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T A R T A L O M . 

I. Értekezések. Lap 

E folyóirat t. olvasóihoz (program m) 1 
aj Adalékok a Szentírás régiségtanához. Király PríZ-tól 179, 193 

Logia Jesu. Székeli/ István dr.-tói ... 194 
A Szentírás sugalmazásának ú j a b b elmélete. Zub-

riczky Aladár rfr.-tól ... . . . 103, 114, 130, 147 
Az Isten országa. Székely István dr.-tói 505, 521 
Tied az ország, hata lom. Székely István dr.-tói 575 
Az apokrif i rodalom. Székely István dr.-tói ... 35, 49, 66 
Krisztus. Mihályfi Ákos rfr.-tól 99 

b) Az erő megmaradásának elve a h i t tudományban . Zub-
riczky Aladár rfr.-tól 318, 335, 353 

Negativ pozi t ivizmus. Bangha Bélá-tói 380, 398 
A szabadgondo lkodó 1 329 
Néhány szó a középiskolai h i tvédelmi tankönyv ér-

dekében. Zubriczky Aladár rfr.-tól 210, 227 
Theologia és theologusok az egyetemek kebelében. 

Hanuy Ferenc rfr.-tól 36 
Regény és theologia. (Fogazzaro : 11 Santó-ja.) Szilvek 

Lajos rfr.-tól ... 367, 382, 402, 414, 430, 448, 464, 482, 496 
A bölcsészeti t ankönyvek ismertetése. Szabó Gy.-től 449 
T u d n i és h inn i 425, 441 
A vallási türe lem. Bita Dezső rfr.-tól ... 241, 257, 274, 297 
Dogma. Czilek Balázs rfr.-tól 145 
Három levél (a val lásról) . Platz Bonifác rfr.-tól 377, 393, 409 
Van Isten. Hermann József rfr.-tól 457, 473, 489 
Mit nyerünk azzal, ha szeret az Isten ? Beliczky 

János rfr.-tól 162 
A megtestesülés titka az ész világánál, límetykó 

Károly rfr.-tól ... .. 533, 539, 559 
Schell tanaiból. (Krisztus ha lá lának jelentősége) ... 347 
A megvilágosító malasztról 3 
A könyörgő ima ereje 81 
Ájtatos imáiba 33 
Á magyar bapt is ták. 120, 134, 155, 185, 201, 231, 285, 363, 

513, 543 
Antiochiai szent Ignác hitvallása. Szcntiványi Jó-

zsef rfr.-tól 65, 81, 102, 113, 139 
cj Háromféle morál . Breznay Béla rfr.-tól 165 

A társadalmi evolúció ... 313 
Az erkölcsi légkör rendszeres megfertőzése. Sz. A.-tól 82 
A nemi kioktatás 54, 79 
Gondolatok a magyar kul turáró l . Mihályfi Ákos rfr.-tól 53 
Az új erkölcstan veszedelme. Giesswein Sándor rfr.-tól 105 
Harc az erkölcsi szenny ellen. Szuszai Antal-tóX 225, 242 
Modern halál . Császár József rfr.-tól 466 
Keresztény és m o d e r n morá l az épí tkezésben. Demkó 

György rfr.-tól 410 
A ku l tu ra és erkölcs feltételei. Mihalovics Ede rfr.-tól 

462, 478, 495, 511, 525, 541, 561 
d] Szent Thekla a lakja az ősegyház i roda lmában . Hánuy 

Ferenc rfr.-tól 460, 475, 492, 507 
Az apostoli hitvallás ősalakja. Hanuy Ferenc rfr.-tól 

302, 314, 331, 349 
Néhány vonás a középkorról . Pasteiner Gyula rfr.-tól 225 
Képek a magyar középkorból 321 / 
Országos vallásügyi á l lapotaink 1670—86. Karácsonyi 

János rfr.-tól 71 
Szerb görög ka thol ikusok Magyarországon 1526—1711. 
Karácsonyi János rfr.-tól 119 
1 A je l te len cikkek a szerkesztő dolgozatai. 

LaP 
Árpádházi szent Erzsébet centenár iuma. Breyer 

István rfr.-tól 480 
Tör ténethamis í tás . (IV. Béla és a pápák) 546 
A magyar p r imás i méltóság keletkezésének ideje. 

Karácsonyi János rfr.-tól 216 
Tanulha tunk-e a régiektől ? íy'-től 266 
Egy tudat lan és arcát lan rágalmazónak nyi lvános meg-

feddése. Karácsonyi János rfr.-tól 260, 277 
A XVIII. századbel i ka tho l ikus Pest. Várnai Sándor-Uú 209 

pest i fő templom. Breyer István rfr.-tól 432 
ocskay István 132, 151, 167 

II. Rákóczy Ferenc 355, 369, 383, 400, 412, 429, 446 
I. András király atyja. Karácsonyi János rfr.-tól 580 
Akathol ikus hi t ter jesztésügy a földkerekségén.Bangha 

Bélá-tói 87,106 
ej Van-e az egyháznak hivatása ? 6 

A par lamentá r i s elv és az egyház 97 
Szervezte-e Krisztus az egyházat ? Tauber Sán-

dor rfr.-tól '... ... 378, 394 
Világi ka tho l ikusa inkró l ' 300, 316, 333, 351 
Az autonomia hatása 337 
Eszmecsere Szemnecz Emillel. 422, 438, 454 
Törvényben biztosíttatik (a prot . államsegély) ... 273 
A magyar egyházi bir tok szent István ko rában ... ... 8, 5г 
Észrevételek az alapí tványi törvényjavas la thoz . Веке 

Antal- tói... ... З2 
Az a lapokról szóló törvénytervezet . 39, 51, 69, 85, 117, 149, 

182, 198, 264, 528, 563, 578 
A kathol ic izmus je len helyzete hazánkban . Zichy 

Nándor gróf-tói 555 
A gyermekek vallásáról szóló 1894 : 32. t.-c. a gya-

kor la tban . Siposs Ágoston-Ш 371 
Az egyetemek és egyetemi főiskolák. Demkó György 

rfr.-tól ... 195, 202, 229, 244 
Az öngyilkosok egyházi el temetése 536 
Megtorlás vagy javí tás a bünte tő igazságszolgáltatás-

ban. Demkó György rfr.-tól.. 396 
Paulsen a coel iba tusról : 323 
Res ecclesiasticae 573 

f ) A kathol ikus p rogramul és még valami 177 
A pasztorációból . Mihályfi Ákos rfr.-tól ... 545 
A szociális kérdés 11, 9s, 40, 56 
A szocial izmus mai képe. Mailáth József gróf-tói 259, 276 
Szociális okta tás a szeminár iumokban. Mihályfi 

Ákos rfr.-tól . . . 365 
A munkásneve lés hiányai s azok orvoslása. Katona 

József rfr.-tól 427, 444, 458, 474, 490 
A hazafiság, mint szociális tényező. Tauber Sán-

dor rfr.-tól 509, 526 
Az egyház szociális története. Csepela Lajos rfr.-tól 566, 583 
A halottégetés kérdése 74, 88 
A katekizmus-ügy. Рокоту Emánuel rfr-tól 135, 153, 169 
A katekizmus-revizió-ügyében. Csekó Gábor-tói 219, 234 268 
Az új káté s annak fordí tása. Gáli .József-tői 514, 530, 547 
Régi magyar katekizmusok. Breyer István rfr.-tól ... 287 
A nevelés csőd je 10 
Fokozatosság a nevelésben 289 
A tankönyv-revizió 187 
Egy kép a mai társaságból. Miles-tői 416 
A hivatalos istentiszteletek 498 
Huszadik század I2 



Lap 

Egy indí tvány a magyar ka thol ikus hitélet érdekében. 
Kiss Mihály dr.-tól._ 58 

Az erdélyi ka tho l ikus Status tanára inak gyűlése . . . 91 
Az anyai méltóság a kereszténységben. Török Mi-

hály dr.-tói 184, 200, 232, 246 
A Mária-kongregáció helyes vezetéséről. Bús Ja-

kab-tói 203, 217 
A Mária-egyesület helyes vezetése érdekében. Hegyi 

Pál- tói 249 
A gyermek-nap eredete .. 209 
Néhány szó a ka thol ikus saj tóról . —m-től 385 
Apponyi Albert gróf 329 
Egy főúr i hölgy. (Gróf Győry Teréz) 161 
Csaplár Benedek 297 
Ajtai Sándo r rec to r magnif. székfoglalója. ... ... 345, 361 

II. Egyházi vi lágkrónika. (*•.!'•>>•<. 

Budapest. A királyi eskü feloldódása 43, 63. — Szent István 
szobrának leleplezése 204. —• Mária-bessenyői za rándok-
lat 220. - Az atyafiak szerénysége és toleranciája 373. — 
Pro te s t áns dekadencia. 499. 

Rónia. A francia szeparációs tö rvény 12. — A társadalmi 
egyesületek fejlesztése 45. — Az olasz ka thol ikus társa-
dalmi akció 108. — Az olasz ka thol ikusok köztevékeny-
sége 141. — A szellemi központ 157. — A nemzetközi 
euchar isz t ikus kongresszusok elnöke 236. — A nagy 
francia for rada lom véres áldozatainak köréből az első 
boldoggá avatás 291. — X. Pius intim életéből 340. — 
Hirek a Vatikánból 404. — A Vatikánból 484. 

Wien. Harc a házasság szentsége ellen 92. — Az amerikai 
kathol ikusok nagy tevékenységéről beszéd 517. — Az 
osztrák kathol ikus egyetem 569. 

Salzburg. A te rvbe vett ka thol ikus egyetem 236. — Tarto-
mányi zsinat 404. 

Lemberg. Puzyna b ibornok visszavonulása 404. 
München. El ismerés a szerzetesrendeknek 172. — Az állam és 

egyház f ranc ia modorú szétválasztása 292. —• A francia 
politika hatása 387. — A keresztény nők szövetkezése 500. 

Baden. A t rónörökös házassága 12. 
Drezda. A pro tes tánsok egyetértése a ka thol ikusokkal 172. 
Berlin. Kereszténység-e a mai p ro t e s t an t i zmus? 76. — Hit és 

hitetlenség küzdelme 93. — A pro tes táns egyház egy-
sége 189. — Vallási v iszonyokra vonatkozó adatok 532. 

Lipcse. A nemzeti népnevelés könyvtá ra 93. 
Essen. A ka thol ikus nagygyűlés 205. — Az idei nagygyűlés 339. 
Amsterdam. A vegyesházasságok romboló ha tása 76. 
Freiburg. I reland érsek 221. — Főiskolai tanfolyam kathol ikus 

papok számára 467. 
Würzburg. Schell h i t tudományi méltatása 251. 
Vilna. Ropp püspök 338. 
Münster. A székesegyházi szószék 140. 
Augsburg. A pápai zászlószinek 404. 
Posen. Főpásztor , a kinek szive fá jda lmában megrepedt 549, 
Paris. Cambrayban vér folyt 12. — A vallás védelme 44. — 

A franciák áldozatkészsége 60. — Az új minisztér ium 76.— 
A separa t io előzményei- 92. — Egy konfl iktus megol-
dása 108. — Világi notabi l i tások 124. — A francia 

• cen t rum 189. — A két Fall iers 235. — Az egyház Francia-
országban 289. —• A szabadkőművesség kiadta az utolsó 
jelszót 292. — Kathol ikus egyház zsidó szerzettel 373. — 
A ku l tu rha rc a szabadkőművesség műve 387. — Egy-
házi férf iak katonai szolgálata 405. — Az egyház polit ikai 
helyzete 417. — Isteni Ígéret, emberi e l lentörekvés 434. — 
A kul tuszegyesűle tekről 469. — A Clemenceau-kormány 
kiál tványa 516. — Briandnak kul tuszegyesületek kelle-
nek 532. — A képmuta tá s pol i t ikája 550. — Mi t ö r t é n t ? 
Hogy tör tént (a ku l t u rha rc ki törése) ? 567. 

London. Az iskola-kérdés 44. — A kathol ikusok helyzete 60. — 
Az iskola-ügy 77, 108. — Az ú j népiskolai törvényjavas-
lat 124. — Az egyház befolyása híveire 140. — Az angol 
b i roda lom lakossága 158.— A Birell-féle iskolai törvény-
javas la t 235. — A népiskola elvallástalanítása 269. — A sza-
badelvű k o r m á n y i l l iberál is 435. — A Catholic T r u t h 
Society 483. — Az anglikán r i tua l i s ták 516. 

