állam keretén belül bírt relativ felsőbbséget (superiori-
tas, superaneitas) jelenti, úgy hogy szerinte Franciaországban 
nemcsak a királyi hatalmat, hanem a főurakat (barons, seigneurs) 
is szuverénség illette meg. így érthető meg az, hogy a középkori 
francia feudális alkotmány kétféle szuverénséget ismert : a «souve-
raineté royale»-t és a «souveraineté seigneuriale»-t.3 

A szuverénség, mint főnévi műszó (souveraineté) először 
J. Bodin XVI. századbeli francia áilamjogi irónál fordul elő, 
őtőle ered a szoros értelemben vett államszuverénség első sza-
batos meghatározása.4 

Az államszuverénséget Q. Jellinek nyomán így határozhat-
juk meg : Az államszuverénség az államhatalomnak a maga terü-
letén, vagyis befelé való abszolút, kizárólagos és megoszthatatlan 
legfelsőbbsége (summa potestas), kifelé pedig az államnak más 
államoktól való függetlensége és mindkét irányban teljes önren-
delkezési képessége.5 

Szuverénségen tehát nem magát az államhatalmat, nem is 
az állami főhatalmat, hanem az államhatalomnak egyik rendsze-
rinti, de nem az állam lényegéhez tartozó tulajdonságát kell 
értenünk. Átvitt értelemben azonban magukat az államokat is, ha 
hatalmuk valóban szuverén, szuveréneknek szokás nevezni.6 

Vannak ugyanis nem szuverén államok is, amelyek ugyan 
valóságos államok, mert területükön a közület irányításának fő 

1 U. o. 424. 1. ; V. Cathrein, Moralphilosophie 5, II. 462. V. ö. XIII. Leo 
pápa «Immortale Dei» enciklikáját (1885. nov. 1.) 

2 Phil, de Remi Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis (éd.Beugnot). II. 22. 
3 Jellinek, i. m. 434. 1. 
4 J. Bodin, Six livres de la République (1576) I. 1. V. ö. Jellinek i. m. 

439. 1. ; G. Anschütz, Deutsches Staatsrecht (Holtzendorff-Kohler, Encykl. d 
Rechtsw. 6 Ii. 468.) 

5 Jellinek i. m. 435., 481. 1.; Concha Gy.. Politika I, 2, 255. 1.; F. Liszt, 
Das Völkerrecht 54. 1. 

6 Jellinek i. m. 459., 461., 472. 1.; Ferdinandy G., A kir. méltóság és 
hatalom Magyarországon, 51. 1. 
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ágaiban (törvényhozás, kormányzás, igazságszolgáltatás), az állam 
érdek- és hatáskörébe tartozó dolgokban, önrendelkezési képes-
séggel birnak;1 de ezek az államok mégsem szuverén közületek 
azért, mert önrendelkezési képességükben valamely irányban vagy 
valamely tárgycsoportra nézve korlátozva vannak, akár külsőleg 
valamely más állam által (ilyenek az ú. n. félszuverén államok), 
akár pedig belsőleg valamely, az állam hatalmától független tár-
sadalmi szerv által (ilyenek voltak például a középkorban a hű-
béri szervezettel biró államok).2 

Erre való tekintettel Moreau 3 külső és belső szuverénséget 
(másnéven : nemzetközi jogi és államjogi szuverénség) különböz-
tet meg. De ez a megkülönböztetés, valamint a nemzetközi jog-
ban elfogadott félszuverén állam elnevezés is, helytelen, mert a 
szuverénség az államhatalomnak megoszthatatlan tulajdonsága : 
amely államban az államhatalom nem teljesen szuverén, ott nincs 
szuverénség, nincs «félszuverénség» sem.4 

Az államfőt külön szuverénség nem illeti meg, hanem az 
állam sok államban, főleg monarchiákban, hordozója, vagyis 
szerve a szuverén államhatalomnak és átvitt értelemben az állam-
hatalmi szuverénségnek is. Épen azért helytelen külön fejedelmi 
szuverénségről szólni és azt szembeállítani •a népszuverénség-gel. 
Népszuverénség-ről már csak azért sem lehet beszélni, mert az 
egyeseknek tömege, a nép, a szuverén államhatalomnak sem nem 
alanya (ez az állam, a nemzet), sem nem szerve (az abszolút 
monarkhiákban a fejedelem, alkotmányos monarkhiákban és de-
mokráciákban pedig a nemzet képviselete, esetleg együttesen az 
államfővel).5 

Egészen más tartalmú szuverénséget fejez ki az a minden-
napi életben, de a nemzetközi jogban és a diplomáciában is el-
fogadott szóhasználat, amely az államfőket, főleg monarkhiákban, 
az őket megillető ú. n. felségjogokra és tiszteleti jogokra való 
tekintettel nevezi «szuveréneknek». Ez a szuverénség egészen 
mást jelent. Ily vonatkozásban a szuverén szó nem azt jelenti, 
hogy az államfőt illeti meg a szuverén egész államhatalom, ha-

1 Jellinek i. m. 173. 1. 
2 U. o. 461., 467., 473., 478. 1. 
3 Moreau, Précis, élém. de droit curtit. 3 (1897) 9. 1. 
4 O. Ansc/iülz, i. h. 470. 1. ; Jellinek i. m. 459., 461., 474. 1. 
5 Jellinek i, m. 443. 1.; Anschütz i. m, 471—72. 1.; Liszt i. m. 124. 1. 

Ferdinándy i. h. 
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nem azt, hogy őt némely kitűnő államjogok (ú. n. felségjogok) 
és a legfelsőbb méltóság és ennek megfelelő tiszteletnyilvánítás 
illeti meg, amiért őt szuverén-nek, vagyis legfelsőbbnek szokták 
nevezni.1 Példaképen elég utalni a Német-Birodalom 1871. évi 
alkotmányára, amely szerint a német császár ugyan birodalmi 
államfő volt, de nem volt a birodalom monarkhája és nem ő, 
hanem a szövetségtanács volt a Német-Birodalom, mint szövet-
séges állam, szuverénségének hordozója,2 és mégis a császár, 
tekintettel az ő legfőbb méltóságra, kitűnő államjogaira és tisz-
teletjogaira, az említett szóhasználat szerint «szuverénnek» volt 
nevezhető, el is tekintve az ő porosz királyi méltóságától. 

II. 

Az összes népek, nemzetek és államok kath. vallású tagjait 
természetfölötti rendeltetésű, egységes jogi szervezetben egyesítő 
katholikus egyház kétségtelenül szintén olyan jogi közület, amely-
ben szuverén főhatalom van, amely a maga illetékességi köré-
ben (igehirdetés, szentségkiszolgáltatás, lelkivezetés, a papság 
szervezete és a mindezekre vonatkozó törvényhozás, kormányzás 
és bíráskodás) az egész világon úgy kifelé, az államokkal szem-
ben, mint befelé, saját tagjaival szemben, függetlenül rendelkezik.3 

A kath. egyházban meglevő e szuverén főhatalomra való 
tekintettel az egész kath. egyházról is elmondható, hogy a kath. 
egyházat a maga feladatai körül szuverénség illeti meg. 

A kath. egyháznak ezt a szuverénségét, az egyház hatalmá-
nak bár jogi tartalmú, de természetfölötti rendeltetésű minősé-
gére való tekintettel, szellemi szuverénség-ntV. szokás nevezni, 
ellentétben az államokat világi dolgokban saját területükön meg-
illető ú. n. világi szuverénség-ge\.4 

' Jellinek i. h. ; Anschätz, 469—472. 1. 
2 Anschätz, i. h. 540., 548—49. 1. 
3 IX. Pius «Quanta cura» enciklikájához (1864. dec. 8.) mellékelt «Sylla-

bus». §. V. nr. 19—20. 
4 F. Wernz (Jus Decretalium I.,3 16. és k. I.) az egyház és államok pár-

huzamos szuverénségét így állapítja meg: «Utraqueenim potestas est in genere 
suo suprema atque unaquaeque societas est vere perfecta (sovrana). Quae per-
fecta independentia societatis civilis et Ecclesiae in ordine suo interdum parum 
accurate vocatur coordinatio et materiam subministrat pulcherrimis theoriis et 
disputationibus de concordia et amicitia inter Ecclesiam et principatus civiles 
atque de vitanda separatione et discordia utriusque potestatis.» 
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Már ebből is látható, hogy az egyház szuverénsége valami 
sui generis szuverénség, mert az egyház nem tart igényt kizáró-
lagos területre és alattvalókra. Épen ezért az egyház szuverén-
sége nem áll ellentétben az államoknak a maguk területén kijáró 
szuverénséggel. Szuverén állam területén ugyanis más szuverén 
állam nem gyakorolhat semmiféle hatalmat, mert ugyanazon a 
területen két világi szuverénség nem lehet. Az egyház szuve-
rénsége és az államok szuverénsége azonban nem inkompatibili-
sek, hacsak az állam, az uralkodó államjogi doktrína hatása alatt, 
a szuverén hatalom tárgyi korlátlanságát nem vallja és magát a 
vallási és lelki dolgok szervezésére és vezetésére is illetékesnek 
nem tartja. Erre alább még visszatérünk. 

A dogmatikai, egyházjogi és katholikus jogbölcseleti irók 
az egyháznak szuverénségét elméletileg (a scholastica és Hugo 
Orotius nyomán) mintegy a priori a «communitas perfecta ho-
minum» fogalmából szokták levezetni ; és pedig abban az alakban, 
hogy az emberi nem kétféle «communitas (societas) perfecta»-
ban van megszervezve: a világi «communitas perfecta»-ban 
(comm. perfecta in ordine naturali) vagyis az államban és szel-
lemi «communitas perfecta»-ban (comm. perfecta in ordine super-
naturali), vagyis a kath. egyházban. Mindakét «communitas» a 
maga hatáskörében szuverén. A szuverénségben és nemcsak az 
aristotelesi autarkiában áll az a perfectio, amely a két közületet 
minden más közület fölé emeli.1 

Volt idő a középkorban, amikor a nemzetközi joggyakorlat 
hatása alatt az egyházjogi doktrína az egyház és az államok 
viszonyát úgy fogta fel, mintha az egyházat az összes államok 
felett felsőbbség, közvetlen hatalom illetné meg. (Potestas directa 
in temporalia.) De ez már nem az egyház szuverénsége, hanem 
világhegemoniája volna, amelyet az egyház a középkor néhány 
századán át (XII—XIII. század) tényleg, ha nem is isteni jogon, 
valóban gyakorolt is.2 

Azonban az egyházjog az egyház részére csak szuverénsé-
get-kíván meg, azaz olyan főhatalmat, amely csak befelé, az egy-
háztagokkal szemben jelent legfelsőbbséget, de kifelé, egyéb szu-

1 Chr. Pesch, Praelectiones dograaticae I. 5, 274. és k. 1. ; Bouix, Trac-
tatus de principiis juris canon. 5Q5. és k. 1. ; Wernz, i. h. — V. ö. XIII. Leo 
«Immortale Dei» enciklikájának (1885. nov. 1.) 5. bekezdését. 

2 J. B. Sägmüller, Lehrbuch des .kath. Kirchenrechts, I. 3, 46. 1. 
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vérén közületekkel vagyis az államokkal szemben csak függet-
lenséget. 

Az immár 400 év óta uralkodó egyházjogi doktrína szerint 
az egyház és az államok joga és hatalma egymással párhuzamos. 
Az egyház és az állam illetékességének határait a dolgok termé-
szete (lelki dolgok, világi dolgok) határozza meg. Kettős vonat-
kozású dolgoknál egyességnek van helye; az ily egyességek 
{konkordátumok) a nemzetközi szerződések analógiájára kötendők 
meg és birálandók el. Ily egyességtől el is tekintve, az egyház 
közvetett befolyást követel magának a lelki dolgokkal kapcsola-
tos vagy az erkölcsi törvényt érintő világi dolgokba. (Potestas 
indirecta in temporalia.) i 

Ezzel az egyházjogi doktrínával szemben az államjogi dok-
trína közel 400 év óta (Hobbes óta), több-kevesebb megszakí-
tással és módosítással az államszuverénség kizárólagosságát («egy» 
területen csak «egy» szuverénség lehet) és tárgyi korlátlansá-
gát (az állam szuverénsége a maga területén kiterjed mindenre) 
hirdeti és nem veszi ki a tárgyi . korlátlanság alól a vallási és 
egyházi dolgokat sem.2 A XIX. században mind általánosabb 
elfogadtatásban részesített jogállam-rendszer is a kizárólagos állam-
szuverénségen épül fel.3 Legjobban megvilágítja ezt az állam-
mindenhatósági tant a mai államjogi doktrínának az a tétele, 
hogy az állam maga illetékes a saját illetékességének megálla-
pítására. («Kompetenz—Kompetenz».) 4 

Az államszuverénség tárgyi korlátlanságáról szóló tan me-
revségét az államjogi iskola azzal igyekszik meglágyítani, hogy 
megengedi, hogy az állam maga korlátolhassa bizonyos irányban 
a saját szuverénségét és átengedhesse bizonyos érdekkör rendezé-
sét más, nem állami tényezőnek, alanynak, például a vallási dol-
gokat az egyháznak.5 

Azonban ez az engedély csak tényleges, de nem elvi kon-
cesszió ; 6 és emellett az engedmény mellett is egyedül az állam-
nak van szuverén jogi hatalma az önkorlátozás folytán ideigle-

1 U. o. 446. 1.; Wernz I. 3, 17. 1. 
2 Concha Oy., Politika I. 2 256—261., 270., 319. és k. 1.-Jellinek 

i. m. 461. 1. 
3 Concha i. m. I., 352. 1. 
4 Anschütz i. ra. 514. 1. ; Jellinek 469. I. Concha I. 283. 1. 
5 Concha i. m. 264., 319. és k. 1. 
6 Jellinek i. m. 461—62. 1. 
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nesen még állami rendelkezés alá nem vett jogterületen és így 
az ideiglenesen és származékosán más közület, például az egy-
ház által teremtett jog legfeljebb autonómiának vagy receptióból 
származott államjognak, de nem önálló egyházjognak mondható. 

Ez a szélsőséges államjogi doktrína gyökeres korrekturára 
szorul. 

Az államjogi iskolának előbb a jogról, az államról, az egy-
házról és főleg az állam céljáról eddig vallott atavisztikus tanait 
kellene revideálni ; valóságos Nietzsche-i «Umwertung aller 
Werte»-re volna itt szükség. És ha ez megtörténik, akkor már 
nem lesz nehéz az államszuverénség korlátlanságának tanán is a 
megfelelő rasurát elvégezni. 

Szóyal az államjogászoknak is vissza kell vonulniok az egy-
ház és állam párhuzamos és kölcsönösen elismerendő szuverén-
ségének demarkácionális vonalára. Ezt a visszavonulást szintén, 
mint nekünk magyaroknak más vonatkozásban oly sűrűn hangoz-
tatták, az önrendelkezési jog követeli, de nem a nemzetiségek-
nek, hanem az egyháznak amazokéval legalább is egyenlő fontos-
ságú önrendelkezési joga. 

Jól felismerte ennek a határkiigazításnak szükségességét 
egyetemünk jeles tanára, a különben szintén az államszuverén-
ség tárgyi korlátlanságát valló Concha Győző, amikor az államok 
vallási szempontból való önkorlátozásának tantörténetét levezet-
vén, az egyház szuverénségének letörését sürgető angol eras-
tianus és német febronianus irányzatok meddőségét így jellemzi : 
«Angliában Hooker, Warburton, Coleridge, a szárazföldön Febro-
nius és iskolája azért nem birják az államszuverénitásnak termé-
szetes határait megszabni, mert nem látják, hogy az emberi eszme 
csak egymással ellentétes, önálló közületek útján kielégíthető 
szükségletek alakjában valósul meg.»1 

Az egyház az őt a lelki dolgok vezetése körül megillető 
szuverénségének elismerését várja az államoktól, de viszont maga 
is a legteljesebb mértékben elismerni és honorálni hajlandó az 
államoknak a maguk különben is óriási saját hatáskörükben gya-
korolt szuverénségét. Ez a párhuzamos szuverénség nem jelenti 
a vallási és egyházi dolgok teljes exemptio-ját az állam szuve-
rénsége alól, mert az egyházi dolgok körül is a merőben állami 
érdekekre nézve az állam szuverénsége csorbítatlan marad. Ennek 

1 Concha i. m. I. 2, 348. 1. 
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a párhuzamos szuverénségnek elismerése semmiféle eltérést nem 
tenne szükségessé attól a helyzettől, mely ma, az egyház és állam 
barátságos viszonya mellett, például hazánkban, fennáll, hanem 
csak az államjogi elméletnek és iskolának kellene megbarát-
koznia azzal a való élet által úgyis már kialakított ténnyel, hogy 
az állam szuverénsége nem terjed ki a szorosan vett lelki, val-
lási és egyházi dolgokra, és azzal is, hogy az államjog mellett 
van valóságos egyházjog is, nem pedig csupán az egyháznak 
megadott autonomia vagy államilag recipiált egyházjog, 

Ezt a kiegyenlítést annál is sürgősebben kellene az állam-
jogi iskolának végrehajtania, mert az állam kizárólagos szuverén-
ségének tana vaskövetkezetességgel a szeparáció, az egyház és 
állam elválasztása felé hajtja az államokat. 

Első tekintetre ugyan úgy látszik, mintha a szeparáció elő-
mozdítaná az egyház és állam párhuzamos szuverénségének tel-
jes érvényesülését. Ebben a feltevésben vallotta magát Monía-
lembert is a szeparáció hivének «L'église libre dans l'état libre» 
című munkájában. 

Ez azonban csak látszat, mert ellenkezőleg az állam kizáró-
lagos szuverénségének elve épen a szeparált államban van tény-
leg is végrehajtva, míg az ú. n. jogállamban ezt az elvet inkább 
csak elméletben és a jogi iskolákban szokták hangoztatni. 

A szeparált állam ugyanis teljesen ignorálva az egyházat 
és az egyházjogot, az egyházra való minden tekintet nélkül sza-
bályozza a közület tagjainak összes életviszonyait, esetleg — ha 
jónak látja — a vallásiakat és az erkölcsieket is és nem riad 
vissza attól sem, hogy vallási elveket vagy erkölcsi kódexet állít-
son fel. így érthető meg az, hogy Rousseau, a szeparált állam 
rendszerének atyamestere, az állam feladatai közé sorozza a «pol-
gári vallás» megalkotását. Ebből az elvi álláspontból folyt az is, 
hogy a francia konvent 1794. május 7-én, Robespierre kívánsá-
gára, törvényben mondotta ki azt, hogy van legfelsőbb lény és 
hogy az ember lelke halhatatlan. A laikus erkölcstan megszer-
kesztése és az iskolákban való bevezetése a szeparációnak kisérő 
jelensége vagy azt megelőző tünet szokott lenni.1 

1 Concha i. m. I. 350—51. 1. ; Hergenrötter-Kirsch, Handbuch der alig. 
Kirchengeschichte 5, IV. 294. 
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III. 

Az előzőkben megállapítottuk azt, hogy a kath. egyházat 
szuverénség illeti meg. 

Lássuk most, kicsoda az egyházban a szuverénségnek alanya 
(subjectum potestatis supremae) és kicsoda annak szerve (orgá-
num potestatis supremae)? 

E. Richer és Febrotiius azt tanították, hogy az egyházban 
a főhatalom az egész egyházat illeti meg és hogy a pápa csak1 

az egyház megbizásából, delegatiójából és nem isteni rendelés-
ből szerve a főhatalomnak («caput ministeriale») ; vagyis más 
szóval, hogy az egyházi szuverénség alanya az egész egyház, 
szerve pedig a pápa.1 

Ezzel szemben az evangéliumon (Máté 16., 18—19) sarkalló 
katholikus hitelv az, hogy az egész egyház felett a főhatalom, 
a primátus, modern nyelven : a szuverénség, isteni rendelésből és 
pedig, mint teljes és közvetlen joghatóság (potestas plena et 
immediata) Szent Péter utódát, a római pápát illeti meg. Más 
szóval: az egyház szuverénségének alanya a pápaság, akár egy-
magában, akár együtt a tanító egyházzal (zsinatban vagy zsina-
ton kívül). 

Mindenesetre elvetendő, mint a kath. hitelvvel ellenkező, 
az a tan, mintha a szuverénség alanya az egész egyház volna 

' és a pápa csakis az egyház megbizásából volna szerve az egyház 
szuverénségének. 

A római pápának ezt a teljes és közvetlen főhatalmát (po-
testas supremae jurisdictionis), azaz szuverénségét az új egyházi 
törvénykönyv is kimondja 218. és 219. kánonaiban.2 

1 E. Richer (De eccles. et politica potestate, 1611.) azt a tételt állította 
fel, hogy a római pápa csak «caput ministeriale», mert nem Krisztustól, hanem 
az egyháztői kapta hatalmát (»potestas ministerii») ; ezt a tant elvetette VI. Pius 
pápa («Auctorem fidei» 1794. aug. 28. constit., 3. p.). — Ugyanezt tanította 
Febrotiius is (De statu Ecclesiae, c. I. §. 6., nr. 3.) ; őszerinte Krisztus a kulcs-
hatalmat Péter képviseletében az egyháznak adta és azért «principaliter et radi-
caliter» az egyházat illeti meg a főhatalom, míg a pápai hatalom csak az egy-
ház megbizásából származik, miértis az egyetemes egyház tekintélye magasabb, 
mint a pápáé. Már megvolt ez a tan a konstánci zsinat 3. és 4. ülésén hozott 
abban a határozatában, hogy a zsinat felette áll a pápának. 

2 Can. 218. §. 1. Romanus Pontifex, Beati Petri in primatu successor, 
habet non solum prinatum honoris, sed supremam et plenam potestatem juris-
dictionis in universam Ecclesiam tum in rebus, quae ad fidem et mores, tum 
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A szuverén hatalmat az egyház felett a pápa részint sze-
mélyesen gyakorolja, részint pedig arra rendelt hivatalai vagy 
megbízottai útján. Vagyis az egyház szuverénségének nemcsak 
alanya, hanem szerve is a pápa (pontosabban meghatározva: 
alanya a pápaság, szerve a mindenkori pápa). De ezenkívül az 
egyház egységes és oszthatatlan szuverénségének szervei a pápai 
hatóság mindazon hivatalai, közegei és megbízottai, amelyek és 
akik a szuverén pápai hatalom gyakorlatában résztvesznek, ahová 
elsősorban a római bibornok-congregatiók tartoznak. 

Szembetűnő itt a különbség az állam és az egyház szuve-
rénsége között. 

Az állam egyenlőjogú állampolgároknak közülete levén, az 
államban rejlő szuverénségnek alanya más, mint az állam, a nem-
zet nem lehet, míg az állami szuverénségnek szerve mindig a 
legfőbb államhatalom birtokosa, abszolút monarkhiákban tehát 
egyedül az uralkodó.1 

Az egyháznál azonban az állami szuverénségnek ez az ana-
lógiája nem alkalmazható, mert az egyház nem egyenlőjogú 
állampolgárok gyülekezete, hanem Krisztus alapítása, Krisztus 
által rendelt és a pápasághoz kötött szuverén hatalommal, a pri-
mátussal. Az egyház szuverénségének alanya tehát kizárólag a 
pápaság (akár egymagában, akár együtt a tanító egyházzal, zsi-
natban vagy zsinaton kívül), szerve pedig a mindenkori pápa és 
közegei. 

Vagyis különbség az állam és az egyház szuverénsége kö-
zött az, hogy míg az államoknál az államfő sohasem alanya és 
nem okvetlenül és nem minden esetben szerve az állami szuve-
rénségnek, addig az egyházban, isteni jogon, állandóan és kizá-
rólag az egyház feje a szuverénségnek úgy alanya, mint szerve 
úgy, hogy a pápa erről a szuverénségről soha le nem mondhat 
sem az róla másra, egyházi alkotmányreform útján, soha át nem 
ruházható. Ily átruházás, eltekintve az isteni jog változhatatlan-

ín iis, quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae 
pertinent.» 

«§. 2. Haec potestas est vere episcopalis, ordinaria et immediata tum 
in omnes et singulas ecclesias, tum in omnes et singulos pastores et fideles, a 
quavis humana auctoritate independens.» 

«Can. 219. Romanus Pontifex, legitime electus, statim ab acceptata elec-
tione obtinet, jure divino, plenam supremae jurisdictionis potestatem.» 

i Jellinek i. m. 483., 530. és k. 1. 
Religio, hit tud. és bölcs, folyóirat. 2 
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ságától, nem lehetséges már azért sem, mert az egyházban a 
pápaság felett nincs oly főhatalom, mely ennek az átruházásnak 
végrehajtására illetékes volna. 

A pápa szuverénségének is épen úgy, mint az államok szu-
verénségének, két iránya van. 

A pápaság egyrészt befele szuverén, amennyiben nincs ma-
gában az egyházban olyan hatalom, amely a pápát meg nem 
illetné, és nincs oly tag vagy egyházhatalmi szerv sem az egy-
házban, amely a pápától független volna. Csakis szakadárság 
útján függetleníthetné magát valamely tag vagy egyházi közeg 
a pápától. 

A pápaság másrészt kifelé is szuverén, mert a pápa az egy-
házi főhatalom gyakorlásában semmiféle más szuverén közület-
től (állam) vagy más szuverén személytől (államfő) nem állhat 
függő viszonyban; és ha mégis ilyen függő viszonyba kerülne, 
ez a pápa egyházi szuverénségének sérelme volna. Ebből a per-
pektivából Ítélhető meg a maga valóságában az egyház és a 
pápaság küzdelme a világi uralkodók, főleg a római és bizánci 
császárok cezaropapisztikus törekvései és tényleg némely dolgok-
ban ideiglenesen meg is szerzett egyházi főhatósági jogai ellen-

Az állami szuverénségnek tartalma a teljes és legfőbb állam-
hatalom és pedig: befelé az egész államterületre és az összes 
állampolgárokra kiterjeszkedő törvényhozási, kormányzati és 
birói hatalom,1 kifelé pedig az államnak nemzetközi személyisége 
és ebből folyólag az államot az egyéb államokkal szemben 
megillető aktiv és passzív követségi jog, a más államokkal szö-
vetségek és szerződések kötésének joga, végül a háborúviselés 
és békekötés joga.2 

A pápai szellemi szuverénség is mindezeket a hatalmakat 
az egyház fölött, úgy befelé, mint kifelé, magában foglalja, kivéve 
csakis a háborúviselés jogát, ami az egyház és a pápaság szel-
lemi hivatásával ellenkezik. Nevezetesen megilleti a pápát kifele 
az, hogy ő, mint az egyház szuverénségének alanya és főszerve, 
nemzetközi személynek ismertessék el,3 továbbá, hogy a pápa a 

1 F. Liszt, Völkerrecht,10 74. 1. 
2 U. o. 54. 1. 
3 A nemzetközi jog nevesebb irói közül ujabban Bonfils-Fauchille (Ma-

nuel de droit internat.3, 80. 1.) követel a pápának nemzetközi személyiséget, 
míg De Olivart, P. Fiore, Corsi, Soderini, Pinchetti-Sanmarchi és Chrétien 
szerint nem a pápa, hanem a kath. egyház bir nemzetközi személyiséggel. Viszont 
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világi államfők udvarainál állandó követségeket tartson fenn és 
viszont, hogy maga a pápa is a maga udvara körében elfogad-
hassa az államoknak követeit,1 és végre, hogy a pápa, mint 
nemzetközi személy, szövetségeket és szerződéseket köthessen az 
államokkal vagy államfőkkel.2 

IV. 

Az államok szuverénsége nem jog, nem is az állam lényegé-
hez vagy életéhez okvetlenül szükséges kellék, hanem nagy-
jelentőségű ténylegesség,3 tényleg birt vagy nem birt tulajdon-
ság, amelyet elnyerni nem könnyen, de elveszteni elég könnyen 
lehet. Ha az állam úgy befelé, mint kifelé tényleg teljesen füg-
getlen, akkor szuverén állam; ha azonban még vagy már nem 
független mindakét irányban, akkor nem szuverén állam. 

A szuverénség az államnak nagyjelentőségű tulajdonsága 
azért, mert a szuverénség nem más, mint az államnak szabad-
sága a saját területén (függetlenség befelé) és szabadsága a nem-
zetek társadalmában (függetlenség kifelé). Már pedig csak a sza-
badság birtokában képes úgy az egyén, mint az állam, földi 
hivatását teljesen betölteni, vagyis az emberi eszmét a tőle tel-
hető tökélyben megvalósítani.4 

Ez az oka annak, hogy a gyarmatok, a meghódított népek 
és tartományok államiságra, a még nem szuverén államok pedig 
szuverénségre törekesznek. Ez az oka továbbá annak is, hogy a 
már szuverén államok szövetkezés, területük semlegesítése, más 
államokkal államszövetségben vagy szövetséges államban való 
egyesülés útján vagy más úton-módon igyekeznek szuverénségö-
ket megőrizni, biztosítani. 

Ezzel szemben a pápaságnak szuverénsége, függetlensége 
és szabadsága az egyház isteni eredetű, változhatatlan lényegé-
hez, megingathatatlan alkotmányához tartozik, amelyet teljes és 

mások (Bluntschli, Heffter-Geffken, F. Martens és Pradier-Fodéré) tagadják 
úgy a pápa, mint az egyház nemzetközi személyiségét. (Lásd bővebben cikkem-
ben : A pápa szuverénsége jogi szempontból. Hittud. Folyóirat. 1905. évf., 
443—4.1.) 

1 Id. cikkemben: 448., 464. 1. 
3 U. o. 453. 1. 
3 Jellinek i. m. 475. 1. • 
* Tuka Béla, A szabadság, 154., 158. és k. 1. 

2* 
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végleges jogfosztás és állandó jogbitorlás ellen isteni igéret biz-
tosít Krisztus e szavaiban: «Tu es Petrus et super hanc petram 
aedificabo Ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt 
super eam». (Máté, 16, 18.) 

Ez az isteni igéret azonban csak a teljes és végleges jog-
fosztás ellen és az állandó jogbitorlás ellen védi meg az egy-
házat és a pápaságot, de nem mentesíti őket ideiglenes jogbitor-
lások, világi befolyások és korlátozások ellen. 

. Épen azért a római pápák nem zárkóztak el az elől, sőt 
bölcs előrelátással és céltudatos eljárással elő is idézték azt, hogy 
a pápaság egyházi főhatalma és függetlensége, szellemi szuve-
rénsége világi biztosítékot is szerezzen. 

Ilyen gondviselésszerű, de a pápák által bölcsen előkészí-
tett biztosíték volt az, hogy a pápaság vagyis szent Péter széke 
a VIII. században államterületre («egyházi állam») és e területen 
államhatalomra, sőt a XI. század végétől kezdve független állam-
hatalomra, vagyis világi szuverénségre tett szert. 

Azóta, amióta Nagy Konstantin 321. évi törvénye az egy-
háznak vagyoni jogképességet adott, a római egyház is úgy ado-
mányokból, mint kegyes hagyományokból tekintélyes ingatlan 
birtokokat, patrimoniumokat szerzett, amelyeket egyenkint is, de 
összességükben is Szent-Péter-örökének («Patrimonium Petri») 
volt szokás nevezni.1 

E patrimoniumok révén a római pápa, a szellemi szuve-
rénség mellett, mint Közép-Itália egyik leggazdagabb birtokosa, 
oligarchája, mindinkább növekedő világi tekintélyt és befolyást 
szerzett. 

E patrimoniumok fölött azonban a pápa a VIII. század 
közepe előtt még nem rendelkezett saját államhatalommal, mert 
addig a pápa is alattvalója volt a Róma fölött, valamint az egyes 
patrimoniumok fölött szuverén államhatalmat gyakorló fejedel-
meknek, nevezetesen a nyugat-római császároknak a császárság 
megszűntéig (476.), majd Odoakernek, a herulok fejedelmének 
(476—493.), a keleti gót királyoknak (493—553.) és a keleti 
gótokat legyőző bizánci császároknak (553—774.).2 

De a szellemi szuverénség, egybekapcsolva a szent Péter 

1 G. Schnürer,- Die Entstehung des Kirchenstaates, 5—8. 1. ; H. Bastgen, 
Die römische Frage. I. köt. 1 1.« 

3 Hergenröther-Kirsch i. m. I. köt. 621. és k. !. 
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székét megillető világi patrimoniumok fölött gyakorolt magán-
jogi hatalommal és gazdagsággal, a római pápát tették Itália 
vezérévé már akkor, amikor még államhatalma és még kevésbbé 
szuverénsége nem volt. így kell értékelni I. Ince pápa béke-
közvetítő szerepét a Rómát ostromló I. Alarích visigót királlyal 
szemben (408.), valamint I. Leó pápa hasonló szerepét Attilá-
val (452.) és Genserich vandál királlyal szemben (455.), végre 
II. Qergely pápa ilyetén szerepét Liutprand langobárd királlyal 
szemben (729.).i 

Ettől a nagy szellemi, de egyúttal jelentékeny világi, 
oligarchikus hatalomtól csak egy lépés kellett az államhatalom 
elnyeréséhez és ezzel, a szellemi szuverenség biztosítékául, a 
világi, az állami szuverénség megszerzéséhez. Nem kellett ahhoz 
más, mint hogy az Itália fölött szuverén hatalmat gyakorló 
bizánci császárok Itáliát sorsára hagyják, és hogy Itáliának ez 
elhagyatottságában a császár helytartóinak (a ravennai exarcha, 
a pentapolisi, római, nápolyi és kalábriai ducatusok dux-ai) kezei-
ből Itália kormányzását a pápa, mint Itália legtekintélyesebb és 
leggazdagabb oligarchája, vegye át, bár egyelőre még a bizánci 
császárok névleges szuverénsége alatt.2 

Ez következett be a «ducatus Romanus»-ban Zacharias 
pápa idejében (741—52.), aki alatt ugyan még egy görög «dux 
Stephanus» szerepel ebben a ducatus-ban, de a tényleges állam-
hatalom már a pápa kezében volt, de még úgy, hogy a pápa a 
vad képromboló császárnak, V. Konstantinusnak, hit dolgában 
a pápa és a nyugati egyház legádázabb ellenfelének, szuverén-
ségét továbbra is elismerte.3 Ez a magyarázata annak is, hogy 
Zachariás pápa 743. évben Liutprand langobard királytól is még 
azt eszközölte ki, hogy Liutprand a ravennai Exarchatus-nak és 
a Pentapolis-nak általa elfoglalt részeit ismét visszaszolgáltassa 
a görög császárnak.4 

Elismerte még a bizánci császárok szuverenségét Zacharias 
utódja, II. István pápa is (752—7.), aki, látva azt, hogy Aistulf 
langobárd király az Exarchatus és a Pentapolis elfoglalása után 
(751.) a római ducatus-ba betörni készül, 753. év végén Frank-
országba utazott Pipin frank királyhoz (741—68.), St.-Dénis-ben 

1 U. o. 606—7., II. köt. 49. 1. ; Bastgen i. m. 2. 1. 
2 Schnürer i. m. 23. 1. 
3 U. o. 33. 1. 
* U. o. 35. 1. 
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őt és fiait frank királyokká koronázta és a rómaiak patríciusaivá 
nevezte ki, és Pipintői kieszközölte azt az ígéretet (Quiercy 
754. ápr. 14., húsvét napja), hogy a frank király Közép-Itáliát 
felszabadítja a langobárd uralom alól és az így felszabadult görög 
birtokokat, nevezetesen Istriát, Veneziát, Corsicát, Tusciát, Liguriát, 
az Exarchatust és a Pentapolist, valamint a délitáliai két lango-
bárd hercegséget (Spoleto, Benevent) szent Péter székének fogja 
adományozni.1 

II. István pápa és utódai a bizánci császárok szuverénségét 
még akkor is elismerték, amikor Pipin 754-ben, majd ismét 
756-ban levervén Aistulf seregeit, az Exarchatus-t és a Penta-
polis-t tényleg is odaadományozta szent Péter székének ; 2 sőt 
még I. Hadrián pápa, 20 évvel később is, elismerte Bizánc szu-
verénségét akkor, amikor Nagy Károly frank király a pápa kérésére 
773-ban seregével Itáliába vonulván, Desiderius langobárd király 
legyőzése után, a langobárd koronát és a langobárd királyság 
északolaszországi birtokait magának, a frank királynak, tartotta 
fenn és «a frankok és Iangobárdok királya és a rómaiak patrí-
ciusa» (ez utóbbi címet már a ravennai császári exarcha is viselte) 
címet vette fel, egyben I. Hadrián pápának a quiercy-i igérő-
oklevelet megújította, de neki tényleg az odaigért tartományok-
ból a római ducatus területén túl igen keveset adott át, az 
Exarchatus-t is csak 777-ben.3 

Hogy a pápák ebben az időben, amikor ők már a római 
ducatus-ban és nemsokára az Exarchatus-ban és Pentapolis-ban 
államhatalmat gyakoroltak, Bizánc szuverénségét e területek 
fölött még elismerték, az kitűnik abból, hogy a pápák az ő 
okleveleikét 781-ig a görög császároknak, mint az «ő uraiknak», 
uralkodási éveivel keltezték ; továbbá abból, hogy 774-ig Rómá-
ban a görög császár képét viselő érmeket verettek és saját, pápai 
érmeket csak 774 óta kezdtek veretni.4 

Az egyházi állam e kezdő stádiumában a pápák politikai 
hatalmának természetére nézve az a megoldás látszik legvaló-
színűbbnek, hogy a pápák 743-tól 774-ig a római ducatus fölött 
és nemsokára az Exarchatus és a Pentapolis fölött csak egyszerű, 
nem szuverén államhatalmat gyakoroltak, míg e területek fölött 

1 U. o. 37—50. 1. ; Hergenröther-Kirsch II.« 67—8. 
2 Schnürer i. m. 50—59. 1. 
3 U. o. 79-86. 1. 
4 U. o. 48., 86., 111. 1. 
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továbbra is a bizánci császárt ismerték el szuverénüknek. 774-től 
kezdve Nagy Károly kezd igényt tartani a szuverénségre az egy-
házi állam fölött és pedig a magának megtartott langobárd királyi 
korona és a már II. István pápától 753-ban elnyert római patri-
ciusi méltóság alapján.1 I. Hadrián pápa ezt a frank szuverénsé-
get az egyházi állam fölött elismerni eleinte nem volt hajlandó, 
sőt 781-ig a görög császárok szuverénségét e terület fölött, az 
említett módon, még elég nyomatékosan juttatta kifejezésre, de 
a 781. évben, a frank királlyal és, úgylátszik, a görög császár-
sággal is kötött egyesség folyományaképen, e pápa és őt követő 
utódai a frank királyok, illetőleg 800. évtől kezdve a megkoro-
názott frank dinasztiabeli (karoling) nyugatrómai császárok szu-
verénségét az egyházi állam fölött elismerték.2 

A karoling dinasztia kihalása és a nyugatrómai császárság 
ideiglenes szünetelése a pápát az egyházi állam fölött rövid ideig 
szuverénné tették. De ezt a rövid korszakot nemsokára világi, 
sőt asszonyi uralom (pornocratia) váltotta fel, amikor Róma és 
az egyházi állam fölött a politikai hatalom teljesen kisiklott a 
pápák kezéből és Theodora, majd Marozia nevű nők, illetőleg 
ez utóbbi férjeinek és fiának, II. Alberich tusculumi grófnak, 
kezeibe került.3 

Az első német-római császárok (I. Ottó és utódai) a császári 
koronával együtt ismét megszerezték a szuverénséget is a pápa 
egyházi állama fölött. így maradt a helyzet III. Henrik haláláig, 
illetőleg VII. Gergely uralkodásáig.4 

Már a II. Miklós pápa által kibocsátott pápaválasztási tör-
vény (1159. é. római zsinat) a pápai szuverénség megóvását 
szolgálta, amikor úgy a római népet, mint a császárt a pápa-
választás tulajdonképeni cselekményeiből kizárta.5 

VII. Gergely óta azonban a pápaságnak a császárok caesaro-
papismusa és Róma fölött igényelt világi szuverénsége ellen 
folytatott győzedelmes küzdelme a pápának nemcsak az egyház 
fölött a béklyó nélkül való szellemi szuverénséget, hanem Róma 

1 U. o. 96. 1. 
2 U. o. 89. és k. 1. ; Bastgen i. m. 9. 1. ; W. Sickel, Kirchenstaat und 

Karolinger (Hist. Zeitschrift, 1900, 408—9. 1.); Oundlach, Die Entstehung des 
Kirchenstaates und der curiale Begriff Res publica Romanorum, 1895 (Untersuch, 
z. deutschen R. und Staatsg. 59. Heft) 112—121. 1. 

3 Bastgen, i. m. 9. 1. ; Hergenröther-Kirsch i. m. II.5 204—5. 1. 
4 Bastgen i. m. 10. 1. 
5 U. o. 10. 1. 
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és az egész egyházi állam fölött a világi szuverénséget is meg-
szerezte. 

Azóta, tehát a XI. század végétől 1870-ig, eltekintve az alább 
említendő rövid megszakításoktól, a pápák nemcsak egyházfők 
és szellemi szuverének, hanem államfők és világi szuverének is 
voltak. 

A XI. század végétől tehát a pápának, mint világi szuverén-
nek, hatalma teljesen azonos tartalmú volt más világi szuverének 
hatalmával úgy befelé, mint kifele. 

Befelé, az egyházi állam területén, a pápa világi szuveren, 
valóságos szuverén államhatalmat gyakorló államfő volt, mert 
ezen a területén a pápát illette meg a legfőbb világi törvényhozási, 
kormányzati és birói hatalom.1 Csakis 1848. március 14-étől 
november 15-ig osztotta meg IX. Pius pápa a szuverén állam-
hatalom gyakorlását az általa, az 1848. márciusi forradalom 
hatása alatt, az egyházi államra nézve életbeléptetett két kamará-
val és az ezek felett álló bíbornoki testülettel és a pápának 
valamint a kamaráknak felelős kormánnyal.2 

Kifelé, más államokkal szemben, a pápa egy nemzetközi 
személyiséggel biró valóságos szuverén államnak, az egyházi 
államnak teljes jogú képviselője volt, akit mint abszolút hata-
lommal rendelkező államfőt, új cimen, a világi szuverénség 
cimén, is megilletett, egyéb államokkal szemben, az aktiv és 
passziv követségi jog, továbbá más államokkal szövetségek és 
szerződések kötésének joga, sőt a maga szuverén állama nevé-
ben a fegyveres háborúviselés és békekötés joga is.3 

A XI. századtól 1870-ig nagyrészben épen a pápáknak ez 
a kétféle, szellemi és világi szuverénsége, egymással szoros 
kapcsolatban, emelte fel a pápaságot a keresztény Nyugat felett 
elfoglalt magas piedesztálra, adta meg neki a világi hatalmat és 
haderőt a hitetlenek és törökök ellen való háborúviseléshez; ez 
a kétféle szuverénség tette Rómát «secunda Rómá»-vá, egy új 
és keresztény és örökös római birodalom fővárosává, a tudomá-
nyos ér, művészeti kultúra gócpontjává, ahová évszázadokon át 
a mai napig tudásra és műélvezetre szomjas lelkek, valláskülönb-
ség nélkül, zarándokoltak és ahonnét ők üres lélekkel nem tér-
tek vissza soha. 

1 Liszt i. m. 74. 1. 
2 Hergenröther-Ki'sch IV.5 498. 
3 Liszt i. m. 54. 1. 
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A keresztény Nyugat érdekei ellen irányult tehát minden 
olyan mozgalom vagy erőszakos tény, amely a pápaságot évszá-
zados birtokától és egyben világi szuverénségétől megfosztani 
igyekezett. 

Bresciai Arnold lektornak a XII. és Cola di Rienzo nép-
tribunnak a XIV. században Róma városában szított forradalma 
is a pápai hatalom gyengítésén dolgozott akkor, amikor Róma 
városát a pápától függetleníteni igyekezett.1 

Hogy a pápák avignon-i tartózkodása (1305—78) a pápaság 
szellemi szuverénségének rovására ment, az köztudomású dolog ; 
de nem csekély része volt ebben a leromlásban annak, hogy a 
pápák Avignon-ban a francia királynak, egész Európában a 
nemzeti szuverénség időre legelső és stílusra nézve legmerevebb 
képviselőjének szuverénsége alá jutottak, Róma uralkodóiból 
avignoni háztulajdonosok és franciaországi földbirtokosok lettek, 
és Róma fölött és az egyházi állam fölött birt szuverénségük 
végleges elvesztésének veszélyébe kerültek.2 Ez a veszély akkor 
lett nyilvánvalóvá, amikor a nagy nyugati egyházszakadás végén 
a pápai trónra lépő Colonna-pápa, V. Márton (1417—31), az 
egyházi államot romokba temetetten veszi át: az egyházi állam 
területe hemzsegett az apró szuverénektől, szuverén városkáktól 
és nemesi családi fészkektől. 3 

Az egyházi államnak e kis szuverénektől való megtisztítása 
Borgia Caesar által az egyházi állam testéből egy világi herceg-
ségnek alapítását és Borgia Caesar családjára való ruházását 
célozta, de az isteni gondviselés ezt a célt meghiúsította, és az 
egyházi állam, mint egységes szuverén állam, ismét új erőre 
kapott II. Oyula pápasága alatt.4 

A lángeszű I. Napoleon nem átallotta az előtte 500 évvel 
már Szép Fülöp által taposott utakon járni, amikor előbb VI. Pius 
pápát (1799), majd pedig VII. Piust (1809) Rómából elhurcol-
tatta és Rómától távol fogságban tartotta, de Szép Fülöpöt is 
túlszárnyalta erőszakosságban akkor, amikor az egyházi államot 
a napoleoni világbirodalomba bekebelezte (1809—1814).s 

1 Bastgen i. m. 11. 1.; Hergenröther-Kirsch i. m. II.5 450—6.1.; Hanuy, 
A vétójog a pápaválasztáson. 12., 16. 1. 

2 Bastgen i. h. ; Hergenröther-Kirsch III.5 8—9. I. 
3 Bastgen i. m. 14—15. 1. 
4 U. o. 15. 1. 
s Hergenröther-Kirsch i. m. IV.s 302., 326. és k. 
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Végre, ami Napoleonnak, az idegen hódítónak nem sike-
rült, a pápát világi szuverénségétól, az ő szellemi szuverénsége 
biztosítékától, állandóan megfosztani, az olasz nemzeti egység 
varázsszava alatt, 1859-től 1870-ig folyt «felszabadító« háború 
után sikerült II. Viktor Emmanuel szárd, később (1861. márc. 17.) 
olasz királynak.! 

II. Viktor Emmanuel seregeinek Rómába való bevonulása 
(1870. szept. 20.) és ez által az egyházi állam utolsó maradvá-
nyának is elfoglalása véget vetett a pápa világi államának és 
erőszakosan és igazságtalanul megfosztotta IX. Pius pápát a 
a világi szuverénség területi feltételeitől.2 

Azonban IX. Pius pápa az egyházi állam elfoglalását nem 
ismerte el bevégzett ténynek, az ellen úgy ő, mint utóda XIII. 
Leo tiltakoztak, mint kettős szuverénségük megcsorbítása ellen,3 

és úgy ők, mint utódaik, X. Pius és XV. Benedek továbbra is 
a kettős szuverénség alapján tekintették magukat szuveréneknek, 
követeiket, nuntiusaikat mindakét szuverénség cimén küldötték 
tovább is az államfők udvaraihoz. 

Nem változtatott ezen a helyzeten a garancia-törvény sem 
(legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie pontificie),4 amely 
ugyan elismeri és garantálja a pápa szellemi szuverénségét és e 
szuverénséggel kapcsolatos egyházi főhatalmának szabad gyakor-
lását (art. 8., 9., 12.), továbbá a pápa személyét szentnek és sért-
hetetlennek jelenti ki (art. 1., 2.), neki az olasz állam területén 
biztosítja a szuverénségi tiszteletjogokat (art. 3.) és a pápai 
palotáknak (Vatikán, Laterán és a Castel üandolfo-i villa) terü-
letenkívüliséget engedélyez (art. 5., 7.). 

De sehol egy szóval sem említi a törvény a pápa világi 
szuverénségét, sőt azt az előzmények folytán teljesen, bár hall-
gatólagosan, kizárja, dacára annak, hogy Róma város elfoglalása 
(1870. szept. 20.) előtt és a Róma város felett megtartott népszava-
zás (1870. okt. 2.) előtt még II. Viktor Emmanuel Róma «citta 
leonina» (Tiberis-en túli) városrészére nézve a pápa teljes 
szuverénségét meghagyni igérte (San Martino gróf útján 1870. 

1 U. o. 502—4. 1. 
2 U. o. 504. 1. ; Hanuy F., A pápa szuverénsége jogi szempontból. 

(Hittud. Folyóirat, 1905. évf.) 417. 1. 
3 G. M. Pinchetti-Sanmarchi, Guida diplomatica-ecclesiastica, 201. 1. 
* Calchi-Novati, II diritto ecclesiastico dello Stato Italiano, 22—33. 1. 
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aug. 29-én IX. Pius pápának átnyújtott mémorandum-ban)i és 
arra nézve is Ígéretet tett, hogy a pápa szuverén jellege sértetlen 
fog maradni. (Ezt igérte meg az olasz kormány a Visconti-Venosta 
külügyminiszter által a külföldi udvaroknál akkreditált olasz 
követekhez 1870. okt. 18-án intézett jegyzékében.)2 

IX. Pius pápa és utódai a mai napig a garancia-törvényt 
el nem ismerték és az abban nekik az elvett államterületért kár-
pótlásul biztosított örökös évjáradékot (3.225,000 lira, gar.-törv. 
4. artic.) mind e mai napig igénybe nem vették.3 

Az apostoli Szentszék jelenleg az egyházi szuverénségnek, 
a szellemi szuverénségnek birtokában van, de annak fő biztosí-
tékától, a világi szuverénségtől meg levén fosztva, a szellemi 
szuverénség zavartalan gyakorlásában — dacára a garancia-
törvénynek — nem bir a szükséges szabadsággal. Legjobban 
láthattuk ezt a világháború alatt, amikor a középeurópai államok 
vatikáni követeinek el kellett hagyniok az örök várost, ahol pedig 
elsősorban a kath. egyház fejének, a szellemi szuverénnek, 
udvaránál töltöttek be követséget. 

IX. Pius óta a pápák, a jelenlegi pápa, XV. Benedek is,4 

nem mulasztották el a kath. egyház és az államkormányok figyel-
mét felhívni a pápa szabadságának, teljes szellemi szuverén-
ségének az 1870. évi események folytán rendezetlen, biztosítat-
lan voltára. 

* * * 

A pápa világi szuverénségének visszaállítása és az olasz 
állam és nemzet létföltételeivel való összeegyeztetése az a prob-
léma, amelyet a «római kérdés» (questione romana»)5 néven 

1 Bonfils-Fauchille, Manuel de droit international public, 198. I.; P. 
Brandi, L'estraterritorialità del Vaticano, Civ. Catt. 1904. évf., 266. 1. 

2 A. Pierantoni, Les états et l'acquisition par succession en pays étrangers, 
Revue de droit internat, et de législation comparée, 1905. évf. 481—2.1.; 
Hanuy F. id. cikkében 416. 1. 

3 P. Brandi, La dotazione délia Santa Sede secondo la legge delle 
guafentigie (Civ. Catt. 1904. évf. nov. 19. sz.) ; Hanuy i. h. 423. 1. 

4 így XIII. Leo 1899. máj. 29-én Vilma hollandi királynőhöz írt vála-
szában (Pinchetti-Sanmarchi i. m. 229.1.), 1902. jún. 9. allocuciójában (u. o. 362.1.); 
XV. Benedek 1914. nov. 1. (első) enciklikájában és 1920. május 23. békeencikli-
kájában. 

5 A római kérdés legújabb irodalmából különös említést érdemelnek : 
P. F. Ehrle, Benedikt XV. und die Lösung der römischen Frage (St. d. Z. 91. 
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szokás megjelölni és amelynek megoldásán az egyházjog, a 
nemzetközi jog és a politikai tudomány elsőrangú művelői már 
félszázad óta fáradoznak. 

Mikor és milyen lesz ez a megoldás, azt az apostoli Szent-
szék van hivatva eldönteni. 

E tanulmány feladata csak az volt, hogy a tudomány 
reflektorával sugárkévét szórjon e probléma gordiusi csomójának 
szálaira. 

köt. 504. és k. 1.), Die römische Frage (u. o. 567. és k. 1.), Weitere Erörterun-
gen über die römische Frage, (u. o. 92. köt. 481. és k. 1.), H. Bastgen, Die 
röm. Frage, Dokumente und Stimmen I. Bd. 1914. II. Bd. 



AZ ÁLLAM FÖLADATA A TÁRSADALMI KÉRDÉS 
MEGOLDÁSÁBAN. 

A TÁRSADALMI kérdés neve alatt összefoglalt társadalmi bajok 

orvoslásában, bár nem egyedül való, de igen nagy tényező 
az állam. Hiszen a társadalmi kérdés a legszorosabban össze-
függ a földi közjólét kérdésével; a földi közjólét pedig épen az 
állam célja. 

Mielőtt arról szólanék, mi az állam föladata a társadalmi 
kérdés megoldásában, néhány megjegyzést kell előrebocsátanom. 

Az első az, hogy minden korszaknak megvolt a maga tár-
sadalmi kérdése. Jelesül megvolt annak a korszaknak is, mely 
megelőzte a mai gazdasági szervezetet : t. i. a magánjogi hűbéri-
ség kora, amidőn a mezőgazdaság terén a földesuraság és a 
jobbágyság, az ipar terén a céhek szerepeltek. A nagy francia 
forradalmat közvetlenül megelőző időben, a XVIII. században, 
Franciaország társadalmi kérdése főkép a mezőgazdasági népes-
ség nyomorúságának a kérdése volt. Ugyanígy volt ez másutt 
is. Viszont a mai kor társadalmi kérdése a mai kor gazdasági 
szervezetéhez fűződik; ahhoz, mely az ingatlan birtokot az ingó-
val egyenlő árúcikké tette, a teljes vagy majdnem teljes ipari 
szabadságot, a szabad versenyt, a nagyipart s vele a munkás-
légiókat hozta be. Ezt a gazdasági berendezkedést a gazdasági 
liberalizmus követelte és valósította meg. Amíg tehát a nagy 
francia forradalom előtt, illetőleg némely európai államokban 
1848 előtt a társadalmi kérdés a gazdasági élet megkötöttségé-
ből származott, addig ma a társadalmi kérdés a gazdasági élet 
szabadságából származik. A gazdasági életet megkötötté törvé-
nyek teszik ; szabadságát is törvények mondják ki. Mindkét eset-
ben tehát egy jogrend az, mely a gazdasági életnek megszabja 
a kereteket és amely ekkép a társadalmi kérdésnek is válik, bár 
akaratlanul, az okozójává. És miként a társadalmi bajok egy jog-
rendhez fűződnek, úgy megint csak egy jogrendtől kell várni e 
bajok orvoslását is. Ez a jogrend állami jogrend, mert hiszen itt 

* 
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olyan ügyről van szó, mely magában véve világi ügy. Az állami 
jogrend valamelyes megváltoztatásától kell tehát várni a társa-
dalmi kérdés megoldását. És lényegileg ez az, ami az államot 
főtényezővé teszi a társadalmi kérdés megoldásában. 

De a mai állami jogrend minő megváltoztatása az, amelyre 
e tekintetben szükség van? 

Azok a gazdasági körök, melyeknek a gazdasági liberaliz-
musból -előnyük van, a saját érdekükben cselekednének ha egy-
részt önmérséklettel, másrészt a munkások szabad szervezkedé-
sének előmozdításával, munkásjóléti intézmények önkéntes léte-
sítésével, a gyári üzemekben egy nemes patriarchalizmussal, 
avagy a gyári vezetés alkotmányosságának önkéntes megadásával 
legalább élét vennék a társadalmi bajoknak. Azonban az élet 
arról tanúskodik, hogy csak kevés gyáros, kevés munkáltató van, 
aki ennyire nemesen, vagy legalább ennyire a saját és osztályos-
társai jól felfogott érdekében tudna gondolkozni, akinek tehát 
az önzése legalább messzirelátó volna. Ellenkezőleg, a legtöbb-
nek az önzése rövidlátó, a kapzsisága arra készteti, hogy pilla-
natnyi előnyeinek feláldozza távolabbi osztályérdekeit. 

A mai társadalmi bajok orvoslását tehát végül is abban kell 
keresni, hogy a gazdasági liberalizmus adta szabadság jogsza-
bályokkal korlátoztatik s maga a gazdasági szervezet is esetleg 
más alapokra helyeztetik. Mindez azonban anélkül, hogy a gazda-
sági élet visszacsavartatnék az 1848 vagy 1789 előtt volt beren-
dezésekhez. 

Két irány van, mely ezt a változtatást meg akarja valósí-
tani. Az egyik irány a társadalmi bajokat mint merően gazda-
sági jelenségeket nézi s e bajokat erkölcsi elvek nélkül, tisztán 
hatalmi eszközökkel s az állam alkotmányának és a gazdasági 
szervezetnek merően mechanikus változtatásával akarja kiküszö-
bölni. E változtatások legfontosabbika a gazdasági termelés esz-
közeinek elvétele a magántulajdon köréből és a közhatalom 
kezére való bocsátása: «a kisajátítók kisajátítása». Ezt az irányt 
a szocializmus mindazon ágai képviselik, melyek a történeti 
kereszténységtől idegenek, sőt vele szemben ellenségesek; főleg 
a szociáldemokrata i r á n i t . 

A másik irány épen a történeti kereszténység hirdette 
erkölcsi elvek segíségével akar segíteni a társadalmi bajokon. 
Ez erkölcsi elveknek megfelelően nem társadalmi harcot, már 
t. i. ellenséges indulattól elvadított harcot, hanem békét és sze-
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retetet hirdet. De az igazságosság nevében, tehát egy erény 
nevében s így erkölcsi alapon ez az irányzat is követeli a gazda-
sági liberalizmus fölcserélését egy megkötöttebb gazdasági beren-
dezkedéssel. Csakhogy a "megkötésben és általában a gazdasági 
szervezet megváltoztatásában nem hajlandó oly messzire elmenni, 
mint a szociáldemokrácia. Az irány, melyet itt jellemeztem, a 
keresztényszociális irány. 

Bizonyos, hogy a keresztényszociális irány nem tud verse-
nyezni a szociáldemokráciával a nagy ígéretekben. ígéretei mér-
sékeltebbek, bár épen ezért biztosabban beválthatók. De ami e 
tekintetben hiányzik a keresztényszociális mozgalomból dema-
gógiái erő dolgában, azt más oldalon bőségesen képes pótolni 
tudományos megalapozottság tekintetében, tehát igazi meggyőző 
erő tekintetében, ha ez irány képviselői mindenütt súlyt helyez-
nek a mozgalomnak erre az oldalára. 

Ehhez a megalapozottsághoz legelső sorban az tartozik, 
hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy honnét is indult el 
a keresztényszociális mozgalom és hogy miben kell keresni e 
mozgalom szellemét. A svájci Décurtins egy tanulmányában 
rámutatott arra, hogy a keresztényszocializmus neve alatt néme-
lyek olyan eszméket és elveket akartak forgalomba helyezni, 
melyek a kereszténységtől — legalább is a történeti keresztény-
ségtől — távol állanak. Rámutatott továbbá arra, hogy a keresz-
tényszociális irányt, amint az az európai kontinensen 1848 óta 
kifejlődött, Ketteler mainzi püspök indította meg. Ketteler pedig 
a maga keresztényszociális eszméit és elveit egyenesen aquinói 
szent Tamás irataiból vette. A mai keresztényszociális irány 
atyja tehát valójában aquinói szent Tamás. 

Ezt jól vésse elméjébe mindenki, aki a keresztér.yszociális 
irány követőjének mondja magát. Nem mindenki keresztény-
szociális, aki keresztényt és szociálist mond, hanem az, aki a 
keresztény elveket úgy érti és a társadalmi életre úgy alkal-
mazza, ahogy ezt aquinói szent Tamás tette. 

Szent Tamás idevágó tanát az ő nyomdokaiban haladó hit-
tudósok tovább fejtették, főleg azokban a tractatusokban, amelyek 
részben «De charitate», részben «De iustitia et iure» szólanak. És 
tovább fejtették a XIX. század katholikus bölcselői, a pápai székből 
pedig XIII. Leó pápa fejtette ki körlevelekben az angyali Mester 
szellemében és az őt követő bölcselők megállapításai alapján az 
Egyház álláspontját a mai társadalmi kérdéssel szemben. 



32 DR. NOTTER ANTAI. 

A jelen tanulmány, amidőn azzal foglalkozik, hogy az állam-
nak mi a feladata a társadalmi kérdés megoldásában, aquinói 
szent Tamás elvei szerint és ezek szellemében kezeli ezt a kér-
dést. Annál is inkább kivánja ezt tenni, mert e tanulmány szer-
zője azt tartja, hogy a jog- és államtudományok terén ma ész-
lelhető fogalomzavar és szellemi anarchia ellen valódi orvosság 
csak abban van, ha e tudományok művelői is visszatérnek annak 
a kornak az eszméihez és elveihez, amidőn a hittudomány, a 
bölcselet és a jogtudomány egy és ugyanazon világnézet talaján 
állottak és vállvetetten közös munkában szövetkeztek. 

A második megjegyzés, melyet tanulmányom érdemleges 
része elé kell bocsátanom az, hogy annak részletes feltünteté-
sére, mi az állam feladata a társadalmi kérdésre nézve, egy vaskos 
kötet is alig volna elegendő. A jelen tanulmány keretei mellett 
tehát csak arról lehet szó, hogy a vezető elveket tüntessük föl ; 
tehát mintegy a bölcselkedés magas régióiban maradjunk. 
A részletkérdések pedig megannyi külön értekezés tárgyaiul 
teendők meg, ha azt akarjuk, hogy haszonnal történjék fejte-
getésük. 

A jelen tanulmány kénytelen felölelni a keresztény államtan 
legalapvetőbb kérdéseit is, különösen az állam céljának kérdé-
sét; mert ezek jelölik meg épen az állam feladatát a társadalmi 
bajokkal szemben. E kérdések taglalása azonban egyidejűleg 
láthatóvá teszi, mennyire fontos ma egy igazi keresztény állam-
tan; egy olyan államtan, mely aquinói szent Tamás gondolatain 
épül föl. 

I. 
Az ál lamnak van l é n y e g e s l egköze lebb i célja. Épen e 
célja különböztet i m e g az á l lamot fajilag minden egyéb 

társaságtól . 
1. Az államnak van lényeges legközelebbi célja. Az állam 

célja alatt itt valamely az állam által megvalósítandó feladatot 
értünk; nem pedig talán az államnak valamely eszményképét, 
melynek a megvalósítására az állam valami ösztönösséggel, 
valami benne rejlő erővel törekednék. A mi tételünk távol esik 
minden hegelianizmustól és minden miszticizmustól. 

A mi tételünk a világos gondolkodás körében kíván 
maradni. Nem jelent egyebet, mint hogy egyrészt a polgárok, 
kik valamely államban tömörülnek, mindig valamely, mindnyájuk 
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által közösen akart cél kedvéért tömörültek és ugyané cél végett 
maradnak is meg az állam kötelékében. És hogy másrészt az 
állam, mint az ekkép tömörülő polgárok eszköze, saját termé-
szeténél fogva egy bizonyos cél elérésére alkalmas és ezért eme 
cél megvalósítása az ő természetszerű rendeltetése (finis operis). 
Az, amire a polgárok, amidőn államba tömörülnek, közösen 
törekszenek; és az, amire az állam természetszerűen alkalmas: 
egy és ugyanaz. Ez az állam célja. 

Az államnak szükségképen van ilyen lényeges legközelebbi 
célja. Mert minden embéri társaságnak (societas, communitas, 
coetus) van ilyen célja. Már pedig az állam is emberi társaság; 
sőt a maga nemében legfőbb emberi társaság. 

Minden emberi társaságnak pedig van lényeges célja két 
okból. Elöször azért, mivel máskülönben az illető társaság tag-
jainak nem lett volna indító okuk arra, hogy a társaságba egye-
süljenek. Másodszor azért, mert a társaság a tagok számára esz-
köz valamely közös céljuk elérésére; az eszköznek pedig ter-
mészetszerűen valamely célra "kell rendelve lennie. 

így van lényeges célja a házasságnak, a szülők és gyer-
mekek társaságának, a gazda és a cseléd társaságának. így van 
lényeges célja az államnak is. 

Azzal, hogy kimutatjuk, hogy minden emberi társaságnak 
s így az államnak is van lényeges célja, azt is kimutattuk, hogy 
minden emberi társaságnak s így az államnak is legközelebbi 
létesítő oka az emberi eszes természet. Minden társaság s így 
az állam is valamely közös célnak mint célnak felismerése és 
kívánása mellett és által, tehát értelemmel és akarattal jön létre. 
Minden társaságnak s így az államnak is létesítő oka tehát az 
értelem és az akarat. Minden egyéb lelki tényező, pl. ösztön 
vagy indulat, magában véve csak előmozdító, járulékos ok lehet, 
mely csak az értelem és az akarat hozzájárulásával, az értelem 
és az akarat által fölkarolva, válhatik a társaság létesítő okává. 
Az ember társas hajlama is, bár természetes hajlam, de mint az 
eszes természet hajlama jöhet figyelembe a társaság létesítésénél 
s így az állam keletkezésénél is. Minden társaság s így az állam 
létesítése is tehát nem valami vak ösztön cselekménye, hanem 
úgynevezett actus humánus, vagyis az akarattól függő cselek-
mény. Mint ilyen pedig az erkölcsi törvény uralma alá esik. 
S így az állam már a maga keletkezésében az erkölcsi törvény 
uralma alatt áll. 

Religio, hit tud. és bölcs, folyóirat 3 
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Az állam lényeges céljától különböznek az állam esetleges 
céljai, melyeket bizonyos állam bizonyos időben maga elé tűz. 
Különböznek tőle azok a célok, melyeket nem a polgárok,közö-
sen tűznek az állam elé; amelyek szolgálását nem szokták az 
államban egyesült emberek általában és minden időben az állam-
tól elvárni, hanem amelyeket egyes emberek vagy egyes osz-
tályok igyekeznek jogosan vagy jogtalanul bizonyos állammal 
megvalósíttatni. 

Amidőn ekkép azt hirdetjük, hogy az államnak van egy 
olyan lényeges legközelebbi célja, egy olyan lényeges legköze-
lebbi rendeltetése, mely által az állam az ő polgárainak eszközül 
szolgál, akkor szembehelyezkedünk azzal az irányzattal, mely az 
állam öncéluságát hirdeti. És szembehelyezkedünk továbbá azzal 
a másik irányzattal is, mely szerint az államnak nincs lényeges 
célja, hanem csak bölcselők vagy politikusok által koronkint 
elébe tűzött, tehát esetleges feladatai vannak, amelyeket tehát 
vállalnia neki nem kötelessége ; amelyeket elvállalni vagy el nem 
vállalni rá nézve puszta hasznosság kérdése. 

2. Épen e célja különbözteti meg az államot fajilag minden 
egyéb társaságtól. 

Minden társaságot a célja különbözteti meg a többitől 
fajilag. (Finis specificat societates.) A társaság fogalmának egyéb 
elemei; emberek többsége, egyesülése, eszközök — nem okoz-
nak faji különbséget a társaságok közt; egyedül a cél az, mely 
köztük faji különbséget létesít. Az ugyanazon célú társaságok 
pedig, pl. két állam, csak számbelileg (numerice) különböznek 
egymástól. 

Ebből következik, hogy az állam célja föl is veendő az 
állam meghatározásába mint differentia specifica. 

Amidőn ezt hangoztatjuk, éles ellentétbe kerülünk az egész 
mai német jogtudománnyal és az ezután induló magyar jogá-
szokkal és állambölcselőkkel. Ez a német-magyar jogtudomány 
és állambölcselet t. i. az államot úgy határozza meg, hogy az 
állam «mit ursprünglicher Herrschermacht ausgestattete Gebiets-
körperschaft» ; rövidebben: «selbstherrliche Gebietskörperschaft». 
Vagyis az állam olyan területi testület, melynek eredeti uralkodó 
hatalma van; ahol is uralkodó hatalom alatt a fizikai erővel is 
rendelkező parancsoló hatalmat kell érteni. E meghatározásban 
a testület volna a genus remotum, a területi testület a genus 
proximum, az eredeti uralkodó hatalom pedig a differentia 
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specifica. E meghatározás hibája az, hogy az állam fogalmának 
valódi differentia specifica-ját, t. i. az állam célját, nem említi 
meg; viszont ami e meghatározásban mint genus proximum 
szerepel, t. i. a területiség; valamint az, ami mint differentia 
specifica szerepel, t. i. az eredeti uralkodó hatalom: ez vagy 
nem tartozik az állam lényegéhez, vagy ha lényeges, akkor az 
államra csak mint úgynevezett resultantia naturalis áll fönn. 
Utóbbi esetben az ilyen tulajdonság ép úgy nem vehető fel az 
állam fogalmába, miként az ember fogalmába nem vehető fel 
pl. az ember beszélőképessége. 

A mai német államtudomány, mivel az állam fogalmának 
megkülönböztető elemét nem az állam céljában találja, hanem — 
a fizikai erő eszményének hódolva—a « Herrschermacht »-ban : 
ezért nem képes az Egyház helyes fogalmára sem szert tenni. 
Abból, hogy a középkorban az Egyháznak magának is volt bizo-
nyos karhatalma, azt a tanulságot vonja le, hogy tehát a közép-
korban az Egyháznak államszerű jellege volt. Viszont ugyan 
emiatt nem tudja az Egyház és az állam természetes jogviszonyát 
sem fölismerni; sőt ilyen természetes jogviszony létét el sem 
ismeri, hanem csak az államtól, mint szerinte legfőbb (már 
tudnillik egyetlen legfőbb) földi társas alakulattól tetszése szerint 
megállapított tételes jogi helyzetet ismer el az Egyházra nézve. 