Orleans. Gagrand képviselő az egyházpoli t ikai helyzetről 531. 
Bruxelles. A francia példa ragadós 76. — Tanárbó l p r ímás 108. — 

A ka tho l ikus pá r t 22 éves u r a l k o d á s á n a k gyümölcsei 236. 
Madrid. X. P ius levele a viszálykodó saj tó ügyében 45. — 

Világszemle az anarchis ta saj tó felett 339. — A kathol ikus 
egyház üldözése 467. — Minisztériumok bukása. 586. 

Lissabon. Perosi. 141. — Miből pat tant ki a spanyol ku l tu r -
h a r c ? 468. 

Milano. Fer ra r i érsek a re formkatho l ic izmus ellen 12. 
A ka thol ikus jog tudósok első kongresszusa 75. — A lég-
ha jók ró l utasí tás 158. — Méregfa virágai 172. 

Venezia. A «Difesa» Bonomell i római ú t j á ró l 59. — A nap t á r 
szabályozása 569. 

Firenze. A toskanai püspök i értekezlet 483. 
Cremona. Bonomelli püspök 12. 
Nápoly. Fo rdu l a t az olasz i skolaügyben 387. 
Genf. A gonosz pé lda ragadós 483. 
Szentpétervár. A ka tho l ikus egyház szabadsága 59. — For ron-

gás az orosz á l lamegyházban 94. — Az ál lamegyház átala-
kítása 141. — Az új külügyminisz ter 236. — Az orosz egy-
ház átalakulása 292. — A pa t r i a rcha i méltóság visszaállí-
tása 387. — Visszatérések a ka tho l ikus egyházba 404, 500. — 
A kathol ikus vallás hód í t 569. 

Palesztina. A genezáreti tó pa r t j á ró l 141. 
Japán. A japán i érsek 158. 
Mukden. Kathol ikus misszió 307. 
Beyrouth. Az egyetem gyarapodása 516. 
Smyrna. Az olasz ka tho l ikus missziók 517. 
Jeruzsálem. Az ú j latin szer tar tású pa t r i a rcha 568. 
New-York. Az amer ika i ka thol ikusok 11. — Egy pap talál-

mánya 235. — Amerikai a r ányú építkezés 291. — A kiván-
dor lók 373. — J o r d á n vizének szállítása Amerikába 569. 

Cleveland. Utazás közben 158. 
Canada. Az amer ika i hitélet 533. 
Kapföld. A délafr ikai missziók 340. 
Sydney. Ausztrália püspök i kara 12. 
Rio Janeiro. Az egyház és állani viszonya 158 
Buenos-Aires. Elnöki ha tározat a szabadkőmivesség 

ellen. — Breznay Béla dr.-tól ... 586 

III. Irodalmi ismertetések. 
MÁSZNYIK : Jézus gyermekkora ... 1 4 
GIESSWEIN: Szent Jakab Jeruzsá lem első püspöke ... 112 
KMOSKÓ : A zsidók a he l len ismus kezdetén. Hanuy Fe-

renc dr.-tól ... 174 
B E R T H E — S Z E G H Y : Jézus Krisz tus élete 2 9 2 
P L A T Z : Kempis Krisz tus követése 5 0 4 
P L A T Z : A magyar Kempis bí rá la tához 5 3 5 

P É C S I : Cursus brevis phi losophiae . Krainmer Györyy rfr.-tól 3 7 4 
S Z T O J I T S : Teozófia. Hanuy Ferenc rfr.-tól 1 0 8 
Poós : A személyiség ereje. Hanauer István dr.-tói ... 159 
BÁRÁNY : cEv Y.a.1 î tâv-ja 2 9 4 
MADZSAR : Gyakorlati paedagogia 1 3 
BÉKEi-i : A népokta tás tör ténete ... 270 
GUZSVENITZ: Népiskolai nevelés- és tanitástan ... ... 271 
S I P O S S : Kathol ikus hi toktatástan. Báthy László-tói... — 3 6 0 
KÁRMÁN : Femin izmus és pedagógia 4 0 7 
DANCZER : Kul tura és nevelés . . . . . . .... 2 3 8 

Az erdélyi Status tanára inak Evkönyve 437 
ZALKA : A ka thol ikus népiskolák közigazgatása 5 1 8 
A kolozsvár i Szent-Imre-Egyesület Evkönyve. ... 572, 587 
H O L L Ó S : A technika vívmányai 1 2 



L E N H O S S É K : Az e m b e r test i és lelki élete ... 45, 1 2 4 , 2 2 1 , 230 
E N T Z : Az a m é b a 2 0 7 

A Szabad Gondo la tbó l ( s p o n t á n generác ió) 340 
B A L O G H : L o m b r o s o t ana c s ő d ö t m o n d o t t 3 4 2 
T Ö R Ö K : Az eo l i t hok ró l (az ő s e m b e r ) ... 4 0 5 , 4 3 5 , 4 6 9 , 4 8 4 , 5 0 0 
E S T E R H Á Z Y : T á r s a d a l m i k ivá lás 5 3 3 
E R Ő S S : Apologet ika 6 0 

ZURRICZKY : Régi és ú j u t a k a h i t véde l emben ... 94 
V Á J Ó : Vallás és k iny i la tkoz ta tás . Erőss József rfr.-tól... 159 
. 'ZUBRICZKY : O-keresz tény i r o d a l o m és dogmatö r t éne t . 

I. Karácsonyi János rfr.-tól 173 
"VETÉSI : Fogazza ro 11 Santója fo rd í t á sa 2 3 9 
GOMMER : Relect io de Matr is Dei m u n e r e . Rott Nán-

dor rfr.-tól 375 
BOUGAUD : Szent Vince élete 391 
В ÓTA : E m l é k l a p o k a Már iagyülekeze tekből 472 
SARMASÁGH : A csa lád stb. j oga i a neve lés t e r én 95 
TILLMANN : 1 8 4 8 : I I I . t .-cikk 1 1 1 

DEMKÓ : A gye rmekek val lása 1 4 4 

H A N U Y : A va l l á svá l toz ta tás ... 553 
M I H Á L Y F I : Ü n n e p n a p o k 159 
KOSUTÁNY: E g y h á z j o g 309, 325, 357, 388, 419, 452 
A jogha l lga tók A l m a n a c h j a 486 
K O L L Á N Y I : A m a g á n k e g y ú r i j o g 5 5 1 , 5 6 9 

DALMADY : A r o k o n o k közöt t i házasságró l 589 
Az ú j k a t h o l i k u s ka t ek izmus . Рокоту Emánuel dr.-tói 61 
GJI.MAN : A n ő gazdasági helyzete . Giessweín Sándor rfr.-tól 77 
M E L I N E - M A U K S : Vissza a f a luba 1 190 
V E L I C S d r . : Keresz tény szociá l is i r á n y e s z m é k 1 9 2 
B E R N Á T : Szocial is ta p r o g r a m m o k Gallovich Jenő rfr.-tól 2 0 5 
BÁRÁNY : An t iku l tu rá l i s ér ték 2 2 3 
ROMAISZ : A missz iós egylet 376 
TOMCSÁNYI : At t ikának k e r e s k e d e l m e ... 421 
G S E P E L A : Agrá r - szoc ia l i zmus 4 7 1 
B O N N : Die engl i sche Kolonisa t ion in Eng land . Mailáth 

József gróf-tói 518 
KARÁCSONYI : Magyarország egyház tö r t éne te 1 8 9 
E R D É L Y I : A p a n n o n h a l m i szent Benedek - r end tö r t éne t e 

III. Lukcsics József dr.-tói 
S ERŐ к : Az öt v i lágrészen ke resz tü l 

Lap 
SZŐNYI : A pécs i p ü s p ö k i m u z e u m k ő t á r a 272 
K i s s : A széprő l és a s z é p m ű v é s z e t e k r ő l 293 
E R D Ő S I : Rákócz ié r t ! ... ... 311 
DOMONKOS : Az én l i iveim 160 
K E R T É S Z : Elbeszélések 534 
VÁMBÉRY : K ü z d e l m e i m 141 
LÓRÁNT : J ö v e n d ő 14 
B Á R C Z I - W E S Z E L Y : Népmive lé s 1 7 9 
KLOBUSICZKY : Szent beszéde i ... 294 
V E R C R U Y S S E - T Ó T H : Új e lmélkedések 144 
Szent-Gellér t fo lyó i ra t 342 
Bor romeus- fo lyó i ra t 519 
GRÁTZER : A j á m b o r g y e r m e k ..'. 3 4 3 
B A R T A L O S : A m a g y a r és p a r i p á j a 342 
M. J. : A h i t t u d o m á n y nye lve 15 
A Sá rospa t ak i R e f o r m á t u s Lapokbó l ( j ezsu i ták ellen) 62 
A Huszad ik századból . (A p a p s á g el len) 327 
A D e b r e c e n i P r o t e s t á n s Lap W o l a f k á r ó l 239 
A D e b r e c e n i P r o t e s t á n s L a p a k l e r ika l i zmus ellen ... 126 
A P r o t e s t á n s egyházi és iskolai Lapból . (A p r o t e s t á n s 

le lkészek k o n g r e s s z u s a ) ... _ 502 

IV. Vegyesek. 

E g y h á z i r o d a l m i k ö z p o n t 15. — Aqu inó i Szen t -Tamás-Tár -
saság ülése 15. — Angol i roda lmi szokás 16. — A k ö z p o n t i 
Ol táregyle t k iá l l í tása 63. — Pázmány-Egyesü l e t közgyű-
lése 80. — A k a t h o l i k u s egyesületek o r szágos szövetségé-
nek közgyűlése 157. — Tagava tás a budapes t i egyetemi 
Már ia -kongregác ióban 188. — A h i t t u d o m á n y i k a r pá lya-
tételei 239. — Kol legia tus d o k t o r o k 256. — A Huszad ik 
Századból (a koedukác ió ró l ) 296. — T a n á r j e l ö l é s az egye-
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F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 
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« 6 . EGYETEMI TANÁlt 

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IV. ker., Egyetem-utca 5. 

E folyóirat t. olvasóihoz. 
Midőn a «Religio» szerkesztését átveszem s elő-

dömnek, Breznay Béla dr. egyetemi tanárnak, a lap 
szerkesztésében kifejtett hosszú, huszonhétévi fárad-
ságos munkájáért a magam és az olvasóközönség kö-
szönetét tolmácsolom, bevezetésül részint magáról e 
lapról, részint szerkesztői működésem irányáról egyel-
mást elmondani szükségesnek látok. 

A szerkesztésembe átmenő eme folyóiratnak, a 
«Religió»-nak, tiszteletreméltó múltja van. Még a mult 
század negyvenes éveinek, a szépemlékű Szaniszló 
Ferencnek, nagyváradi kanonoknak és a pesti közép-
ponti papnevelő-intézet rektorának,az alkotása. 1841.év 
elején indult meg Kossuth «Pesti Hirlap»-jával egy-
szerre; ez hetenkint kétszer, a «Religio» egyszer meg-
jelenő hetilap volt. Tehát a nagy átalakulási korból, 
a nagy eszmék, a nagy elhatározások és a nagy férfiak 
idejéből való. A politikai téren javában ott küzdöttek 
Széchenyi István gróf, Deák Ferenc és Kossuth Lajos ; 
az irodalomban velük versenyt haladtak: Vörösmarty 
Mihály, Petőfi Sándor, Eötvös József báró, Arany 
János; oly férfiak, a kiknél nagyobbakat történetünk 
egyik korszaka sem képes fölmutatni. 

A katholikus vallás akkor e hazában még ural-
kodó volt, de e nemű szereplésének végső szakát élte. 

Ugyanis mindaz,ami II. József ideje óta a keresz-
tény múlttal szakító s az egész Európát bejáró fran-
cia naturalisztikus eszmék behatása alatt az elmék-
ben megérlelődött, az itt nálunk épen ezekben az 
években volt dűlőre kerülendő. Megújhodás az állami 
és vallási téren úgyszólván már csak napok kérdése 
lett s amott az elavult nemesi alkotmánynak demokrati-
kussá változtatását, emitt pedig nem kevesebbet, mint a 
sok százados törvényeink avita, haereditaria religió-
jának a bevettek közé való lefokozását jelentette. Nem-
sokára, 1848-ban, mind a kettő megtörtént. 