És ugyan emiatt nem képes ez az államtudomány a társa-
dalmi kérdésre nézve sem kijelölni az államnak egy természetes 
föladatkörét, melyet az államnak vállalnia kötelessége. Nem 
képes megállapítani, hogy a társadalmi kérdésben mit kell tennie 
az államnak és viszont mit nem szabad tennie; mely vonalig 
kötelessége elmennie és mely vonalon túl van az idegen termés, 
melybe az államnak nem szabad sarlójával belevágnia. Az állam 
lényeges célját tagadó ilyen államtudomány elvtelenül hányko-
lódik az individualizmus és a kollektivizmus között, a gazdasági 
liberalizmus és a szociáldemokrácia között. Nincs egy alaposan 
megokolt tanácsa az állami élet intézői részére. Az ezekre az 
állambölcsekre hallgató államférfiak nem tehetnek egyebet, mint 
a napi áramlatok, gazdasági szükségletek, jelszavak (pl. több-
termelés), politikai erőviszonyok által ide-oda hányattatni magu-
kat, társadalompolitikai programmjukat a napi szükségletek sze-
rint rendezni be. 

3* 
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II. 
Az állani l é n y e g e s legközelebbi célja a közjólét. Ez az 
összete t t cél két feladatkört foglal magában : egy e l ső-
rendű feladatkört, mely a j o g uralmának fenntartásá-
ban á l l ; és egy másodrendű feladatkört, mely az egyéb 
fö ld i javak rendelkezésre bocsátásában áll. Az állam 
ezt a kettős célját részint polgárainak szabad tevékeny-
s é g e által, részint az á l lamhatalom működése által 

valósítja meg. 
1. Az állam, lényeges legközelebbi célja a közjólét. 

Jólét (prosperitás, félicitas) alatt értjük a földi javak bizo-
nyos bőségét. A földi javak sorába itt nemcsak az anyagi, hanem 
a szellemi javakat is soroljuk; s a szellemi javak közé nem 
csupán az értelmi, hanem az erkölcsi javakat is. 

A jólét kétféle : magánjólét (prosperitás privata) és közjólét 
(prosperitás publica). A magánjólét annyi, mint bőség azokban 
a földi javakban, melyeket valaki a maga számára birtokba vett. 
A közjólét annyi, mint bőség a polgárok rendelkezésére bocsá-
tott, a polgárok részére nyilvánosan kinált földi javakban. Ilyen 
rendelkezésre bocsátás, ilyen nyilvános kinálás pl. az, hogy isko-
lák, kórházak létesíttetnek, melyeket a reájuk szorulók igénybe 
vehetnek. S rajtuk áll, hogy csakugyan igénybe veszik-e. 

A földi jóléttől meg kell különböztetni a földi boldogsá-
got (beatitudo terrena). A földi boldogság — ha nem azt nézzük, 
miben keresik azt sokan tévesen, hanem azt, hogy miben áll 
valójában — tárgyilag azonos a mennyei boldogsággal, t. i. Isten 
bírásában áll. De a földi boldogság Istennek részint a természe-
tes megismerés, részint a hit, remény és szeretet által való 
birása. Ez boldogság, mert tárgyánál fogva nyugalommal, meg-
elégedettséggel tölt el; de nem tökéletes boldogság; mert a 
boldogság tárgyának tökéletlen birása. A földi jólét pedig nem 
Istennek valaminő birása, hanem földi javak birása, vagy ren-
delkezésre állása. A földi jólét csak eszközül szolgálhat a földi 
boldogságra és a túlvilági boldogságra is. 

Az állam lényeges célja nem a földi boldogság. Mert Isten-
nek olyan birása, minő e földi életben lehetséges, nem az állam 
nyújtotta eszközökkel érhető el; legalább akkor nem, amikor 
Isten egy természetfölötti célt tűzött az ember elé és e célra 
természetfölötti eszközöket rendelt s így Isten bírásának az ügye 
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mindenképen természetfölötti üggyé lett. Az állam ez ügyben 
csak kis részben működhetik valamiképen közre s így egészé-
ben véve alkalmatlan eszköz az ember földi boldogságának meg-
valósítására. 

Az állam lényeges célja nem lehet a magánjólét sem. Ez 
kettővel bizonyítható. Először azzal, hogy az emberek, midőn 
államba tömörülnek és midőn állami kötelékben megmaradnak, 
valójában nem várják az államtól a magánjólét megvalósítását; 
vagyis azt, hogy maga az állam juttassa minden egyes polgár 
tényleges birtokába a földi javak bőségét. 

Az állam lényeges célja a közjólét, vagyis a földi javak 
bőségének nyilvános kínálása,azaz a polgárok rendelkezésére bocsá-
tása; őrájuk lévén azután bizva, hogy a rendelkezésükre álló 
javakat (pl. az igazságszolgáltatást, az iskolákat, kórházakat stb.) 
valóban igénybe veszik-e. A földi javak eme nyilvános kínálá-
sát úgy kell érteni, hogy valamennyi, vagy legalább igen sok 
polgár részére rendelkezésre álljanak az állami élet nyújtotta 
javak. 

Hogy az állam lényeges célja a közjólét, ismét kettővel 
bizonyítható. Először azzal, hogy az emberek valóban azért 
tömörülnek államba és maradnak meg állami kötelékben, hogy 
az állam nekik a földi javak minél nagyobb bőségét a már jel-
zett értelemben rendelkezésükre bocsássa. Másodszor azzal, hogy 
az állam erre a feladatra egyrészt alkalmas, másrészt egyedül 
alkalmas. 

A földi javak bőségének nyilvános kínálását továbbá úgy 
kell érteni, hogy ez a kinálás, ez a rendelkezésre bocsátás ne 
csupán az egyénekkel szemben történjék, hanem az államban 
létező különböző emberi csoportokkal szemben is. Az állam 
ugyanis szerves társaság (societas organica), vagyis tagjai nem 
csupán egyének, hanem társaságok is; t. i. családok, politikai 
községek, különböző részleges célú társulatok stb. Ezek vagy az 
állammal egyneműek, t. i. céljuk hasonló az állam céljához, csak 
kisebb keretű, mint pl. a politikai községek; ez esetben ezek az 
államnak egynemű részei (partes homogeneae), máskép alaki 
részei (partes formales). Vagy pedig az államtól különböző 
neműek, t. i. céljuk másnemű, mint az állam célja, mint pl. a 
családok; ez esetben ezek az államnak különböző nemű részei 
(partes heterogeneae), máskép merően anyagi részei (partes 
materiales). Mint szerves társaság az állam köteles az általa 
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nyújtandó javakat nem csupán az egyéneknek, hanem az állam-
ban foglalt társaságoknak (családok, politikai községek, részleges 
célú társulatok) is kinálni. Köteles ezt tenni épen azért, mivel 
ezek a társaságok is az állam tagjai. De az állam polgárai osz-
tályokba is tömörülnek. Az osztályokba tömörülés ép olyan 
ésszerű, mint a családokba vagy politikai községekbe való egye-
sülés. És észszerű az is, hogy ezek az osztályok szervezkedésre 
törekszenek. Az ember eszes természetének félreismerésén alap-
szik az állami életnek az az atomizálása, mely az államban csak 
egyéneket akar látni; amely a politikai községeket és az ezek-
ből előálló magasabb, de az állam egészénél még mindig 
alacsonyabb alakulatokat minél kisebb jelentőségre szorítani és 
minél nagyobb közigazgatási gyámság alá helyezni akarja; amely 
a család jelentőségét kisebbíteni; a részleges célú különböző 
társulatokat elnyomni igyekszik. A család és a politikai'község 
jogosultságát nem szükséges bizonyítani. A különböző részleges 
célú társulatoknak és a szervezett osztályoknak a jogosultságát 
pedig ismét az a kettős tény bizonyítja, hogy egyrészt a polgá-
rok minden időben és mindenhol igyekeztek ilyen társulatokba 
és ilyen osztályokba tömörülni, másrészt pedig az ilyen társula-
tok és az ilyen szervezett osztályok az eléjük tűzött jogos cél 
megvalósítására alkalmasak, sőt legalkalmasabbak, tehát az állam-
nál is alkalmasabbak. Mindenesetre legalkalmasabbak arra, hogy 
az államtól kinált javakat ők vegyék át és bocsássák tagjaik 
birtokába. 

2. A közjóiét összetett célja két feladatkört foglal magá-
ban : egy elsőrendű, feladatkört, mely a jog uralmának fenn-
tartásában ; és egy másodrendű feladatkört, mely az egyéb földi 
javak rendelkezésre bocsátásában áll. 

A közjólét gyűjtőneve alá az anyagi és szelleme javak 
egész sokasága tartozik, melyek arra alkalmasak, hogy az embert 
a természetes rendben tökéletesítsék. A javak e sokasága azon-
ban nem egyformán fontos. A fontosság szempontjából két cso-
portba osztandók. Az első csoportba a jog uralmának fenntartása 
tartozik. Ez alatt értjük egyrészt az igazságot megvalósító állami 
törvényhozást és a bíráskodást; másrészt a személy- és vagyon-
biztonság fenntartását és a polgároknak a külső ellenség ellen 
való megvédését. 

A személy- és vagyonbiztonság fentartása és a polgárok-
nak a külső ellenség ellen való megvédelmezése annyira leg-
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elemibb feladata az államnak és annyira legelső sorban ezért 
egyesültek és maradnak meg államban az emberek, hogy fölös-
leges erre több szót vesztegetni. Az igazságszolgáltatás is annyira 
elsőrendű feladata az államnak, hogy a fejedelmeket a régi 
időkben, amellett hogy a nemzet hadvezérei voltak, mint a nem-
zet legfőbb biráit ismerték. A minden idők tapasztalatából (tehát 
a posteriori) levont emez érvelés olyan bizonyító erejű, hogy 
fölösleges még a tétel támogatására valamely a priori érvet 
keresni. 

A többi földi javak szolgáltatása a joguralom biztosítása 
mellett az állam másodrendű feladata. Ez abból következik, hogy 
e javak szolgáltatása egyrészt föladata az államnak ; másrészt nem 
elsőrendű feladata. Hogy e javak szolgáltatása föladata az állam-
nak, ez abból állapítható meg, hogy egyrészt a polgárok valójá-
ban mindig kivánták ezt az államtól; másrészt az állam erre 
alkalmas is. Csak a szélső liberalizmus akarta az államot a puszta 
jogvédelemre szorítani. 

3. Az állam ezt a kettős célját részint polgárainak szabad 
tevékenysége által, részint az állami hatalom működése álfal 
valósítja meg. 

A közjólét két tényező munkája által valósíttatik meg : egy-
részt a polgárok szabad tevékenysége által ; másrészt az állami 
hatalom működése által. 

A polgárok szabad tevékenysége alatt értjük a polgárok 
önkéntes és maguk kötötte jogügyletek által (tehát szerződésileg) 
szabályozott közművelődési, közegészségügyi, közgazdasági tevé-
kenységét. 

Az állami hatalom (auctoritas civilis in abstracto sumpta) 
annyi, mint jog az állam polgárainak az állam célja felé való 
hathatós irányítására. Az állami hatalmat tehát alanyi jognak s 
nem puszta hatáskörnek fogjuk föl. Mint alanyi jog az állami 
hatalom megkíván egy alanyt, melyben létezik (subiectum 
inhaesionis). Az állami hatalom alanya az állami hatóság (aucto-
ritas civilis in concreto sumpta). 

Az állam lényeges célja, a közjólét, nem kizárólag a pol-
gárok szabad tevékenysége által valósíttatik meg, mint ezt az 
anarchista irányzat bölcselői kívánják. Mert a közjólétnek épen 
elsőrendű föladatköre : a joguralom nem valósítható meg ekképen. 

De a közjólét nem valósítható meg kizárólag az állami 
hatalom működése által sem. Hangsúlyoznunk kell, hogy az 
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állam legközelebbi célja és az állami hatalom legközelebbi célja 
nem azonosak. Az állami hatalom legközelebbi célja nem az 
állam lényeges céljának teljes megvalósítása; hanem csupán az 
állam lényeges céljához tartozó azon feladatkörnek megvalósí-
tása, mely a polgárok szabad tevékenysége által nem valósítható 
meg. Hogy ez így van, ez megint egy kettős tényből követke-
zik. Tudniillik egyrészt abból, hogy az emberek ok nélkül nem 
mondanak le szabadságukról. Tehát nem lehet róluk föltéte-
lezni, hogy államba tömörülve ok nélkül lemondtak volna szabad 
közművelődési, közegészségügyi vagy közgazdasági tevékenysé-
gükről. Másrészt abból, hogy az állami hatalom nem is alkal-
mas, e föladatok összességének elvégzésére. Hanem vannak 
bizonyos föladatok, melyeket sikeresen vagy legsikeresebben 
csak ő tud elvégezni; vannak más föladatok, melyeket ő és 
szabadon cselekvő polgárai egyaránt tudnak elvégezni; s vannak 
föladatok, melyeket szabadon cselekvő polgárai jobban tudnak 
elvégezni mint az államhatalom birtokosai, i 

Ebből megállapítható, hogy tévedés az, amidőn akár a 
társadalmi kérdésre, akár más ügyre nézve az állam feladatait 
említjük és ekkor kizárólag az állami hatalom feladataira, tehát 
elsősorban a parlament és a kormány feladataira gondolunk. 

Az állam lényeges céljának tehát az állami hatalom nem a 
kizárólagos megvalósítója. Mindamellett vezető szerepe van neki 
az állami cél megvalósításában, mert a polgárok szabad tevé-
kenységét, mely az állam célját szolgálja, ugyanő van hivatva 
irányítani. 

Az állami hatalom alanyai, kik az állami cél megvalósításá-
ban közreműködnek, nemcsak az állam központi szervei ; nem is 

e 

»Lásd szent Tamás (Sum. theol.) 1. II. qu. 105, a. 1): Respondeo dicen-
dum, quod, sicut August in 2. de Civit. Dei (cap. 21. circ. med.) introducit 
a Tullio dictum : Populus est coetus multitudinis, iuris consensu, et utilitatis 
cornmunione sociatus ; unde ad rationem populi pertinet, ut communicatio 
hominum ad invicem iustis praeceptis legis ordinetur. Est autem duplex com-
municatio hominum ad invicem : una quidem, quae fit auctoritate principum : 
alia autem fit propria voluntate privatarum personarum : et quia voluntate 
uniuscuiusque disponi potest, quod eius subditur potestati, ideo auctori-
tate principum, quibus subiecti sunt homines, oportet quod iudicia inter 
homines exerceantur et poenae malefactoribus inferantur. Potestati vero pri-
vatarum personarum subduntur res possessae. Et ideo propria auctoritate in 
his possunt sibi invicem communicare ; puta emendo, vendendo, donando : et 
aliis huiusmodi modis. 
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csak az ezen központi szervektől kinevezett és tőlük függő 
vidéki szervek; hanem az államban foglalt és önkormányzattal 
felruházott kisebb tagozatok is (községek, vármegyék; egyéb köz-
jogi testületek, mint pl. kereskedelmi és iparkamarák, munkás-
pénztárak stb.). A keresztény államtan az állami életben egy 
észszerű decentralizáció hive. 

Az állami hatalom működése a törvényhozó, végrehajtó és 
birói hatalom működésében áll. Legfelsőbb és legfontosabb 
működés ezek közt a törvényhozó hatalom működése, mint 
amely irányítja a végrehajtó és a birói hatalom működését is. 

A törvényhozó hatalom föladata üdvös törvényeket alkotni. 
Törvény alatt itt minden irott jogi szabályt kívánunk érteni. 
E tekintetben pedig a keresztény államtan, a keresztény jog-
tudomány nem győzheti eléggé hangsúlyozni a kánonjogászok 
és a skolasztikusok ama tanát, hogy az emberi törvény (Isidorus 
szavai szerint) egyik kelléke ez : «Erit autem lex ... nullo privato 
commodo, sed pro commuai civium utilitate conscripta». 

A törvény lényeges kelléke az, hogy a közjót szolgálja. 
Amelyik törvény nem szolgálja a közjót, hanem csak egy vagy 
néhány ember vagy egyik osztály javát, az nem érvényes tör-
vény; lelkiismeretben az nem kötelez, ha magában tekintjük. 

Ennek a szevillai Izidor nevéhez fűződő, Gratianus és 
aquinói szent Tamás által fölkarolt, a kanonisták és a skolasz-
tikusok által mindenkor hirdetett tannak világában mit szól-
junk — nem a szociáldemokráciáról, mely vádkép emlegeti, hogy 
a mai állami törvények osztály tör vények; hanem arról, hogy 
nálunk egyetemi tanszéken és nyomtatásban éveken át háborítat-
lanul lehetett tanítani azt, hogy jog (már t. i. törvény) az olyan 
szabályozás, melyet az uralkodó társadalmi osztály mint a maga 
érdekében levőt rákényszerít az uralmának alávetett osztályokra? 
Aki ezt tanítja a jog mivoltáról, az nemcsak hogy szétválasztja 
a jogot és az erkölcsöt, hanem a jogot megfosztja minden tisz-
teletreméltóságától. Az a jogot úgy tünteti föl, mint egy Gess-
ler-kalapot, mely előtt csak fogcsikorgatva lehet kalapot emelni. 
Úgy tünteti föl a jogot, mint valamit, amit megdönteni egy fel-
szabadító cselekedet, az emberi haladásnak egy parancsa. Ami 
a szociáldemokrácia részéről vád, az itt egy a magától értető-
dőség színezetével bevont hideg megállapítás. Ezzel nagyon 
összevág az a másik tan, mellyel bizonyos büntetőjogászoknál 
találkozunk, hogy t. i. az úgynevezett politikai bűncselekmények 
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valójában nem bűncselekmények, csak afféle — a katholikus 
erkölcsbölcseletből vett kifejezést használva — leges mere poena-
les. Hogy pl. az izgatás vagy a lázadás, vagy az állam alkot-
mányának erőszakos felforgatása stb. csak akkor bűncselekmény, 
ha nem sikerül. Ha sikerül, akkor viszont az a bűnös, aki a régi 
rend mellett volt, vagy azt vissza akarja állítani. Akár a forra-
dalmár, akár az ellenforradalmár öl embert, magában egyre 
megy. Minden a körülményektől függ, t. i. attól, hogy melyik 
van hatalmon. Csoda-e, ha ilyen jogi tanok mellett az emberek 
nagy része zavaros politikai állapotok idejében iránytű nélkül 
botorkál ? 

Az a téves tan, hogy az állami törvény az uralkodó osz-
tálytól a legyőzött osztályra rakott rablánc ; vagy enyhébben for-
mulázva: hogy az állam törvénye egy békekötés a háborúskodó 
társadalmi osztályok közt, hallgatólag oda értve, hogy a békekötés-
nél a győző érdeke minden és az igazságosság semmi ; — ez a téves 
tan nem szociáldemokrata eredetű, hanem — mint a szociál-
demokráciának nem egy másik tana is — burzsoá elmékben szüle-
tett meg. Hiszen a jogtörténet művelői — azok is, akik, mint 
Qneist, egyebek közt jogtörténettel is foglalkoznak ; azok is, akik 
egyenesen és kizárólag a jogtörténetet művelik — általában úgy 
adják elé a jog fejlődését, hogy feltüntetik az osztályok harcát, 
a kiváltságos osztályok és a fejedelem közt való harcot és magát 
ennek a leírását adják úgy, mintha épen ezek a különböző hatalmi 
tények, erőszakosságok mint ilyenek volnának jogot létesítő, meg-
változtató vagy megszüntető tények, nem pedig olyan események, 
melyekből vagy egyáltalában nem származik jog, vagy ha származik, 
nem belőlük, hanem csak e tények kapcsán szerepelt más moz-
zanatokból származik a jog. 

Minthogy az állampolgárok természetszerűen osztályokra 
tagozódnak, az állami hatalomra rendszerint valamelyik osztály-
nak van túlnyomó befolyása. Ez nem ütközik az erkölcsi tör-
vénybe. Hogy azonban az uralkodó osztály ne a saját egyoldalú 
osztályérdekét szolgálja az állami hatalommal a köz rovására, 
hanem mindenekfölött az állampolgárok összességének javát 
tartsa szem előtt: erre szükséges, hogy az uralkodó osztályban 
kellő mértékben ki legyen fejlődve a lelkiismeretesség. Erre pedig 
ismét az szükséges, hogy az erkölcsi törvényt a maga tisztaságá-
ban ismerje, az erkölcsi törvény földi és túlvilági szankcióját is 
jól ismerje. És szükséges továbbá, hogy az uralkodó osztály 
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lelkiismerete kellően hasson az ő akaratára. Mindezeknek pedig 
előfeltétele a kellő erkölcsi nevelés. Ezt a nevelést végezheti a 
polgárok szabad tevékenysége : pl. a tisztességes irodalom ; főkép 
pedig a kellő vallásos nevelés. 

Ahol viszont az uralkodó osztályból kiveszett a lelkiismeretes-
ség, ott az osztályönzés ellen hasztalan az alkotmány és a gaz-
dasági szervezet minden megváltoztatása. Csak emberek cserél-
nek szerepet, de a romlottság, az állami élet bomlásának folya-
mata megmarad. 

III. 

Az ál lamnak a társadalmi kérdés körül vannak fölada-
tai. E fö ladatok részint a j o g uralmának fentartásában, 
részint a közjólét egyéb javainak szolgáltatásában álla-
nak. E fö ladatok részint a polgárok szabad tevékeny-
sége által, részint az állami hatalom működése által 

valós í tandók meg. 

1. Az államnak a társadalmi kérdés körül vannak föladatai. 
A társadalmi kérdés társadalmi bajokat jelent. E bajok vagy 

természeti erőktől erednek, pl. egy munkás megöregedése, vagy 
munkakörén kívül előfordult balesete, vagy megbetegedése ; vagy 
a bajban szenvedőnek saját vagy embertársainak mulasztásából 
ered (pl. valakinek saját vagy mások vétkéből való elszegénye-
dése); vagy természeti erők és emberi gonoszság, vagy gondat-
lanság együttes eredménye (pl. gondatlanság okozta gyári baleset). 

Amennyiben az államban tömörült polgárság képes e bajo-
kat megszüntetni, úgy hogy a megfelelő földi javakat rendelke-
zésre tudja bocsátani: ezt tenni kötelessége is; mert hiszen ez 
beletartozik az állam lényeges céljának a keretébe: a közjólét 
megvalósításába. 

2. E föladatok részint a jog uralmának fentartásában, részint 
a közjóiét egyéb javainak szolgálatában állanak. 

A társadalmi bajok egy része igazságtalanságokból áll. 
Tehát az állam föladata ez igazságtalanságok megszüntetése. Ez 
pedig a jog uralmának fentartásában áll. Igazságos törvények, 
igazságos munka- és szolgálati szerződések, igazságos közigaz-
gatás és bíráskodás tartoznak ide. 

A társadalmi bajok másik része olyan földi javak hiányá-
ban áll, melyek nem állottak még az illetőnek a tulajdoná-
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ban, sem követelési jogot nem szerzett rájuk, de melyek hiánya 
folytán emberhez méltó élete lehetetlen. Az állam feladata e földi 
javakat rendelkezésökre bocsátani a rájuk szorulóknak. 

3. E föladatok részint a polgárok szabad tevékenysége által, 
részint az állami hatalom működése által valósítandók meg. 

A társadalmi bajok egy része megszüntethető a polgárok 
szabad tevékenysége által; s így a favor libertatis miatt ezt a 
tevékenységet előnyben kell részesíteni. A polgárok szabad tevé-
kenysége által létesülhetnek igazságos munkabérszerződések; 
szerződések, melyek a munkásokat a nyereségben részesítik; 
vagy amelyek részvénytársaságok alkalmazottainak módot nyúj-
tanak arra, hogy kedvezményes föltételek mellett a vállalat rész-
vényesei közé kerüljenek; létesülhetnek a munkások szakszerve-
zetei; vagy munkáltatókat és munkásokat együttesen magukba 
foglaló kamarák, munkások betegsegélyző-pénztárai ; munkások-
nak rokkantság, baleset és öregség esetére szóló biztosító-inté-
zetei; termelő-szövetkezetek; fogyasztási-szövetkezetek; munka-
közvetítő-intézetek: napközi-otthonok; étkező-helyek stb. stb. 
A közjótékonyság művei mind ide tartoznak. 

A társadalmi bajok más része azonban sikeresen csak az 
állami hatalom tevékenysége által szüntethető meg. Itt az állami 
törvényhozó-hatalomnak kell elüljárnia azzal, hogy jogszabályok-
kal egy igazságos társadalmi rendet biztosít; vagyis a polgárok 
egymásközt való érintkezésében a kölcsönös igazságosság (iu-
stitia commutativa) érvényesülését biztosítja. Ez nem azáltal tör-
ténik, hogy pl. a gazdasági termelést kiveszi a magánosok kezé-
ből, hanem azáltal, hogy törvényekkel megszabja a munkabér-
szerződés igazságos kereteit; megállapítja a munkabérszerződés-
nek egy törvényes tartalmát, melytől érvényesen eltérni nem 
lehet. Vagy azáltal, hogy kötelezően előírja bizonyos testületek 
vagy intézetek (pl. betegsegélyző-pénztárak, munkásbiztosító-inté-
zetek, szakszervezetek) létesítését és ugyanezeknek a kereteit, bizo-
nyos alkotmányát is megszabja. 

Az állami törvényhozó hatalmat azután kiegészíti az állami 
végrehajtó-hatalom azzal, hogy a polgárok szabad tevékenységét 
folyton ótalmazza és egyúttal felügyel reá, azt ellenőrzi. 

Csak ha valahol a polgárok szabad tevékenysége nem mu-
tatkozik elegendőnek vagy célravezetőnek, ott cselekedjék a pol-
gárok helyett az állami hatalom. De ez csak kivételes működése 
legyen az állami hatalomnak. 



AZ ÁLLAM FÖLADATA A TÁRSADALMI KÉRDÉS MEGOLDÁSÁBAN 45 

A szent Tamás szellemében tanító társadalombölcselők min-
dig ezt tartották. Ez volt az oka, hogy pl. a német birodalom 
munkásbetegsegélyző- és biztosító-pénztárai ellen Lehmkuhl bizo-
nyos ellenvetéseket tett és csak bizonyos elvi fentartásokkal, föl-
tételezésekkel volt hajlandó azokat helyeselni. 

Ami azt illeti, hogy törvényeivel az állam hogyan valósítsa 
meg a kölcsönös igazságosságot és általában, hogyan munkál-
hatja törvényeivel azt a célt, hogy a polgárok minél nagyobb 
részének rendelkezésére álljon a földi javak bősége s ekkép a 
polgárok minél nagyobb része meneküljön meg a társadalmi 
bajoktól, erre nézve a keresztény államtannak van egy eszmény-
képe. Ezt az eszményképet maga aquinói szent Tamás állította 
elénk abban a fejtegetésében, melyben azt bizonyítja, hogy az 
ószövetségi úgynevezett birói törvény (lex iudicialis) parancsai 
megfelelően voltak előadva.1 E fejtegetésében szent Tamás föl-
tünteti ennek az ószövetségi birói törvénynek ama rendelkezéseit, 
melyek mutatják e törvény tökéletességét. E törvény a birtok-
viszonyokat legjobban rendezi, mivel figyelembe veszi azt, amit 
Arisztoteles is mond Politikájában (2. Pol., cap. 3.), hogy a bir-
tokok legyenek elkülönítve, használatuk pedig legyen részben 
közös, részben pedig a birtokosok akarata által tétessék közössé. 

A birói törvény értelmében a birtokok az egyesek közt 
szét voltak osztva; de egyszersmind szabályozva is voltak oly-
kép, hogy először is egyenlően osztattak szét, másodszor a falusi 
ingatlanok elidegenítése nem történt örök időkre, hanem bizo-
nyos idő leteltével visszaszálltak eredeti birtokosaikhoz; harmad-
szor az örökség a legközelebbi vérrokonokat illette. Továbbá 
bizonyos dolgok használata közös maradt és pedig vagy a gon-
dozás szempontjából (pl. kóborló ökör vagy juh); vagy a gyü-
mölcsszedés szempontjából (pl. szőlő), a helyszínén való elfo-
gyasztás megengedése által, vagy a szegényeknek fentartott 
gyümölcsök alakjában; vagy a hetedik évben született állatok. 
Továbbá a tulajdonost kötelezte a törvény, hogy bizonyos dol-
gait ingyen engedje át; pl. minden harmadik évben egy külön 
tized a leviták, jövevények, gyámság alatt állók, özvegyek ré-
szére. Ismét más dolgok adás-vétel, bérlet, kölcsön, letét stb. 
tárgyai voltak. Ide tartoznak az ószövetségi birói törvény egyes 
külön rendelkezései; pl. a munkások bérének haladéktalan meg-
fizetésére vonatkozó rendelkezés. 

1 Summa theol. 1. II. qu. 105, a. 2. 
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Volt az ókornak egy másik állama is, mely a törvényhozás 
terén bizonyos tekintetben tökéleteset alkotott ; ez a római állam 
volt. A római jog magában véve a tökéletesség nagy fokát tün-
teti fel ; a ius naturale és ius gentium tételeinek felismerésében, 
szabatos megállapításában és következetes alkalmazásában ; a nem-
zeti jog sajátosságainak a ius gentium javára való feláldozásá-
ban és így a jognak egyetemes emberivé tételében egy nép sem 
tudott még a római néppel versenyezni. A kereszténnyé vált 
római császárság pedig a keresztény eszméket, a keresztény sze-
retetet és méltányosságot is belevitte a polgári jogba. Bizonyos 
tekintetben tehát a római jog is szolgálhat mintaképül a mai 
állami törvényhozónak mindenben, tehát a társadalmi kérdésre 
vonatkozó törvényalkotásban is. 

Mégis a római jog ellen bizonyos ellenszenvet észlelhetünk 
úgy a szociáldemokrata Íróknál, mint némely keresztényszociális 
irányú irónál. Szemére vetik a római jognak, hogy kizsákmá-
nyoló, hogy túlzottan individualista, hogy a kapitalista érdekek-
nek kedvez; szóval hogy olyan jogrendszer, melynek ma csak a 
kapitalizmus jogászai, de nem a dolgozó osztályokat védő jogá-
szok lehetnek a hivei. 

A római jogra szórt ez a vád nem jogos. E vád, ha van 
valami alapja, csak a római jog bizonyos művelői ellen és a 
római jog müvelésének bizonyos módja ellen szólhat; de nem 
maga a római jog, sem a római jognak a középkor óta történt 
művelésének módja ellen. 

Hogy a római jog maga nem ellenkezik az emberszeretet-
tel s az igazságossággal, döntően bizonyítja az a tény, hogy az 
Egyház a római jogot megtette a kánonjog kisegítő részévé s 
továbbá a római jog mintájára alkotta meg a saját jogrendszerét ; 
ma is taníttatja azoknak, kik a kánonjogban alapos jártasságra 
akarnak szert tenni. Az Egyház a római jogot bizonyos tételei-
ben kiigazította; egészében azonban elfogadta. 

A római jogban azonban nem szabad a betű kultuszát űzni, 
hanem a vezető elveit kell nézni és a római jog segítségével 
magát a római jogot tovább fejleszteni. Azt kell tenni, amit 
maguk a római császárok, praetorok és jogtudósok tettek, amidőn 
a ius civile méltánytalan tételeit félredobták a ius gentium, tehát 

, a természetes jog felismert helyesebb követelményei javára. 
Ilyen vezető elve a római jognak pl. az, melynek alapján 

korlátoztatott az urak hatalma a rabszolgáik fölött. Ez a vezető 
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elv így szól: «Interest enim reipublicae, ne quis re sua male 
utatur». íme, ez egy általános elv, mely ma is irányt szabhat az 
állam törvényhozó hatalmának a társadalmi kérdésre vonatkozó 
törvények hozatalában. Állami érdek, hogy senki rosszul ne 
használja a maga dolgát. Nem elvenni a magántulajdont, hanem 
a rossz használatot lehetetlenné tenni — ez az állami törvény-
hozás föladata. 

Az állami törvényhozó hatalom a társadalmi bajok orvos-
lása végett mindenféle ügyekre terjeszkedhetik ki. A közigaz-
gatási jog, a büntetőjog, a perjog nyomát viseljék annak, 
hogy az állami hatalom a polgárok összességének rendelkezésre 
akarja bocsátani a földi javak bőségét; senkit belőlük elvből ki 
nem akar rekeszteni. Mégis főleg a magánjogi törvények 
viseljék magukon az állami hatalom ide vonatkozó gon-
doskodásának bélyegét. Az mellékes, vájjon valamely állam pol-
gári törvénye magában foglalja-e a társadalmi kérdés magán-
jogi részének egész szabályozását; avagy ez a szabályozás a 
polgári törvénykönyvön kívül, külön törvényekkel történik-e. 
A fő az, hogy történjék. Tehát hogy legyen olyan törvényes sza-
bályozása az ingatlan birtoknak, a magántulajdon szerzésének, 
megengedett legnagyobb mennyiségének, elidegenítésének, az 
öröklésnek, mely a vagyon méltányos elosztásának kedvez ; legyen 
gondoskodás arról, hogy a kiskorúak és egyéb tapasztalatlanok 
megvédessenek a rászedés ellen; az adásvétel úgy legyen sza-
bályozva, hogy a nemkereskedő is védelemben részesüljön; a 
zálogügy igazságosan legyen rendezve. Tehát ne az egyoldalú 
kereskedő-érdekek, ne a nagybirtok képződésének érdeke, szóval 
ne osztályérdekek legyenek a magánjogi törvények célja. 

A magánjogi törvényeken kívül az adótörvények is figye-
lembe jönnek. Ezeknél az osztó igazság (iustitia distributiva) köve-
telményeire kell ügyelni. A skolasztikus erkölcsbölcselet sok 
kérdést tisztázott e tekintetben; bár némely más kérdések vita 
alatt vannak. Pl. a fokozatos (progressiv) jövedelmi adó kérdése. 
Az adózásnak ezt a módját általában pártolják a keresztény irány 
hivei. A francia Dornet de Vorges gróf azonban egyik tanulmá-
nyában erősen ellenzi, mint szerinte igazságtalant. 
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IV. 

A társadalmi kérdés terén az állam m ű k ö d é s é t korlá-
t o z z a egyrészt az állam célja, másrészt az erkölcsi 

törvény. 

1. A társadalmi kérdés teren az állam működését korlátozza 
az állam célja. 

Minden társaság tevékenységének határt szab az illető tár-
saság lényeges célja; tehát az állam tevékenységének is határt 
szab az állam lényeges célja. A társaság működése eszköz a 
társaság céljának elérésére. Az eszköz pedig a célt szolgálja; 
erejét, jogosultságát a céltól kölcsönzi. 

Úgy a polgárok szabad tevékenysége, mini különösen az 
állami hatalom működése korlátozva van az állam célja által. 
Különösen az állami hatalommal szemben kell ezt hangsúlyozni. 
Az állami hatalom olyan rendelkezése, mely nem szolgálja az 
állami célt, amely tehát valójában nem eszköz az állami cél 
elérésére, érvénytelen. Pl. a magántulajdon megszüntetése, az 
állami (vagyis helyesebben az államhatalom rendelkezése alatt 
álló) iskola monopóliuma és más ilyenek nem szolgálják 'az 
állami célt. Az állam tehát nem lehet a társadalmi kérdés meg-
oldásának olyan tényezője, amely az ő működését a saját célján 
túl terjeszti ki. 

2. A társadalmi kérdés terén az állam működését korlátozza 
az erkölcsi törvény. 

Mint minden társaság, úgy az állam is unitas morális, tehát 
unitas secundum quid; egység bizonyos vonatkozásban. Az ő 
léte az egyének létéhez fűződik. Az egyén mint unitas physica 
egyszersmind unitas simpliciter. Az egyén mindenképen egy. 
Ő magában véve is valóság. Az állam cselekvése tehát valójá-
ban mindig bizonyos egyének cselekvése. Mint egyének cselek-
vése, mint actus humánus, az erkölcsi törvény alatt áll. Az erkölcsi 
törvény nemcsak a magánosokat kötelezi, hanem az államokat 
is, vagyis valójában véve : az egyéneket államként való egyesült 
voltukban. Az erkölcsi törvény, mely az államot ekkép kötelezi, 
ugyanaz, mint az, mely az egyéneket mint egyéneket kötelezi. 

Ebből következik, hogy az állam a közjólétet nem valósít-
hatja meg oly módon s a társadalmi bajokat nem orvosolhatja 
oly módon, mely az erkölcsi törvényt megsértené. Tehát valami 
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olyan földosztással, kommunizálással, rekvirálással, mely fennálló 
alanyi jogokat sért s így az erkölcsi törvénybe ütközik, az 
államnak nem szabad kielégítenie polgárainak tömegét. 

íme, fő vonásaiban a keresztény államtan, a társadalmi 
kérdésre alkalmazva. Az állam itt vázolt tevékenysége esetén a 
föld nem válik paradicsommá. De az állam megvalósítván lénye-
ges célját, a közjólétet, a maga részéről valamikép közreműkö-
dik abban, hogy a magánjólét lehetővé válik; a magánjólét 
pedig eszközül szolgáljon legközelebbről a tökéletlen földi bol-
dogságra, távolabbról pedig a tökéletes túlvilági boldogságra. 

* * * 

Budapest. 
Dr. Notier Antal. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 4 

l 



SZENT JEROMOS EXEGETIKAI ALAPELVEI. 

1920. szeptember hó 30-án volt 1500 esztendeje, hogy 
sz. Jeromos, a «doctor maximus in exponendis sacris Scripturis» 
elnyerte az égi koronát. Ez alkalommal XV. Benedek pápa «Spi-
ritus Paraclitus» kezdetű encyklikájában kegyeletes emléket állít 
a nagy egyháztanítónak, meghagyva a katholikus világ bibliku-
sainak, hogy a Szentírás magyarázatában sz. Jeromos elveit köves-
sék, mint azt már b. e. XIII. Leó pápának «Providentissimus 
Deus» encyklikája is megkövetelte. Épp azért nem lesz érdek-
telen feladat, néhány szóval jellemezni sz. Jeromosnak exegetikai 
alapelveit. Előre bocsátom azonban, hogy távolról sem lehetett 
célom ezt a tételt teljesen kimeríteni; erre sem elég idő, sem a 
folyóiratban elég hely nem állt rendelkezésemre. Forrásműveim 
sz. Jeromos munkái voltak.1 V 

1. — Sz. Jeromos bibliamagyarázatának alaptétele, hogy a 
Szentirás Isten által sugalmazott mű, mely ennek következtében 
Isten szavát tartalmazza, és amelyben semmiféle tévedés nem 
lehetséges. A Szentirás összes könyveinek egy fő szerzőjük van, 
a Szentlélek,2 kinek sugalmazása kiterjed az egész bibliára.3 

A Szentírásnak egyes helyei nem mondhatnak egymásnak ellent ;4 

az isteni sugalmazás folytán a Szentirás az igazság alapja, mely 
rögtön megdőlne, ha abban hazugságok vagy tévedések lehet-
ségesek volnának. Gonoszság volna azt állítani, hogy a Szent-
irás hazudik.5 A sz. könyvekből semmit sem szabad elhagynunk, 
még akkor sem, ha a fordító (vagy magyarázó) egyes helyeket 
nem ért meg: «Melius est in divinis libris transferre quod di-
ctum est, licet non intelligas quare dictum sit, quam auferre quod 

1 A sz. Jeromosra mint bibliamagyarázóra vonatkozó irodalmat kimerítően 
közli O. Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur. III. Freiburg 
i. Br. 1912. 619—630. 1. 

2 Epistola 123, 5. 4 Ep. 46, 6. 
3 Ep. 27, 1. 5 Comm. in Nahum, 1, 9. 
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nescias.i Sz. Jeromos szavai ebben a tekintetben oly világosak 
hogy minden magyarázat fölösleges volna. 

2. — Ha a biblia ily szent dolog, csak természetszerű, hogy 
annak magyarázása a legnagyobb gondot követeli meg. Jeromos 
lépten-nyomon hangoztatja, hogy a Szentirás magyarázása vesze-
delmes dolog, hogy a biblia megértése nehéz feladat, melyre 
csak az imádság, Isten kegyelme és sok tanulás képesíti az em-
bert. Nem győzi eléggé kárhoztatni az olyan magyarázót, aki 
kellő előkészület nélkül fog a biblia értelmezéséhez, holott sok-
kal könnyebb dolgok is nagy előtanulmányokat igényelnek; min-
denki hajlandó magáról elhinni, hogy ért a Szentíráshoz, holott 
annak tudományát mester nélkül senki sem sajátíthatja el. Rend-
kívül helytelen dolog, «ad voluntatem suam Scripturam trahere 
repugnantem»,2 mert aki a Szentirással visszaél, valósággal szel-
lemi bűntanyát épít magának.3 A Szentírásnak helytelen értel-
mezése számtalan bajnak az okozója; az eretnekek magyarázatá-
ban a biblia tele van botrányokkal, hiszen úgy a gonosz lélek, 
mint az eretnekek a Szentirás félremagyarázásából vették és ve-
szik érveiket. A biblia magyarázatában senkinek a tévedését sem 
szabad követni,4 mert aki a Szentírást másként értelmezi, mint 
az azt megadó Szentlélek, az álpróféta. Óvakodni kell az eret-
nekek babonás magyarázatától ; a biblia értelmezésében egyszerű-
ségre kell törekedni. 

Amily nehéz feladat a Szentirás magyarázata, amily nagy 
munkát jelent ez az azzal foglalkozókra, oly édes egyszersmind 
ennek a fáradságnak a gyümölcse. Hiszen az egyház is elsősor-
ban a Szentírásból meríti hitigazságait ; 5 a Szentirás, mint Isten 
szava, a léleknek étele és itala.6 A Szentírásnak ismerete magá-
nak Krisztusnak gazdagsága; ez a tudás a Szentírásban említett 
menyasszony, akivel magunkat el kell jegyeznünk.7 A Szentírás-
nak olvasása valóságos paradicsom, értelmének helyes felfogása 
Krisztushoz vezet,8 míg a biblia nemismerése egyenlő Krisztus-

1 Comm. in Ezech. proph. lib. I. t. 13, 14. 
2 Epist. 53, 6. 7. 
3 Comm. in Ezech.- lib. V. 16, 30. 31. 
4 Dialógus contra Luciferianos 28 ; Epistola 48, 15. 
5 Ep. 116, 5. 7. 
6 Comm. in Ecclesiasten, cap. 3. (num. 413.) 

. 7 Péld. 4, 8. 
8 Quaest. in Qenesim, prologus. 
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nak nemismerésével.1 A Szentírás szeretete elvonja az embert a 
testi bűntől 2 és az égbe vezet ; a biblia levelei erkölcsi tanítást 
tartalmaznak és kigyógyítják a lelket a bűn sebeiből.3 Ezért 
Jeromos lépten-nyomon ajánlja a Szentírás olvasását, a fölötte 
való elmélkedést, sőt annak könyv nélkül való megtanulását is.4 

Hiszen az ember nem is képes megérteni, mily nagy kincsek 
vannak a Szentirásban ; emberi nyelv nem fejezheti ki a Szent-
írásnak titkait ! 5 

3. — Mint említettük, sz. Jeromos a sugalmazás fogalmát 
és ennek következményeit igen szigorúan értelmezi. De csak 
elméletben. Egyrészt maga sz. Jeromos is azt állítja, hogy 
«multa dicuntur in Scripturis juxta opinionem illius temporis, quo 
gesta referuntur et non juxta quod rei veritas continebat»,6 más-
részt a gyakorlatban Jeromosnak bibliamagyarázatai, főleg a 392. 
év előtt készült kommentárjai, erősen allegorizáló irányúak. Ahol 
nehézségekre akad, segítségére van az allegorizálás. Sz. Jeromos 
magáévá teszi Origenes elvét, hogy a Szentírás egyes helyeinek 
betű szerint való magyarázata Istenhez méltatlan és nevetséges 
is lehet és ezt a veszedelmet az allegorikus értelmezéssel távo-
lítja el.7 

Sz. Jeromos a Szentirásban többnyire kétféle vagy három-
féle értelmet különböztet meg: betüszerint való (történelmi) és 
szellemi (anagogikus vagy tropologiai), vagy ezek mellett még 
misztikus értelmet is.6 »Amit a sz. könyvekben olvasunk, már a 
külső héjban a betüértelemben — is fénylik, de még éde-
sebb a magban,9 — a szellemi értelemben. Ezt a tételét Jeromos 
sokféleképen szokta kifejezni. A Szentirásban a megölő betű 
vizeit taposni (calcare) kell, hogy az éltető lélek gyümölcsét le-
szedhessük ; io a Szentírásnak egyszerű szavai olyanok, mint a 
búza kalásza, belső értelme a gabona. Még az egyes szavak sor-

1 Comm. in Isaiam prophetapi, prológus. 
2 Ep. 125, 11. 
3 Comm. in Ezechielem proph. lib. XIV. 47, 1 sqq. 
« Ep. 108, 12. 
5 Comm. in Ezech. proph. lib. I. 2, 9. 
6 Comm. in Jeremiam prophetam, lib. V. 29. 10. 11. 
7 Epist. 21, 13; 52, 2. 
8 Comm. in Amos proph. lib. I. 4, 4 sqq. 
9 Ep. 59. 9. 

10 Comm. in Isaiam prophetam, lib. I. 1, 3. 

4 
* 
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rendje is telve van titkokkal, i Hangsúlyozza, hogy a biblia tör-
téneti értelmét nem szabad figyelmen kívül hagynunk, midőn a 
Szentírásban az anagogikus értelmet keressük;2 de kárhoztatja 
azokat, akik nem akarják a Szentírást szellemileg értelmezni, akik 
nem értik meg, hogy a Szentirás telve van allegóriákkal,3 és akik 
a biblia értelmezésében inkább követik a zsidókat, mint az apos-
tolokat. Pedig a Szentírásnak helyes ismeretét csak a szentek és 
az apostolok érdemelték meg Istentől ! 4 A Szentírásban «foris 
est litteralis sensus, in medulla spirituális», a Szentírásnak min-
den szava telve van értelemmel,5 és az apostolok is értelem sze-
rint, nem pedig szó szerint szokták idézni és magyarázni a bib-
liát.6 Ha követjük példájukat és mi is szellemileg, nem pedig 
a zsidók eljárását követve, csak betű szerint értelmezzük a Szent-
írást, testben élünk ugyan, de nem a test szerint.7 Általában az 
az elve Jeromosnak, hogy a történelem alapján kell fölépíteni a 
szellemi épületet.8 

302 előtt írt bibliamagyarázataiban: sz. Pál egyes levelei-
nek értelmezésében (386. vagy 387-ben), Mózes I. könyvéhez írt 
kommentárjában (talán 389-ben), a zsoltárok értelmezésében 
302 körül), a Prédikátor könyvének magyarázatában (389 körül), 
valamint Nahum, Micheás, Sophoniás és Aggeus próféták fejte-
getésében Jeromos az alexandriai biblia-magyarázati jránynak 
híve volt; főmestere Origenes, és bár, mint láttuk, elméletben 
hangsúlyozta a történelmi értelmezés szükséges voltát, a gyakor-
latban sokkal nagyobb fontosságot tulajdonított az allegorikus 
magyarázatnak. Azonban a héber nyelv elsajátítása, a biblia ere-
deti szövegének hosszas olvasása és tanulmányozása Jeromost 
szinte észrevétlenül az antiochiai bibliamagyarázati irány követő-
jévé tette. A betüértelem keresése jellemzi már Habakuk prófétá-
hoz írt magyarázatát (391. vagy 392-ből), de legnagyobb mérték-
ben Ezechiel (410—415) és Jeremiás könyveinek (415—419 vagy 
420) értelmezésében nyilatkozik meg. A két utóbbi munka Jero-

1 Ep. 57, 5. 
2 Comm. in Ecclesiasten. Cap. 3. (num. 410.) 
3 Comm. in Isaiam proph. prologus. 
4 Ep. 68, 2. 
5 Comm. in Ev. Matthaei, lib. IV., 24, 35. 36. 
4 Comm. in Epist. ad Qalatas, lib. I. 2, 8. 9. 
7 Comm. in Ep. ad Galatas, lib. I. 2, 3. 
8 Commentarius in Isaiam, lib. VI. Prologus. 
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mosnak legkiválóbb exegetikai alkotása. Kár, hogy Jeremiáshoz 
írt kommentárja csak a 32. fejezetig terjed; a halál megakadá-
lyozta befejezését. Érdekes, hogy Izaiás 13—23. fejezeteit kom-
mentárjának 4. és 5. könyvében betű szerint, 6. és 7. könyvében 
pedig allegorikusán magyarázta. 

4. — Jeromosnak összes bibliamagyarázatait valóban bámu-
latos nyelvészeti, régiségtani, történelmi és irodalomtörténeti 
ismeretek jellemzik, melyek által korának emberei közt igazán 
páratlanul áll. Roppant kár, hogy — legtöbbször külső körülmé-
nyek miatt — oly sietve dolgozott, hogy ez az alaposságnak 
rovására ment. Igen sokszor megelégedett az előtte felhangzott 
régibb vélemények előadásával, anélkül, hogy ezeket szerves 
egészbe olvasztotta volna, vagy a saját nézetét is előadta volna. 
De mint Bardenhewer megjegyzi,1 ily módon Jeromos számos 
régi bibliamagyarázónak állításait őrizte meg, melyekről egyéb-
ként semmi ismeretünk sem volna. 

5. — Szent Jeromos biblia-magyarázatának egyik igen fon-
tos jellemvonása a szövegkritika. Ebben a tekintetben szinte pá-
ratlanul áll a régi értelmezők közt; a nyugatiak közül senki, a 
keletiek közül pedig csak Origenes és iskolája, továbbá Lucianus 
és Hesychius foglalkoztak Jeromos előtt szövegkritikai kérdések-
kel. Szeçt Jeromos magyarázatainak alapjává a héber szöveget, 
illetve ennek általa készített latin fordítását szokta tenni, ezt ne-
vezi «veritas»-nak, melyhez értelmezését fűzi. Azonban tekintet-
tel arra, hogy olvasóinak nagy része előtt az ószövetségi Szent-
írásnak Hetvenes (alexandriai) fordítása igen nagy tekintéllyel 
birt, nem mulasztotta el, hogy a «Hebraica veritas»-t össze ne 
hasonlítsa az említett görög fordítással. Sőt Origenes Hexaplái 
megadták neki a lehetőséget, hogy a többi görög fordításra 
(Aquila, Theodotion és Symmachos szövegére) is állandóan tekin-
tettel legyen. De sohasem mulasztja el, hogy a héber és görög 
szövegek közt fennálló különbségekre rá ne mutasson és ezeket 
obelusokkal s asteriscusokkal meg ne jelölje. Munkássága ezen 
a téren úttörő és sok évszázadra megjelölte a helyes irányt a 
későbbi bibliamagyarázók számára, bár szövegkritikai elvei sok 
kortársában bizalmatlanságot keltettek, ami miatt Jeromos nem 
egyszer boszúsan panaszkodik. 

1 Geschichte der altkirchlichen Literatur. III. Freiburg i. Br. 1912. 
627. sk. 1. 
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6. — A «héber igazság»-hoz való nagy ragaszkodás volt 
az ok, mely Jeromos bibliamagyarázatának legnagyobb hibáját 
eredményezte, azt, hogy körülbelül 390 óta az ószövetségi deu-
terokanonikus könyveket apokryphoknak tartotta, melyek nem 
tartoznak a kánonhoz. Eleinte sok kortársával együtt az alexan-
driai fordítást sugalmazottnak tekintette és az ószövetségi deu-
terokanonikus könyveket a protokanonikus könyvekkel egyforma 
tekintélyűeknek vallotta. Később, a héber szövegnek tüzetes meg-
ismerése után nemcsak a Hetvenes fordításnak sugalmazott vol-
tában való hite rendült meg, hanem a célon túllőve az ószövet-
ségi deuterokanonikus könyveket sem számította többé a kánon-
hoz. Azt sem mondhatjuk, hogy ezt a véleményét később vissza-
vonta volna; Jeremiás próféta könyvéhez írt kommentárjának elő-
szavában — mely kommentár utolsó bibliamagyarázó munkája 
volt — Jeremiás levelét weuSeraypacpov-nak mondja és Baruch 
könyvét nem akarja magyarázat tárgyává tenni. 

7. — Jeromos bibliamagyarázatait minden esetben erős hit-
védelmi (apologetikus) irányzat jellemzi, miben kiváló segítségére 
volt, hogy általában a történelmi értelmet tette további magya-
rázatának alapjává. Ahol valamely ószövetségi helyet illetőleg 
authentikus magyarázatot talált az Úr Jézus vagy az apostolok 
szavaiban, ezt a magyarázatot föltétlenül végérvényesnek fogadja 
el és nem kutatja, vájjon az illető magyarázat nem puszta alkal-
mazás-e? Érdekes, hogy a messiási helyek értelmezésében alig 
találunk eschatológiát ; a legtöbb messiási helyet Jeromos az Úr 
Jézus első eljövetelére, Jézus Krisztusnak, keresztelő sz. Jánosnak, 
az apostoloknak személyére, az egyházra, a zsidó nép megbün-
tetésére, a zsidó államnak Kr. u. 70-ben történt megsemmisíté-
sére szokta vonatkoztatni. De készségesen elismeri, hogy számos 
jövendölés tökéletesen csak majd a világ végén fog beteljesedni. 

* * * 

Sz. Jeromosnak bibliamagyarázata hagy haladást jelentett 
az exegesis történetében. Hogy a kánon kérdésében túlságosan 
érvényre juttatta a «Hebraica veritas»-t, mindenesetre helytelen 
eljárás volt részéről, de mentségére szolgál, hogy a kánon kér-
dése, mint történeti kérdés, Jeromos karában még a kiforrás álla-
potában volt. Túlzó allegorizálását sem követhetjük. Jeromos a 
biblia értelmezésében felmerülő nehézségeket az allegorizáló 
módszerrel iparkodott megoldani és így tüzetesen föl sem vetette 
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a kérdést, vannak-e a bibliában «citatio implicita»-k, vagy külön-
böző irodalmi műfajok és melyek azok? Mindamellett hangsú-
lyozza, hogy a Szentírás sokszor másoknak puszta véleményeit 
idézi, anélkül, hogy egyszersmind ezeknek igazsága mellett tanús-
kodnék. Jeromosnak mint bibliamagyarázónak legfőbb érdeme, 
hogy magyarázatának alapjává a Szentírásnak eredeti szövegét 
tette, szövegkritikát gyakorolt és — legalább utolsó kommentár-
jaiban — a történelmi értelemre nagy súlyt helyezett. Végül pe-
dig mindenesetre jellemző, mennyire ajánlja a tanulást mindazok-
nak, akik a biblikus kérdésekhez hozzászólni akarnak. (Ez az 
intelme talán ma sem volna fölösleges.) Jeromos nem egyszer 
panaszkodik, hogy egyes «indoctus calumniator»-ok kétségbe 
vonják még igaz hitét és egyházias érzését is, mert puszta szö-
vegkritikai kérdéseket hitbeli kérdéseknek tartanak.1 Tudja, hogy 
némelyiküknek hiába beszél, «asino quippe lyra superflue canit» ;2 

de mégis lelkükre köti, hogy mielőtt fölötte Ítéletet mondaná-
nak, előbb ők maguk ismerkedjenek meg a Szentírástudomány 
problémáival és ne gondolják, hogy a szentség a tudatlanságban 
áll. «Quasi idcirco sancti sint, si nihil scierint.» 3 

Budapest. Dr. Pataky Arnold. 
1 Commentarius in Jeremiam. Prologus. 
2 Epistola, 27, 1. 
3 U. o. 



A KERESZTÉNY SZOCIALIZMUS MIBENLÉTE ÉS 
BÍRÁLATA. 

A KERESZTÉNY szocializmus a modern gazdasági és társadalmi 
élet által felvetett kérdéseknek szemlélete a keresztény világ-

nézet alapján. Vagyis más szóval : a keresztény szocializmus a 
keresztény vallás alapvető tanításainak a modern gazdasági és tár-
sadalmi kérdésekre való alkalmazásában áll. A keresztény szocia-
lizmus tehát a keresztény világszemléletnek egy újabb megnyil-
vánulása, amelynek magja a keresztény vallás tanításaiban gyö-
keredzik és amelynek e téren való alkalmazására épen a modern 
gazdasági élet kifejlődése adott tápot. 

Hogy tehát a keresztény szocializmus kialakulásának okait 
megértsük, egy pillantást kell vetnünk a modern gazdasági élet 
kifejlődésének speciális körülményeire, illetve arra a gondolat-
világra, amely a 18. század végén, illetve a 19. század elején 
uralkodó eszmevilágnak volt mondható. A nagyfokú gazdasági 
fellendülés a 19. század első évtizedeire esik. Ez az a kor, amelyet 
megelőzően és amely alatt a bölcseletben virágkorát éri a racio-
nalizmus és amely mindinkább kezdi éreztetni hatását a többi 
tudományokban, így az élettel szoros kapcsolatban levő és az 
akkor gyermekkorát élő nemzetgazdaságtanban is. Tudjuk, hogy 
a materialisztikus felfogás felé hajló racionalista böcselet az, 
amely a társadalmi és gazdasági tudományok kifejlődésére oly 
nagy hatással volt és amely az ember természetes jogainak han-
goztatása mellett minden téren az ész természetes jogaiba való 
visszaiktatását, illetve minden köteléktől mentes szabad érvénye-
sülését követelirEz a racionalista bölcselet először előharcosa, 
majd pedig kísérője lesz a mult század elején fejlődésnek indult 
gazdasági tudományoknak és ebben a felfogásban gyökerezik a 
mult század individualisztikus gazdasági bölcselete is. A racio-
nalista bölcselet szüli azt a hitet, amely a mult század gazdasági 
és társadalmi kérdésekkel foglalkozó nagy gondolkozóit általában 
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áthatja, hogy az ész természetes jogaiba való visszahelyezésével, 
tehát pusztán észszerű cselekedetekkel oly társadalmi rend állítható 
elő, amelyben az erők szabad játéka folytán önmagától jön egyen-
súlyba minden. Ez a bölcselet hirdeti továbbá, hogy a termé-
szetes társadalmi rend előállásához, ha szükséges, az élet elavult 
hagyományaival és formáival is szakítani kell. 

így alakul ki lassanként a gazdasági invidualizmusnak 
nevezett irány, amely az egyénre mint homo oekonomicusra 
építi fel tanait. E liberalizmusnak nevezett iránynak megjgyőző-
pése a természetes társadalmi rend előállításának lehetősége, és 
pedig oly módon, hogy szakítunk a régebbi gazdasági és társa-
dalmi életet jellemző elavult, korlátozó és egyenlőtlenséget 
támasztó intézményekkel és helyükbe minden ember részére 
szabad érvényesülési teret biztosítunk. Szabadságot kíván a tár-
sadalmi és gazdasági életben, mert vélekedése szerint épen az 
önérdeke által hajtott ember szolgálja legjobban a saját érdeke 
mellett a közérdeket is. A jól felfogott önérdek ugyanis mint az 
emberi tevékenység legfőbb ösztökélője versenyt támaszt az 
emberek között. Ez a verseny idézi elő azt, hogy minden ember a neki 
legmegfelelőbb helyre kerül. Egoizmus, szabadság és verseny, 
ezek azok az alaptételek, amelyeken a gazdasági liberalizmus 
tana felépül; Klasszikusan formulázza ennek a Smith által alapí-
tott és individualisztikus nemzetgazdasági iskolának nevezett 
iránynak felfogását Bastiat, amidőn a természetes társadalmi 
rendbe vetett őszinte hittel így kiált fel : «Engedjük az embereket 
dolgozni, cserélni, tanulni, társulni, cselekedni és egyiket a 
másikára hatni, mert úgyis magasabb rendelés az, hogy az ő 
intelligenciájukból következő önkéntes elhatározásuk nyomán 
csak rend, összhang, haladás, a jó, jobb, a legjobb és a végtelen 
jó fakadhat». 

A természetes társadalmi rendben való hit következtében a 
gazdasági individualizmus liberalizmusnak nevezett irányzata oly 
kézenfekvőnek tünt fel, hogy azt a gyakorlati életben való ki-
próbálása előtt alapos kritikával sújtani nem igen lehetett. 
Amidőn azonban a régebbi gazdasági és társadalmi rend év-
százados pillérei egymásután ledőltek és teljes szabadság ural-
kodott minden téren: lassanként közvetlen szemlélet alapján 
alkalmuk volt konstatálni a század nagy gondolkodóinak és 
nemzetgazdáinak azokat a következményeket, amelyeket a gaz-
dasági liberalizmus idézett elő és amely szükségkép gondolkodóba 
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ejtette őket a hangoztatott alaptételek megdönthetetlensége felől. 
Főkép a munkapiac terére való alkalmazása a szabadságnak 
volt az, amely a legtöbb kritikára adott alkalmat. A gazdasági 
szabadság örve alatt ugyanis a munkásság tulajdonképen teljesen 
a tőkések kezébe került. A parasztosztály felszabadításával meg-
bomolván az a patriarhális viszony, mely jobbágyot és földesúrt 
összefűzött, a szerződéskötés szabadságának látszólagos biztosí-
tékaival jelenik meg a munkás a munkapiacon és állítólag mint 
«egyenlőrendű» fél tárgyal a nagyobb vagyoni erejével fellépő 
és az önérdek és haszonvágy által hajtott munkaadóval szemben. 
Természetes, hogy ezek az ú. " n. egyertlőrendű munkavállalók 
hamarosan olyan függő helyzetbe kerültek a munkaadókkal 
szemben, amelyet Angliában «fehér rabszolgaságnak» neveztek. 
A munkaidő végnélkülisége, a bérek hihetetlen mértékben való 
leszállása, a nők és a gyermekek mindenn'emű munkákkal való 
foglalkoztatása, az erkölcsi és családi életnek szétdúlása és el-
durvulása voltak a kísérői ennek a rendszernek. 

Ezek voltak azok a tények, — mint arra Heller Farkas 
«A társadalmi kérdés megoldásának utjai» c. munkájában rá-
mutat, — amelyek a racionalista bölcseletnek nem annyira gaz-
dasági, mint inkább társadalmi vonatkozásait kutató követőit 
további gondolkodásra késztették és kritikájukban a legkeményebb 
Ítéletet voltak kénytelenek hozni az akkori társadalmi rendet 
illetőleg. A tisztán racionalista csapáson elindult emberi ész kér-
lelhetetlen következetességgel haladt tovább és konzekvensen 
előbbi feltevéseihez az újabban keletkezett társadalmi bajokat is 
ismét csak a gazdasági téren még fennálló kiváltságoknak tudja 
be.fA társadalmi bajokat, a munkásság és a kisemberek hihetetlen 
szenvedéseit a gazdasági rendben még kiváltságképen feltűnő 
ténynek, a magántulajdon rovására írja. így vetődik meg alapja 
a magántulajdont megszüntetni kívánó szocializmusnak, amely 
nemcsak a jelenlegi gazdasági és társadalmi bajokat tekinti úgy 
mint a mai társadalmi rend szükségszerű következményeit, hanem 
tagadja a lehetőségét is annak, hogy a mai társadalmi rend 
talaján állva^és annak lényeges alapjainak fenntartásával a dol-
gozó munkásosztályok helyzetében említésreméltó javulás áll-
hasson be. Épen ezért követeli a mai gazdasági rend teljes mel-
lőzését és annak egy új renddel való helyettesítését, amelynek 
az összes termelő eszközöknek köztulajdonba való vétele által 
egészen más alapokra kell támaszkodnia. 



60 DR. HAI.LÓSSY TIBOR 

De a gazdasági liberalizmus által támasztott társadalmi és 
gazdasági bajokat rég időktől fogva nagy aggodalommal kisérte 
egy másik világnézetben gyökeredző irányzat is, amely kritiká-
jában ép úgy csak kemény szavakkal tudta illetni a mérhetetlen 
önzés és -nyereségvágy által előidézett társadalmi bajokat, mint a 
szocializmus, de lényegében mégis alapvető különbségek választ-
ják el attól. A gazdasági liberalizmus által támasztott helyzetnek 
ez a másik irányú kritikája nem az individualista racionalizmus 
materialista vesszőparipáján nyargal, teljességgel megvalósíthatat-
lan utópiák régióiba, hanem idealisztikus világnézettel, a társa-
dalmi élet szerves létébe vetett hittel, az emberek belső tökélet-
lenségének tudatával keresi azokat az utakat, amelyeken a gaz-
dasági és társadalmi élet bajaiban javulás állhatna be. A szociál-
reformatorius irányzat ez, amely nem hisz sem a szocializmus 
által megfestett szebb jövőben, sem a szélsőséges individualizmus 
által remélt s az erők szabad játéka következtében önmagától 
létrejövő társadalmi rendben, de hisz a mai társadalmi rend 
javíthatóságában és annak szükségszerűségében is." Hisz abban, 
hogy a nemzet minden erejének és hatalmi elementumának or-
ganikus összefoglalása és egymásbakapcsolása folytán a viszony-
lagosan elérhető legegészségesebb gazdasági és társadalmi rend 
alakulhat ki. Ez az irányzat az, amely a társadalmi bajok enyhí-
tésére minden utat fel kíván használni, amely annak leküzdésére 
alkalmasnak mutatkozik és ezt erkölcsi szükségszerűségnek és 
parancsnak is tartja. Ezek között a szociálreformisztikus irányza-
tok között foglal helyet a keresztény szocializmus is, amely, mint 
már említettük, a keresztény világszemlélet alapján hozza meg 
Ítéletét a gazdasági és társadalmi rendről. Ez a világszemlélet az, 
amely a mai kor által felvetett társadalmi és gazdasági kérdések 
megoldásánál azon alapelvekhez kíván alkalmazkodni, amelyek 
az evangéliumban vannak lefektetve és amelyeket bár az egyház 
doktorai, különösen pedig aquinói szt. Tamás világosan kifej-
tettek, mégis a tisztán racionalisztikus csapásan elindult és anyag-
elvi világnézetet eredményező felfogás térhódítása következtében 
mindjobban elhományosultak és a gazdasági életre való alkal-
mazásukat illetőleg figyelmen kívül hagyattak. Ami tehát a 
keresztény szocializmusnak a többi szociál-reformisztikus pártok-
tól való különbözőségét illeti és annak saját jelleget is kölcsö-
nöz, — eltekintve természetesen a gazdasági és társadalmi téren 
való reformok módjainak és mérvének elemzésétől, — az a fel-
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fogás, hogy a gazdasági reformokat kizárólag a kereszténység 
szellemének kell megvalósítania. 

* * * 

A keresztény szocializmus eleinte csak mint egyes a keresz-
tény világnézetben felnövekedett gondolkodóknak a gazdasági 
liberalizmus gyakorlati eredményein való megütközésében, sőt 
megdöbbenésében nyilatkozik. A munkaadók nagyfokú nyere-
sége, az annak következtében mind nagyobb mértéket öltő 
kizsákmányolás, önzés és a társadalmi erkölcs nagyfokú meg-
rendülése mindenekelőtt azoknak tünt leginkább szembe, akik a 
keresztény erkölcs alapján növekedtek fel és épen ezért nem 
tudtak egyetérteni az önzés és verseny tanaival. pEleinte csak 
mint egyesek vészkiáltása hangzik fel intő szavuk, amelyben a 
keresztény erkölcsi alapra való visszatérést és a morálnak a 
gazdasági életbe való visszahelyezését és érvényrejuttatását köve-
telik.fAz elsőknek ezek közül tulajdonképen Saint Simon-i tekint-
hetjük, aki bár a III. rend és a liberalizmusért küzd, mégsem 
hive annak, mert véleménye szerint a régi rend lerombolása 
nem hozhat kielégítő eredményt és azért továbbmenőleg újabb 
szervező tevékenység kifejtését tartja szükségesnek. O az elsők 
között van, akik a társadalomnak a keresztény eszmék alapján 
való újjászervezését hangoztatják. Új kereszténységet akar, amely-
nek tartalma, a való életben is az igazi kereszténység tar-
talma: a szeretet és testvériség legyen. Ö kívánja a keresztény 
világnézetnek a gazdasági életre való alkalmazását akkor, ami-
dőn figyelmeztet arra, hogy «az égiekről a földi erkölcs felé 
kell tekintetünket fordítani... és hogy a vallás feladata a társa-
dalmat azon magasztos céljában támogatni, hogy a szegény nép-
osztályok sorsa lehető gyorsan megjavíttassék». Az őáltala hir-
detett eszmék ismerőiből kerülnek ki azok, akik Angliában szó-
laltatják meg a társadalmi lelkiismeret szavát. A Franciaországot 
járt Ludlow és társai, nevezetesen Carlyle Maurice és Kingsley, 
Toynbee és Ruskin azok, akik a keresztény világnézet szem-
üvegén keresztül teszik kritika tárgyává koruk uralkodó gazda-
sági nézeteit. Ok azok, akik az utilitarizmus tanai ellen kikelnek 
és akik a kapitalizmus mohó nyereségvágya által mindent meg-
engedettnek tartó törekvések ellen tiltakozva hirdetik, hogy az 
anyagi létében aránylag oly rövid idő alatt megerősödött köz-
gazdaság — az ő kifejezésükkel élve — megfelelő «erkölcsi 
atmoszféra» nélkül a társadalmi életben helyét nem állhatja meg. 
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Ez a gazdasági liberalizmus materialisztikus felfogását ostorozó 
irány Maurice lincolni lelkész indítványára keresztény szocializ-
musnak nevezi el magát. Épen azért, mert a keresztény eszmé-
ken nyugodott és mert célul túzte ki, hogy a kereszténytelen 
szocializmust és a szociális felfogást nélkülöző kereszténységet 
egyaránt jobb útra tereli. Ez a nagyobbrészt lelkészek által meg-
indított társadalmi mozgalom, amely a morál hangoztatásán 
kívül a szövetkezeti ügy fejlesztésére kiván különös súlyt helyezni, 
egyidejűleg a kontinensen is erős visszhangot keltett. 