Magyar katholikus egyházunk ezen időben szinte 
megérett volt már erre a válságra; egyenesen az állami 
gyámkodás juttatta oda. II. József a maga szemináriu-
maival s az egyház önállóságát bénító rendeleteivel 
mély sebet vágott szellemén, fegyelmén ; a még anyja 
alatt — az abszolutizmus érdekében — laicizált iskolák-
kal pedig a hivek lelkületén. Rákövetkezett erre nyom-

ban a francia keresztényellenes eszmék elterjedése s 
ebből a lelkeknek oly forrongása, mely magyar egy-
házunk, vallásunk, mély hanyatlását vonta maga után. 

Talán nincs is egy másik hasonló korszak történe-
tünkben, midőn az egyház szellemileg oly rosszul 
állt volna, mint ezekben az évtizedekben. 

Meglátszik ez részben nemzeti költészetünkön, 
melyből a vallásos lira szinte eltűnik, vagy csak nagy 
ritkán s csak általános vonásokban szólal meg; de 
legjobban meglátszik az országgyűlési Naplókon, 
melyek egyenesen tanúskodnak arról, mily kevés 
becsülete volt akkor nálunk a klérusnak. 

Jozefinisták, racionalisták voltak az emberek 
rendre; az egyház meg erkölcseiben, fegyelmében 
megtépázva. Pázmány szelleme és iskolája Szeitz Leó-
val, az egri vitázó szervitával, 1780 körül kihalt. 

Rudnay primás az utolsó nemzeti zsinatot 1822-
ben «a lábrakapott erkölcstelenedés és hitetlenség a 
népben, az egyházi fegyelem hanyatlásának a klérus-
ban, korlátozására; az ősi hit, jámborság és erényes-
ség föltámasztására» hívta össze; a zsinat hozott is 
határozatokat, de azokat az uralkodónak címzett 
egyház fölött álló s rajta uralkodó kormány fiókjába 
zárta. A klérusból Roskoványi Ágoston egri kanonok 
lépett föl 1838-ban «De Romano Pontifice» cimű 
művével a szemináriumokban is tanított jozefinizmus 
ellen. Mind gyenge orvosság, az öreg bajon nehéz 
volt már segíteni. 

Ilyen nehéz és ilyen igazán szomorú viszonyok 
között alapította meg Szaniszló lapját, a «Religio és 
Nevelés» cimű egyházi folyóiratot, hogy fejtegesse a 
katholikus tanokat, oszlassa a tévedéseket és gyógyít-
gassa a beteg katholikus közszellemet. (Munkatársai 
sorából már csak Sujánszky Antal esztergomi nagy-
prépost úr van életben.) A vasárnaponkint megjelenő 
folyóirat ott küzdött a nagy áramlatban; majd har-
madlel év múlva Somogyi Károly szerkesztésébe át-
menve, magas színvonalon tanított, csitított s fékezte 
a magát a cölibátust, a liturgiát s más egyebet is már 
fölrobbantani kész szenvedélyeket. Csak egyet nem 
tett, az egész idő alatt t. i. egy sort sem írt a katholikus 
egyház uralkodó címének a védelmére. 

Ez a «Religio» volt — irodalmi téren — az egyedüli 
irányítója a magyar katholikusoknak az 1848—49. nagy 



16 
RELIGIO LXV. évi". 1906. 

válság alatt, majd Danielik János kezében a Bach-
korszak alatt. Hogy mily nehéz idők lehettek ezek a 
magyar katholicizmusra nézve, ezen korszakbeli vas-
tag köteteiből lehet látni. S hogy mégis e mozgalmas, 
majd nyomott időkben, midőn a szabadság vágya oly 
könnyen fajul szabadossággá, maga a papság sem 
ragadtatta magát, egyházi szempontból, nagyobb szél-
sőségekre, tagadhatatlan érdeme a «Religió»-nak is. 

De azután is hányszor voltak fényes napjai ennek 
a ma már 64 éves folyóiratnak ! Az alkotmány vissza-
állítása s a liberalizmusnak teljes bevonulása idejé-
ben, 1866—67-ben, a «Religio» Palásthy Pál szer-
kesztő kezében egy hadsereget képviselt. A katholikus 
pártnak akkor, idején, való fölállítása küzdelmeinek 
egyik célja volt; de pusztában hangzott el szava s 
végre is ennek a nagy és kemény harcosnak Eszter-
gomba kellett mennie — kanonoknak. 

Hát az 1870-iki «Religio», a vatikáni zsinat s az 
első katholikus autonómiai kongresszus idejében, 
Cselka Nándor kezében ! A kis és nagy Döllingerek 
soraiban, itt nálunk is, a «Religió»-n kívül, a nagy 
eszmekavarodás között, nem sokan gondolkoztak és 
írtak akkor katholikusan. 

Hogy pedig a hozzánk közelebb eső időkben, az 
1879-iki büntető codex, majd az 1890-iki elkereszte-
lési rendelet s utána az új egyházpolitikai törvény-
javaslatok idejében mi történt s hogy mindebben 
minő volt a «Religio» irányító szerepe, jobbára isme-
retes. Csak arra az egyre utalok, hogy a büntető codex 
53. §-ának határozatlan «fölvesz» igéje által fölidézett 
elkeresztelési pörökben divatba jött ama téves véde-
kezésnek, hogy a keresztség fölvétel az egyetemes ke-
reszténységbe, a «Religio» vetett véget (1890.1. 97. 1.) és 
hogy egyik legszebb lapja, Hazslinszky József felső-
bányái apátplébánosnak e tekintetben szinte a halálos 
ágyon tett konfesszori vallomása. (1890. I. 127. 1.) 

A «Religio» tehát valóban tiszteletreméltó múltra 
tekinthet vissza, mint a mult század negyvenes évei-
ben megindult vallási renaissancenak hová-tovább 
ma már egyetlen élő tanúja és egyetlen fönnmaradt 
előharcosa. Gondolom, mint ilyen, a mi becsülé-
sünkre is számíthat. 

Ez a rövid visszapillantás folyóiratunk érdemtel-
jes múltjára, valamint annak egész eddigi pályafutása, 
mentőmunkája, megjelöli egyúttal jövő hivatását is és 
irányt szab az én új szerkesztői működésemnek. 

Az összes évfolyamaiból t. i. az tűnik ki, hogy a 
«Religio» mindig megértette korát. A módszerben, a 
fejtegetendő kérdések megválasztásában mindig annak 
a változó szükségletei szerint igazodott, de egyben nem 
ingadozott s nem változott soha : a katholikus elvek 
dolgában. Neki Jézus Krisztus tegnap és ma, ugyanaz 
mindörökké. 

Ilyennek fog tehát igyekezni maradni az én ke-
zeimben is. Korszerűnek, a katholikus elvek alapján. 

A mai korszerűsége iránt pedig eligazít állapotaink 
behatóbb megfigyelése. 

Tény, hogy szinte másfélszáz esztendeje nem volt 
oly élénk nálunk a katholikus élet, mint az utóbbi évek-
ben, úgy 1890 óta. A mi azelőtt sokáig szinte hallat-
lan volt, ebben az időben már a nyilvános téren, a 
közéletben is merte fölemelni fejét; nagy lett a számuk 
azoknak, a kik nyiltan is be merték vallani, hogy igenis 
ők katholikusok. Sőt eljutott egész az alkotásokig is: 
katholikus egyesületekbe sorakozott, sajtóját meg-
szaporította, országos nagygyűléseket tartott s a mi 
igazán nagy dolog, a keresztény elvek védelmére az 
országgyűlésen pártot is alkotott. 

így múlott el 10—15 esztendő. S mit kezdünk 
ismét észrevenni ú jonnan? Azt, mintha bizonyos 
megállás jelentkeznék, a föllobbant lelkesedésnek 
lassú lelóhadása. Legalább a mai jelek ismét erre 
mutatnak. Mintha az az egész eljárás nem annyira a 
tudatos, elméletileg tartalmas meggyőződésen, hanem 
inkább csak a fölvert érzelmeken alapult volna. 

Mit olvasok én ki már most ebből a logika vas-
következetességű törvényei szerint, mérlegelve nem-
csak ezeket a jelenségeket magukat, hanem az alapul 
szolgáló okaikat is? Mérlegelve a lelki tünetek ter-
mészetes lefolyását? Azt olvasom ki belőlük s azt 
következtetem, a mit a növénynél, mely szépen kez-
dett fejlődni, de aztán hirtelen fonnyadásnak indul. 
Azt, hogy a gyökerében van valami baj. 

Ott a mélyén sejtek én bajt a mi katholikus éle-
tünkben is. A legtalálóbban talán úgy lehetne ezt a 
bajt megjelölni, latinul szólva, hogy még mindig 
magis sumus politici, quam catholici ; hogy még min-
dig inkább vagyunk politikusok, mint katholikusok. 
De midőn ezt állítom, két félreértést mindenképen 
elkerülni kivánok. Az egyik az, mintha azt akarnám 
ezzel mondani, hogy mi ennélfogva valóban és tényleg 
már jó politikusok vagyunk. A másik, a mit elkerülni 
óhajtok, annak a föltevése, mintha azt kívánnám ezzel, 
hogy annak fejében, hogy jobb katholikusok lehessünk, 
mint polgárok, egyáltalán ne is foglalkozzunk a politi-
kával. A világértse ezt értem azon, hogy ma még min-
dig inkább vagyunk politikusok, mint katholikusok. 

Semmi egyebet nem akarok ezzel mondani, mint 
azt, hogy ha majd jobb katholikusok leszünk, azaz 
ha majd jobban ismerjük egyházunk tanait és jogait 
semellett magyar egyházunk érdemteljes múltját, mint 
ezidő szerint: akkor mindjárt jobb s egyben kitartóbb 
politikusok is leszünk. Cselekvésünk, mint katholiku-
soké, akkor nem lesz szalmaláng; mert a mélységes 
meggyőződésből nem üres virág, hanem gyümölcs — 
a tettek sorozata és állandóság — ered a megérlelésig. 
Máskülönben az történik, hogy ha nagyon nyomnak, 
csupán a külső becsület szorít rá, hogy küzdjek az 
ügyért, melyet magamhoz közelállónak, vagy valami-
kép rámtartozónak gondolok ; de a nyomás enyhülté-
vel mindjárt szűnik az én erélyem, az én küzdésem 
is, mivel azt az ügyet nem a lelkem teljes meggyőző-
désével vallom magaménak és pedig azért nem, mivel 
épen nem, vagy csak úgy a hogy ismerem. 
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Ebben a szükséges ismeretben látok én hiányt 
közöttünk s mivel ignoti nulla, vei parva est cupido, 
ebben lelem a kitartó szeretet és ragaszkodás hiányá-
nak az okát is, annak az ügyszeretetnek a hiányát 
tudniillik, mely tudatos, lelkes, kitartó és áldozatkész 
katholikusokat teremt. Szóval azt gondolom, hogy 
bajaink, de kivált a gyorsan beálló ellaposodásunk 
okát egyházunk tanainak, jogainak, történetének kellő 
nem ismerése képezi. 

Megerősít ebben a nézetemben Pázmány százada, 
a XVII. század, katholikus hitéletünk egyik legszebb 
korszaka s politikailag is a töröktől való megszaba-
dulás dicső kora. Mi tette oly életerőssé az akkori ka-
tholikusainkat? Mi egyéb, mint a papokéval versenyző 
theologiai képzettségük, mellyel világi férfiaink ren-
delkeztek, a kik — nen hiába voltak akkor jezsuiták 
szemináriumaink, legtöbb gimnáziumunk s az egyet-
len egyetemnek a tanárai — a kik, mondom, művelt-
ségük kiegészítő részének tartották vallásuk alapos 
ismeretét. íme, épen ellenkezője annak, mint a mit 
ma tapasztalunk ! 

Mivel pedig az én jelszóm: vissza Pázmányhoz! 
a fölismert korszükséglet egyenesen maga adja tollam 
alá a programmot, a régi «Religio» programmjához 
némileg hasonlót, melyet a jövőben, mint szerkesztő, 
követni akarok. Főképen négy tudományágat óhajtok 
itt e folyóiratban művelni : dogmatikát, morálist, ma-
gyar egyháztörténelmet és magyar egyházjogot. 

Hogy szabatosan kifejezzem magamat, álláspon-
tomat részletesebben akkép körvonalozom, hogy mi-
után a napi kérdésekkel két katholikus napilapunk 
foglalkozik; a katholikus hittudományt, mint olyat, 
a «Hittudományi és Bölcseleti Folyóirat» képviseli ; 
a «Katholikus Szemle» revue-természetű ; a gyakorlati 
életet meg katholikus megvilágításban, de inkább csak 
a papság számára, a «Havi Közlöny» és az «Egy-
házi Közlöny» gondozza : én a főiskolai hittudományt 
főképen — de nem kizárólag az említett négy ág-
ban, tehát az elméletet, az elméleti ismereteket, nép-
szerűsíteni akarom és pedig különös tekintettel má-
gyar vonatkozásaikra s apologetikus irányban. 

Nálunk ugyanis az olvasás, a tudás, ritkán képez 
életszükségletet, azért a szakkönyveknek nincs is igen 
keletjük. Rövidebb cikket hamarább átolvasnak, ki-
vált ha az a mi szükségleteinkre, a mi multunkra, a 
nálunk elterjedt tévedésekre vet ügyet. 

S még egy körülményt akarok szem előtt tartani. 
Csak egy katholicizmust ismerünk s nem kétfélét: 
papit és világit. Részemről tehát különbség nélkül a 
katholikusoknak akarok írni, vagyis úgy, hogy azt a 
műveltebb s vallásukat alaposabban megismerni óhajtó 
vilagiak is olvashassák.1 Társadalmi vajúdásaink, kö-
zelálló átalakulásaink között, a melyek a katholiciz-
raus segítő, fölvilágosító és irányító közreműködése 

1 A t. papság legyen szíves erre a körében élő világi intel-
ligencia figyelmét fölhívni. 

nélkül — mint bármikor azelőtt is a múltban — nem 
mehetnek végbe, ez nálunk fölötte óhajtandó. 

A kijelölt térre esvén a lap súlypontja, nem fog 
mindazonáltal a körülményekhez képest elvonatkozni 
attól a teljes föladattól sem, mely homlokára van 
tűzve, hogy egyben társadalmi és irodalmi folyóirat 
is maradjon. 

Szóval elsősorban rövidebb, érthető földolgozás-
ban, de tudományos alapon, hittani ismereteket akar 
terjeszteni, a lelkeket akarja katholikus tartalommal 
megtölteni; az így nevelt szellem majd megtalálja 
aztán a helyes, a hozzánk méltó cselekvést is min-
den téren. 

Ehhez a munkához a rokonlelkek közreműködé-
sét és a jó Isten segítségét kérem. 

Buzdításul Somogyi Károly szerkesztőnek az 
1847-iki «Religio» első számában írt ezen soraival 
végzem: Miután korunkban nem annyira szóval, me-
lyet meghallgatni az illetők templomainkba nem jön-
nek, hanem írásban hirdettetik az Isten igéje: tekint-
sük az evangélium prédikálásának fölvállalt szent 
kötelessége gyanánt, bitünknek korszerű értekezések 
és könyvek által való védelmezését, a tévtanoknak 
pedig erélyes megcáfolását. Ki még ezen, oly könnyen 
belátható igazságnak fölfogására sem ért meg, az 
nem a kor embere ; de annak e sorok nem is írvák, 
mivel ő azokat olvasni nem fogja. Mi nem rá, hanem 
másokra számítunk, kik valamint vágyainkban osz-
toznak, úgy, nem kételkedünk rajta, teendőink végre-
hajtásában sem fognak tunya és részvétlen szemlélők 
maradni. 

-K-K* 

A «Religio» szerkesztésem alatt megjelenik heten-
kint egyszer, vasárnap, július és augusztus hó kivételé-
vel; és pedig jelen alakban s rendesen másfél ívnyi 
tartalommal. 

Előfizetési ára : egész évre 12 korona, félévre 
G korona. 

Megjegyzem egyúttal, a mit már elődöm búcsúzó-
szavában egy bizonyos előítélet eloszlatására annyira 
hangsúlyozott, hogy a «Religió»-nak semmiféle fönn-
tartó alapja nincs, hanem csak az előfizetésekből fedezi 
anyagi szükségleteit. 

Az előfizetési pénzek, valamint a dolgozatok, érte-
sítések, nevemre (Budapest, IV. Egyetem-utca 5.) kül-
dendők. r> 7 I T ' 1 Diidek János dr. 

egyetemi tanár. 

A megvilágosító malasztról. 

Olyan különösnek látszik az, midőn a hivek a 
prédikáció előtt, vagy a tanulók a tanév elején s egy-
általán mi katliolikusok az élet fontosabb pillanataiban 
segítségül hívjuk a Szentlelket, értelmünk megvilágo-
sításáért. Mintha ennek az egész eljárásnak értelme 
sem volna; szóval úgy tűnik az föl, mintha egysze-
rűen valami fölösleges dolgot végeznénk vele. 
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Ha ugyanis a lelkipásztor tudja a mondanivaló-
ját s hallgatóinak az értelmi fokához alkalmazkodik 
és ha továbbá ezek figyelnek rá : mi egyéb kell még 
az ilyen beszéd megértéséhez? Vagy a tanulóknál 
nem egészen természetesen gyarapodnak-e ismere-
teik, föltéve, hogy tanáraik, kellő módszert használva, 
teljesítik kötelességüket és a tanulók szorgalmasak? 
Vagy pedig életünk fontosabb pillanataiban, ha eset-
leg valami komolyabb elhatározás előtt állunk, nem 
elég-e a dolgot higgadtan megfontolni, vagy ha nem 
bizunk magunkhoz, más okosabbtól tanácsot kérni? 
Hol van ezekben helye a Szentlélek valamelyes segítő 
közreműködésének s egyáltalán mirevaló lehet az? 

így okoskodik a természetes emberi ész, a míg 
ezen eljárásnak okát, valamint célját nem ismeri. 
Pedig van annak oka is, célja is. Ez az eljárás mély-
ségesen gyökeredzik a keresztény hitrendszerben s 
egyenes folyománya az ember rendeltetéséről, vala-
mint cselekedeteinek értékéről szóló kinyilatkoztatott 
keresztén}' tannak. 

Az ember ugyanis a keresztény fölfogás szerint 
nem egyszerűen csak ember, a természet egyik lénye, 
annál kevésbbé holmi állati fejlődés; hanem Isten 
teremtménye, kit az ősszülők bukása után megvál-
tásra érdemesített, újból fölemelt. Ennélfogva az em-
berre nézve, a mint ezt a naturalisták, illetőleg a ra-
cionalisták hirdetik, nem pusztán a természeti rend 
az irányadó, hanem Krisztus kijelentése szerint sok-
kal magasabbra, a természetfölötti rendre van emelve 
s annak a törvényeinek alávetve. Célja — ezen rendel-
tetéshez képest —nem csupán a természet rendje sze-
rint élni és meghalni; természetes tehetségeivel a termé-
szete által eléje tűzött s az ész által fölismerhető célo-
kat betölteni ; hanem a természetfölötti rendben, termé-
szetfölötti eszközök segítségével, természetfölötti célt, 
az Isten szine-láfásában álló örök boldogságot elérni. 
A mihez képest ez a földi élet nem öncél, hanem 
csak előkészület, érdemszerzés a túlvilági életre.1 

Ebből a nézőpontból értéklendők aztán az ember 
cselekedetei is. Nem elég, lia azok, az ész törvénye 
szerint igazodva, csupán természetesek (actus ethice 
boni), hanem szükséges, hogy az evangéliumi törvény 
szerint végrehajtva, üdvösségesek is legyenek egyúttal 
(actus salutares), irányítva és arányítva a természet-
fölötti célhoz. Arra azonban, hogy az ember csele-
kedetei ilyenek lehessenek, saját természetes erejével 
és tehetségeivel nem képes; ép azért, a ki végtelen 
jóságából ilyen magas célra szánta, maga az Isten 
pótolja az ember ebbeli tehetetlenségét, megfelelő ter-
mészetfölötti erőkkel látja el s az Istennek ezt a köz-
vetetlen működését az emberben, (in nobis, sine no-
bis), ezt a láthatatlan erőpótlást a természetfölötti cél 
érdekében — ezt nevezzük cselekvő malasztnak. 

Ez az egész állapot pedig nem esik érzéki meg-
figyelésünk alá, mert érzékeink csak a látható anyagi 

1 Kteutgen : Die Theologie der Vorzeit. II. 62. 1. 

természet jelenségeihez vannak szabva: az az Isten 
láthatatlan s a természetet meghaladó működéseihez 
tartozik, a melyről hogy van és miként van, csak a 
keresztény kinyilatkoztatás útján értesülünk. Az hitünk 
tárgya. 

Ebből a tényállásból, t. i. az emberre és cseleke-
deteire vonatkozó eme keresztény világfölfogásból 
érthető azlán a Szentlélek fönnebb említett segítségül 
hívásának (gratia actualis illuminans) egész jelentő-
sége. Nem azért történik az, hogy a hivek a szónokot 
egyszerűen csak megértsék, erre szolgál értelmi ké-
pességük; vagy hogy a tanulók a leckét megértve 
gyarapítsák ismereteiket, ez is az észnek természetes 
föladata. Hanem oly célból történik, hogy amazok-
nál az igehallgatás üdvösséges legyen s a kiesdett 
megvilágosító malaszttal karöltve hitté érlelődjék ben-
nük ; emezeknél pedig, hogy az ismeretszerzés nem 
csupán az emberi természetes célok előmozdítójává, 
hanem egyúttal örök céljok javára váljék. 

A megvilágosító malaszt, melyről itt szó van, 
tehátnemcsakhogynem vonja kétségbe, annál kevésbbé 
fölöslegessé teszi az ész természetes világosságát, mely-
lyel az elénkbe adott igazságot természetes ész-erőnk-
nél fogva megérteni képesek vagyunk : ellenkezőleg, 
azt működésében föltételezi. Csak azt jelenti, hogy az 
ész egymagában a természetes erejével nem elég a 
keresztéül] ember céljára. 

És ez nem valami emberileg kigondolt fölfogás, 
hanem a keresztény kinyilatkoztatásból merített vilá-
gos tan, melyet az egyházi tanító-tekintély, az ellen-
kező tévedések fölmerülése alkalmával, ismételten a 
miievei (Afrikában) 416-ban, az orangei (Gallia) 529-
ben és a trienti (Tirol) zsinatokon (1547—63) ünne-
piesen hirdetett. 

A kinyilatkoztatás forrásai ugyanis szembetűnően 
megkülönböztetnek kétféle értelmi megvilágosítást. 
Az egyik, a természetes, melyet mindnyájan tapaszta-
lásból és értelmi működésünkből ismerünk, az a vilá-
gosság, mellyel a hallott vagy olvasott dolgokat ért-
jük. Ez a mi emberi megismerő képességünk. Ez ter-
mészetünkhöz tartozik. A másik világosság, mely 
más eredetű és természetű s eszünkben nem a ren-
des lélektani módon az előadottak, vagy olvasottak 
meghallgatása folytán, hanem az Istennek eszünkre 
való közvetetlen hatásából származik, oly magasabb 
rendű világosság, melynélfogva az előadottakat ter-
mészetfölötti módon fogjuk föl, érijük meg.1 

Ez is egyike ama titkoknak, melyeket a pszicho-
lógia nem ismer s csak az isteni kinyilatkoztatásból 
jutott tudomásunkra. 

Hogy pedig ez csakugyan így van, annak igazo-
lásául lássuk a kinyilatkoztatás egyik-másik idevonat-
kozó adatát. 

Krisztus Urunk, a ki, emberileg tekintve, valóban 

1 Hurter : Theol. Dogm. III. 1885.13. 1. — Jungmann : Tract, 
de gratia 25, 43. 1. 
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mesteri módon értett a tanok közléséhez, nem a ren-
des lélektani hatásnak, hanem egy más oknak tulaj-
donítja azt, ha valaki tanítványává leszen. «Senki — 
úgymond — nem jöhet énhozzám, hacsak az Atya, ki 
engem küldött, nem vonzza ő t . . . írva vagyon a pró-
fétáknál: Mindnyájan az Isten tanítványai lesznek. 
Minden, a ki az Atyától hallott és tanult, énhozzám 
jő.» (Ján. 6, 44.) 