Franciaországban a restauráció után megindult vallásos 
renaissance és az egocentrikus gazdasági bölcselet állal előidézett 
gyakorlati eredmények voltak azok, amelyek a gazdasági kérdé-
seknek a keresztény világszemlélet alapján való vizsgálatára 
késztetik az embereket. A nemzetgazdaságtani tudomány terén 
Sismondit a svájci születésű protestáns nemzetgazdát kell első 
helyen említeni azok közül, akik Smithnek szemére vetik, hogy 
tanai a termelés fokozását, de nem a nagy tömegek boldogsá-
gát szolgálják. Ő az, aki az etikának a gazdaságtanba való bevi-
telét kívánja és a munkásokat az állam különös védelme alá 
kivánja helyezni. És míg ő ezzel oly érdemekre tett szert, amiért 
őt a k^thedrai szocializmus atyjának szokás nevezni, azalatt az 
ipari systema kegyetlenségei ellen tiltakoznak Bûchez, Lamennais 
és Pecqueur, akik az önzés helyébe a felebaráti szeretetet kívánják 
ültetni, a versenyt pedig a szövetkezeti mozgalom felkarolásá-
val helyettesíteni. Ugyanakkor Villneuve-Hargemont keresztény 
nemzetgazdaságtanában hangoztatja, hogy a társadalomnak nem-
csak a javak termelése, hanem a jólét és erkölcsi öntudat fej-
lesztése is a cétja. Ép ezért követeli, hogy a nemzetgazdaság-
tannak adják vissza azt a keresztény etikai alapot, amelyet 
materialisztikus nézetek döntöttek le. Majd Le Play érkezik vissza 
a kontinensen tett utazásairól. Ez utazásai alatt tett tapasztalatok 
és történelmi kutatásai alapján hirdeti, hogy az örökérvényű 
tízparancsolat az egyedüli forrása minden társadalmi életnek, 
amelyből jólét és béke fakad. A történelem legrégibb korától 
kezdve, mondja Le Play, azok a népek, amelyek ezt a legfelsőbb 
törvényt követik, virágoznak és gyarapodnak. De akik e törvényt 
áthágják, bűnhődnek és szenvednek, mert az ez ellen való fel-
lázadás csak erkölcsi züllést és nemzeti hanyatlást hozhat magá-
val. Ő hirdeti továbbá a család, a magántulajdon és hagyomány 
rehabilitálásának szükségességét is. 
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Németországban az evangélikus Wiehern már 1848-ban a 
népéletet szétroncsoló gazdasági erőkkel szemben csak egy esz-
közt lát, a társadalom átitatását az evangéliumi kereszténység 
szellemével. Gyakorlatilag a belső misszió tevékenységének 
kifejtését és a keresztény szeretetet kivánja alkalmazni. Az angol 
keresztény szocialisták eszméjének átültetésével tesz kísérletet 
német földön Aimé Haber is és főképen a keresztény evangéliumi 
testvériség alapján életbehivott szövetkezeti társulatokkal kivánja 
a gazdasági élet reformját szolgálni. A múlt század közepén ő 
mondja, «hogy a munkásosztály az a csatatér, amelyen a keresz-
tény civilizáció és a materialisztikus barbarizmus között való 
harc eldől». Katholikus részről Freiherr v. Ketteler, később 
mainzi püspök mutat különös megértést a szociális kérdés iránt. 
Ő mondja, «hogyha meg akarjuk ismerni korunkat, bele kell 
mélyedni a szociális kérdésbe. Aki ezt megérti, az érti meg 
korunkat, aki nem érti meg, annak a jelen és jövő talány». 
Ketteler működése a keresztény szocializmus terén s annak 
további fejlődésére nézve döntő fontossággal bir. Ketteler az 
első, aki a szociális teendők terén igyekszik szétválasztani azokat 
a feladatokat, amelyek az egyházra, illetve a papságra és az 
államra hárulnak. Ő ad a keresztény szocializmusnak konkrét 
szociálpolitikái tartalmat is, amelyből kölcsönözi a politikai élet-
ben oly nagy jelentőségű német centrumpárt is szociálpolitikai 
irányzatát. Az az iskola, melynek Ketteler volt a megalapítója és 
amelyhez még Moufangot, Hitzét, Lösewitzét, Ratzingert és 
másokat számíthatunk, volt a keresztény szocializmusnak-az az 
irányzata, amely jótékony visszhangra talált Franciaországban, 
Belgiumban, Olaszországban, Svájcban, Ausztriában és Magyar-
országban is. 

A keresztényszocializmus terén a kontinensen a mult szá-
zad első kétharmadában általában lefolyt ezeket a mozgalmakat 
élénk publicisztikai tevékenység jellemzi. A keresztény világ-
nézet hatalmas offenzívája ez, az extrém gazdasági liberalizmus 
túlkapásai ellen. Folyóiratok, brosúrák, önálló munkák és nemes 
hévből fa*kadó szónoklatok vehemensen, majd higgadt oknyomozó 
alapon bizonyítgatják az utilitaristikus tanok tarthatatlanságát. 
Hevesen kikelnek az egocentrikus tan ellen, amely mechaniz-
musnak tekinti a gazdasági életet, a materializmust emeli min-
denek fölé és egymással harcban álló atomokra bontja a társa-
dalmat. Hangoztatják a társadalmi élet organikus létét, a család, 
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tekintély, magántulajdon és hagyomány tiszteletének szükséges-
ségét, követelik az önzés helyébe a felebaráti szeretet helyezését 
és mindenekelőtt a keresztény vallás erkölcsi tanításainak a gazda-
sági és társadalmi életben való érvényrejuttatását. És míg e néze-
tek mindenütt visszhangra találva, diadalmasan folytatják kőr-
útjukat a kontinensen, addig a gyakorlati élet terén sem marad-
nak tétlenek. Az egyesülési szabadságból kifolyólag lendületet 
vesznek a keresztény világnézetet képviselő egyesületek is. 
A régebben csak vallásos irányban tevékenykedő egyesületek 
részben gazdasági és társadalmi kérdéseket is prograinmjukra 
tűznek és a vallás-erkölcsös szellemben való nevelésen kívül a 
szövetkezeti mozgalom érdekében fejtenek ki tevékenységet. 
Jóléti és jótékony intézmények, gazdasági kérdések kutatására 
alapított szellemi intézményeken kívül számtalan munkásegyesü-
letet hívnak életbe. Egyház és társadalom egyaránt megmozdul, 
mindenütt támad a keresztényszocializmusnak apostola. És mind-
ennek ellenére tulajdonképeni önálló keresztényszocialista munkás-
mozgalmakról a keresztényszocializmus történetének ez első 
szakában beszélni nem igen lehet részben azért, mert e mozgal-
mak vezetői közül számosan Le Play-vel együtt a szegénység 
végleges megszüntetését és a gazdasági bajok teljes kiküszöbö-
lését nem tartják lehetőnek. Véleményük szerint azok nagyrészt 
az eredeti bűn következményei. De mivel hisznek abban, hogy 
az emberiségnek belső lelki reformja útján a vallásban gyöke-
redző erkölcsi felfogásnak a gazdasági életre való alkalmazása 
sok tekintetben igenis javulást eredményezhet: a vallásos szellem 
ápolását, a felebaráti szeretet ébrentartását, a kölcsönös segítés 
és társulás eszméjének fejlesztését propagálják. De önálló 
keresztényszocialista munkásmozgalmak nem alakulhattak ki azért 
sem, mert azok vezetői nagyobbrészt a klérus és a munkaadók 
köréből származtak, akik épen az előbb említett okokból kifo-
lyólag nem annyira az alsóbb osztályok gazdasági érdekeinek 
védelmére, mint inkább a vallásosság, mértékletesség, megelége-
dettség erényeinek ápolására helyezték a fősúlyt. 

Jelentős fordulat áll azonban be a keresztényszocializmus 
fejlődésében, mint már említettük, egyrészt a Lassalleista tano-
kat már ismerő Kettelet püspök által megindított akció nyomán, 
aki a keresztényszocializmus keretén belül a gazdasági érdekek 
védelmének is megfelelő teret kiván biztosítani, akkor, amikor 
konkrét szociálpolitikai követelményekkel igyekszik határozottabb 
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irányt adni annak, másrészt pedig újabb impulzust ad a keresztény-
szocializmusnak a szociáldemokráciának nagymérvű megerősö-
dése, propagandája és nem utolsó sorban egyházellenes maga-
tartása is. Az a kritikai erő, amely a kapitalista társadalmi rendre 
vonatkozóan a marxizmusból kisugárzik, kétségtelenül hat a 
keresztényszocializmusra is a gazdasági liberalizmussal, illetve a 
kapitalizmussal szemben tanúsított magatartására nézve és egy-
úttal újabb támpontot szolgáltat a materialista bölcseleten fel-
épülő szocializmussal való szembehelyezkedésre. Ezen most 
említett körülmények folytán lassan-lassan mind tisztábban raj-
zolódnak ki azok a körvonalak, amelyek a keresztény világnézet-
ben felnövekedett lelkeket a gazdasági liberalizmus túlkapásai-
val való szembeszállásra késztették és mind világosabban tűnnek 
fel azok az alapvető különbségek is, amelyek a Marx-féle mate-
rialista gazdaságbölcseleten alapuló szocializmust és a keresztény-
szocializmust egymástól elválasztják. 

A szocializmus nagyfokú térhódítása és az azzal való 
szembehelyezkedés a gazdasági tanoknak általában, de különösen 
a szocializmus kérdésével való beható foglalkozásra késztették 
a keresztény mozgalmak vezetőit. Ketteler már ismeri Lassallet 
és ez kétségtelenül visszatükröződik működésén is. Jellemző e 
kor szellemére az evangélikus Todt lelkész, aki 1877-ben veszi 
bonckés alá a szocializmust és munkájára azt a jelszót írja, hogy 
«Aki a szociális kérdést meg akarja érteni, azt tartsa jobbján a 
nemzetgazdaságról szóló műveket, balján a tudományos szocializ-
mus iratait, maga előtt pedig tartsa nyitva az evangéliumot». De 
a keresztény egyházban bár a fennálló 'gazdasági rend szocia-
lista kritikája sok visszhangra talál, mégsem tud egyérteni azzal. 
Majd meg a szocializmus szervezkedési mozgalmai is ösztönző-
leg hatnak. Lassankint a keresztényszocialista munkásegyesületek 
struktúrájúkban megváltoznak és lassan-lassan megvetődnek 
alapjai az eleinte még kézművesekből és munkásokból álló ű. n. 
Fachabteilungok-nak, később pedig mind erősebben kezdenek 
tért foglalni a keresztényszocialista szakszervezetek is. A keresztény-
szocializmusnak ebben a második korszakában a Ketteler püs-
pökkel és Moufang-gal meginduló áramlat jótékonyan hat vissza 
a franciaországi katholikus szociális mozgalmakra, ahol a német-
francia háború után a német fogságból visszakerült de Mun és 
de la Tour du Pin vezetése alatt álló keresztényszocialisták indí-
tanak szervezkedési mozgalmat. Lendületet vesz a ker. szoc. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 5 
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Ausztriában is, ahol Meyer és Vogelsang indítanak hatalmas 
mozgalmat. Körülbelül egyidőben indulnak meg keresztény nép-
és munkáspártok alakítására irányuló törekvések is, amelyek 
Németországban ép úgy megindulnak, mint Belgiumban, Ausztriá-
ban és Svájcban is. Itt főképen Mermillod kardinális Ketteler 
szellémében lép akcióba és a munkásvédelem terén az állami 
beavatkozás felé hajlik. Ugyanitt nagy érdeme van főképen a 
svájci törvényhozásra gyakorolt hatásánál fogva Decurtins Gás-
párnak, akinek nevéhez fűződik később a nemzetközi törvényes 
munkásvédelem intézményének megalakítása is. De a kontinens-
ről tovább terjednek ez újabbi mozgalmak Angliába is, ahol a 
katholikus szocialisták közül főkép Manning bíboros működését 
kell megemlítenünk, de átcsapnak ezek a hullámok az újvilág-
területére is. 

A keresztényszocializmus fejlődésére az újabbi korszakban 
különösen jó hatással volt XIII. Leó pápának 1891-ben kibocsá-
tott Rerum Novarum kezdetű encyklikája, amely nemcsak a 
katholikus irányú keresztényszocializmusra, de némileg még a 
protestáns keresztényszocializmusra is ösztönzőleg hatott.'Míg a 
keresztényszocializmus történetének első részében a gazdasági 
liberalizmus visszaéléseivel és túlkapásaival szemben a morál 
elvének uralomra juttatására helyezi a hangsúlyt, addig e máso-
dik korszakban sem szűnik meg ennek és az előzőkben ismer-
tetett megállapításoknak hangsúlyozása, de ez ujab^i idő már 
inkább a gyakorlati eredmények eléréséhez szükséges intézmé-
nyek létesítésével és az intézményeket irányító programm meg-
alkotásával telik el. A gyakorlati élet ekkor már gyakran vet fel 
oly kérdéseket, amelyekkel gazdasági és társadalmi kérdések 
kutatására alakult egyesületek, egyházi és világi személyekből 
álló kongresszusok foglalkoznak behatóbban és nem egyszer oly 
heves harcok okai lesznel$, hogy a rómaL Szentszék felebbez-
hetetlen' nyilatkozatára van azok nyugvópontra hozatalához szük-
ség. Ilyen vitás kérdésekként merülnek fel az államnak a munkás-
osztály védelmére általában való beavatkozására, majd pedig e 
beavatkozás mérvére vonatkozólag, heves harcokat idéz elő az 
a kérdés is, hogy Fachabteilung-ok vagy szakszervezetek szol-
gáljanak-e a munkásság tömörítésére eszközül. Majd a szakszer-
vezetekkel kapcsolatban vetődik fel ismét egy újabb probléma, 
hogy felekezeti, tehát tisztán katholikus, vagy tisztán protestáns 
munkások vétessenek-e fel e szakszervezetekbe, avagy pedig 
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felekezetközi keresztény szakszervezetek létesíttessenek. Felvető-
dik továbbá az a kérdés is, hogy e szakszervezetek vezetősége 
a keresztényszocializmussal szimpatizáló középosztályból, egyházi 
férfiakból, vagy pedig magából a munkásosztályból kerüljön-e 
ki. A keresztény mozgalmak erősödésével lassanként veti fel az 
élet ezeket a kérdéseket, amelyek a gyakorlat által oldatnak 
aztán meg. & -K * M 

A fentiekben futólagosan igyekeztünk vázolni a keresztény-
szocializmus kifejlődésének menetét, kiindulva azon okokból, 
melyek a keresztényszocializmus létrejövetelét szükségessé tették 
és futólag kitérve azon okokra is, amelyek' a keresztényszocializ-
must kifejlődésében befolyásolták. Megállapítottuk, hogy úgy a 
katholikus, mint a protestáns keresztényszocializmus lényegét a 
keresztény alapelvek szolgáltatják. Ezen alapelvek alatt azokat a 
keresztény tanokat kell értenünk, amelyek dacára annak, hogy a 
kereszténység felekezetileg szétszakadt és dogmatikailag differen-
ciálódott, erkölcsi tanításaiban mégis egységes maradt. Vizsgál-
juk meg már most Qrüneberggel ez alapelvek közül a legfonto-
sabbakat. Ez alapelvek közül a legáltalánosabbnak azt tekinthet-
jük, amely az egyén üdvözülését jelöli ki az egyén céljául. A ke-
resztény vallás tanítása szerint az egyén ezen célját akkor érheti 
el, ha az egyház által folyton hirdetett valláserkölcsi parancsok-
nak magát aláveti. Ennek megfelelően a keresztény vallásból 
fakadó világnézeten alapuló keresztény szocializmus tanításai sze-
rint a társadalmi kérdéseknek kielégítő megoldása tehát csak az 
Istentől származó, örökké igaz és ép ezért megváltozhatatlan és 
mindig érvényben maradó erkölcsi törvények útján érhetők el. 
A földi életben elkövetett cselekedeteknek tehát ugyanezek az. 
erkölcsi törvények szolgálnak zsinórmértékül és nem lehet azok-
tól eltérni az élet anyagi vonatkozásaiban sem. A keresztény-
szocializmus szerint az erkölcsi szempont kidomborítása mellőz-
hetetlen fontossággal bír egyrészt, mert az isteni kinyilatkozta-
táson alapulnak, miértis örök érvényűek és így soha azoktól 
eltérni nem lehet, másrészt, mert bár az eredeti bűn következté-
ben tökéletes társadalmi rendre nem számíthatunk, mégis egy 
relative, emberi mértékkel mért tökéletes és harmonikus rend 
csak akkor állhat elő, ha a társadalom minden egyes tagja eze-
ket a valláserkölcsi parancsokat magára nézve kötelezőnek tartja. 

Ezen általános erkölcsi tétel mellett egy másik nagyon fon-
5* 

* 
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tos alaptételnek kell tekintenünk a keresztény világnézetnek a 
társadalom mibenlétére vonatkozó felfogását.pMint ezt már a 
keresztény szocializmus történetének kifejlődésénél is láttuk, szá-
mosan hangoztatják, hogy a társadalom nem egymás mellett élő 
egyének összessége, amelyet az állam mehanisztikusan kormá-
nyoz, hanem a társadalom oly organizmus, amely az ember ter-
mészetes ösztönéből kifolyólag szükségszerül eg áll elő. A társa-
dalom organizmusának legkisebb sejtjéül a családot tekinti, amely 
kis sejtek nem erőszakoltan, mehanisztikus úton, hanem ugyan-
csak organikus úton fejlődnek nagyobb közületekké, amelyek 
természetüknek megfelelően és feladatukhoz képest speciális 
funkciókat végeznek és a szükséghez képest megfelelő önkor-
mányzattal is birnak. 

Míg a kereszténység az egyének üdvözülésének lehetősége 
tekintetében a legnagyobbíokú egyenlőséget állítja fel és ebből 
a szempontból erkölcsi téren is a legnagyobbíokú egyenlőséget 
hirdeti, addig a gazdasági együttműködés terén ez az egyenlőség 
fennállónak nem mondható. A magántulajdonra, illetve annak 
túlzásai, főképen a termelési eszközök egyéni birtoklására nézve 
a keresztény vallás nem foglal magában pozitív intézkedéseket. 
Az anyagiak terén való egyenlőtlenségeket azonban a keresztény 
tanítás inkább az önkéntes lemondás, önmérséklés és kevéssel 
beérés tételeivel igyekszik enyhíteni. 

Az egyén üdvözülése szempontjából a kereszténység taní-
tása szerint az anyagiaknak, a gazdasági életnek csak alárendel-
tebb jelentősége van. A lelkiélet terén az egyén üdvözlését célzó 
normán kívül találunk egy másik, a kereszténység által megköve-
telt erkölcsi parancsoknak a gazdasági életre való alkalmazhatása 
szempontjából nagy jelentőséggel biró normát, a felebaráti sze-
retet parancsát, amely az egyénnek az egyénnel, valamint a közü-
lettel való viszonya szabályozására nézve bír nagy jelentőséggel. 

A «Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat» erkölcse az, 
amelynek a modern gazdasági és társadalmi életre való alkal-
mazása folyamán vonhatók le azok a konzekvenciák, amit a ke-
resztényszocialista tanok kiváló képviselői meg is tesznek. Ez a 
norma az, amelynek alkalmazása az újabb időkben hatalmas len-
dületet vett gazdasági életben s a tőke által előidézett korlátlan 
vagyoneltolódásoknak is tulajdonképen határt szab. A jólét és 
nyomor közt mutatkozó óriási különbségeket ez a karitativ elem 
hivatott áthidalni és épen ezért ez az elem az, amely a keresz-
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tény szocializmusnak szociallsztikus karaktert kölcsönöz az élet 
materialista vonatkozású kérdéseiben is. Minthogy azonban a 
keresztény világnézet idealista felfogásából kifolyólag az egyén-
nek önálló szellemi tudattartamot tulajdonít, szemben a tisztán 
materialista felfogással, mely,,az egyént a gazdasági élet által 
determinált faktornak" fogja fel, az egyén gazdasági tevékenysé-
gének irányításánál mindenekelőtt való fontosságúnak tartja azon 
erkölcsi parancsoknak a megkövetelését, amelyeknek betartása 
az egyén lelki téren való üdvözüléséhez szükségesek. Vélekedése 
szerint tehát az egyének belső, lelki téren való erkölcsi reform-
ját kell követelnünk, hogy a jelen gazdasági rend szinte automa-
tikusan működő alaptényezői, így mindenekelőtt a magántulaj-
don és a verseny által előidézett egyenlőtlenségek el ne fajul-
janak. — Épen ezért nem is kívánja a mai társadalmi és gaz-
dasági rend alappilléreinek elvetését, mint a tisztán materialista 
marxista szocializmus, hanem a legfontosabb alaptételek fenntar-
tása mellett annak csupán reformálását kivánja meg. — Amikor 
azonban a keresztényszocializmus a gazdasági és társadalmi élet 
terén intézményes reformokat is követel, teszi azt mindenkor 
avval a szilárd meggyőződéssel, hogy önmagukban ezek az intéz-
ményes reformok az egyén belső életének erkölcsi reformja nél-
kül eredményesek nem lehetnek. 

Ezekben voltunk bátrak összefoglalni a keresztényszocializ-
mus legfontosabb alaptételeit. Ezek az alaptételek azok, amelyek 
a keresztényszocializmus szerint állandók és megváltozhatatlanok 
és azoknak a gyakorlati életre való alkalmazása szolgáltatja ma-
gát a keresztényszocialista programmot is. 

A keresztényszocializmus előbb említett általános tanainak 
a gazdasági életre való alkalmazása azonban oly tág lehetősé-
geket nyújt az egyén és a társadalom, az egyház és állam fel-
adataira nézve, hogy e tekintetben egy határozott zárt gazdasági 
programmal a keresztényszocializmus nem rendelkezik. 

Erre való tekintettél nehéz feladat előtt állunk akkor, ami-^ 
dőn általában a keresztényszocializmus birálatáról kell beszélnünk. 

A keresztényszocializmusnak a keresztény világnézetből 
fakadó fent ismertetett alaptételei bírálatra nem szorulnak. A ke-
reszténység általános alapelveinek bírálatát kétezred év története 
adta meg. Hogy tehát azoknak a kétségkívül helyes, minden 
keresztény emberre nézve kötelező érvényű erkölcsi parancsok-
nak a gazdasági életben való érvényre juttatása elkerülhetetlenül 
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szükséges, minden kritikán felül állónak mondhatjuk. Legfeljebb 
csak azt állapíthatjuk meg a keresztényszocializmusnak ez alapjait 
képező tanaira nézve, hogy azok a belső morál szükségességé-
nek és az élet anyagi vonatkozásainak háttérbeszorításán kívül 
egyéb, a gazdasági élet szempontjából számbajöhető egészen po-
zitív tételt alig állítanak fel. És épen ez idézi elő, hogy a keresz-
tényszocializmus gyakorlati megnyilvánulásaiban nem egységes 
és nem határozottan körvonalazott gazdasági programmot követ. 
Az előbb említett alaptételeknek a gazdasági életre való alkal-
mazása tekintetében ugyanis az egyéni álláspontoknak számos 
lehetősége nyilik, amely körülmény a keresztényszocializmusnak 
a gyakorlati téren való megnyilvánulását szétágazóvá teszi. 

Az életben a keresztényszocializmusnak általában két irány-
zata van, amely a gyakorlat által felvetett kérdésekkel szemben 
más-más álláspontra helyezkedik. Az egyik csoport az, amelyik 
tulajdonképen a gazdasági liberalizmusból a keresztényszocializ-
mus konkrétebb megnyilvánulási formába való átmenetnek elő-
készítője és épen ezért a gazdasági liberalizmusban rejlő érté-
keket átmenteni igyekezik a keresztényszocialista gazdasági és 
társadalmi rendbe. Klasszikusan formulázza ez iskola felfogását 
Périn, aki azt hangoztatja, hogy «amint az ember földöntúli ren-
deltetésére szabadon törekszik, azonképen szabadon kell töre-
kednie ideigtartó rendeltetésére is; Ez az iskola a gazdasági 
liberalizmus hagyományaihoz hiven, bár felismeri és erőteljesen 
hangoztatja is a morálnak a gazdasági életbe való bevitelét, 
mégis a morál által támasztott követelményeknek nem állami 
úton igyekszik szankciót szerezni, hanem beéri azzal, hogy a sza-
bad egyéniségek, szabad társulások és önsegély útján igyekezze-
nek céljaikat elérni. A keresztényszocializmusnak ez az irányzata 
tehát főelvét illetőleg individualisztikus és a gazdasági liberaliz-
mus által létrehozott társadalmi rendet leginkább a morálmk a 
gazdasági életbe való bevitelével kívánja megnemesíteni. Azért 
mondja Belliot a keresztényszocializmus ezen irányzatáról, hogy 
amikor az a liberalizmus folytán létrejött gazdasági és társadalmi 
rendet nagyjában és egészben véve fenn kivánja tartani, tulaj-
donképen konzervatív, de amidőn az önsegélyre szabad társulá-
sok útján teret enged, egyszersmind modernista is. 

Egy másik irányzata a keresztényszocializmusnak az, amely 
bár szintén egy percre sem téveszti szem elől a belső erkölcsi 
reformoknak nagy fontosságát, mégis ezeknek az erkölcsi paran-
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csóknak a betartására állami szankciót követel. Ez az irányzat az, 
amelyik már nem éri be azzal, amivel az előbb említett irányzat, 
amely azt kívánta, hogy az állam beavatkozása a gazdasági életbe 
csak addig terjedjen, ameddig azt az erkölcsi követelményeknek 
szabad érvényesíthetősége szükségessé teszi, hanem hatalmi szó-
val továbbmenőleges intézményes reformokat is kíván, sőt sok 
esetben oly nagyfokú állami beavatkozást is követel, amely a 
keresztényszocializmusnak ez irányzatát, gyakorlati követeléseit 
tekintve, bárha más indokolással is, a szociáldeií|pkrácia enyhébb 
irányzataihoz hozza egészen közel. 

Ennél az irányzatnál az állami beavatkozás mértékére nézve 
ugyancsak a keresztény erkölcs és a felebaráti szeretet szolgál, 
mert a vallás által előírt parancsok szerint minden egyes egyén-
nek joga van a megélhetésre és az emberi méltóságnak meg-
felelő exisztenciára, is. Mivel azonban a keresztényszocializmus 
felfogása szerint az állam nem mehanikusan létrehozott erősza-
kos kormányformát jelent, hanem oly organikus, magasfokú em-
beri közösséget, amely létének okát az Isten akaratában birja, ez 
az irányzat szükségesnek tartja, hogy az állam mindenkor közbe-
lépjen és beavatkozzék, amikor az Isten által kinyilatkoztatott és 
az egyház által kihirdetett erkölcsi parancsok betartása, illetve 
avval együtt az egyénnek exisztenciára való joga veszélyben forog« 
Ez a második irányzat tehát az, amely konkrétebb programmal 
lép fel a gazdasági élet terén és az állam útján intézményes 
védelmét követeli minden emberre nézve azon jogoknak, ame-
lyek a kereszténység szelleméből következnek. 

A keresztényszocializmus e két most ismertetett irányzata 
közül feltétlen az az irányzat helyeslendő, amelyik a keresztény-
szocializmus gazdaság-bölcseleti alaptételeit megfelelő szociál-
politikai tartalommal kivánja kiépíteni. És bár igaz, hogy az 
erkölcsi parancsoknak a gazdasági életben való betartása maga 
is lényeges reformokat jelent, mégis be kell látni azt, hogy épen 
e parancsoknak a modern gazdasági élet kérdéseire való önkén-
tes alkalmazása — különösen az ujabbi kor materialista irány-
zatba terelődött felfogását véve tekintetbe — mindaddig, míg a 
társadalom minden egyes tagját a belső erkölcsi reformok gyö-
keresen meg nem javították, önmagaban véve sok sikerre nem 
ad reményt. Mivel egyrészt a keresztény alapelveknek a mai 
bonyolult gazdasági élet által felvetett kérdésekre való alkalma-
zására nézve pontosan körülhatárolt utasításokat nem találunk, 
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másrészt pedig mivel főképen az újabb korban gazdasági kérdé-
seknek a valláserkölcs tanításai értelmében való megitéléséhez 
épen a vallásos szellem hanyatlása folytán a kellő szankció hiány-
zik, kell helyesnek tartanunk mindenekfölött a keresztényszocia-
lismusnak azt az irányát, amely az emberek tudatába beíródott 
erkölcsi érzés által támasztott helyes és igazságos követelmények-
nek e földi életben is az állam törvényhozása útján megfelelő 
szankciót igyekszik szerezni. Ezzel azonban már a keresztény-
szocializmus tulajdonképen a szociálpolitika terére siklik át és 
az ilyen értelemben vett keresztényszocializmus kritikájának alap-
ját már az a programm kell, hogy szolgáltassa, amelyet a keresz-
tényszocializmus az erkölcsi szempontok folytonos figyelembe-
vétele mellett a társadalmi és a gazdasági életbe való beavat-
kozása tekintetében támaszt. A keresztényszocializmus egyes irá-
nyainak a gyakorlati életben felvetett ilyen programmatikus köve-
teléseinek a bírálatába, épen azok különbözőségénél fogva/ezidő-
szerint . nem bocsátkozhatunk, mert hisz előadásunk tárgya a 
keresztényszocializmus általános elveinek ismertetése volt. Gazda-
sági programmja összefoglaló kritikáját pedig nem adhatjuk azért, 
mert a különböző programmokra vonatkozó nézeteink megalko-
tásánál a keresztényszocializmus által kidomborított erkölcsi 
szemponton kívül azokra a szempontokra is különös figyelemmel 
kellene lennünk, amelyeket azon a területen, amelyre e gazda-
sági programm vonatkozik, az állam és a gazdasági élet külön-
leges strukturája felvet. 

Láttuk tehát, hogy a keresztényszocializmus eszmei tartama 
minden kritikán felül áll, annak programmatikus követeléseit 
pedig az erkölcsi szempontok folytonos figyelemmel kisérése 
mellett a mindenkori helyzetek szabják meg. 

A keresztény világnézet örökérvényű erkölcsi tartalma, 
amelynek a racionalista, materialista felfogással való folytonos 
harca szülte tulajdonképen a keresztényszocializmust, az a kime-
ríthetetlen erőforrás, amelyből szemlélve ítélhetők meg a gazda-
sági és társadalmi élet által felvetett problémák. A materialista 
világnézet túlzásaival szemben mindig biztos irányító-tűt fog 
jelenteni a keresztény világnézet, amelynek örökérvényű erkölcsi 
parancsait gazdasági és társadalmi téren alkalmazni hivatott és 
köteles, a keresztényszocializmus. 

Budapest. Dr. Hallóssy Tibor. 



P Á Z M Á N Y H I T S Z Ó N O K I ELVEI. 

AMAGYAR bíboros Cicero hitszónoki elvei kihámozhatok nyom-
tatásban megjelent prédikációiból.i Eredményüket mutatják 

lelkipásztori sikerei. Pázmány azonban maga is föltárta ezeket 
szentbeszédei elé írt előszavában: a ker. olvasóhoz és a ker. 
prédikátorokhoz intézett szózatában. 

Ebben az első magyar egyházi rhetorikában lefektetett 
szónoklattani elvei születése utáni negyedfélszázad után is meg-
tartották értékük eredeti fényét. Napjainkban époly tanulságosak 
és megszívlelésre méltók, mint voltak annak idején. Sőt annyira 
modernek, hogy szó szerint idézve találjuk legkitűnőbb egyház-
szónoklattanainkban.2 

Mindenekelőtt a prédikáció fontosságát és a hitszónokok 
felelősségét vési szivünkbe: A Szentháromság második személye 
azért küldetett a világra, hogy hirdesse az evangéliumot prédi-
kálásával, azért mondja szükségesnek, hogy prédikáljon, mert 
erre küldetett. Apostolainak is azt parancsolja, hogy az egész 
világon, mindenütt prédikálják az Isten igéjét. És jaj nekik, ha 
nem prédikálnak! Szentséges dolog a keresztség szolgáltatása, 
de szent Pál azt írja, hogy őt Krisztus nem keresztelni, hanem 
prédikálni küldötte. Ezért irtásokra bízván a keresztelést, Isten 
igéjének hirdetésébe foglalta magát. A szegények táplálása oly 

1 Legújabb kiadása: Kanyurszky : Pázmány P. prédikációi. Bp. 1903. 
2 Irodalom: Fraknói: Pázmány P. és kora. III. köt. Pest, 1872. — 

U. az : Pázmány P. (M. Tört. Életrajzok. Bp. 1886.) — Vencel Antal : P. P-
beszédeiről. (Egyházszónoklati lapok. 1880.) — Kudora János : Magyar egyházi 
szónokok. Bp. 1903. (Különlenyomat a Hittudományi Folyóiratból.) — U. az: 
A m. kath. egyházi beszéd irodalmának ezeréves tört. Bp. 1902. — Mihalovics 
Ede: A kath. prédikáció tört. Magyarországon. II. köt. Bp. 1901.— Rézbányay 
József: A ker. világ legnagyobb egyházi szónokai. (Kath. Szemle. 1903.) — 
Lakatos Vince: L. Annaeus Seneca Pázmány prédikációiban. (Keszthelyi kath. 
főgimn. értesítő. Keszthely, 1906.) 
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kedves Istennél, hogy az utolsó ítélet szentenciáját az irgalmasság 
cselekedeteiben határozta: mindazáltal az apostolok illetlennek 
találták, hogy a szegények segítéséért a prédikálást elhagyják, 
hanem másokra bízván a fogyatkozottak gondviselését, maguk 
prédikáltak. Mert a prédikátor Isten trombitája, mennyei titkok 
sáfára, angyali kenyér osztogatója. 

Ebből következik a hitszónok lelkiismeretes készülésének 
kötelezettsége. 

Hires szónok volt Cicero és mégis mindig rettegve kez-
dett a szónoklathoz. Sőt, midőn egy nap a tanácsban kellett 
volna beszélnie, örömében szabadossá tette szolgáját, ki hirét 
hozta, hogy másnapra halasztották a gyűlést. Augusztus császár 
valahányszor a tanácsban szólott, otthon leírta és papirosból 
olvasta, amit akart mondani. Ha ezek a világi dolgokról ily félve 
beszéltek, mentül inkább a léleküdvösségben járó dolgokról 
rettegve kell szólani? Ezért szorgalmas tanulással kell a prédi-
káláshoz készülnünk. Ha Homéros medve módon nyalogatva 
édesgette verseit, mi is a prédikációt ne futófélben, hanem hosszú 
ideig való jobbításban készítsük. Amit tanítani akarunk, ,azt 
magunk sokáig és jól tanuljuk. Mert helyesen írja Plutarchos: 
A hirtelen szólás teljes hiúságokkal és aki készületlenül prédi-
kál, üti-veti a dolgot, egybe zúr-zavar mindeneket; akármit, 
akárhol előhoz és ki nem tud gázolni hosszan nyújtott beszédé-
ből. Ne bízzék azért senki elméjében, mert soha jól nem prédi-
kál, aki jól hozzá nem készül. Aki pedig jó készülettel tanít, 
Isten áldását veszi. Egyebeket vastagítván, maga kövéredik. Aki 
jól tanít, maga is tanul és mennyei áldomással hízik lelke. 

Pázmány határozott ellensége volt a rögtönzésnek, a készü-
let nélküli föllépésnek. Élete végéig gondosan kidolgozta beszé-
deit, vagy legalább vázlatát készítette el, bár ritka emlékező-
tehetséggel volt megáldva. 