Sajátszerű egy megkülönböztetés ez ama hatás 
között, melyet Jézus a saját tanításának a hallgatói 
értelmére, és ama hatás között, melyet az Atya vonzásá-
nak ugyanezen hallgatók értelmére tulajdonít. Amaz 
mintha semmi, vagy kevés értékű volna, emez meg 
hogy minden a tekintetben, hogy valaki necsak meghall-
gassa és megértse magának Jéznsnak a tanítását, ha-
nem hogy meghallgatva őt, kövesse is egyúttal, tanít-
ványává is legyen. Nyilvánvalóan azt mondja tehát, 
hogy azon az ész-megvilágosításon — tudáson — kívül, 
mely rendszerint a tan, az igazság meghallgatott elő-
adásából lélektani úton önként származik bennünk, az 
előadottak üdvösséges megértéséhez (Jézus, a természet-
fölötti rend visszaállítója és hirdetője, ezt érti), a vallás 
őszinte fölkarolásához és követéséhez még egy más 
világosság is kell : az Atya vonzása, az Atyától 
közvetetlen jövő ész-megvilágítás, a megvilágosító 
malaszt.1 

Hogy a sok egyéb adat közül még egyet említsek, 
klasszikus erre vonatkozólag szent Pál következő taní-
tása : Ilyen bizodalmunk van Krisztus által az Isten-
hez, nem mintha elegendők volnánk valamit gondolni 
magunktól, mint magunktól, hanem a mi elégséges 
voltunk az Istentől vagyon. (II. Kor. 3, 4.) 

Mi értelmük volna ezeknek a szavaknak, hogy 
t. i. elégtelenek vagyunk magunktól valamit is gon-
dolni, miután minden pillanatban, midőn tényleg 
gondolkozunk, az ellenkezőjét, t. i. a mi gondolási 
képességünket tapasztaljuk: ha az ész természetes 
világosságán, gondolkozási képességén kívül csak-
ugyan nem léteznék egy más, és pedig közvetetlen 
isteni észmegvilágítás, mely bennünk nem ugyan a 
természetes, a mindennapi emberi, hanem az üdvös-
séges gondolatok keltéséhez szükséges ? 

A szentatyák, kiindulva az írásból, tovább fejte-
getik ezt a tant. így szent Ágoston: Kívülről,a látható 
igehirdető szájából halljuk az igazság igéjét; mind-
azonáltal itt is érvényesül szent Pál állítása (I. Kor. 
3, 7.) : sem a ki ültet, valami, sem a ki öntöz, hanem 
a ki növekedést ad, az Isten. Az ember ugyan hallja 
a beszélőt, de hogy átérezze és lölismerje a mondot-
tak igazságát, ama fény, mely örök s mely a sötétség-
ben is világoskodik (Ján. 1, 5.), belülről deríti föl 
a hallgató elméjét.2 

A beszéd, az oktatás, szent Ágoston szerint, csak 

1 Bisping : Erklärung des Evang. nach Johannes. 1869. 
168. 1. 

2 August. : De gratia Christi, c. 13. — A cselekvő malaszt 
természetéről : Scheeben Dogmatik III. 649. s k. 1. 

külső valami az emberre nézve, de hogy hallásának 
üdvösséges hatása is legyen, az oktatáshoz hozzá kell 
hogy járuljon a Szentlélek részéi'ől a hallgató elmé-
jének belső megvilágosítása : akkor lesz képes értel-
münk az igazság üdvösséges fölértésére. 

Mily más tehát a kinyilatkoztatás által velünk 
megismertetett természetfölötti rend pszichológiája ! 

Ebből a tényállásból aztán fontos következtetésekre 
lehet jutni. 

Először is látjuk, bogy a tanulás, kutatás, sőt magá-
nak az egész keresztény hitrendszernek a tudományos 
megismerése se tesz valakit a szó igaz értelmében vett 
keresztény hivővé; mindez a pszichologikus műkö-
dés legföljebb tudásra vezet, mint akár a történet vagy 
a természettudományok kutatása. Ue hogy az illető 
igazán hivővé, Krisztus igazi tanítványává legyen, 
vagy szent Ágostonnal szólva: hogy átérezze és föl-
ismerje a tanultak igazságát, kell hogy azoníöliil még 
ama fény, mely örök s mely a sötétségben is világos-
kodik, belülről derítse föl elméjét, kell tehát hozzá 
megvilágosító malaszt. 

Következik másodszor, hogy a hivés kezdete is, 
pl. a felnőttnél (a konvertitánál) maga az első gondo-
lat, az első óhaj az igaz vallás fölkarolása után, ebből 
a fölvilágosító malasztból indul ki. Tehát nem pusztán 
a tanulás, a kutatás, vagy a tévely fölismerése egy-
magában, hanem a malaszt a térítő. Senkisem jöhet 
énhozzám, hacsak az Atya nem vonzza őt — mondta 
Krisztus. Azért mondta szent Pál is a keresztények-
nek : Mid van, a mit nem kaptál s lia kaptad, miért 
dicsekszel, mintha nem kaptad volna ? (I. Kor. 4, 7.) 
A hit tehát tulajdonkép az Isten ajándéka. 

A miből ismét az a tanulság, hogy a hitre, a ke-
reszténység fölvételére senkit sem lehet kényszeríteni. 
Oktatni az embereket, kötelesség; de erővel őket 
megtéríteni, vagy megjavítani akarni, igazán iölösle-
ges és hasztalan fáradozás. Ha mint tanító, mint ige-
hirdető, lelkiismeretesen teljesíted kötelességedet, az 
eredményt magát bizd az Istenre s az emberi szabad 
akaratra, mert az már ezeknek a műve. Nem te leszesz 
ezért a felelős. 

Végre a természetfölötti rend ezen különleges 
pszichológiájából magyarázható az a sokszor ismét-
lődő tapasztalat is, melyre Hurter is figyelmeztet, hogy 
egyik-másik neves egyházi szónok sok tapsot arat, de 
lelki haszon beszédeiből nem igen árad; míg ellen-
ben egy sokkal egyszerűbb, de jámbor életű szónok, 
egészen egyszerű előadásával, sokak javulásának, sőt 
megtérésének lehet eszközlője. Ez utóbbi t. i. imáival 
s jó élete érdemeivel lekönyörgi Isten segítő malaszt-
ját hallgatóira, mely szavait foganatossá teszi. Ha csu-
pán az ész természetes világossága, az emberi rá-
hatás volna ez ügyben az irányadó, nemde ellenke-
zőleg a fényes szavú, a megkapó dialektikájú szónoknak 
kellene a legtöbb embert vezetnie a hitre ? Pedig rend-
szerint nem így szokott történni, sokszor pengő érc-
nél és zengő cimbalomnál nem egyéb az ilyen. 
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A világot is nem a forum szónokai, hanem tizenkét 
egyszerű apostol térítette a kereszténységre. 

Tehát nem fölösleges, hanem igen okos, sőt szük-
séges dolgot végzünk, midőn segítségül hívjuk a Szent-
lelket: Veni Sancte Spiritus et emitte coelitus lucis 
tuae radium ! 

Van-e az egyháznak hivatása? 

Semmi sem új a nap alatt. S az optimisták mégis 
minden időben a maguk korát tartják rendesen a 
legrosszabbnak, mint szokás mondani : hithidegnek ; 
ellenben sóhajtozva emlegetik a dicső, a szebb mul-
tat, mikor szerintük okvetetlenül jobbak, buzgóbbak 
voltak az emberek mind. 

Laudatores temporis acti ! így vagyunk sokszor 
mi magyarok is őseink vallásosságával, dicsőbb múlt-
jával, annyiszor fölmagasztaljuk a jelen rovására; 
már tudniillik azok szokták ezt tenni, a kik azt a 
multat vagy egyáltalán nem, vagy nem jól ismerik. 

Pedig eszményítés az egész. Századokon át ter-
mészetesen akad egynél több kimasgaló alak, ezeket 
csoportosítják s jó hírnevüket kiterjesztik az egészre; 
emellett milliókról feledkeznek meg, a kik talán még 
inkább voltak gyarlóságokkal tetézve, mint a mai 
emberek. Egyben van lényeges különbség a mult 
és a jelen között, hogy akkor, nem lévén még újságok, 
nem volt, a ki a legkisebb esetet, a legkisebb bajt is 
napról-napra kiszínezve hirdesse a világnak. Mi lehet 
szemeinkben például szebb, eszményibb, mint a ke-
reszténység első századai? Pedig az egyházat ritkán 
tépdeste annyi és annyiféle eretnekség, mint akkor, 
úgy hogy például a IV. századbeli szent Jeromos egy-
szer fölkiáltott : már az egész világ ariánus lett ! 

Hasonlókép gondolkoznak a minden idők fölvilá-
gosultjai is. (Ilyenek is mindig voltak és mindig lesz-
nek!) Ezek meg — a századok eme rikkancsai: a lár-
más ellenségek — elbizakodva koruk tudományában 
s melyik század nem volt önszemében fölvilágosult ? 
egytől-egyig, egyenkint és összesen meg voltak, meg 
lesznek s ma ismét meg vannak győződve, hogy ime 
már vége a kereszténységnek s hogy ők azok, a kik 
ráhúzzák a szemfedőt. Századonkint ismétlődött ez 
igy; minden időben voltak olyanok, a kik ezt gon-
dolták. 

Emlékszünk rá, midőn a mi öreg Pester Lloyd-
unk IX. Pius halálakor (1878-ban), azon hiszemben, 
hogy a pápaság egyházi állam nélkül, melytől 1870-
ben megfosztották, tovább nem állhat fönn, azt hir-
dette, hogy ime Pius után már csak egyszerű pap fog 
ülni szent Péter megalázott székén. A modern haecke-
listák is, itt benn és a külföldön, szintén meg vannak 
arról győződve — azért lármáznak olyan nagyon — 
hogy ha az a pusztulás eddig nem sikerült, hát ők végre 
is a természettudomány nevében — pedig csak a 
saját muló hipotéziseikről van szó megadják a 

kegyelemdöfést annak a meghalni nem akaró keresz-
ténységnek ; ők lesznek azok — úgy hiszik — a kik 
azt a nagy temetést végre okvetetlenül elvégzik. 

Pedig ha az optimisták túloznak a múltnak túl-
ságos fölmagasztalásával, a jó fölvilágosultak is rend-
szerint hasonlókép csalódnak hitükben. Csalódni fog-
nak a mi haeckelistáink is. Tudniok kellene ugyanis, 
hogy a történelem tele van az ilyen készülődő funera-
torokkal s vége rendesen az szokott lenni, hogy nem 
ők az egyházat, hanem az egyház temette el őket, 
természetesen rendszerint különös gyászolás nélkül. 
Igen, a történelem, az idők öreg krónikása, hirdeti, 
hogy már semmi ilyesmi nem új a nap alatt. A kicsi 
ember: a por és hamu, hányszor nem kapaszkodott 
már az örök eszmét képviselő egyház ellen, holott 
tudnia kellene, de ő nem akarja ezt megtanulni, hogy 
csak az ember halandó, az eszme az halhatatlan, azt 
eltemetni nem lehet. Christus amplius non moritur. 

Talán egy korszak sem volt veszélyesebb az egy-
házra a renaissance-kornál, a XV—XVI. századnál, 
mert az a testet vitte az egyház ellen indított harcba: 
az összes érzékiséget rászabadította. Az evangeliumi 
szabadság százrétű köpönyege, Isten igéjével kihí-
mezve, oh az veszélyesebb volt a mai úgynevezett ter-
mészettudományi álláspontnál, mert az állat-ember, 
a kivel most ámítanak, már akkor ülte meg orgiáit, 
azóta az érzékiség pohara neki nem újság, a földi 
para dicsőmből ő már jóllakott, ki is ábrándul t. 

A mai természettudományi álláspont tehát nem 
lehet kedvesebb a renaissancenál ; mert ez csupán a 
gyönyörűséget mutogatta, amabban, a mai természet-
tudományi lármában, meg a tapasztalat ellenére sok 
képtelenséget kell elhinni, gyönyörűség nélkül. Már 
pedig még azt a renaissanceot is megifjodva élte túl 
az egyház, hogyan árthatnának tehát neki a csupán 
hangjuk miatt nagy haeckelisták ? 

Sem az optimistáknak, sem a fölvilágosultaknak 
nincs igazuk: az emberiség halad és javul s a keresz-
tény eszmék mind mélyebb gyökeret vernek az emberi-
ség élete módjában és gondolkozásában. Az uton, em-
beri kézben, olykor elferdülni látszanak, majd hátra-
zökkentik őket, majd hamissággal keverik; majd be-
borul, majd ismét kiderül fölöttük s ők mégis folyton 
előbbreviszik az emberiséget. Mi ennek a megfigyelésé-
nél sokszor elfogultak vagyunk, mivel rövid életünkhöz 
képest legföllebb évtizedekkel számítjuk az időt: egye-
dül Isten, a kinek műve az egyház, az, a kinél «ezer esz-
tendő, mint a tegnapi nap». 0 pedig azt mondta : confi-
dite, ego vici mundum. Eszméimnek alávetettem a vilá-
got. Ő tehátmáskép látja a világot; ne féltsük ennélfogva 
az ő müvét, nem azért adta ő azt, hogy mi féltsük, 
hanem hogy műveljük. 

Gyarló természetünknél fogva a magunk jelené-
ben inkább csak a rosszat látjuk, mert az lármás; a jó 
meg szerény és visszahúzódó, arra alig figyelünk. Tíz 
rikkancs egész várost képes betölteni lármájával, egy-
két sikkasztó miatt azt gondoljuk: milliók ilyenek. 
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Pedig nem, a világ halad és javul s a jóknak száma — 
hitem szerint — mindig nagyobb. 

Most ismét, hogy Franciaország, az egyháznak 
eme gyönyörűséges, mindig szélsőségekben mozgó 
«elsőszülött leánya», az egyházat magántársulatnak 
nyilvánította s hogy részint a természettudományba, 
részint a szociáldemokráciába bujtatott materializ-
mus is a vallást «magánügynek» hirdeti: újból föl-
hangzik a nézet — hányadszor s hányadik formá-
ban ? — hogy az emberiség gyermekkorába való egy-
ház eljátszta már szerepét, hogy az államnak és a 
társadalomnak rá többé szüksége nincsen ; hogy az ész, 
mely a technika bámulatos vívmányait hozta létre, 
majd magában is boldogul, mankó nélkül is eljár. 

Tehát a nagy haladással próbálják diszkreditálni 
az egyházat. Szakasztott úgy — csak természetesen 
más szin alatt — mint midőn a XV. században a görög-
római világ műveinek, képzőművészetének s elsősor-
ban pogány világnézetének a föltámasztásával — ez 
volt a renaissance — azt hirdették, hogy bizony szebb 
világ az a görög világ, mint a minőt az egyház tanít ; 
az az ég helyett ide a földre, annak a gyönyörűségei 
közé vezet, paradicsomnak s nem siralomvölgynek 
mutatja azt: tehát hogy az egyház lejárta magát, lom-
tárba való ! Ezt mondták akkor s most újból hirdetik, 
más indokolással. 

Egy ismétlődő balgaság! 
Tehát haladás. Miben ? Hogy főképen a techniká-

ban ! S vájjon az-e az egész ember? Ez-e vájjon min-
den, a mit az ember erkölcsi lényisége kíván ? 

Nézzük meg hát, mi is történt voltakép az utolsó 
száz év alatt? Történt az, hogy a társadalom s az 
állami élet külső képét — az alkotmányokat — átala-
kították, a távolságokat közelebb hozták, átfúrták a 
hegyeket, a kereskedésnek és az iparnak a gépek által 
új módokat szereztek. Mi nem történt meg ? Egyetlen-
egy lelki bajnak sem vették elejét, egyetlenegy szen-
vedélyt sem fékeztek meg, egyetlenegy vétkes vágyat 
sem irtottak ki, egyetlenegy lázongó szivet sem sze-
lídítettek meg, egyetlen egy kevély, irigy, önző 
embert sem javítottak meg. Az ember maradt a 
réginek. 

De sőt a fogalmak összezavarásával (IX. Pius azt 
szokta volt hangoztatni: adjátok legalább a szavaknak 
vissza valódi jelentésüket !), az ész jogaival szépen meg-
egyeztethető tekintély megvetésével s az ember elé 
tűzött hamis cél által megrendítették a társadalom 
erkölcsi alapjait. A forradalmat állandósították, hol 
külsőleg is, hol meg a szivekben. 

Egyebet ennél nem tettek s midőn csupán belső 
meghasonlásba vezették az emberiséget, ugyanakkor, 
hogy az ne lássa gonosz műveleteiket, csillogó mázzal 
vonták be, elkábították a szemeit. 

A középkorban — úgy tartjuk — csak a jobbágy 
volt elégedetlen, ma a jogegyenlőségbe állított egész 
emberiség az. Erkölcsi alapjainak megingatásával, 
mig észre nem tér, tehát többet vettek el tőle, mint 

a mennyit neki a fizikai vívmányokkal adhattak. 
Vörösmartyként : 

Nézd a világot : annyi milliója, 
S köztük valódi boldog oly kevés. 

A régi felsőbb tizezer helyett most milliókban sza-
badra vannak eresztve ugyanazok a vágyak, ugyanaz az 
irigység, ugyanaz az élvezetvágy. S az a felsőbb tízezer 
egykor legalább még ismerte és tisztelte a vallást, job-
bára respektálta a parancsait is : mert volt egy erős féke-
zője ama kornak, a jogot és igazságosságot — a lehe-
tőség határai között — ellenőrző egyház. Az utolsó 
száz év alatt ellenben mindenképen igyekeztek fölkor-
bácsolni az emberi vágyakat s egyúttal a fékezőt is 
eldobták, vagy7 ellenhatását mindenképen meggyengí-
teni iparkodtak. Ki csendesítheti le a háborgó ten-
gert, ki ülhet biztosan hajóján a hullámok között, ha 
az árbocokat, a vitorlákat elhajította, vagy ha a gőz-
gép elromlott? Ez történt az utolsó száz év alatt az 
emberekkel. 

A materiálizmus ugyanis valamint országot nem 
alapíthat, úgy olyannak az összetartására s fönntartá-
sára sem képes. Az csak bomlaszt, mert a velejáró 
sok erkölcsi rossznak pusztán külső fékezése, erköl-
csi orvosszerek alkalmazása nélkül, csak azt eredmé-
nyezi csupán, hogy az a sok rossz a lélek belsejébe 
vonulván vissza, ott, mint a földbe rejtett mag, gyöke-
reiben annál inkább megerősödjék. Az ember — ne 
feledjük — több mint puszta gép, ennélfogva kormány-
zása is többet kíván a külső társadalmi mechanizmus 
bármely fejlett formájánál. 

Schoppenhauer, midőn ernyesztő életmódja után 
nagy beteg lett, folyton sóhajtgatta: O Gott! Orvosa, 
a ki előtt ismeretesek voltak perverz bölcseletének az 
elvei, kérdezte tőle: Hát, doktor úr,önnek számára is 
létezik Isten? Addig ugyanis folyton káromolta. Hagyja 
csak, orvos úr, majd ha fölgyógyulok, máskép lesz. 
Nem gyógyult meg, hanem meghalt. 

Valóban az államnak és a társadalomnak azok 
voltak a legnagyobb ellenségei, a kik a XVIII-ik század 
végén elhitették az államférfiakkal, a franciáknál 
Voltaire, Rousseau stb., Ausztriában Kaunitz, Sonnen-
fels, nálunk Ressenyei György és Martinovicséit, hogy 
elég csupán az anyagi érdekeket előmozdítani, a többi-
vel nem igen kell törődniök; ak ik elhitették az embe-
rekkel, hogy az egyház semmi, vagy legföllebb csak 
rendőri célokra használandó hivatal. Azóta jött aztán 
divatba az erkölcsöt elválasztani a vallástól s a jogot 
az erkölcstől. 

Végzetes egy tévedés ez ! Mert a társadalmat s így 
közvetve az anyagi jólétet is emelő erényeknek, vala-
mint az azt lesülyesztő bűnöknek gyökere a lélekben 
vagyon ; következéskép a lelki hatalom s annak a sza-
bad mozgása szükséges ahhoz, hogy ezek megfékez-
tessenek, amazok meg fölvirágoztassanak és pedig 
egyenesen a társadalom érdekében. 

Ezek után tisztában lehetünk a kérdéssel: van-e 
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az egyháznak ma is hivatása, vagy pedig csakugyan 
fölöslegessé vált-e? Ha csak egyszerűen természetes 
szempontból nézzük is a dolgot, azt kell mondanunk, 
hogy van hivatása és pedig az elmúlt időkhöz viszo-
nyítva még fokozottabb mértékben. A felsőbb tízezer 
helyébe a jogegyenlőség folytán milliók lépvén, a tár-
sadalom új elhelyezkedése vált szükségessé ; a techni-
kai s egyéb haladás az ész gőgjét fokozta, az igénye-
ket emelte, az embert féktelenebbé tette; az ennek 
folytán fölbomlott társadalmi egyensúly helyreállítá-
sára szükséges erkölcsi erő csupán az egyházban rej-
lik, csak abban található föl s más szerrel azt pótolni 
egyáltalán nem lehet. Minden megváltozhatik ugyanis 
az ember körül : lényisége, lelki szükségletei azonban 
mindig ugyanazok, a régiek maradnak. 

A kik a zavarosban szeretnek halászni, szóval a kik-
nek az ilyen állapot hasznos, azt mondják erre : az állam 
pótolja az egyházat törvényeivel rendőreivel, iskoláival. 
Csalódnak. Minél több a törvén}', nem az erény foko-
zódik, hanem szaporodnak a törvénysértések. A sok 
rendőr megfékezheti a kezet, nem a szivet ; nevelőnek 
pedig egyáltalán nem született az állam, nevelni nem 
tud, nem is az a hivatása. Az ilyeneket állító libera-
lizmus egy nagy tévedés, száz esztendőnek eretnek-
sége, melyet az emberiség keserül meg. Csak az a 
vigasztaló az egészben, hogy a legnagyobb bajokból is 
ki szokott lábadni az emberiség, miután a saját kárán 
okult. A francia nagy forradalmat is nyomban a mult 
század elején kisérte az expiálás; Chateaubriand 
könyve : A kereszténység szelleméről, lett a legolvasot-
tabb könyv s a romanticizmus, a múltnak a kultiválása, 
hatotta át a szellemi irányokat. Mundus se expedivit. 

Vájjon mikor következik ez be ránk? Talán liosz-
szabb, talán rövidebb idő múlva, az Isten tudja. Az-
alatt, keservében, a világ meg szokta zaklatni az egy-
házat. Nem nagy baj. Az egyháznak az üldözés, a 
nyomorgatás, csak használ, virulóbb, tisztább és tevé-
kenyebb szokott lenni utána, mint vihar után a nyári 
levegő. Ez kétezer év alatt kétezernél többször ismét-
lődött. Csak az nem bizonyult be soha, hogy az euró-
pai emberiségnek nem volna szüksége a katli. egyházra. 
Ezzel különben csak annyit akarok mondani, hogy ha 
az egyházat most is, itt is, másutt is veszélyek fenye-
getik, ha küzdenie kell, nem kell azt olyan tragikusan, 
félve fogadni; hisz az ő sorsa nem lehet a béke, hanem 
a folytonos küzdés az emberek javáért. Bismarck, a 
vasember, mint tudjuk, erősen megpróbálkozott vele 
utoljára s ime Bismarck nincs többé: az egyház pedig 
él, áll és Sión ragyog. 

A magyar egyházi birtok Szentistván korában. 
1. 

Az 1848. év augusztusában tárgyalta a képviselő-
ház Eötvös József kultuszminiszter javaslatát a közös 
iskolák fölállításáról. Némelyek ezt a prot. alapítvá-
nyok sértetlensége szempontjából helytelenítették. 