Prédikációinak főforrása: a szentbeszédek örök kútfői, a 
Szentírás és a szentatyák (ideszámítva természetesen az egyház 
határozatait, liturgikus könyveit). Pázmányt is — mint összes 
nagy egyházi szónokainkat — a Szentírásba való elmélyedés 
jellemzi. Ennek tanulmányozásában fejlődött ki és szilárdult meg 
hite.1 «Magam gondolatait és ujjamból szopott dolgokat nem 
irok. Isten könyvéből, az anyaszentegyház doktorinak írásiból 

1 Fraknói : Pázmány P. és kora. 281. old. 
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vettem tanításimat. Lopva semmitsem vettem, mert valaki írási-
ban valami jót találok, enyém. Az anyaszentegyház pásztori írásá-
hoz oly igazsággal nyúlok, mint a közönséges kutak vizéhez... 
Nem kisebbedik, sőt becsületesebb az igaz tudomány, ha mások 
is azont tanították, mivel abból látszik, hogy nem emberi tudo-
mány, amit egy nyomon tanítottak a régi, sok, szent jámborok.» 

E szónoki alapelvnek hangoztatása manapság azért igen 
fontos, mert «napjainkban a prédikációnak legnagyobb gyöngéje 
a Szentírás elhanyagolása. Ezért nincsenek nagy szónokaink».1 

Élesen körvonalazza a hitszónoklatok célját: a hallgatók 
lelki hasznát. E téren nagy fogyatkozást tapasztalt. Sokan nem 
azon vannak, hogy hasznos és gyümölcsös tanításokat adjanak, 
hanem, hogy elméjük, tudományuk, ékesen-szólásuk mutogatásá-
val dicsekedjenek és magukat csodáltassák. Azért nem arra igye-
keznek, hogy tanításukat a hallgatók értelméhez szabják, hogy a 
tridenti zsinat rendelkezése szerint azokra tanítsák a hívőket, 
amiket szükséges tudni és világos értelemmel megmutassák a 
bűnök veszedelmét, az örök kárhozat rettenetességét, a mennyei 
boldogság dicsőségét, a keresztény tökéletes erkölcsök becsüle-
tességét; nem abban fáradnak, hogy Jákobbal a juhok eleibe 
szines vesszőket terjesztvén, szép bárányokat neveljenek és a sok 
szentek példáit előhozván, különböző jó erkölcsökre gerjesszék 
hallgatójukat, hanem hegyes kérdéseket, haszontalan vizsgáláso-
kat, fülgyönyörködtető csúfságokat vagy fabulákat, sovány és 
száraz gondolatokat forgatnak és azt vadásszák, hogy a közönség 
őket csodálja és dicsérje. 

A hitszónok eszében tartsa, hogy Krisztus megátkozta a 
fát, melynek gyümölcse nem volt, noha levele és árnyéka bőven 
volt. És hogy az okos embernek nem a himes szók, hanem az 
erős valóságok tetszenek. A szép orcának kendőzés nem kell, az 
isteni tudomány felsége cifra szók nélkül, a maga szépségével 
kelleti magát. Arra vigyázzon tehát a lelki tanító, hogy hasznos 
és szükséges dolgokat hirdessen és eszében tartsa, hogy minden-
haszna tanításának csak az, hogy az emberek kitérjenek bűnük-
ből és szentül éljenek. — Célját és hatásos végét tanításának 
csak az tegye, hogy Isten dicsértessék és a hallgatók lelki jósá-
gokban öregbedjenek. Jaj ki bolondok, akik a prédikálásból ma-
guk dicséretét keresik, akik fülhöz és nem szívhez szólanak, akik 

1 Mihályfi: Az igehirdetés. Bp. 1912. 35., 132. old. 
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újságokat és haszontalan vizsgálásokat feszegetnek, melyeket gyak-
ran maguk sem értenek és csak arra valók, hogy a tudatlan kö-
zönséggel csudáltassák magukat ! Azt írja szent Bernát, hogy akik-
nek Isten a prédikálásra girát adott és a maguk dicsőségét ke-
resik azzal, amivel Isten tisztességét kellene terjeszteni, olyanok, 
mint a bálványozó zsidók, kik az Istentől adott aranyból Baalt 
csináltak. 

Prédikációinak tárgya: az evangélium tanításának magya-
rázata. Jellemző, hogy a szószéken nem polemizál. Ott a béke 
apostola. «A templom küszöbén leteszi a fegyvert, mellyel az 
irodalom terén oly sok sebet ejtett.»1 

Az egyházi beszéd lényeges tulajdonságait: a gyakorlatias-
ságot és a népszerűséget mindegyik prédikációja szembetűnően 
magában foglalja. Mintául szolgálhatnak szentbeszédei a theo-
logia népszerű előadására. A Szentírás képezi ugyan fejtegetései-
nek alapját, de ezeket bámulatos élénkké varázsolja. 

A szónoki — értelemre és szívre (akaratra) — hatás esz-
közeinek alkalmazásában szintén példa gyanánt ragyog napjaink-
ban is.2 

Gyakorlati tanácsai: Nemcsak egyszer, hanem sokszor kell 
azon egy hasznos és szükséges tanítást fülébe rágni az emberek 
feledékenységének. Mindaddig feddni kell a bűnöket, míg az 
emberek meg nem szűnnek tőlük. — Sok prédikátor «a dorgá-
lásban gondtalan». A bűnök ellen keményen kell szólni, de a 
személyeket nem szabad megnevezni. 

Legrészletesebben fejtegeti a szentbeszéd sikerének valódi 
titkát. Mindenekfölött nagy isteni malaszt és tökéletesség kíván-
tatik a prédikáláshoz. Mivel Isten erejéből, nem a prédikátor 
szólásából vagyon foganatja a jó tanításnak, imádkozzék előbb, 
hogysem tanítson. Mert zeneghet az ékes szó fülünkbe, de foga-
natos nem lehet a jóságokra, hanemha isteni malaszttal belénk 
oltatik. Mivel imádság nyerhet erőt a jó példának és szónak, 

•azért a prédikátor egyéb reménységét félretevén, csak az Isten 
áldásától várja tanításának gyümölcsét, az Isten irgalmát pedig 
könyörgéssel nyerje. 

Ezzel összefügg, hogy miképen a prédikátorok mestere 

1 Fraktiói: Pázmány P. 70. o. 
2 A megvilágító, vonzó és megható elem felhasználását Pázmány prédi-

kációiban tüzetesen kimutatja Kudora (Magyar egyházi szónokok 106—122. o.) 



PÁZMÁNY HITSZÓNOKI ELVEI 77 

cselekedeti példájával tanított elsőben, azután nyelvével, úgy az 
egyházi szónokok se legyenek csatornák, melyeken általfolyik 
a víz, hanem teli kutak legyenek, hogy maguk bőségével má-
sokat is itassanak. 

Igen behatóan tárgyalja a hitszónok életének prédikációival 
való egybehangzásának föltétlen szükségességét. És méltán. Az 
összes szentek — és Pázmány — prédikációinak rendkívüli, cso-
dálatos sikerének ez a nyitja. 

Csót-tábor. Dr. Juhász Kálmánt 
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Befejező közlemény.1 • 

A) A szorosan vett valláserkölcsi nevelés szigorúan hitval-
lásos értelemben iskolai tárgy ugyan, de ép az a baj, hogy csak 
tárgy, melyet ifjúságunk 8-tól 9-ig tanul, 9-től 12-ig pedig tisz-
tán profán tárgyakkal foglalkozik. Ily tanítási terv keretében a 
valláserkölcsös nevelés egy tantárgy szűk keretébe szorul. Hatá-
sát egy ellentétes erő, a tanításnak ellentétes szelleme teljesen 
leszoríthatja. A valláserkölcsös nevelés függ a tanítás terveze-
tétől és a tanító személyétől is. 

Ami az előbbit illeti, nem elég a vallástannak biztosítása 
bizonyos számú órákra. Mint ahogy nemcsak nemzeti ünnepe-
ken és a történet tanulásánál, hanem az egész tanítás szellemén 
végig kell vonulnia a nemzeti eszmének, úgy nem elégséges 
csak bizonyos időközökben vallásosan nevelni, hanem a vallás-
erkölcsi szellemnek, mint vezető szellemnek, mint ethikai kon-
centrációnak végig kell vonulnia a tanítás egész menetén, hogy 
a tudás egyénisége az erkölcsi egyéniség kialakítását célozza. 

A modern pedagógia arra törekszik, hogy a tudást, művelt-
séget, az értelem képzését a jellemnevelés eszközének, ne céljá-
nak tekintsük. A tanításnak egy egységes erkölcsi eszme szol-
gálatában kell állnia. «Ha a lélek erőit mintegy szétforgácsoló 
s folyvást szaporodó és bővülő ismeretek között az egység va-
lami erős elve, valami összpontosító művelődési hatalom rendet 
nem teremt — akkor az iskolák merő tanításterve csak ingatag 
jellemeket nevelhet.» 2 

Ily egységes elvet, mint fentebb láttuk, csak a vallás nyújt. 

1 Az első és második közleményt a Religio 1919. februári és márciusi 
füzetei tartalmazzák. A jelen befejező közlemény egyes részeit is az a tény 
magyarázza, hogy a cikk majdnem két év előtt készült s az abban maradt 
1919. IV. füzetbe volt szánva. 

2 Foerster: Iskola és jellem. 15. 
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A vallás szellemének, a nyolc boldogság szellemének, az isten-
szeretet s az egyházias érzület szellemének kell átvonulnia nem-
csak a vallástan heti két óráján, hanem a tanítás egész menetén. 
Ha nem így van, ha a természettudomány, történelem, fizika 
tanára lerontja azt, amit ,a hittanár felépített, a gyermek lelkét 
megrontjuk, kételkedést és végre hitetlenséget ojtunk lelkébe. 
Jaj az olyan nevelési rendszernek, mely az ifjúságot nem úgy 
tanítja, hogy a hitoktató által hirdetett Istent a természettan és 
történelemtanítás folyamán is meglássa a gyermek. Jaj annak a 
nevelésnek, mely a vallástanban hirdetett pozitív keresztény er-
kölcs helyett általános emberbaráti elvekre akar építeni. 

Reim, a kiváló német pedagógus (Jéna) írja, hogy nagy 
csalódás azt hinni, hogy mivel az állam felekezetnélküli, az isko-
lának is azzá kell lennie. Ily törekvés túllépi az államhatalom 
korlátait s a szülőkre oly világnézet szellemét erőszakolja, mely 
az övékkel ellenkezik.1 

B) Az iskolai nevelés folytatása a családi nevelésnek. Az 
iskolai nevelés hivatása a nemzeti kultúrában való részeltetés. 
Ez a kultúra pedig keresztény. Ebbe a kultúrába kell a lelket 
beállítani, ezt kell vele fenntartás nélkül közölni. Adni csak az 
tud, akinek van. A nevelőnek áthatva kell lennie azoktól az esz-
méktől, amelyeket a gyermek előtt hirdet «mit Qlut des eigenen 
Gefühllebens» (Kerschensteiner). Az iskola nem didaktikai, ha-
nem nevelő-intézet. Nevelni pedig csak határozott irányban lehet. 
Az ifjúság nevelésénél még fontosabb a nevelők nevelése. Sajnos 
azonban, az állami tanítóképzés nem nevel ily határozott irányú 
nevelőket, mert a modern állam vallásilag indifferens. A tanító-
képzőkben a tudás elsajátítása a fő, nem a jellemképzés. Ezek-
ből az intézetekből kikerülő nevelők vallásilag indifferensek. 
Foerster az ifjúság erkölcsi nevelésének legnagyobb veszedelmét 
abban a hiányos szellemben látja, mely a tanítóképzőkben honol. 

Ugyanő a tanítóképzés jövő feladatát abban látja, hogy az 
intellektuális képzés mellett a fősúlyt a morális képzésre helyez-
zük. A tanítóképzés nevelje a tanítót «sentire cum populo». Ehelyett 
azonban látja, hogy a képzés könyvekre irányul, melyek konkrét 
művelődési tartalmat nem adnak, oly könyvekre, melyek kenyér 
helyett követ nyújtanak. 

A «sentire cum populo» azt jelenti, hogy a tanító éríés-

1 L. Eberle i. m. 185. o. 
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világának sajátos tartalma keresztény legyen, mert csak az együtt-
érzés teremti meg a kapcsolatot iskola és otthon, tanító és szülő 
között. Ugyanezen elv áll középfokú oktatásunkra is. 

Ezt az együttérző lelket az állami képzés nem képes meg-
teremteni, mert nem viszi bele a határozott keresztény ethikai 
koncentrációt mint nevelési elvet a tanító- és tanárképzés szel-
lemébe. 

A magyar nép gyermekeit keresztény szellemben kivánja 
nevelni, az állami iskola szelleme azonban — bár a vallásos neve-
lést kötelezővé teszi — nem keresztény, hanem valamiféle elpá-
rologtatott kereszténység s a tanítóság is ily szellemet hoz ma-
gával. Vegyük ehhez azon tényt, hogy oly iskolában, melynek 
90 százaléka katholikus, az igazgató protestáns, a tanító görög-
keleti, lutheránus, izraelita. Ily összetételű tantestületnek nevelő 
hatása megegyezik-e a gyermeki lélek igényeivel? Az állami 
iskolában a valláserkölcsi nevelés a közeljövőben veszedelmesen 
fog hasonlítani a színházi kulisszához, melyet az első felvonás-
ban 8—9-ig felállítanak, 9—10-ig félretolnak, az egyik jelenetben 
görbén, a másikban egyenesen állítanak fel. 

A gyermek az iskolába a családból jön, hol határozott val-
láserkölcsi felfogás uralkodik. A másvallású, másvilágnézetű is-
kolai tanító hogyan képes «sentire cum puero» ? A sokféle val-
láserkölcsi felfogásnak, melynek az állami iskola kaput nyithat, 
áldozatul esik a gyermek lelke! 

C) A tanárképzés hiányai még feltűnőbbek. Az egyetem az 
intellektualizmus túlzásától terhes. A szív, a jellem képzéséről szó 
sem esik. A fiatal tanár a kor divatos eszméivel és kétes értékű 
elméleteivel lép be a gimnázium falai közé. Ahelyett, hogy az 
ifjúság jellemére hatna, lerombolja azokat az ideálokat, melyek-
ből az ifjúságnak élni kell. Ép abban a korban, midőn az ifjú 
a természet minden káros hatása iránt oly fogékony, mikor örö-
mét leli abban, hogy korlátlanul élvezze a szabadságot, mikor 
tehát legnagyobb szüksége van a vallás és keresztény ethika 
elveire; mikor legjobban kellene lelkét keresztény ideálokkal 
hevíteni, mikor a tudatban oly sok ellentétes képzet vonul végig; 
mikor a képzetek között egységet kell teremteni : akkor válik az 
ifjú kísérleti tárggyá, akkor hallja tanára ajkairól a legellentéte-
sebb világnézet elveit. 

Az egyetemek a tudomány szabadsága nevében a legellen-
tétesebb világnézet templomaivá fajulhatnak s e templomba járnak 
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azok, kik a keresztény ifjúságot Isten templomaivá volnának 
hivatva nevelni. Az ifjúság lelki-iránya és a tanár világnézete 
közti különbségnek az ifjú lélek esik áldozatul. A felsőbb okta-
tás a jellemképzésre semmi súlyt nem helyez. Egyetemi hallga-
tóink merőben racionalista légkörben nőnek fel, mely kedély- és 
szív-mélységet nem ismer s az erkölcsi élet indításait figyelmen 
kívül hagyja. Ez az oka ifjúságunk erkölcsnevelési fogyatékos-
ságának. Oly nevelőkre vannak bízva, kik maguk is nevelésre 
szorulnak, kikben hiányzik egy erős alap, melyen szilárdan álla-
nak. A régi nevelés és modern nevelés között az a különbség, 
ami a régi művészet és a modern művészet között. Amazok 
remekműveket alkottak, mert eszményeket utánoztak s eszmékből 
éltek, ezek hangulatokat, az élet pillanatnyi hatásait rögzítik, 
mert eszmények nélkül szűkölködnek. 

Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy ez mindenütt így 
van, hanem csak azt, hogy sok helyen van így s az állam nem 
nyújt elég biztosítékot a pedagógiai merényletek meggátlására. 
A hitvallásos iskola fölött ellenben az Egyház őrt áll s zárt kapu-
jára fényes betűkkel van felírva: «Nem megy ebbe semmi, mi 
szennyes, utálatot keltő és hazug». (Jelen. 21. 27.) 

Az egyetemek szelleme — sajnos — ellenkezik a keresz-
ténység szellemével, avagy teljesen kikapcsolja azt. Istenről. Krisz-
tusról itt nem esik szó ; a vallás, mint a szellemi élet legmellé-
kesebb tényezője jelenik meg, melynek nincs mondanivalója. Az 
egyetemi ifjúság fogékony lelke oly theoriákkal töltekezik, me-
lyek keresztény világnézetével teljesen ellenkeznek. S mindezt a 
tudomány szabadsága nevében! Vájjon a tudomány szabadságá-
nak nevében szabad-e az életet megölni ? Szabad-e egy nép, egy 
nemzet történelmi hivatásához való érzék nélkül a kathedrára 
ülni ? Szabad-e a jövendő generáció nevelőiből kiölni a nemzeti 
tradíciók legbecsesebbikét, a pozitív vallásosságot? «Amily fön-
séges a tudás után való törekvés és maga a tudás, ha erős er-
kölcsi érzékkel párosul és komoly lelkiismeret vezérli, épen olyan 
alacsony, ha elszakad a lelkiismeret önellenőrzésétől. Szent a tudo-
mány szabadsága, ha megmarad az erkölcsi törvény korlátai kö-
zött, de ennek átlépése már nem tudomány, hanem tudományos 
technikával színre hozott játék, a tudomány lényegének taga-
dása.» (Apponyi Albert 1908-ban tartott beszéde a doktorrá ava-
táson.) A tudomány szabadsága fölött áll a köz érdeke. Az állam-
bölcseség szabályai közé tartozik, hogy azokat az alapokat, me-

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 6 
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lyeken az állam nyugszik, meg ne ingassák. Az államok és népek 
nem egynapos, máról holnapra élő lények, hanem történelmi 
alakulások, melyek évszázadokkal mérik életüket; az elmúlt nem-
zedékhez kapcsolódik a jelenlegi, az atyák tettei és erkölcsei 
tovább élnek a fiaikban. Az államnak tehát legalább addig kell 
ez alapokra őrködnie, míg más szilárd, kipróbált alapot helyére 
nem tehet. A keresztényellenes világnézet képviselői ily alapokat 
létesíteni nem tudtak, az államfenntartó próbát ki nem állották; 
ellenkezőleg, az állam belső egységét veszélyeztetik. Az államnak 
őrködnie kell, hogy a nép- és középiskola valláserkölcsi neve-
lését a főiskola le ne rontsa. 

3. A hitval lásos i skola nemzeti szempontból . 

Mindabból, mit a vallás és a rajta alapuló erkölcs nevelő 
hatásáról s az Egyház pótolhatatlan nevelő értékéről eddig mon-
dottunk, önként következik a hitvallásos iskola nagy jelentő-
sége. A hitvallásos iskola határozott szelleme, tiszta keresztény-
sége, a pedagógiai és didaktikai szempontok egysége, a tanító 
határozott vallásossága, az isteni tekintélyre alapított fegyelem 
eszközei, a példák utólérhetetlen fensége a legbiztosabb alapja a 
jellemképzésnek. Ezt olyan emberek is elismerik, minő Payot. 

De a hitvallásos iskola nemcsak pedagógiailag fölötte érté-
kes, hanem nemzeti szempontból is pótolhatatlan. Egyenesen nem-
zeti érdek. 

Az az ellenvetés, hogy a hitvallásos iskola felekezeti szét-
tagoltságra, türelmetlenségre nevel, megosztja a nemzet fiait s 
ezért a jövő iskolája az egységes tipusú állami iskola legyen, 
alaptalan és elveszti minden értékét, mihelyt komolyan szembe 
nézünk vele. 

Mindenekelőtt a gyermeket a jövő társadalom számára kell 
nevelnünk. Nos, e társadalomban az emberek felekezetek szerint 
tagozódnak. Előbb le kellene rombolni e korlátokat, csak azután 
lehet szó az iskola felekezeti korlátainak ledöntéséről. Ám a 
felekezetek szerint való tagozottság, ép úgy, mint a nemzetek, 
társadalmi osztáljok, világnézetek szerint való elkülönülés, mélyen 
emberi jelenség, melyet lerontani nem lehet. A vallásból előbb 
el kell távolítani minden igazságtartalmat és szociális vonást s 
a szív egy rejtett helyére dugni, csak akkor lehet szó egységes 
vallásos nevelésről. 
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Ám a vallás konfesszió s nem koncesszió! Egy egész életnek 
határozott meggyőződése, melyből elpárologtatni semmit sem 
lehet. Mily vallásos nevelés az — s itt a nevelés és tanítás egész 
menetére gondolok — mely nem egy határozott felekezet vallása. 
Hisz a dogmák, szertartások és erkölcsi szabályok teszik a vallás 
lényegét! Levesse a vallás a maga symbolumait, hogy merőben 
a szellem vallásává, a szív imájává alakuljon át? Valóban lehe-
tetlen, hogy oly hatalmas érzés, mint a vallás, melyből a népek 
milliói élnek, a keresztény vallás, mely — hála a tömeg megőrzött 
hitének — a magyar nép vallása, ment legyen minden objektiv, 
külső elemtől, vagyis felekezeti jellegtől. Csak néhány ósdi lélek-
tani kézikönyv tanítja, hogy a lélek tehetségekre oszlik, melyek 
elkülönülve élnek egymástól s így a vallás csak a szív imája — 
magánügy! Ellenkezőleg, a valóságos lélek egységes. A vallásos 
érzésben ott van az egész ember, meggyőződéseivel, tetteivel, 
szociális vonatkozásaival. A vallás határozott állásfoglalás, világ-
nézet s megvalósulni óhajt, vagyis kilép a szívből, hogy a maga 
képére formálja a társadalmat. 

Az államnak tehát nincs joga az egyén vallásos meggyőző-
dését gátolni, a felekezeti szellemben való nevelést megakadá-
lyozni. Ez a szülő és Egyház természetadta joga. 

De nem is volna célravezető a felekezeti szellemben való 
nevelést, valamely elpárologtatott vallásossággal pótolni. Nevelni 
annyit tesz, mint az ifjút a teljes igazság birtokába juttatni. Az 
erkölcsi világban nincs féligazság, nincs kiegyezkedés. Az iskola 
kereszténysége és az élet kereszténysége, az iskola erkölcsi 
kódexe s az Egyház erkölcsi kódexe között nem lehet ellent-
mondás. Féligazságokkal nem lehet az életre előkészíteni. Feiger 
Oedanke, Bangendes Schwanken, Wendet kein Unglück, Macht 
uns nicht treu, — mondja a költő. Hadd fejlessze ki tehát a vallás 
a maga erejét, ezáltal az állam gránitalapjait rakja le s ne akar-
jon az állam államosítani ott, ahol erre szükség nincs, hanem 
ellenkezőleg, nyújtson segédkezet az Egyháznak ! 

Vájjon a hitvallásos iskola megosztja a nemzet fiait ? 
A vallás lelke a szeretet. A vallás türelemre nevel az egyes-

sel szemben, ha türelmetlen is a más meggyőződésekkel szem-
ben. Nem a vallás nevel türelmetlenségre, hanem a vallástalan-
ság, az indifferentizmus, mely nem ismeri a szeretet hatalmát. 
A vallásosság szelleme a kölcsönös megértés és béke, a nem-
zeti összetartás, a haza iránti hűség, a felsőbbség tiszteletének 

6* 
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szelleme, mely szétválasztja az eszméket, de egybefonja az egyé-
neket. A vallástalanság szelleme bolsevikizmus, diszharmónia, 
társadalmi züllés. 

Azt a törekvést, mely Németországban «Einheitsschule» néven 
a legújabb időben a tanítást az állam kizárólagos jogkörébe 
utalja, erős gesztussal utasítja vissza a német társadalom. A német 
püspöki kar hatalmas szózatban száll sikra az államosítás ellen. 
«A szülők és az Egyház joga a gyermekek vallásos neveléséről 
gondoskodni. Katholikus gyermekek járjanak katholikus iskolába ! 
Ez szilárd alapelvünk. Segítsétek, kedves hivek, püspökeiteket a 
hitvallásos iskola védelmében. Katholikus középiskolákat, katho-
likus főiskolákat katholikus ifjak részére. Ez második alapelvünk. 
A viszonosság és igazság elvének nem felel meg, hogy katho-
likus ifjak az ú. n. szellemi tudományokat oly férfiak ajkáról hall-
gassák, kik a vallással szemben közönyösek vagy épen ellensé-
ges indulatúak. A katholikusok megkövetelhetik, hogy fiaiknak 
és leányaiknak alkalmuk legyen e tudományokat katholikus 
nézőpontból megítélni.» (1917-ben kiadott közös pásztorlevélből.) 

«Az általános államosítással — mondta Csernoch János biboros 
hercegprímás — a magyar állam a legnagyobb szolgálatot tenné 
ellenségeinek, mert ellökné magától azok támogatását, kik mélyebb 
erkölcsi alapon építik fel a hazafiságot, mint maga az állam, kik 
iskoláik szellemével az állami iskolákat is befolyásolják. Amint 
a felekezeti iskolák megszűntével megvalósul az egységes tipusú 
állami iskola, nemcsak a nemes verseny fog megszűnni s az 
iskola nivója alább szállni, hanem az ellenségnek még csak egy 
várat kell megvívnia és minden elveszett. A nemzeti nyelvnek 
az érdeke ne tévesszen meg senkit. A nemzeti nyelv tudása fon-
tos. Tudják ezt a katholikus iskolák hatóságai s önérzettel 
mutathatnak rá az elért eredményekre. De a nyelv nem minden 
s nem az egyedül fontos az állami nevelésben. A lelket, a szivet 
kell megnyerni a magyar állam számára. S ebben a munkában 
az állam velünk fel nem veheti a versenyt. Sok kiváló honfi él 
és dolgozik ebben a hazában, akit az Egyház annak idején nem-
zetiségi anyanyelvén nevelt az utolsó lehelletig hű magyarnak s fáj-
dalom, sokan találkoznak, kikben az állami iskola hatása csak any-
nyiban nyilvánult, hogy magyarul is hirdetik államellenes tanaikat. 

Nemcsak igazságtalanság, hanem káros, az állam öntudatos 
gyengítése, a legnemesebb hazafiság és erkölcsi erők kútfőinek 
erőszakos kiapasztása, a benső béke megbontása, a legszentebb 
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érzelmek megsértése volna a virágzó és jószellemű, az államiak-
kal azonos szervezetű és tantervű felekezeti iskolák államosítása.» 
(A Szent-István-Társulat 1918 márc. 21-iki közgyűlésén mondott 
megnyitó beszédből.) 

A háború nagy csalódásai véres betűkkel írják a történe-
lem lapjaira a nagy okulást, hogy a mi kulturánk nélkülözi a 
lelkiséget, a magasztos eszméket! Be kell vallanunk, hogy az 
emberi társadalom problémája nemcsak a földi jólét, hanem 
főként a lélek problémája ; hogy minden azon fordul meg, mily 
lelkeket tudunk beállítani a kultura szekerébe. A lelki harmónián, 
a tisztes, önzetlen akaraton fordul meg a jövő. Emberekre van 
szükség, kik eszmékért élnek s halnak; hivő, áhítatos lelkekre, 
kikben az önmegtagadás, az áldozat, a szeretet szelleme ég! Ezt 
a szellemet csak a vallás adhatja meg. Krisztus szavai : aki szereti 
az életet, elveszti azt; aki elveszti értem, megtalálja azt. A 
csődbe jutott kulturát csak az olyan ifjúság tudja helyes irányba 
terelni, mely a lélek nagy, örök érdekeiért áldozatot tud hozni: 
«Für einen ew'gen Kranz — dies arme Leben ganz». 

Végezetül kérem a keresztény szülőket és minden igaz 
pedagógust: tegye szivére kezét s emlékezzék vissza ifjúságára, 
hitoktatójára, kitől a vallás tanait megismerte; ártott-e neki az 
iskolai vallásoktatás, lelkének kárát vallotta-e akkor, mikor szent 
áhítattal járult a gyónás és áldozás szentségeihez, hogy Istentől 
bocsánatért esdekeljen, szivében megtisztuljon, a szeretet hatal-
mával töltekezzék? S a küzdelem perceiben mely igazságok: a 
földrajz, fizika, a latin nyelv ismeretei, vagy a vallás örök igaz-
ságai szolgáltak világosságul és vigaszul? Vájjon nem az örök 
élet, Krisztus keresztje s a többi szent valóság volt-e erőssége 
az élet ezer keserve között? S figyelje meg gyermekeit, nem-e a 
vallás az, melynek hatalma egyedül képes idomítani a gyermek 
szivét? Nemde a vallás az, mely az égi szeretetre, a szülői 
tekintély tiszteletére tanítja őket? 

Mi lesz az ifjúsággal, ha e vallásos szellem az iskolából 
kivonul ? Ha az isteni szeretet helyett a természet szeretetére 
nevelik ; ha az iskola csak a munka s nem az imádság temploma 
lesz ? Ora et labora ! mondották a régiek. Imádkozzál és dolgoz-
zál ! Mi lesz az ifjúsággal, ha csak munkára nevelik, de a munka 
szellemét, a vallás imádságos lelkét kiűzik az iskolából? Mit ér 
a sok tudás, ha nem párosul a legfőbb bölcseséggel : Isten sze-
retetével ? Vastitas et sterilitás ! mondja a próféta. Sivár lélek-
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kel, az öntudat kis pislákoló mécsesével sötétben botorkáló ifjú-
ság lesz ez, életöröm nélküli, ártatlanság nélküli gyermek- és 
férfikor ! Nem látjuk-e, hogy a vallástalanság terjedésével az ifjú-
ság romlottsága is egyre nő? Hogy a háborúban, mely a hitet-
lenségnek és önzésnek melegágya volt, az ifjúkori bűnösök száma 
megtízszeresedett ? Nem tapasztaljuk-e, hogy rettentő romlottság 
jelei mutatkoznak az egész vonalon, hogy nincs emberi erő, mely 
ezt megfékezze ? Csak a vallás tanaihoz, Jézus Krisztus szellemé-
hez való vágyakozás, az educatio strenua, az önmegtagadás, a 
tekintély-tisztelet pedagógiája mentheti meg az ifjúságot ! A XSXVTJ 

<puXaY°Ya Kptoxov, a Krisztushoz való lélekvezetés művészete! 
Eger. Dr. Hetényi Gyula. 

I 



A M Á G U S O K CSILLAGÁNAK T E R M É S Z E T E S 
MAGYARÁZATA.1 

1917-ben, a Magyar Kultúra hasábjain (II. 1091—1093.) rö-
viden tárgyaltam a mágusok csillagáról. Ismertettem a természetes 
magyarázatra törekvő három legelterjedtebb elméletet s kimu-
tattam tarthatatlanságukat. Ezzel szemben Tóth Kálmán dr. a 
Religio 1919. februári számában (65—76.) «Mágusok csillaga» 
cimen a természetes magyarázat (jelesül az együttállás elmélete) 
hivének vallja magát s «anélkül, hogy igazi csodacsillag feltűné-
sének lehetőségét kétségbevonná» (Religio 1919. 68.), főleg a 
Magyar Kultúrában megjelent cikkem cáfolásával igyekszik kimu-
tatni, hogy «az Olasz-Dausch-féle nehézségekre» igenis van felelet. 

Azonban épen nem új és eredeti feleleteinek gyöngéit, Ema-
nuelli,2 Hägen S. J.3 és Kugler S. J,,4 kiket mint elsőrangú szak-
embereket (theologusok és természettudósok egy személyben) 
kérdéses dolgozatunkban követtünk, már évekkel ezelőtt kimu-
tatták. Mi így ismét csak az ő nyomdokaikban haladunk viszont-
válaszunk megfogalmazásában. 

1. A kérdéses cikkben többi közt azt állítottam (M. K. 
1092.) hogy az evangélium egy csillagról, nem csillagképről vagy 
csillagösszetételről beszél, mint ezt az együttállás elmélete meg-
kívánná. S hozzátettem, hogy Kugler állításomat nyelvtudományi 
alapon is igazolja. Mindamellett Tóth K. dr. ezt nem tartja igazi 
nehézségnek s azt bizonyítja, hogy az àor/jp = csillag szót főleg az 
újszövetségi szöveg gyakran áaxpwv = csillagkép helyett hasz-
nálja. Ez helyes. «De — kérdezzük Kuglerrel — jelölhet-e (az 

1 A megjelenésben megakadályozott 1919. IV. füzetből. 
2 P. Emanuelli, La Stella dei Magi dal punto di vista astronomico. — 

Rassegna contemporanea (1912) VI. p. 1001—1012. 
3 J. G. Hagen S. J., Was haben Kepler u. Tycho Brahe vom Stern der 

Weisen gehalten. — Stimmen aus M. Laach Bd. 48. p. 155—162. 
4 F. X. Kugler S. J., Der Stern von Betlehem. — Stimmen aus M. Laach 

Bd. 83. (1912) p. 481—492. 
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àanijp szó) két csaknem egymás mellett álló bolygót (azaz csillag-
összetételt) ? Döntő szerepet játszik itt, szerintünk, a babilóniai 
nyelvszokás, mely irányadó volt a keleti csillagászokra, tehát a 
mágusokra nézve is. A babilóniai nyelvben pedig «kakkabu» 
jelenthet egy csillagot, egy csillagképet, sőt egy kis üstököst 
is . . . azonban egy bolygópárt sohasem. S ez onnan ered, hogy 
minden egyes bolygóhoz már az ősidőktől fogva egy különös, 

• élesen elhatárolt mitologiai és asztrológiai jelentést fűztek.»1 

2. Tévedésnek minősítendő továbbá Tóth K. dr.-nak az az 
állítása, hogy az «előttük menU kifejezés nem okoz nehézséget, 
ha a Trpoáystv xcvá igét átható értelemben véve a szövegből azt 
olvassuk ki, hogy «a csillag előre vonta, vonzotta őket.» (Religio 
1919. 69.) Mert, mint látni fogjuk a 4. pontban, ezt a fordítást 
semmiképen sem illeszthetjük a mondat másik feléhez t. i. énávo) 
ou vjv xb uatSíov = supra ubi erat puer. így pedig nem áll, hogy 
«tisztára optikai látszattal, illetve átvitt értelmű beszéddel van 
dolgunk, nem pedig fizikai mozgással » (U. o.) 

3. Igaz, hogy a szent szöveg «egy szóval sem mondja, hogy 
a mágusok csillaga csodásan rendkívüli volt.» (U. o.) De mintha 
«,sejttetné, hogy rendes csillagászati jelenség volt» (u. o.) azt egy-
általában nem látjuk be. A «mágus» szó elemzése és az «ő csilla-
gából» vezetett meggondolás (Religio i. h. 69—72.) csak 
amellett szól, hogy Isten a kérdéses együttállással tényleg föl-
hívhatta a mágusok figyelmét, de a következő pontban tárgya-
landó nehézséggel szemben tehetetlenül áll. 

4. Most azonban tekintsünk el az 1—3. pontokban fölhozott 
s dr. Tóth cikke után is szilárdan fönnálló nehézségektől. És a 
legnagyobb rokonszenvvel — Tóth K. dr. irását kezünkbe véve 
(Religio 69—75.) — tegyük megfontolás tárgyává azt az elmé-
letet, mely szerint a mágusok csillagánál, «rendes csillagászati 
tüneményről, nevezetesen a Jupiter és Szaturnus coniunctio maxi-
májáról (együttállásáról) van szó, melyet a mezopotámiai eredetű 
mágusok, vagyis csillagjósok az asszirbabiloniai asztrologia és a 
rajtá nyugvó dogmatika szabályai szerint a zsidók születendő 
nagy királyára magyaráztak.» 