Ekkor Deák Ferenc igazságügyminiszter hozzászó-
lott a kérdéshez s a többi között ezt mondotta: . . . az 
alapítványokat lefoglalni nincs a statusnak jogában. 
Hatalmi lépést tehet a status, erőszakot követhet el, 
de bizonyosan igazságtalanságot fog elkövetni. Ne ha-
sonlítsa senki ezzel a katholikus alapítványokat, mi-
után ezeknek nem csekély része a status javaiból 
adatott már ki István által azon jószágokból, amelyeket 
a status közszükségeinek fedezésére rendeltek eleink 
akkor, mikor a jószágokat fölosztották. A protestán-
soknak és ó-hitűeknek minden alapítványaik magán-
alapítványok, ezekhez a status nem járult semmivel.1 

Deák e szerint azt vallotta, hogy a katholikus ala-
pítványokat lefoglalni lehet, a protestánsokét nem és 
pedig azon a cimen, mivel a katholikus alapítványok 
nagy része az állam javaiból való, a protestánsok ala-
pítványai ellenben magánalapítványok. 

Érdekesebb ennél az állításnak a történeti meg-
indokolása. Deák — mint szavaiból következik — né-
zetét négy tényre alapítja. Először föltételezi, hogy 
elődeink, midőn az elfoglalt hazai területet (Árpád 
alatt) maguk között fölosztották, egy részét osztatla-
nul az állam (status) közszükségleteinek födözésére 
hasították ki. Föltételezi tehát másodszor, hogy eleink 
itt azonnal államot, mint rendezett jogi szervezetet, 
képeztek. Föltételezi harmadszor, hogy ennek a ma-
gyar államnak, mint elvont jogi személynek, mindjárt 
az első Árpádok alatt saját külön vagyona is volt.2 És 
állítja negyedszer, hogy szent István az általa alapított 
püspökségeket és apátságokat ebből a szerinte akkor 
már létezett államvagyonból látta el birtokkal. 

Ezért lát lényeges különbséget a katholikus és 
a protestáns alapítványok között. 

Elég azonban — gondolom — az elméletét támo-
gató eme tényekre egyszerűen csak rámutatni, hogy 
rögtön észrevegyük, mikép a haza bölcse ez alka-
lommal szembetűnő anachronismusokat követelt el, 
minek folytán fölfogása mind a pozitív történelemmel, 
mind pedig a honfoglaló nomád magyar nép egész 
helyzetével homlokegyenest ellenkezik. A miből egy-
úttal természetesen az is következik, hogy a rá alapí-
tott egész következtetése, az István-kori katholikus 
egyházi javak jogi természetéről, szintén teljesen lég-
ből kapott. 

Deák a később fejlődött szervezett állani képét 
sok századdal tolta vissza Árpád korába. A még meg 
sem állapodott, törzsekre oszlott, sátrak alatt lakó, 
idejét a honfoglalás után még sokáig külföldi rabló-
kalandokban eltöltő nomád nép korába statust kép-
zel oda ; ennek a statusnak közszükségleteiről beszél 
(igazán nomád néphez illő fogalom!) s bizonyára a 
48-iki, annyi szükség fedezésén fejét törő országgyűlés 
mintájára látja azokat az ősöket tanácsba gyűlni s 
valóságos kultur-nép módjára a közszükség fedezésé-

1 Áldor : Deák Ferenc élete. II. kiad. 170. 1. 
2 Államvagyon, koronajószág az Anjouk korával össze-

függő, tehát jóval későbbi jogi fejlemények. 
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ről és az erre szolgáló elkülönített állami birtok kijelö-
léséről gondolkozni. 

Deák ideje óta sokban és sok tekintetben tisztult 
történeti fölfogásunk; azóta a történeti búvárkodás 
sok mesét kiküszöbölt már, de az István király által 
az első püspökségeknek adományozott birtokok állami 
természetéről szóló ezen elavult s csak a régibb fele-
kezeties történetrontás által becsempészett nézet az, 
melyet Deák vallott — úgy látszik nem akar engedni 
a tisztultabb fölfogásnak. Nemcsak a közéletben, hanem 
az irodalomban, sőt még a legújabb művekben is 
folyton találkozunk vele.1 

Azért a történeti igazság érdekében szükség azzal 
újból és újból foglalkozni, hogy ha más esetekben 
nem szeretjük a meséket, ezt a mesét is végre ki-
küszöböljük a jogtörténet tisztuló mezejéről. 

Lássuk tehát, mit mond a történet a fönnebbi 
állításokról ? Tud-e róla, ha egy szervezkedni alig 
kezdő nomád nép helyzete és jogi fejlettsége amúgy is 
nem világosítana föl arról, hogy vájjon létezett-e az 
első Árpádok alatt itt valamiféle közszükségletet szol-
gáló ál lamvagyon? És ha nem létezett, ugyanezen tör-
ténelem szerint micsoda vagyonból dotálta István az 
általa alapított egyházi intézményeket ? És végre mind-
ennek megértéséül, milyen volt az akkori (a közép-
kori) király viszonya a nemzethez? 

Először is a régibb és újabb történetíróinknál 
keresünk ez iránt fölvilágosítást. Ha nézzük Anony-
must, ha nézzük Kézait, nyomát sem találjuk bennük a 
honfoglaláskor akár a statusnak, akár annak a köz-
szükségleteire kihasított valamiféle közvagyonnak. 
Anonymus csak annyit tud, beszélvén a Szalántól 
ajándékokkal visszatért követekről, hogy: követségük 
hallatára lőn nagy öröm a vezér (Árpád) udvarában 
és a vezér kezde híveinek helységeket és nagy birto-
kokat ajándékozni. Később meg azt mond ja : Árpád 
vezér Hubát Nyitra s más várak ispánjává tette és 
tulajdon földet adott neki a Sytuva (Zsitva) vize mel-
lett a Tursok erdőig.2 

Kézai meg ezt í r j a : Ugyranezek a kapitányok 
(a törzsek fejei) szállásbirtokokat (loca, descensumque) 
választottak maguknak, hasonlókép a nemzetségek 
is, a hol tetszett nekik, választottak.3 A mi annyit 
jelent, hogy az elfoglalt területet az ú. n. szállás-vagyis 
szabad rendelkezési joggal s örökre egymás között el-
osztották. 

Katona szerint Magyarország nagyobb része az 
Arpád-ház tulajdona volt.4 

1 Timon : Magyar alkotmány- és jogtörténet 1903. 66—67. 
és 230. 1. — Acsády : A magyar birodalom története. 1904 I. 
88. 1. - L. Kritikai tannlmányaimat 1904. 11. és 494. 1. 

2 Szabó-Mika : Béla király névtelen jegyzőjének könyve 
a Magyarok tetteiről 1898. 37. és 43.1. 

3 Podhraczky : S. de Kéza de originibus et gestis Hun-
garorum. 1833. 39. 1. 

4 Katona : Hist. Grit. Regum Hung. 1779. I. 117. 1. : Cer-
tum est, opulentissimos esse tum episcopatus, tum abbatias, 
quas S. Stephanus excitavit. Unde vero tanti suppetebant illi, 

Az történt tehát a honfoglaláskor, a mint a dolog 
természete és a középkori vándorló népek rendes 
szokása szerint máskép nem is történhetett, hogy a 
vezér és a többiek a zsákmányon megosztoztak ; de 
az állam számára vagy valamiféle magasabbrendű 
közszükségletek számára, a miről akkor meg sejtel-
mük sem volt, birtokot nem jelöltek. 

A mi már most a Szent István által alapított egy-
házi intézeteknek a vagyonát illeti, az imént hallottuk 
Katonától, hogy István ezt a saját családi vagyonából 
ajándékozta. 

Szalay László szerint: István mind a magáéból, 
mind Koppány, Gyula, Ivean, Othum (a négy lázadó) 
legyőzetése után a hadi zsákmányból s a bukottak 
javaiból oly dús adományokkal látta el az egyházat 
s az egyház férflait, hogy ezeket a fekvő birtok szem-
pontjából is illethette az elsőbbség.1 

Lányi-Ivnauz szerint: Az alap, melyből az egy-
házi javak folytak, a magyar fejedelmi család honosz-
tályi örökségében foglaltatott, mely főleg a Duna-par-
tokhoz közel eső várak s megyékre esvén, alapot nyújt 
azon körülmény megfejtésére, mi okból alapíttatott 
legyen (Szent István által) épen a Dunapartokon leg-
több egyház? Ott volt Esztergom, Vác, Eger, Fehér-
vár, Győr, Kalocsa, Bács, Veszprém, Pécs ! a sok nagy 
monostort, mint : Pannonhalma, Pécsvárad, Bakony-
bél, Ó-Buda stb. nem is említve. Az egyházalapítás 
segédforrásául használtatott aztán azon zsákmány és 
elkobozott jószág, melyet a lázadó vajdák- s birtoko-
soktól fejedelmi s hadi jogánál fogva elvett vala Szent 
István. Ezekből keletkezett Csanád, Várad, Gyula-
fehérvár, több más pedig gazdagíttatott. így nyerte 
minden egyház és monostor a maga javait — dos 
Ecclessiae — Szent Istvántól.2 

Porubszky József szerint : Magyarország nagyobb 
része az Árpádház tulajdona volt. Ebből adományoz-
ván szent István s utódai az egyházaknak, ezek bir-
tokai csakúgy magánjellegű s nem állami eredetű ado-
mányok, mint bármely privát nemesé, kinek őseit 

seu sumtus, quibus tot aedes sacras et coenobia statueret, 
seu fundi, quos iis in dotem addiceret? Fatendum scilicet 
est, magnam Hungáriáé partem ita S. Stephanum possedisse, 
nullius ut iuribus obnoxiam libéré donare potuerit. Arpadum 
certe fecisse quideni aliquas donationes, quoties novas terras 
occupavit, apud Anonymum legimus ; maximum tamen par-
tem sibi suisque posteris utertdam reliquisse, tum ex eiusdem 
Anonymi de donatis pluribus terris silentio, tum ex laudatis 
S. Stephani fundationibus, quas ex alieno non fecerit, colligi-
mus. Ipse Carthuitius, habuisse S. Stephanum suos proprios 
fundos aperte his verbis innuit : Coeperunt enim urbes eius 
desolare, praedia vastare, possessiones depraedari, servos 
caedere. (A helyzet megértésére megjegyzendő, hogy, mint 
Pauler tartja, a nyolc törzsre oszlott honfoglaló, különben 
baromtenyésztő magyar, alig volt több százezernél.) Ez az 
első királyaink családi birtokának a képe. 

1 Szalay: Magyarország története. 1852. I. 107. 1. — V. ö. 
Kath. Szemle 1906. 26. 1. a somogyi királyi birtokról. 

2 Lányi-Knauz : Magyar Egyháztörténelem. 1866. I. 383. 
lap. — V. ö. Karácsonyi : Szent István király élete. 1904. 29. 1. 
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jószággal jutalmazták meg sajátjukból az árpádházi 
királyok.1 

Pauler Gyula szerint : István a primás székhelyéül 
Esztergomot, a világi fejedelem lakását, választá. Dél-
keletre Esztergomtól, a Duna—Tisza-köz egyik sáros 
vidékén, szintén az Árpádok családi birtokán, feküdt 
Kalocsa, ide is tervezett püspökséget.. . a veszprémi 
püspökség területén feküdtek az Árpád-ház legneve-
zetesebb birtokai s azért lón az mintegy a királyi 
család házi püspöksége.2 

Azt hiszem, ezekből eléggé világos a tényállás az 
Árpád-kori hazai birtokról és az ,első püspökségek 
jószágainak jogi természetéről. Az elfoglalt és fölosz-
tott föld egyrészt a vezérnek, Árpádéknak, másrészt a 
foglaló népnek jutott magánbirtokul. István aztán a 
püspökségeket a saját családi, tehát magánjavaiból 
alapította,3 Katona szerint nem is tette volna máséból ; 
a mint tényleg a kétféle magánbirtokon, az Árpád-
család és a törzsek birtokán kívül más nem is léte-
tezett akkor az országban.4 

A nevelés csődje. 
A «Középiskolai Tanáregyesületi Közlönv»-ben, 

a szegedi iskolai eset alkalmából, elhangzott a mély-
séges panasz, hogy iskolai nevelésünk csődbe került. 
Több hozzászólás után a cikkíró (kf.) egy újabb 
magyarázó cikkében (február 18. szám), mintegy 
enyhíteni akarván a fájó állítását, ezt ír ja: «A nevelés 
csődjét általánosan említettem, a mire nézve jog-
címet találtam abban, hogy hasonló jelenségek 
mind sűrűbben észlelhetők még a nyugati államok-
ban is». 