Tóth K. dr. fejtegetéseit egész a 73. oldal első bekezdéséig 

1 Itt volna egy kibúvó, t. i. ha csak a Jupitert tekintjük a mágusok csil-
lagának (v. ö. Kugler i. h. p. 483), azonban ezzel a 4. pont alatt tárgyalandó 
nehézséget csak növeljük. 
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aláírjuk s szívesen kijelentjük, «hogy a konjunkciós elmélet a leg-
hálásabb, mert az evangélium szövegével könnyen összhangzásba 
hozható.» (M. Kultúra i. h. p. 1092.) Azonban Tóth dr. cikkét 
tovább olvasva egész a következőkép megfogalmazott konklúzióig : 
«Olasz és Dausch csodálkozó kérdésére tehát az asszirölogia (?) 
adja meg a megnyugtató (?) helyes feleletet» (Religio i. h. 
75.) — ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy «ha még az együtt-
állás elméletét elfogadhatónak tartanok is — mint Tóth dr. — 
ezt (t. i. az együttállás jelenségét) is csodás, a természetet meg-
haladó tulajdonságokkal felruházottnak kell tekintenünk.» (M. 
Kultúra i. h. p. 1092.) És pedig azért, mert ha a csillag előre 
haladását Tóth dr.-ral látszatnak is tekintjük,1 nem szabad feled-
nünk, hogy ez a csillag (v. csillagősszetétel), mikor a mágusok 
Betlehemet elérték, megadta az irányt a barlang felé, sőt fölötte 
el is helyezkedett, ott hová szivük vágyott «videntes autem 
stellam gadisi sunt valde. Et intrantes domum invenerunt pue-
rum.. .» Ugyanis a Jupiter és Szaturnus azzal, hogy égymástól 
kb. egy foknyi távolságban látszólag megállottak, egyáltalában 
nem jelölhették meg a barlangot. Tehát úgy sem, mint Tóth K. 
dr. gondolja (Religio i. h. 73. alulról 12. sor). Ilyesmire csak 
egy alacsony fényjelenség (pl. meteor) lett volna képes, de nem 
egy csillagkonjunkció, egy bolygópár. így azonban az együttállás 
elmélete ép a Rubikon előtt fölmondja a szolgálatot. 

Röviden: Az általunk fölsorolt négy nehézség közül az első 
háromnál csakis oly megoldás lehetséges, mely a negyediknek 
nem tesz eleget. A negyedik nehézség pedig elárulja az együtt-
állás elméletének Achilles-sarkát, kimutatva tarthatatlanságának 
főokát, tudniillik, hogy nem képes az égi jel tulajdonképeni cél-
ját, a barlang pontos megjelölését, megmagyarázni, érthetővé 
tenni. így, végeredményben a természetes magyarázatok legjava 
is megköveteli a csodás beavatkozást, másszóval nézetünknek 
igazát védi. 

1 Itt megjegyzi Kugler i. h. p. 487 : «Diese Erklärung will mir aber gar 
nicht einleuchten. Eine derartige Vorstellung mag im Kopfe eines Blind-
gebornen, der durch eine glückliche Operation das Augenlicht erlangt hat, aber 
noch keine optischen Erfahrungen besitzt, oder eines sinnenden Poeten,auf 
nächtlicher Wanderung entstehen ; sie passt aber nicht in den Rahmen des 
schlichten u. knappen evangelischen Berichtes u. zur Auffassungsweise nüch-
terner oder gar in Sternbeobachtung erfahrener Männer, als welche wir doch 
die Magier ansehen müssen». 
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A csodás beavatkozást kívánó magyarázat korántsem merül 
ki «túlcsapongó képzelődésben» s egyáltalán nem terheli «szinte 
hajmeresztően merész spekulációkkal» (Religio i. h. 75.) hiveit. 
Hogy mily légi tünemény volt a csillag, annak megállapításában 
csak «izzadjanak» a természetes magyarázat hivei; hozzájuk 
tartozik. 

Még egyet ! Egyszerű elírásnak tekintendő cikkemben a kije-
lentés «mihelyt a bölcsek Jeruzsálembe értek», a csillag eltűnt. 
Hiszen jó magam is az együttállás elméletének összeegyeztethető-
ségét a szentírási szöveggel ép abban látom, hogy «az első és 
második, vagy harmadik együttállás közé eshetett a bölcsek jeru-
zsálemi útja». (M. Kultúra i. h. p. 1092.) 

Kalocsa. Olasz Péter S. J. 



II. m O Ü A b M I E H T E S I T O 

Dr. Mihályfi Ákos. Lélekmentés a nagy világégés után. 
Kiadja a Sz.-István-Társulat. 1919. 14 korona. 

Ez a mű a «Religio» folyóirat kényszerült szünetelése alatt 
jelent m^g, ez az oka annak, hogy csak most emlékezem meg 
róla, amikor, mint értesülök, kétezer példányra menő kiadásából 
alig van néhány. Hogy gyorsan szétkapkodták, ennek oka egy-
részt szerzője, Mihályfi Ákos, a lelkipásztorkodás egyetemi taná-
rának irói kiválósága, mely az ő eddig megjelent lelkipásztor-
kodástani kitűnő műveiből ismeretes, másik oka pedig a jelen 
mű korszerűsége és jelességének gyorsan elterjedt hire. Igen 
jelentős ez a könyv, kalauz a papok részére, hogy a világháború 
s az azt közvetetlenül követő más borzalmas események, az első 
köztársaság és a tanácsköztársaság garázdálkodásai, majd a román 
megszállás következtében beállott valláserkölcsi sülyedésből ön-
magukat és a rájuk bízottakat kiszabadítsák, az ütött sebeket behe-
gesszék s az erkölcsileg betegeket meggyógyítsák és megerősítsék. 

E végből a szerző mindenekelőtt szem elé állítja a mondott 
gyászos esetek által okozott romokat és sebeket, hogy azután 
az ezek megszüntetésére szükséges eszközöket ismertesse s ezek 
alkalmazását sürgesse. Hangsúlyozza, hogy e végből mindenek-
előtt jámbor és tudós papókra van szükség, kik a mai bajokat 
és azok okait tisztán látják s a gyógyításukra szükséges szereket 
és azok alkalmazását fel tudják ismerni. Ehhez járuljon a pap 
erős munkára, nagy fáradozásra és minden áldozatra kész buz-
gósága. Az ily tulajdonságokkal ékeskedő papság, a főpásztor 
éber felügyelete alatt és bölcs irányítása mellett eredményesen 
fogja végezni a lélekmentés nagy munkáját. A megújító munka 
megkezdéseül tartson a pap híveivel együtt bűnbánatot s e célra 
népmissziókat s egyéb rendkívüli ájtatosságokat alkalmazzon. 
Továbbá igyekezzék hiveit azok meglátogatásával is megismerni 
s róluk az új egyházi törvénykönyv rendelkezése értelmében 
készítsen tájékoztató jegyzéket, librum de statu animarum accurate 
conficiat. A lelkipásztor gondoskodjék megfelelő segítőkről az 
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Úr szöllőjében ; fogadja örömmel, illetve igyekezzék megnyerni 
a szerzetes papság közreműködését s világi egyének, férfiak és 
nők segítő apostolkodását. A Máriakongregációk és Oltáregye-
sületek s más vallásos és jótékony társulatok, kivált az igen 
korszerű Szociális Missziótársulat, ahol vannak, különösen nagy 
segítségére lehetnek a lelkésznek. A buzgó és kellő tudással 
ékeskedő lelkipásztor világosítsa fel és ösztönözze híveit a rendes 
prédikációkban, a templomi hitelemző oktatásban, konferencia-
beszédekben és különböző alkalmakkor tartott előadásaiban. 
Szorgalmasan gyóntasson s nyerje meg a híveket ennek az üdvös 
intézménynek. Készítsen kimutatást övéi lelki életéről, a mise és 
szentbeszédek hallgatásáról, valamint a végzett gyónásokról és 
áldozásokról, az ily kimutatások neki is, meg a főpásztornak is 
nagyon tanulságosak, sőt szükségesek. Végül lehetőleg hárítsa el 
a lelkész az üdvös működése elé gördülő, kivált az ő anyagi 
ellátásával összefüggő akadályokat, a párbér és stóla szedéséhez 
gyakran odanőtt szúró töviseket. 

A szerző mindezt a nála szokásos világossággal és meg-
győző erővel tárgyalja. 

Minden lelkipásztor, sőt minden pap vegye meg ezt a 
könyvet, a számos megrendelés bizonyára indítani fogja a Sz.-
István-Társulatot, hogy a fogytán levőt mindjárt újból sajtó alá adja-

Budapest. Dr. Kiss János. 

Bangha Béla S. J. Magyarország újjáépítése és a keresz-
ténység. Kiadja a Sz.-István-Társulat. II. kiadás. 1920. 40 korona. 

A Jézus-társaság magyar kitűnősége, a kiváló szónok és 
buzgó lelkivezető, Bangha Béla, honfitársai és hitfelei, magyar 
hazája és ebben a katholikus egyház jövőjéről aggódva, azon 
elmélkedett, azon töprengett, mi módon, mi eszközökkel lehetne 
megmenteni, felemelni s újjáépíteni ezt a sír szélére roskadt 
hazát. Mivel pedig a bajok orvoslása mindig megkívánja ugyan-
azok okainak ismeretét, azért felismerni igyekezett azokat az 
okokat, melyek hazánkat a mai siralmas helyzetbe juttatták. Erről 
a kettőről szól Bangha Béla könyve : Magyarország mai szomorú 
állapotának okairól és javításának eszközeiről. 

Romlásunk okainak megjelölésénél elmondja, hogy a ma-
gyar törvényhozás a mult század negyvenes éveitől nem tartotta 
eléggé tiszteletben nemzeti alkotmányunk fejlődésének folytonos-
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ságát, hanem az akkor Európaszerte divatos forradalmi láztól 
érintve, nemzeti intézményeinket külföldi mintáknak és a pilla-
natnyi divatos előítéleteknek akkor is áldozatul hozta, mikor erre 
semmi ok és szükség nem volt. A szabadelvű jelszavak, a zsidók 
egyenlőjogusítása, a latin államok páholyainak irányában mozgó 
s nálunk azonnal elzsidósodott szabadkőművesség gyors elterje-
dése, a tőke, szabadkőművesség és zsidóság uralma alá került 
sajtó, a szabadelvű, tőkeuralta nemzetgazdaság, a szabadelvű nagy-
ipari és kereskedelmi szellem beteggé tették a gazdasági, társa-
dalmi és szellemi életet. «Arisztokratáink, vezetőink, politikusaink 
nagyrésze mintha vak és siket lett volna e veszedelmekkel szem-
ben: örökké izgett-mozgott, száz egérszülő hegyet mozgatott, 
szakadatlanul szónokolt és szerepelt s a lényeges kérdést mindig, 
mintegy varázsálomban járva, mintegy megbűvölve egy átkos 
babonától, messze elelkerülte.» (13. oldal.) A szabadelvűség, sza-
badkőművesség és zsidóság mindent: pénzt, sajtót, szellemet ki-
sajátított; szegénységet, erkölcsi lazaságot és vallási közönyt ter-
tesztett s a nemzeti érzést legyöngítette. Ebben a rettenetes hely-
zetben kerültünk bele a világháború forgatagába, amit aztán az 
első forradalom, majd a proletáruralom, végül meg a fosztogató 
oláh megszállás követett. 

Ezek elsorolása után a szerző tüzetesen ismerteti és birálja a 
szabadelvűséget, a gazdasági szabadrablást, fejezeteken át a modern 
bankuralmat, a szabadelvű sajtó garázdálkodását s a szabadelvű-
ség, a szabadkőművesség és a zsidóság viszonyát. Majd áttér a 
szocialista gondolat mibenlétének ismertetésére és méltatására, 
adja a marxista szociáldemokrácia birálatát, feltünteti a szociál-
demokrácia és a zsidóság viszonyát, valamint a vörös és az arany 
nemzetköziség, vagyis a szociáldemokrácia és a tőkeuralom közt 
levő érintkezéseket. A métely e tüzetes ismertetését a szociál-
demokrácia erkölcs- és vallásellenes irányának feltüntetése fe-
jezi be. 

A kór gondos meghatározását követi az alkalmazandó orvos-
szerek elsorolása és méltatása : a történteken okulni kell, a mun-
kásmozgalmak reformálása elodázhatatlan, a keresztény és nem-
zeti gondolatot mindenben és teljesen érvényre kell emelni, a 
kereszténység, mely az égre mutat fel, földi boldogulásunknak 
is legjobb eszköze (Montesquieu), csak a kereszténység óvja 
meg a magyar nemzeti eszmét, az egyháznak és az államnak 
teljes összehangzásban kell működniök, a keresztény felekezetek-
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nek egyetértően kell a közös ellenség: a vallástalanság, erkölcs-
telenség és az anarchia ellen harcolniok, a zsidókérdést a közjó 
szempontjából erős kézzel és késedelem nélkül kell megolda-
nunk, a népnevelés és a szociális reform munkáját haladéktalanul 
meg kell indítanunk, a falu népét a régi jobb erkölcsökre kell 
visszavezetnünk s a hirtelen meggazdagodás szenvedelmétől meg 
kell tisztítanunk, a féktelen demokrata szellemet le kell küzde-
nünk, az egyeduralom és köztársaság közül a kettő mellett szóló 
érvek szorgos mérlegelésével kell választanunk, a születési elő-
jogokat szintén előitélet nélkül kell elbírálnunk. Az újjáépítés 
nagy munkájához lelkes, önzetlen, fáradhatatlan és hozzáértő em-
berek elszánt és kitartó munkája s az egész nemzet közreműkö-
dése szükséges. 

A szerző a tényeket tekintve nagy tájékozottságot mutat, 
az eszmeáramlatokat helyesen itéli meg s a teendőkre vonatkozó-
lag bölcs utasításokat ad. Kívánatos, hogy művét minél többen 
olvassák s útbaigazításait valóban megszívleljék: papok és vilá-
giak, minden társadalmi réteg tagjai, hatósági egyének, nemzet-
gyűlési képviselők, vezetéssel megbízottak a legfelsőbb helyekig 
s az állami, községi s egyesületi életben szavazó polgárok. Bangha 
Béla kitűnő munkája mindenkinek megfelelő tájékoztatással fog 
szolgálni. Egyébként a mű kiválóságát az a tény is bizonyítja, 
hogy a jelen év tavaszán megjelent mű már második kiadást 
ért, ezt bizonyára továbbiak fogják követni. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

Müller Jenő: Világosság a páholyban. Eger. Érseki liceumi 
könyvnyomda, 1918. 108 oldal. 

Az egri egyházmegyei irodalmi egyesület a szabadkőmű-
vesség kétszázéves évfordulója alkalmából fenti cím alatt külön-
lenyomatban adta ki Müller Jenőnek az «Egri Egyházmegyei 
Közlöny»-ben a szabadkőművességről írt cikkeit. 

Napjainkban is sokan azt mondják, hogy a szabadkőműves-
ség: «nagy semmi», pedig a történelem tanúsága szerint a sza-
badkőművesség mindig beleszólt az események irányításába, 
valahányszor a felszínre kerülő irány a progresszív célok meg-
valósításának lehetőségével kecsegtetett. így lett ez most is, a 
háború szomorú befejezése s a szélsőséges irányok felülkereke-
dése idején. Igen, a szabadkőművesség nem amolyan barátságosan 
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kaszinózó, emberbaráti célokért dolgozó társaság — amint azt ők 
állítják tudatos megtévesztésből — hanem polyptermészetű titkos 
nagyhatalom. 

Müller Jenő ezen füzete a szabadkőművességről meglehe-
tősen kerekded teljes képet ad: az eddig részint kiadott, részint 
kéziratként megjelent szabadkőművesi és nem-szabadkőművesi 
iratok alapján. Különösen Sullay (Szabadság — egyenlőség — 
testvériség), Miklóssy István (A szabadkőművesség önleleplezése), 
«Mentor» : Dr. Frank Mór (A szabadkőművesség), Pachtler 
{A szabadkőművesség titkos harca), «Paulus» : Arató Frigyes 
(A hit, tudomány és haza), «Scaurus» : Dr. Kőhegyi Lajos (Sza-
badkőműves káté) füzeteit használta fel ügyesen. Hibáztatnom 
kell azonban a hangot, mely sok helyütt vét a kötelező tárgyila-
gosság és az ily tárgyú füzetekben az ellenfél részéről is meg-
kívánható türelem ellen. íly hangon nem lehet, nem szabad 
toborozni katonákat a szabadkőművesek ellen. A hithű katho-
likusok úgyis meg vannak győződve a szabadkőművesség fölötte 
káros voltáról, azokat tehát fölösleges ily hangon felvilágosí-
tani; viszont azokat, akik rokonszenveznek, vagy nem törőd-
nek a szabadkőművesekkel, nem lehet ily hangon nemes és tiszta 
katholikus céljaink részére megnyerni. A legtöbb úriember az 
«Előszó» elolvasása után félre fogja tenni ezt a könyvet: « . . . nagy 
a világ állatkertje! S ebben az akarásoktól terhes menazsériában 
a legexotikusabb, legtürelmetlenebb és legéhesebb a szabadkő-
művesség kétszáz évvel ezelőtt összetoborzott zebracsoportja. 
A főimpresszárió büszke is rájuk és aggódva őrködik felettük, 
mert nagyon drága volt a festék és fáradságos a munka, mellyel 
az öszvéreket csíkosra festették. Ha esőre van kilátás, kiabál is 
az etetőkre: hamar fedél alá a zebrákkal, mert már csepereg...» 
Más helyütt (79. 1.) « . . . *Több helyen, mint Rómában, London- • 
ban van exclusiv zsidópáholy is, melybe más vallásút egyáltalán 
föl sem vesznek. . . Ebbe bizonyára nem üt a mennykő !» 

A könyv tartalmát eléggé sejttetik főbb fejezeteinek címei; 
A szabadkőművesség. A szabadkőművesség eredete. Szbadkőmű-
ves szertartások. Látogatás a páholyban. A szabadkőművesség és 
a vallás. Taktikázás. 

Mindazoknak figyelmébe ajánlom e könyvet, kik Miklóssy 
ily tárgyú füzetét nem olvasták s a magyar szabadkőművességet 
meg akarják ismerni. 

Kassa. Dr. Fekete Géza József. 
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Im Heerbann des Priesterkönigs. Betrachtungen zur Weckung 
des priesterlichen Geistes, von Karl Haggeney S. J. Verlag B. 
Herder, Wien, Freiburg. 5 Bände, 2. u. 3. verbesserte Auflage. 
(4—7. Tausend.) 1918. 

Minden elmélkedési könyv, mely papoknak készült, a papi 
szellem ébresztésére, élesztésére és ápolására szolgál. A szerző 
mégis odateszi a címlapra: «zur Weckung des priesterlichen 
Geistes», tehát különös módon akarja a papi szellemet éleszteni. 
Sz. Lukács evangéliuma alapján az egyházi év három ünnep-
körének megfelelően három részben nyújt könnyen áttekinthető 
és világos tartalmú elmélkedéseket. Az első részben bemutatja 
az újszülött békekirályt, a másodikban az igazi Melchizedeket, 
a harmadikban a Mestert tanítványaival. 

Sz. Lukácsról a hagyomány azt tartja, hogy festő volt. Evan-
géliumában valóban meg lehet ismerni a festői tehetség voná-
sait. A Mester jellemét gyönyörűen festi, megragadó képeket, 
parabolákat jegyzett fel. Már ezért is szerencsés gondolat, hogy 
Lukács evangéliumát vette elmélkedései alapjául. 

A szerző sokat tanult Lukácstól, elmélkedései mesterien 
tolmácsolják a szentíró gondolatait és képeit. Főleg az fogja 
ezt elismerni, ki végigtanulmányozza, illetve használja e művet. 

Aki papnak készül, de a felszentelt pap is tartozik önmagá-
nak, saját boldogságának és isteni Mesterének azzal, hogy szü-
net nélkül tökéletesebbé tegye saját szivében a papi hivatás 
iránti szeretetet és ismerje meg hivatásának lényegét, szépségét és 
édességét, ez pedig nem más, mint «induere Jesum». 

Haggeney elmélkedési könyve e fenséges célt szolgálja, 
még pedig derekasan. Az elmélkedés elején közli az evangé-
liumi szöveg néhány versét. Az elmélkedés három-négy szakaszra 
oszlik. A szakasz első részében tartalmas magyarázatát adja az 
evangéliumi szövegnek, a másodikban adja az «alkalmazást», 
ezekben gyakorlati intelmek, felemelő serkentések, tanulságok, 
vigasztaló gondolatok, helyes elvek, nemes érzelmek érlelődnek 
elmélkedésünk édes gyümölcsei gyanánt. Minden elmélkedéshez 
szép rövid imádság fűződik. 

Az egész év változatos hangulatának megfelelően osztotta 
be az elmélkedéseket, mindig tanulságos, mindig gyakorlatias és 
élvezhető tartalommal. 

A szerző minden papnak igen kellemes vezetőt, jó tanács-

% I 
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adót, nemes vigasztalót adott elmélkedési könyvével. A könyvre 
mindenesetre nagy elismerés, hogy 1916 óta már újabb kiadás-
ban jelent meg és az új kiadást 4000 példányban adja piacra a 
kiadó, de dicséretére válik e jelenség a német papságnak is, 
mely szükségesnek tartja az «elmélkedést» és szivesen veszi az 
elmélkedési könyveket. Bárcsak a magyar papság is karolná fel 
az elmélkedést! A magyar irodalom nagyon szegény e téren, 
pedig egész hazánk érezné a papság elmélkedésének áldásos 
gyümölcsét ! 

Resicabánya. Fiedler István. 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 7 



III. V E G Y E S E K 

* 

AZ AQUINÓI SZ.-TAMÁS-TÁRSASÁOBÓL. 

Az Aquinói Sz.-Tamás-Társaság a jelen évben a központi 
papnevelőintézet dísztermében a társadalmi kérdésről előadás-
sorozatot tartott, mely a következő előadásokból állott: 

1920. március 17-én az előadások sorozatát beszéddel meg-
nyitotta dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök. 

Ezt követőleg dr. Székely István kanonok és egyetemi ta-
nár «Tájékoztató a társadalmi kérdésről» címen a társadalmi 
kérdés mibenlétéről, okairól és megoldásának különböző irányai-
ról értekezett. 

Március 24-én dr. Földes Béla nyugalmazott egyetemi ta-
nár és volt miniszter «Az ethikai nemzetgazdaságtan és a szociál-
politika» címen tartott felolvasást. 

Az április 7-iki előadó és előadás: Dr. Heller Farkas mű-
egyetemi tanár, A szociálpolitika rendszeréről. 

Április 14. Dr. Kiss János egyetemi tanár: A szociáldemo-
krácia alapelveinek bírálata. ' 

Április 21. Dr. Czettler Jenő nemzetgyűlési képviselő : A szo-
ciáldemokrácia és a földmívesosztály. 

Április 28. Dr. Notter Antal egyetemi tanár: Az állam fel-
adata a társadalmi kérdés megoldásában. 

Május 5. Dr. Qiesswein Sándor kanonok, nemzetgyűlési 
képviselő : A szociáldemokrácia és a keresztény-szociálizmus 
összehasonlítása. 

Május 12. Dr. Schütz Antal egyetemi tanár: Nemzeti újjá-
születésünk psychologiai föltételeiről. 

Május 19. Dr. Saly László tanulmányi felügyelő a központi 
papnevelőben: Természeti törvény-e a magánbirtoklás? 

Május 26. Dr. Tóth Tihamér tanulmányi felügyelő a köz-
ponti papnevelőben: A vallás jelentősége az államban és a tár-
sadalomban. 

Június 2. Dr. Hallóssy Tibor műegyetemi assistens: A keresz-
tény-szociálizmus mibenléte és bírálata. 
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Az előadók tudományosan, szakszerűen fejtegették tételei-
ket, a szépszámú érdeklődő közönség ismételten nyilvánította 
megelégedését a hallottak felett s kívánta, hogy az elhangzott 
előadások nyomtatásban megjelenjenek, valamint azt, hogy a tár-
sadalmi kérdés egy újabb előadássorozatban további megvilá-
gítást nyerjen. 

Az elhangzott előadások közül kettőt, dr. Notter Antalét 
és dr. Hallóssy Tiborét, a «Religio» jelen füzete közli s ha ez 
a folyóirat a közel jövőben folytatást nyer, a többi megtartott 
előadást is vagy egész terjedelemben, vagy kivonatban ismer-
tetni fogja. 

ÓSZÖVETSÉGI BIBLIKUS SZAKSZEMLE.» 

4. Ókori keleti történelem. 
LANDERSDORFER S. O. S. B. Die sumerische Frage und die 

Bibel. (Biblische Zeitfragen VIII. 12.) Münster i. W. 1917. — 
0'50 m. Landersdorfer munkája először a sumir kérdést ismerteti, 
majd a tudomány mai álláspontja szerint összegezi azokat a pon-
tokat, ahol a biblia nyelvében, kultúrájában és vallásában sumir 
hatások észlelhetők. 

LANDERSDORFER S . O . S. B . Die sumerischen Parallelen 
zur biblischen Urgeschichte. (Altt. Abhandlungen. VII. 5.) Münster 
i. W. 1917. VIII és 102 1. 2 táblával. 3 m 

SCHMIDTKE F. Asarhaddons Statthalterschaft in Babylonien 
und seine Thronbesteigung in Assyrien — 681 v. Chr. (Altor. 
Texte u. Untersuch. I. 2.) Leiden, 1916. — A szerző azt a véle-
ményt vallja, hogy Sanheribet Ninivében és nem Babyloniában 
gyilkolták meg, Nimurta ( = a bibliai "po:) templomának kapu-
jánál. 

5. Bibliai földrajz és régiségtan. 

T H O M S E N P. Die römischen Meilensteine der Provinzen 
Syria, Arabia und Palestina. Leipzig, 1918. IV és 102 1. (Külön-
lenyomat a Zeitschrift des deutschen Palästina-Vereins XL. 1/2-
számából.) — A kiváló archaeológus ebben a munkájában össze-
« 

1 L. elejét a «Religio» 1919. márciusi füzetében. 
7* 
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állította mindazt, amit a római birodalom keleti részének utairól 
és mértföld-köveiről az eddig végzett kutatások felderítettek. 

DALMAN Q . Palästina als Heerstrasse im Altertum und in 
der Gegenwart. (Palästinajahrbuch XII. [1916.] 15—36.) — A szerző 
rámutat arra, hogy az ókorban Palesztinán két hadászati út 
vonult végig. Az egyik Mezopotámiából a Jordántól keletre fekvő 
vidéken át húzódott Akaba felé és onnan a Sinai félszigeten 
keresztül Suezig. A második út a Földközi-tenger mentén vonult 
a Nahr el-Kelbtől a Kármel hegyéig és onnan Egyptomig. Ez az 
utóbbi a világháború alatt is fontos hadiúttá lett. 

EISFELDT O . Erstlinge und Zehnten im Alten Testament. 
Ein Beitrag zur Geschichte des israelitisch-jüdischen Kultus. 
(Beitr. z. Wiss. v. A. T. Heft 22.) Leipzig, 1917. VIII és 172 1. 
6'50 m. — A szerző a Misna koráig bemutatja a tized-törvény 
történeti fejlődését, de feltűnő, hogy nem talál lényeges különb-
séget a babyloni fogságot megelőző és az azt követő korszak 
törvényei között. 

KARGE P. Rephaim. Die vorgeschichtliche Kultur Palästinas 
und Phöniziens. Archäologische und religionsgeschichtliche Studien. 
(Collectanea Hierosolymitana I.) Paderborn, 1918. XV és 755 1, 
36 m. A szerző különös előszerettel foglalkozik a Genezareth 
tavának nyugati partján található barlangokkal, dolmenekkel és 
magalithokkal. Nézete szerint a dolmenek földfeletti sirok, emlé-
kek és a halottak tiszteletének helyei. A későbbi palesztinai lakos-
ság a megalithokat valamely óriási termetű őslakosság műveinek 
tartotta, kiket Rephaim-nak (halottak szellemei) neveztek. Karge 
szerint a dolmenek építői nem az áriái, hanem a sémi népfajhoz 
tartoztak. 

6. Epigraphika. 

AUGAPFEL J. Babylonische Rechtsurkunden aus der Regierungs-
zeit Artaxerxes I. und Darius II. (Kais. Ak. d. Wiss. in Wien, 
philos.-hist. Kl., Denkschriften LIX. 3.) Wien, 1917. VII és 1191. 
8-50 m. — Marasu és fiai kereskedelmi cégének följegyzései, 
melyeket a Pensylvania University ásatásai hoztak napfényre. 
Számos zsidó nevet tartalmaznak. 

CLAY A . T . Miscellaneous inscriptions in the Yale Babylonian 
Colledion. (Yale Oriental Series, Babylonian Texts I: 4°.) New 
Haven, 1915. 108 1. és 55 tábla. — Ez a kötet megnyitja a sott 
a «Yale Babylonian Collection» nevű gyűjtemény körülbelül 
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8000 sumir és akkad nyelvű feliratának közzétételéhez. Történeti 
szövegek, emlékfeliratok, egy dynasztia-jegyzék, kronológiai jegy-
zékek, a Hammurabi-kódex sumir töredéke képezik tartalmát a 
most nyilvánosságra bocsátott kötetnek. Egyes nevezetesebb ada-
tok a következők : A larsai dynasztia jegyzéke 14 király nevét és 
uralkodási idejét tartalmazza és Hammurabival, Larsa elfoglaló-
jával s ennek utódjával, Samsuilunával ér véget. A jegyzék azt 
mutatja, hogy Warad-Sin és Rim-Sin nem egy személy, hanem 
két testvér, kik közül az egyik 12, a másik 61 évig uralkodott. — 
A Hammurabi-kódex sumir töredéke azt bizonyítja, hogy a 
babyloni törvénykönyv régibb (sumir) törvényeken alapul. Érde-
kes, hogy az egyik törvényből a tékozló fiúról szóló újszövet-
ségi példabeszéd jogi alapjaira lehet következtetni. — Egyes táblák 
a hónap 7., 14., 21. és 28. napjain bemutatandó áldozatokról 
szólnak. Az áldozat megjelölésére hitpi szót használják, ami talán 
megfelel az egyptomi htp-nek. — Egy Nabunaid 7. évéből szár-
mazó álomleirás céloz Belsassar-ra, akit «a király fiá»-nak nevez. 
V. ö. Dán. 5, 11, 13. 

GARDINER A . H . — P E E T T . E . The inscriptions of Sinai. 
I. Introduction and 86 planches. London, 1917. 35 s. 

Ezzel összefügg a következő értekezés: 
D R . EISLER RÓBERT. Entdeckung und Entzifferung kenitischer 

Inschriften aus dem Anfang des 2. Jahrtausends v. Chr. im 
Kupferminengebiet der Sinaihalbinsel. (Biblische Zeitschrift XV. 
[1918.] 1—9. — Az értekezés szerzője magáévá teszi Gardiner 
véleményét, hogy a Flinders Petrie által a Sinai félszigeten 
Maghârâ-ban és Serabît-el-Khâdemben fölfedezett tizenegy felirat 
sémi jellegű, alfabetikus irás, sőt az egyes feliratokat ki is betűzi. 
Mivel ezek a feliratok a XII. egyptomi dynasztia korából valók, 
végső következtetése az, hogy a Hyksosokkal és a Hyksosok 
előtt Egyptomba bevándorolt sémi népek már ismerték az alfa-
betikus irást. 

7. Izrael vallása. 

FELDMANN F. Israels Religion, Sitte und Kultur in vormo-
saischer Zeit. 1. und 2. Aufl. (Biblische Zeit- und Streitfragen. 
8. F. 11. Heft. 48. 1.) Münster i. W., 1917. 0-45 m. — A könyv 
tárgyát a pátriárkák vallása, Isten-fogalma, erkölcstana és messiási 
reményei képezik. 
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8. Vallástörténet. 
MORITZ B. Der Sinaikult in heidnischer Zeit. (Abh. d. k. 

Ges. d. Wiss. zu Göttingen, phil. hist. KL. N. F. XVI. 2.) Berlin, 
1917. 64 1. 5 m. — A Sinai félszigeten összesen mintegy 2600 
felirat ismeretes, melyek a Kr. u. 149—253 között lefolyt időből 
valók. Miután a nabateusok nemzeti szentélye Petrában elpusz-
tult, a Sinai lett a zarándoklatok főhelye. Agatarchides és Dio-
dorus tanúsága szerint azonban már a Ptolemaida uralkodók 
korában, tehát a nabateus királyságot megelőző időben is volt 
a Sinai félszigetnek hires szentélye pálmaligettel. Ennek helyét 
Moritz a Wady Feiranban keresi, mety valószínűleg azonos a 
bibliai Pharannal. A szerző megkülönbözteti a Horebet a Sinaitól. 

9. Exegesis- történet . 

R Ü T I N G W. Untersuchungen über Augustins Quaestiones 
und Locutiones in Heptateuchum. (Forschungen zur Christi. Lite-
ratur- und Dogmengeschichte. XIII. 3/4 : X és 390 1.) Paderborn, 
1916. 15. m. A szerző rövid bevezetés után szól a szent Ágoston 
által használt bibliai szövegről, ennek viszonyáról a görög szö-
veghez és a Codex Lugdunensishez ; majd rámutat arra, hogy 
szent Ágoston a Vulgatát csak kevéssé használta. 

10. Ószövetség i szentirás-magyarázat. 

K Ö N I G E . Das Deuteronomium eingeleitet, übersetzt und 
erklärt. (Sellin, Kommentar zum Alten Testament. III.) Leipzig 
1917. VII és 248 1. 7'50 m. — A Deuteronomiumban különböző 
rétegeket ismer el és önálló munkának tartja. Az ős-Deuterono-
mium az 5—26. fejezetekből állt. Ezeket König lényegükben 
mózesi eredetűeknek tartja, de mai alakjuk a 700 körüli idők-
ből való. A Deuteronomium valószínűleg megelőzte a Papi kó-
dexet; megtalálásának körülményeit König való történetnek, 
nem pedig fictiónak tekinti. 

P E T E R S N. Das Buch vom Dulder Job. Paderborn, 1917. 
154 1. 1-80 m. — A szerző szerint a bibliai Jób könyvének alap-
ját egy régibb, népies irat képezi. 

G U N K E L H . Die Propheten. Die geheimen Erfahrungen der 
Propheten. Die Politik der Propheten. Die Religion der Prophe-
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ten. Schrißstellerei und Formensprache der Propheten. Göttingen, 
1917. és 145 1. 2'40 m. — A szerző mint rationalista, a próféta-
ságot nem tartja természetfölötti, hanem pusztán extatikus jelen-
ségnek. A próféták politikáját mindig vallásos szempontok irá-
nyították. A próféták a régebbi időben háttérbeszorított mono-
theismust a zsidó nép lelkében uralomra juttatták. (B. Z.) — 
Gunkel munkáját norvég nyelvre fordította MOWINCKEL S. Israels 
projeter. Kristiania, 1916. 114 1. 2*75 kr. 

PETERS N. Weltfriede und Propheten. Paderborn, 1917. V és 
72 1. — A messiási üdvösség gondolata már a babyloni fogság 
előtt is ismeretes volt a zsidók közt. Peters ennek az eszmének 
fejlődését mutatja be az Írással is foglalkozó próféták korában 
Dánielig, beleszőve a történeti könyvek messiási jövendöléseit is. 
Zachariás könyvének második részét Mikeás és Izaiás idejébe 
helyezi. Peters teljes joggal hangsúlyozza, hogy nem szabad a 
próféták minden egyes kifejezésében szószerint veendő jöven-
dölést látni, mert számos vonás csak az előadás élénkítésére 
szolgál. 

Harweli R. R. The principal versions of Baruch. Yale 
University, 1915. — A szerző annak a ma már szokatlan elmé-
letnek híve, hogy Baruk egész könyvének eredeti nyelve a héber. 

THEIS J. Die Weissagung des Abdias. Trier, 1 9 1 7 . V és 
69 1. 2-50 m. — A szerző Abdias könyvét egységesnek tartja és a 
babyloni fogságot megelőző időbe, Joram judabeli király utolsó 
éveibe helyezi. Abdias könyvét typikus jövendölésnek tartja, mely 
szószerint teljesedésbe ment Edom elpusztulásával, de Edom 
Isten országa összes ellenségeinek előképe. 

11. Ószövetségi apokryphok. 

CHARLES R . H . The book oj Jubilees or the Little Genesis. 
London, 1917. 224 1. 4 s. — A fordítás az ethiops szöveg sze-
rint készült. 

CHARLES R . H . The Testaments of the Twelve Patriarchs. 
London, 1917. 108 1. 2 s. 6 d. 

CHARLES R . H . — OESTERLEY W . O . E . The Apocalypse of 
Baruch. London, 1917. 138 1. 2 s. 6 d. 

Box G. G. The Apocalypse of Ezra. (II Ezdras, III—XIV.) 
London, 1917. 115 1. 2 s. 6 d. 

Budapest. Dr. Pataky Arnold. 
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A RITUSVÁLTOZTATÁSHOZ. 
Hozzászólás. 

A «Religio» 1919 februári számában fenti címen megjelent 
cikk a ritusváltoztatás mai formáját olyannak tünteti fel, mintha 
abból az egyháznak és a magyar államnak is kára volna. E két 
szempont érdekében legyen szabad a cikkhez hozzászólnom. 

A különböző szertartású katholikusokat illetőleg az egyház 
álláspontja az, hogy mindenki tartsa meg szertartását, mert az 
örök üdvösség elnyerése nincs szertartáshoz kötve. A különböző 
szertartások sértetlen megőrzését és ritusbeli tisztaságát a szent-
szék mindig nagy feladatának tartotta, mert az egyház nagy ér-
deke ezt így kívánja. Legutóbb az Acta Ap. Sedis 1918.10. sz. füzete 
is erről tesz tanúságot; ugyanis a grotta-ferratai N. Sz. Vazul-
rendű görög katholikus szerzetesek vezetése alatt görög szer-
tartású szeminárium létesítését határozta el a szentszék a görög 
szertartás ápolására és fejlesztésére. Az egyház a rítusok tekin-
tetében az egyenlő elbirálás elvén áll, amint ezt a C. J. C. 106. 
kánon 4. pontja kifejezi: «In praecedentia diversitas ritus non 
attenditur». Azért van az, hogy ritusváltoztatást a szentszék csak 
ritka esetben enged meg, mert voltaképen nagy szükség nincs is rá. 

Ha azonban valaki a hivek közül olyan helyzetbe kerül, 
hogy ritusát nem követheti, vagy legalább sok nehézségébe 
kerül, hogy követhesse, egy szóval elegendő ok van ritusváltoz-
tatásra, olyan esetben meg van engedve az egyház ismert utasí-
tása szerint egyik rítusról egy másikra átmenni. Az eljárás eléggé 
körülményes és hosszadalmas, de ezt a ritusváltoztatás belső ér-
deke teszi indokolttá. Az egyház ezen szabályzatában kifejezésre 
juttatja azt a kötelező tiszteletet és megbecsülést, melyet a külön-
böző szertartású katholikusok egymás iránt tanúsítani tartoznak. 
Azért van szükség episcopus a quo és eppus ad quem-re. 

Az indokolt hosszadalmas ritusváltoztatási eljárás kijátszása 
végett szokásba jött az apostasia által, tehát in fraudem legis való 
változtatási mód, mi rendesen elegendő indok híján is szokott 
lenni. A Propaganda 1903. évi április 27-én kelt és az eszter-
gomi hercegprímásnak ezen visszaélési esetekre adott válasza 
általában az egyház eredeti álláspontján áll, vagyis az a quo ad 
quem alapján, specialiter azonban a latin rítusnak kedvez, mert 
míg latin rítusról más rítusra csak a szentszék engedélyével le-
het átmenni, addig a görög és más keleti rítusról latinra a szent-



VEGYESEK 105 

szék engedélyére csak abban az esetben van szükség, ha a keleti 
ritusú püspök a consensust semmi körülmények között sem volna 
hajlandó megadni. Ez esetben a consensust maga a Congregatio 
a püspök hozzájárulása nélkül is megadhatja. 

Az új codex 98. kánonának ide vonatkozó része ezt mondja: 
§ 2. «Clerici nullo modo inducere praesumant si ve latinos ad 
orientalem, sive orientales ad latinum ritum assumendum» ; 
§ 3. «Nemini licet sine venia Apostolicae Sedis ad alium ritum 
transire, aut, post legitimum transitum, ad pristinum reverti». 
Idézett kánon a teljes ritusbeli paritas álláspontján van és így 
hatályon kívül helyezettnek kell tekintenünk a Cong. 1903 ápr. 
27-én kelt 15.921. számú intézkedését. 

Az új cődex életbelépte óta tehát minden érvényes ritus-
változtatáshoz a szentszék beleegyezése okvetlenül szükséges. 
Az in fraudem legis történt eseteket kétséget kizáróan érvény-
teleneknek kell tartanunk, mert a legális forma kijátszása miatt 
nincs módunkban meggyőződni arról, volt-e megfelelő ok ritus-
változtatásra vagy sem? Különben teljes világosságot derít erre 
az 1903 ápr. 27-iki utasítás ide vonatkozó része: «.ad remedium 
huic defecíioni opponendum iidem recurrant in singulis casibus 
ad Apostolicam Sedem pro transitu e proprio ad latinum ritum 
implorando». «Probabilis álláspont»-nak e kérdésben eddig sem 
volt, az új C. J. C. 98. kánona értelmében ezentúl sem lehet 
helye. Az úgynevezett «probabilis álláspont» különben itt nem 
más, mint eszköz az egyház intézkedéseinek kijátszására, más 
ritusuak jogának nem tisztelése és oka a «dualistikus ritus-
állapot»-nak. 

Tudott dolog, hogy a hivek, mielőtt ritusváltoztatási ügyek-
ben elhatározáshoz jutnának, rendesen tanácsot kérnek a szán-
dékolt ritus papjától, ki vagy helyesen oktatja ki őket és akkor 
a processus szabályszerű folyásával létrejön az átlépés, vagy 
esetleg elmarad; avagy a «probabilis álláspont» szellemében ad 
nekik tanácsot és akkor megtörténik a kerülő úton való átlépés. 
A «dualistikus» álláspont továbbterjedésének megakadályozása 
tisztán a lelkipásztorokon múlik. A meglévő eseteket is az egy-
ház eredeti álláspontja szerint kell megítélni és azért a hová-
tartozást és ezzel összefüggő minden más kérdést az eredeti 
ritus érvényesítésével kell megoldani. 

A románlakta vidékek «dualistikus ritusú» eseteit kellő 
körültekintéssel kell megítélnünk; holmi szolgabírói assistentia 
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mellett kerülő úton véghezvitt ritusváltoztatások őszinteségében 
joggal kételkedhetünk, az ilyen eseteket inkább a politika, mint 
az egyház szelleme szerint kell megítélnünk s érvényeseknek 
már csak azért sem szabad őket tartanunk. Mert hiszen, ha a 
csíklázárfalviak csak magyarságukat féltették volna a románság-
tól, azért még nem kellett rítusukat feladni, mert magyarságukat 
úgy is biztosíthatták volna, ha egyszerűen a hajdúdorogi egy-
házmegyébe kérezkednek és magyar görög katholikus papot 
kérnek maguknak. Az az idő talán a legalkalmasabb volt ilyen 
kérelmek teljesítésére. Úgy vagyunk a többi esetekkel is. Analog 
eseteket látunk Budapesten is. Az itteni román görög katholiku-
sok semmi szin alatt nem akarnak a itteni görög katholikus 
magyar hitközség joghatósága alá tartozni és j e l l e g nem is 
tartoznak. Talán itt is a ritus a bökkenő ? A rítus egy és ugyanaz 
mindkét részen, az tehát nem lehet oka annak, hogy inkább az 
esztergomi egyházmegye, mint a hajdúdorogi egyházmegye alá 
akarnak tartozni. 

A nem tiszta szándékkal és lelki szükségből történő átlé-
pésből legkevesebb haszna van az egyháznak. Legtöbb esetben 
az ilyenek egyik rítushoz sem ragaszkodnak; az új ismeretlen 
előttük, a régit, megszokottat álfélelemből vagy más mellék-
tekintetből nem merik követni. Ezért van szükség olyan szi-
gorú szabályra, milyet az egyház előírt, mert akiknek más rítusra 
valóban szükségük van, legális úton megkapják azt, de a külön-
böző rítusnak egymás között való torzsalkodására semmi szükség. 

Végezetül csak azt jegyzem meg, hogy az unió eddigi 
sikertelenségének egyik főoka a ritusbeli tulbuzgóság volt. Ebbe 
a túlbuzgóságba nem szabad beleesnünk, ha az uniót őszintén 
óhajtjuk. «Si ergo adsunt adhuc aliqui theologi, vei sacerdotes, 
qui latinisationem orientalium postulant et in illorum trans-
latione ad ritum latinum omnem salutem positam vident, ipsi 
sunt magis papales, quam ipse papa; et qui tales postulationes 
emittunt, possunt imo causam reunionis orientalium in grave 
periculum vocare, quia orientales multi naturali quodam et le-
gitissimo amore erga suos ritus feruntur.» Miksu Praelectiones* 
I. 7. lap. 

Budapest. Dr. Krajtiyák Gábor. 
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PÁLYÁZATI H I R D E T M É N Y . 

A budapesti kir. m. tudományegyetem hittudományi kara 
az 1919 febr. 24-én a Horváth-féle alapítvány terhére kitűzött 
pályatételt: «A katholikns házasságjog rendszere a Codex Iuris 
Canonici alapján», melyre pályázó nem jelentkezett, 1920. dec • 
6-án tartott II. r. ülésében pályázatra ismét kitűzte. 

A pályázó feladata lesz a Codex Iuris Canonici alapján, 
első sorban lelkészeknek és jogászoknak szánt, rendszeres és kime-
rítő, de mégis tömör és könnyen áttekinthető házasságjogot írni) 

kiterjeszkedve minden egyes jogviszonynál és tételes rendelke-
zésnél a kánoni és hazai jogtörténetre, a magyar állami házas-
ságjog párhuzamos rendelkezéseire, az egyházi és a magyar állami 
házasságjogi (közigazgatási és birói) gyakorlati eljárásra és végre 
a magyarországi állami házasságkötési és válási statisztikára 
1895-től napjainkig, nem feledkezve meg a magyarországi vegyes 
házasságokra és az ily házasságokból született gyermekek vallá-
sára vonatkozó statisztikáról sem. A mű elején szerző nyújtson 
rövid áttekintést a kánoni házasságjognak jogtörténetéről és tan-
történetéről, továbbá külön fejezetben állítsa össze a házasság-
jognak egyetemes és lehetőleg teljes magyarországi irodalmát és 
bibliográfiáját. A munka a művelt közönség igényeihez legyen 
szabva és az alapító szándéka szerint irodalmi értékű magyar 
nyelven írva, körülbelül 30 nyomtatott ívnyi terjedelemben. 
A pályamű idegen kézzel olvashatóan írva a szerző nevét rejtő 
zárt jeligés levélkével 1922. május l-ig a hittudományi kai-
Dékáni Hivatalánál nyújtandók be. A pályázó személyének mind-
addig titokban kell maradnia, míg a pályázat sorsa védleg eldől ; 
az e szabály ellen vétők a pályázatból kizáratnak. 

Pályadíj kettőezernégyszáz (2400) korona. 
A nyertes szerző köteles művét nyomtatásban, külön könyv 

alakjában, vagy folyóiratban közzétenni. 
Budapest, 1920. december hó 14. 

Dr. Wolkenberg Alajos s. k., 
a hittudományi kar e. i. dékánja. 
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Fizetések nyugtatása. 

1918-ra 20 K-t küldtek: Berényi Mátyás, Dr. Boroviczényi Nándor, 
Kovács Sándor Szend, Növendékpapság Veszprém. 

1919-re 13 K-t fizettek : Angolkisasszonyok Intézete Bpest, Váci-utca 47., 
Babarcsik Gyula, Dr. Bayer Krucsay Dezső, B. Boer Géza, Dr. Boroviczényi 
Nándor, Dr. Bozsik Pál, Dr. Breyer István, Csúcs István, Domonkos Zárda 
Bpest, Bálint-utca 3/b.. Dr. Dőry Ferenc, Emsberger József, Ferencrendi Zárda 
Bpest, Margit-körút, Ferencrendi Zárda Székesfehérvár, Fördös Vilmos, Jernei Já-
nos, Jézustársasági rendház Bpest, VIII., Mária-utca 25., Dr. Kakas János, Kapu-
cinusok Moór, Káptalani Könyvtár Veszprém, Karmeliták Győr, Dr. Kele 
István, Keresztes József, Kiss Balázs, Kirschbaum Lajos, Kovács Sándor, Kriston 
Endre, Láskay Gábor, Leidgeb József, Lévay Mihály, Dr. Lőrincz Gyula, 
Dr. Lutter János, Dr. Madarász István, Magdics István, Dr. Markovits Pál, 
Meszlényi Zoltán, Dr. Metzker József, Molnár Márton, Dr. Nékám Lajos, 
Némethy Ernő, Németh Ferenc, Növ. papság Eger, Növ. papság Esztergom, Növ. 
papság Veszprém, Pintér Imre, Dr. Ráday Sebestyén, Dr. Radványi Viktor, Dr. Robi-
tsek Ferenc prelátus, Róm. kath. Plébánia Háromfa, Róm. kath. Plébánia Moson-
darnó, Dr. Schütz Antal, Szántó László, Szekfű Ignác, Szelényi István, Gróf 
Széchényi Aladár, Szt. Imre Egyesület Győr Szeminárium, Sz. István-Társulat 
Főpénztára, Teller Vince, Tóth Gyula, Dr. Török Zoltán, Dr. Vass Géza, Warga 
Manó, Dr. Zelliger Vilmos, Zábrátzky György. 

1919-re 8 K-t fizetett : Dr. Várkonyi Hildebrand. 
1919-re 3 K-t fizetett: Sz. Ferencrend Eger, Barácius Józs. 
1920-ra 160 K-t fizetett: Központi Papnevelő Intézet. 
1920-ra 100 K-t fizddt: Dr. Báró Barkóczy Sándor, Dr. Horváth Ferencné. 

86 K-t fizetett : Dr. Martin Aurél. 80 K-t fizettek : Bernadinum Tanárképző 
Intézet Bpest, B. Bóer Géza, Debreczeni János, Dicenty Gyula, Egyetemi 
könyvtár Bpest, Hg. Eszterházy Miklós, Fehér Bálint, Fördös Vilmos, Hajós 
József, Dr. Klaucz György, Kulcsár Kálmán, Mayer Károly, Meszlényi Zoltán, 
Mladoniczky Ignác, Pannonhalmi Sz. Benedekrend könyvtára, Plachner László, 
Dr. Robitsek Ferenc, Sz. Szív-zárda M. kongr. Bp., Tauber Sándor, Tower 
Vilmos, Vida József. 72 K-t küldöttek: Lévay Mihály, Szántó Antal. 70 K-t 
küldött: Köller András. 53 K-t küldöttek: Eőri János, Magyar János. 

1920-ra 50 K-t fizetett: Radnai Győző. 47 K-t fizdett: Dr. Kakas 
János, Karmeliták Győr, Dr. Lutter János. 40 K-t fizettek: Arnbach Mihály, 
Dr. Babura László, Barácius Józs., Dr. Bayer Krucsay Dezső, Balanyi György, 
Dr. Balits Antal, Barabás György, Bán Frigyes, Berényi Mátyás, Bernátsky Ferenc, 
Dr. Boroviczényi Nándor, Dr. Bozsik Pál, Dr. Breyer István, Cisztercita Főgimn. 
Tanári Könyvtár Székesfehérvár, Csúcs István, Dobrányi Károly, Domonkos 
Zárda Bpest, Dr. Döry Ferenc, Dr. Drahos János, Dr. Dunay Alajos, Emsberger 
József, Faust Antal, Ferencrendi Zárda Bpest Belváros, Ferencrendi Zárda Székes-
fehérvár, Fridrich Sándor, Dr. Gere Gáb., Dr. Hamvas Endre, Heringh Lajos, 
Dr. Horváth Győző, Horváth Lajos, Jekelfalusy Viktor, Jézustársasági Rendház 
Budapest, Juhász Márton, Káptalani Könyvtár Veszprém, Karmeliták Budapest, 
Kerekes Béla, Dr. Kis György, Kirschbaum Lajos, Kocsis Lajos, Dr. Kohl Medárd, 
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Xovács József, Kovács Sándor Szend, Dr. Krammer György, Kriston Endre, 
Kuchta András, Láskay Gábor, Leitgeb József, Linka Ferenc, Dr. Lőrincz 
Gyula, Dr. Madarász István, Magdics István, Dr. Markovits Pál, Matkovich 
Sándor, Dr. Mattyasovszky Kasszian, Dr. Melichár Kálmán, Dr. Metzker József, 
Dr. Molnár Ignác, Németh Ferenc, Némethy Ernő, Növendékpapság Eger, 
Növendékpapság Esztergom, Növendékpapság Veszprém, Papnevelő Intézet 
Szombathely, Pettár Béla, Plébánia Hivatal Előszállás, Háromfa, Magyarszombat-
hely, Mosondarnó, Tápiószele, Üllő, Új fehértó, Pintér Imre, Polák István, Dr. 
Raday Sebestyén, Dr. Radványi Viktor, Russel Károly, Dr. Sántha Pál, Dr. 
Schütz Antal, Szabó István, Dr. Szánthó Géza, Szekfű Ignác, Sz. Imre Egye-
sület Győr, Sz. István-Társulat Bpest, Gróf Széchényi Aladár, Dr. Szmrecsányi 
Lajos, Dr. Taksonyi Ján., Thym Adolf, Timár Kálmán, Tóth Gyula, Dr. Tóth 
József, Dr. Tóth Kálmán, Dr. Török Zoltán, Dr. Várkonyi Hildebrand, Vitéz Béla, 
Warga Manó, Dr. Werdenich Endre, Zábrátzky György, Dr. Zelliger Vilmos, 
Zirczi konvent. 37 K-t fizetett: Dr. Kele István, Szántó László. 33 K~t fizetett: 
Demján Ákos, Dr. Felber Gyula, Fővárosi Könyvtár, Dr. Kováts Kálmán, 
Vinnis Fülöp. 30 K-t fizetett: Sz. Ferencrendiek Budapest, Margit-körút. 
27 K-t fizettek: Ádám Iván, Dr. Ambrus István, Angolkisasszonyok Budapest, 
Dr. Baranyay József, Dr. Bedy Vince, Dr. Békefi Rémig, Bilkei Ferenc, Blazse-
jovszky Ferenc, Dr. Csárszky István, Csernák Szaniszló, Dr. Czilek Balázs, 
Domonkos Zárda Szombathely, Engelhardt Ferenc, Dr. Fehér Gyula, Ferenc-
rendi Zárda Szombathely, Br. Förster Gyula, Graeffel János, Hamvai 
Antal, Dr. Hanuy Ferenc, Hindy Zoltán, Hittudományi könyvtár Budapest, 
Horváth János, Dr. Horváth Károly, Huber Lipót, Hukk György, Dr. Ivánovich 
Emil, Joó Antal, Káuzli Rezső, Kegyes Tanítórend Budapest, Keleti Kálmán, 
Király János, Kiss Gyula, Kiss Lajos, Kranitz Kálmán, Lazaristák Budapest, 
Lazaristák Piliscsabán, Mezgár Lajos, Dr. Mihályfi Ákos, Dr. Michel Károly, 
Molnár Laios, Molnár Zsigmond, Moser János, Nagy Károly, Dr. Nékám Lajos, 
Nóvák Antal, Nóvák István, özv. őrgf. Pallavicini Edéné, Papnevelő Intézet 
Veszprém, Dr. Pataky Arnold, Petrovits Gyula, Plébánia Hivatal Etyek, 
Premontrei Székház Csorna, Dr. Révay Tibor, Ridarcsik Imre, Dr. Simái 
György, Streit Ferenc, Szabó Jenő, Szemináriumi könyvtár Győr, Dr. Szentes 
Anzelm, Dr. Székely István, Teller Vince, Dr. Török Mihály, Vér Vilmos, 
Dr. Walter Gyula, Dr. Zalka László, Dr. Zoltvány Irén, Dr. Záborszky István. 
23 K-t fizetett: Dr. Nagy Dezső. 21 K-t fizetett: A váczi növendékpapság 
Pázmány Egylete. 16 K-t fizetett: Eisner Géza. 14 K-t fizetett: Keresztes 
lózsef. 13 K-t fizetett: Angolkisaszonyok Intézete Budapest, Dr. Potyondy Imre, 
Teller Vince. 

1921-re 40 K-t fizetdt: Juhász Márton. 



110 TÁJÉKOZTATÓ 

TÁJÉKOZTATÓ A «RELIGIO» HIT- ÉS BÖLCSELET-
TUDOMÁNYI FOLYÓIRAT SORSÁRÓL. 

A «Religio» legutóbb megjelent füzete az 1919-ik évi már-
ciusi. Ennek szállítását, valamint a már sajtó alatt volt áprilisi 
szám további készítését a tanácsköztársaság megtiltotta, de elő-
adott felvilágosításomra és kérésemre nemsokára megengedte. 
Ámde a kész füzetet a póstaközlekedés csaknem teljes szünete 
miatt szállítani nem lehetett. 

A jelen év elején megrendelőimnek szétküldtem az 1919-iki 
márciusi füzetet s kértem őket, hogy küldjenek be az 1919-ben 
megjelent három füzetért 13 koronát, az 1920-iki egész évfo-
lyamra pedig 80 koronát, egyúttal a meg nem szállt Magyar-
ország összes katholikus papjait is felszólítottam megrendelésre. 
Ezt a költséges felszólítást, mert sikertelen volt, még nagyobb 
költséggel megismételtem júniusban, ismét megfelelő eredmény 
nélkül. Végül októberben, természetesen az előbbiekét meghaladó 
nagy költséggel, újból felszólítottam megrendelőimet, hogy erre 
az évre küldjenek 40 koronát. Ennek az eredménye is messze 
mögötte maradt egy többíves füzet költségeinek, de semmikép 
sem akartam, hogy a jelen év egészen üresen maradjon, miértis 
áldozatrakész, lelkes tényezők rendkívüli hozzájárulásával, a jövő 
reményében, kiadtam a jelen füzetet, mely az 1920-iki évfolya-
mot, a «Religio» 79-ik évfolyamát képviseli. 

Már most igen kérem tisztelt megrendelőimet, szívesked-
jenek a folyóirat eddigi költségeihez és további fennmaradásá-
hoz a következőkkel hozzájárulni: akik még előző évekre hátra-
lékban vannak, küldjenek be 1918-ra 20, 1919-re 13 s 1920-ra 
40 koronát s mindnyájan küldjenek 1921-re, egy vagy két rész-
letben, 120 koronát. Ez a legkisebb összeg, amelyet a folyóirat 
egész évfolyamáért szabhatok, sőt ezért sem Ígérhetek előre meg-
határozott ívszámot, hanem annyit, amennyit a beérkezendő pénz-
mennyiség a bekövetkezendő árak mellett meg fog engedni. 
Most a nyomtatási árak igen nagyok s egyúttal növekvő irány-
ban folyton változók. így pl. a jelen füzetre vonatkozólag elő-
zetesen költségvetést kaptam s mégis már a szedés alatt újabb, 
igen jelentős áremelésben részesültem, egyben a nyomtató inté-
zet azt is kilátásba helyezte, hogy valószínűleg legközelebb ismét 
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emelni lesz kénytelen. A kért hátralékokat és az előfizetési díjat 
is tessék lehetőleg haladéktalanul beküldeni, egyrészt, hogy a 
közlöny folytatását jókor elhatározhassam, másrészt, hogy ne kell-
jen a megrendelőket újból felszólítanom, mert ez nagyon költ-
séges, az idei három felszólítás .ezrekbe került. Arra is kérem az 
érdeklődőket, hogy még eddig nem rendelő magánosokat és inté-
zeteket megrendelésre birni, illetve ebben a tárgyban intézkedni 
szíveskedjenek. 

Ne engedjük, hogy az ősrégi, immár 79 éves «Religio», 
hazánk legrégibb időszaki vállalata, egyetlen katholikus hit- és 
bölcselettudományi közlönyünk, megszűnjék, de azt se, hogy 
újból" szüneteljen. Mikor most a folyóirat töb& mint másfél éven 
át nem tudott megjelenni, sokan élőszóval és Írásban sürgették 
megjelenését; ámde az ily kívánságnak csak akkor lehet eleget 
tenni, ha az érdeklődők száma elég nagy s az érdeklődés elég 
megrendelési díj beküldésében tetté válik. A folyóiratnak, mint 
minden irodalmi vállalatnak, a megrendelőkben kell megtalálnia 
a fenntartás kielégítő eszközét; egyesek rendkívüli támogatása 
lehetséges egyes esetben, de a fennmaradás állandó alapjául sem-
mikép sem alkalmazható. 

Aki pedig azt gondolja, hogy előbb meg akarok bizonyo-
sodni arról, hogy a közlöny ismét tényleg megjelenik, az ve-
szélyezteti a vállalatot, mert ma igazán előfizetésre van szük-
ség, ugyanis a nyomtató-intézet ma nem vár, mint régebben 
várt, a teljesített munka díjára, hanem előre kiköti a munka 
teljesítése után kiállítandó számla közvetetlen kiegyenlítését s ez 
a számla ma nem néhány száz koronáról, hanem mindjárt sok 
ezerről szól, mi a meg nem szállott kicsiny magyar területről 
csak a díj nem halogatott beküldése folytán gyűlhetik össze. 
A folyóiratra végzetes lehet egyes megrendelőknek az az eljárása, 
hogy ámbár a vállalat fennmaradását kívánják s a fizetendő 
díjat elég könnyen nélkülözhetik is, mégis halogatják a be-
küldést. A mai nehéz viszonyok áldozatot is, meg erőkifejtést is 
követelnek. 

A fizetők szíveskedjenek a postatakarékpénztári befizetési 
lapot használni; biztos és költségmentes fizetési mód. 

Kérem a megrendelőket, szíveskedjenek pontos címüket 
megadni. Most e tekintetben soknál kétségben, sőt nem egynél 
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teljes bizonytalanságban vagyok, a háború, a megszállás és a 
menekülés sok-sok állás- és hivatal változást okozott s e téren 
ma a régebben elég gyakori hirlapi közléseket és az egyház-
megyei körleveleket csaknem teljesen nélkülözzük, mely körül-
mény a címváltozás személyes bejelentését szükségessé teszi. 

HIRDETESI ROVAT. 

Dr. Kiss Jánosnál (Budapest, IX. Mátyás-utca 18.) 
kaphatók a köve tkezők: 

Imádkozzunk. Imádságos- és énekeskönyv minden rendű 
katholikus hivő számára. Szerkesztette: dr. Kiss János egyetemi 
tanár. 131/2 cm. magas, 81/2 cm. széles, 384 oldal, 4 képpel. Min-
den alkalomra megfelelő ajándék. Ára a mai igen nagy imakönyv-
árak közepette szerény. Díszes, fekete, bőrutánzatú erős vászon-
kötésben 40 korona. Egyszerre megrendelt tíz példánytól kezdve 
25°/o árleszámítás. A szerző oly imakönyvet akart szerkeszteni, 
mely az értelmiségnek is, meg az egyszerű közönségnek is, vala-
mint a mindkét nemű ifjúságnak is megfelel, erre a célra egy-
szerű, világos nyelvezetet használt. Nagy anyagot ölelt fel, hogy 
amennyire egy mérsékelt terjedelmű imakönyvben lehet, minden-
kinek igényét kielégítse. 

Dr. Katschthaler János salzburgi biboros-érsek Katholikus 
Ágazatos Hittana. (Teljes dogmatika.) Magyarra fordítva és magyar 
műszótárral ellátva kiadta dr. Kiss János. A szöveg minden izé-
ben, idézeteiben is magyar. Hat nagy kötet, igen finom papíron, 
fűzve 160 korona. Csak kevés, fűzött példány van belőle. 

Aquinói szent Tamás életrajza. Nagy 8-adrét alak, 208 oldal 
finom kiállítás, Aquinói szent Tamás képével. Igen díszes és erős 
vászonkötésben 25 korona. 

Minden kiadvány szállítása bérmentes. 

A Szent-István-Társulat legújabb kitűnő és idő-
szerű kiadványai, Budapest, VI11., Szentkirályi-utca 28. 
é s Szeged, Kárász-utca 12., valamint bármely más 
könyvkereskedésben kaphatók: 

Federer Henrik: Patria! írek harca a szabadságért. Az ön-
kéntesen éhhalált halt corki polgármester népének hősi harca az 



Kiss Menyhért: Székely falum. Elbeszélések. A hazáját vesz-
tett híres székely iró legszebb elbeszélései. Ára 30 K. 

Komáromi János: Mit búsulsz, kenyeres? Elbeszélések a ma-
gyarok hősi harcaiból. Rövid idő alatt második kiadást ért. Ára 28 K-

Mentes Mihály: Magyar bánat. Irredenta költemények. Sza-
valásra igen alkalmas kötet. Ára 16 K. 

Sík Sándor: Maradék magyarok. Költemények a magyarság 
jelen szomorú napjaiból. Szavalásra igen alkalmas. Ára 6 K. 

Sík Sándor: Hét szép história. Tanulságos történetek és 
mesék a múltból és jelenből, szép magyarsággal megírva. 
Ára 40 K. 

Wallace; Ben-Hur. Regény Krisztus korából. Felnőtteknek 
és az érettebb ifjúságnak egyformán igen élvezetes olvasmányt 
nyújt. Ára 64 K. 

Williamson : Lord Loveland. Egy angol lord menyasszony-
felfedező útja Amerikában, ennek viszontagságai és eredménye. 
Ára 50 K. 

Williamson: Titokzatos történet. Hogyan szerzett egy ame-
rikai kapitány repüléssel menyasszonyt. Ára 36 K. 

Balanyi: Szent Ferenc menyegzője a Szegénység Úrnővel. 
Épületes olvasmány. Ára 12 K. 

Mihályfi : Lélekmentés a nagy világégés után. A keresztény 
magyar pap kötelességei. Ára 14 K. 

Kovács Mihály: A harang. A magyarországi és más haran-
gok története. A magyar könyvpiacon egyedül áll. Ára 30 K. 

Bangha: Magyarország újjáépítése és a kereszténység. Máso-
dik kiadás. Mit tegyünk és mit kerüljünk, ha Magyarországot 
újból fel akarjuk építeni. Ára 40 K. 

Chesterton : Igazságot ! A katholikus vallásra tért nagy angol 
iró ragyogó hitvallása az igazság mellett. Ára 24 K. 

H. Bordeaux : A kis keresztesek. Egy francia falu iskolásgyer-
mekeinek csodás és kalandos útja Rómába. Fűzve 26, kötve 40 K 

Mézes János : Görbe lánc — békatánc. Meséskönyv. A leg-
újabb, legbájosabb gyermekmesék. Mühlbeck Károly művészi 
rajzaival. Kötve 40 K. 

Rubenescu: Krisztuslegendák. Nagyobb gyermekek és felnőt-
teknek. Krisztus élete csodálatos megnyilatkozásainak legenda-
szerű elbeszélése művészi színekkel. Fűzve 18, kötve 30 K. 

Sarath Kumar Gosh: Királyok kincse: Izgalmas kincskeresés 
a rejtelmes, titokzatos dsungelben. Fűzve 12, kötve 20 K. 



A «Katholikus Élet» könyvtára, I. szám. Dr. Leopold Antal 
prelátus-kanonok. A katholikus autonómia. Az egyház álláspont-
jának megvilágítása. 

Az «Élet» kiadása (Budapest, I., Fehérvári-út 15.): 
Dr. Trikál József egyetemi tanár : A lélek teremtő tevékeny-

sége. 24 korona. 
A «Pantheon» kiadása (Budapest, V., Bálvány-u. 18.): 
Dr. Pauler Ákos egyetemi tanár: Bevezetés a filozófiába. 

80 korona. 
A Budapesti N ö v e n d é k p a p s á g Magyar Egyháziro-

dalmi Iskolájának kiadása (IV., Papnevelde-utca 7.): 
Dr. Savicki Ferenc, Az élet értelme. 30 korona. 
Blasius Lajos O. S. B., A tökéletesség felé. Latin eredetiből 

fordította dr. Szunyogh Ferenc O. S. B., Pannonhalma. 

Egyházi Lapok. Papok Közlönye. Egyházpolitikai, hittudo-
mányi és lelkipásztori folyóirat. 43-ik évfolyam. Budapest, 1—4. 
számok. Ára az 1920-iki számokért 40 korona, 1921-re egész 
évre 150 korona. Megjelenik kéthetenkint. 

Az «Egyházi Lapok» az előbb Temesváron megjelent 
Papok Közlönyének folytatása, az pedig a Temesváron alapított 
Havi Közlönyé. Az én véleményem szerint legjobb lett volna 
az eredeti cím mellett mindvégig megmaradni, de a fő mégis a 
tartalom, amit nyújt, ez pedig minden tekintetben megfelel. Amit 
cime alatt jelez, hogy papok közlönye s egyházpolitikai, hit-
tudományi és lelkipásztori folyóirat, azt teljesíti is. A Budapesten 
eddig megjelent számok teljesen kielégítők és a jövőre biztatók, 
minden pap rendelje meg s világiak is érdeklődjenek iránta. 
Szerkeszti dr. Czapik Gyula (V., Honvéd-utca 10.), aki a Papok 
Közlönyének már Temesváron éveken át szerkesztője és tulaj-
donosa volt. 

Az «Egyházi Lapok» elsősorban az egyházi élet eseményeit 
ismerteti s az egyházi életet, valamint a pap cselekedeteit igyek-
szik irányítani, kisebb hittudományi cikkeket sem mellőzve. Ezzel 
szemben a «Religio» szorosan vett hit- és bölcselettudományi 
folyóirat, értekezésekkel és irodalmi méltatásokkal. Mind a kettő 
szükséges, a magyar katholikus egyházi irodalom egyiket sem 
nélkülözheti. 
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