Ne röstelje, hogy meggyőződéssel mondta ki azt, 
a mit sokan gondolnak ; bizony csak igaz marad, hogy 
középiskolai oktatásunk jó ideje már inkább az okta-
tást, mint a nevelést szolgálja, egyenesen célja elle-
nére, a mennyiben, a mint azt a dolog természete 
követeli, az általános műveltséget, melyet nyújt, egye-
nesen a nevelés, a jellemképzés szolgálatába kellene 
szegődtetnie. 

Nem tudós, hanem nevelt nemzedéket várunk 
a középiskolától; a szaktudományt művelni, abba 
az ifjúságot beavatni az egyetem feladata. A cél-
ellenes eljárásnak az eredménye a fegyelmezetlen 
nemzedék, mely, kivált ha a hiányt a házinevelés nem 
pótolja, vágyait fékezni, öregebbeket tisztelni, tűrelem-

1 Porubszky : A magyarországi kath. püspökségek, kápta-
lanok, plébániák, zárdák javainak jogi jellege és alanya. Eger, 
1871. 21. 1. 

2 Pauler : Magyar nemzet története az Árpád-házi királyok 
alatt. 1893. I. 40. és 53. 1. 

3 Mintha most I. Ferenc József király a holicsi (Nyitram.) 
családi birtokán apátságot alapitana. 

4 így nevezem a később alakult korona- vagy államvagyon-
nal szemben. 

mel járó munkát végezni, az élet soha el nem kerülhető 
nehézségeit elviselni nem tudja. 

Talán nem is ott rejlik ennek az egésznek az oka, 
a mit Kárpátv igazgató említett föl, hogy a mai 
tömegtanítás és kaszárnyaszerű iskoláztatás mellett a 
nevelés javarésze mégis csak a családra hárul. Mélyebb 
oka van a ba jnak; ott rejlik az tanításrendszerünk 
százados fejlődésében, abban az újabb világnézetben, 
mely tantárgyainkat a vallási szempont alól kivonta 
s egyszerűen laicizálta. Mely a tantárgyak egész sorá-
ban a legfőbb nevelő elemel, a vallást, a tanultaknak 
a vallás igazságaira való vonatkoztatását beszüntette, 
sőt sokszor magában az előadásban a legnevelőbb 
tárgyak: az irodalom, a történet, a természettan tar-
talmát, tételeit, a vallásnak ellenére fordítja. Tudva-
levő ugyanis, hogy a nevelés nem valami a tanítástól 
különálló ténykedése a tanárnak, hanem talán még 
hatásosabban eszközölhető — a tanár egyéniségén 
kívül — a tárgyak tanítása, egyes mozzanataiknak 
jellemfejlesztő, a vallási érzelmet a gyermekben erő-
sítő kiemelése által. 

A mai tanári nemzedék is úgv nevelkedett, hogy 
ezt a módszeres fogyatkozást egyáltalán már észre 
sem veszi s a vallásos nevelést egész természetesen 
az intézet hittanára kizárólagos föladatának tartja; 
pedig ebben rejlik a baj, a nevelés csődjének a leg-
főbb oka, melyet semmiféle más miniszteri vagy igaz-
gatói külső fegyelmi intézkedésekkel pótolni nem 
lehet. Ha tehát komolyan akarnók orvosolni a bajt, 
úgy kellene tennünk, mint a filozófiában szokás 
ma hangoztatni. 

A racionalisták azt mondják : viszsza Kanthoz! 
A keresztény filozófusok meg hangoztatják: vissza 
szent Tamáshoz ! Az iskolai nevelési ügyben is vissza 
kellene térni, ha a nemzetet újból egészségesnek 
akarjuk, a Mária Terézia alatt megszakadt jezsuita-
iskolai tradíciókhoz ; annyit fejlesztve csupán rajtuk, 
a mennyit a mai kor fejlettsége kíván. 

Hogy hogyan szakadt meg akkor az az iskolai 
hagyomány, mely a múltban annyi derék, jellemes és 
önzetlen hazafit nevelt, elmondja Fináczy «A magyar-
országi közoktatás története Mária Terézia korában», 
I. 269—275. lapjain. A hangulat változása már III. Ká-
roly alatt jelentkezett. XIV. Lajos udvarának szelleme 
s az angol és a francia deista írók hatása ugyanis min-
denfelé kezd jelentkezni. Nálunk is. A Lotharingiai 
Ferencnek a bécsi burgba való bevonulása — Mária 
Terézia férje — s az irányadó férfiak, különösen 
Kaunitz és Van Swieten szereplése pedig annyi volt, 
mint a naturalista Rousseaunak befészkelése a lel-
kekbe. 

Fináczy III. Károly iskolai rendeleteiről beszélve 
már észleli, hogy arra a tudatra jut az abszolút feje-
delem (s nem az állam !), hogy a mikor az egyház első 
sorban transzcendentális célok szolgálatába szegődteti 
a jövő nemzedék képzését (érti rajta a vallásos neve-
lést), nem az állam célját segíti előmozdítani (ugyan-
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ugyan? hát Zrinyi, Wesselényi, Nádasdy, II. Rákóczy 
Ferenc s annyian mások, ezen iskola növendékei, 
nem voltak államférfiak?), hanem attól idegenekké, 
vagy legalább is iránta közönyösekké teszi a fiatalo-
kat s majdan az öregeket is. 

A fölfogás ugyan téves, de egyszerre az új filozó-
fia befolyása alatt csakugyan így kezdtek gondol-
kozni nálunk a vallásosan nevelő, de azért a tanulást 
sem elhanyagoló akkori iskoláról s megindult az áram-
lat az iskola laicizálására, miután az új szellem az 
egész udvart meghódította. Maga II. József, trónörö-
kös korában, már úgy volt hangolva, hogy szerinte az 
akkori jezsuita-iskola csak akkor volna jó, ha : álla-
munk klastrom volna s szomszédaink karthauziak 
volnának. 

Az 1777-ben kiadott Ratio ennek a szellemnek a 
terméke, valamint II. József azon intézkedései is, me-
lyekkel a Mária-kongregációkat föloszlatta s a vallási 
gyakorlatokat saját előírása szerint szabályozta. Itt 
kezdődött a mai oktatásrendszerünk százados fejlődése 
s meghozta nem a jobb, nem az önzetlenebb haza-
fiakat, hanem meghozta a nevelés csődjét, mely 
panasz nálunk II. József ideje óta állandó. 

Egy alaptévedés tehát iskolai bajaink oka, a val-
lásos elem félreértése, kiküszöbölése az iskolából, 
mintha vallásos ember tudós és jó hazafi nem lehetne. 
Javítsuk ki ezt a tévedést s megszűnik a baj. 

Az a régi iskola idealizmusra nevelte az ifjút, érté-
kes és hatásos motívumokkal látta el az életre. Az 
élet aztán ebből sokat lekoptathatott, de maradt min-
dig annyi belőle, hogy a legnehezebb körülmények 
és az élet szenvedelmei között is a régi iskola neveltje 
nem vesztette el teljesen soha az erkölcsi alapot, mely 
nélkül kétségbeesés s az élet megvetése szállja meg a 
mai embert. Zrinyi, a költő, szerelmi csalódásai után 
sem vesztette el a lélek egyensúlyát s előhaladt korá-
ban írta mag A feszülethez szóló megnyugtató dalát. 
Azovídiusi életű Gyöngyössy megírta a Murányi Venust, 
de előhaladt korában megírta a Rózsakoszorút is, e 
gyönyörű megéneklését a rózsafűzérnek. 

Tehát azok a régiek is emberek voltak, a mai 
ember gyarlóságaival ; de volt bennük lelkierő is, mely 
őket lesülyedni, bennük az erkölcsiség elveit elhomá-
lyosítani soha nem engedte. 

A mai tanuló józan, felvilágosodott, fényes ésszel, 
de elhanyagolt szívvel, idealizmus nélkül való. Ha ez 
aztán az élet koptató műhelyébe kerül, vájjon mi ma-
rad meg ra j ta? Mely lelki erősség, mellyel már mint 
tanuló sem birt? Mi edzi meg idő előtt energiát vesztett 
idegeit, mi tanítja meg türelemre és önmegtagadásra 
az élet küzdelmei között, mikor világnézete erre épen 
nem serkenti? 

Ha tehát akad valaki, a ki bátran ki merte mon-
dani az iskolai nevelés csődjét, mi, a kik oly közel-
ről, épen közvetetlenül szemléljük ezt a csődöt, ne bot-
ránykozzunk meg rajta, hanem inkább elmélkedjünk 
a főbenjáró baj gyökereiről és orvosszereiről. 

r szociális kérdés. (i.) 
Nagyon összetett és bonyolódott egy kérdés ez s 

egyúttal olyan, mely erkölcstanunk az igazságosság 
erényéről szóló szakaszának1 összes részleteit (a jog-
ról és kötelességről, a tulajdonról, a munkáról, a szer-
ződésekről stb. szóló részletkérdéseit) a legmélyebben 
érinti. 

Sok változaton ment keresztül, míg a mai tudo-
mányos és az életnek úgyszólván összes viszonyait 
megmozgatni kezdő alakját elérte. 

Kezdetben — történetileg tekintve — mint kenyér-
kérdés, a francia nagy forradalom (1789) óta bekö-
vetkezett politikai átalakulásnak s a technikai roha-
mos haladásnak egyszerű következményeként jelent-
kezett. Idővel, a mult (XIX.) század folyamán, más 
irányban is növelték, a mennyiben az összes vallási, 
politikai és társadalmi vonatkozásokkal hozták kap-
csolatba s ma már odáig fejlődött a dolog, hogy a mit 
a század szelleme a tudományban, a politikában, a 
gazdaságtanban: emberről, államról és egyházról 
keresztényelleneset hozott fölszinre, az mind hozzá-
kapcsolódik. 

A kezdetben az elháríthatatlan természeti és tár-
sadalmi viszonyok folytán elszegényedett kisiparos, 
földmivelő és munkás kenyerének, anyagi jobblété-
nek miként való megszerzésére, illetőleg pótlására 
vonatkozó kérdés ma már elméletileg körvonalozott 
új világrendszerré fejlődött, mely materialisztikus 
alapon, új, Isten nélkül való és a régi keresztény ala-
pok nélkül való társadalomba akarja belevezetni az 
emberiséget. 

Neki nem elég már a nagy keresztény elv : méltó 
a munkás a maga bérére (Luk. 10, 7.), pedig az egész-
ben csak ennek, a másik nagy elv, a keresztény fele-
baráti szeretet kapcsán való gyakorlati keresztülvite-
léről van szó : neki új világrend kell, új társadalom 
kell, magántulajdon nélkül, szegények és gazdagok 
nélkül, osztálykülönbségek nélkül — a régi emberekkel. 

Franciaországban kezdett először jelentkezni a 
szociális baj. A forradalomban kimondott jogegyen-
lőség folytán az azelőtt más helyzethez szokott jobbá-
gyok és iparosok mint szabad polgárok léptek az 
életbe. De a forradalom lezajlásával az előbbi társa-
dalmi kötelékek hirtelen fölbomlásából eredt követ-
kezmények rögtön mutatkozni kezdtek. 

A földbirtok örökölhetővé, föloszthatóvá lett. 
Csakhogy a gazdasági önálló fölszerelésekhez hiány-
zott a szükséges pénz, bekövetkezett tehát az eladó-
sodás, majd pedig a folytonos fölosztás annyira szét-
darabolta a földbirtokot, hogy sok család nem élhe-
tett meg osztályrészéből, önfentartása miatt kézimun-
kára, napszámra szorult; ennélfogva rosszabb lett a 
helyzete, mint a régi jobbágyság korában.2 

1 Müller : Theol. Morális. 1879. II. 305. 1. 
2 Sebesztha : Művelődéstörténet. 1890. 137. 1. 
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Ennek a megértése végett elég különben ma-
gunkra tekintenünk, az 1848-iki gazdasági átalakulás 
után, midőn a Széchenyi Istvántól hirdetett gazdago-
dási politika helyeit «előhb a szabadság!» elve győze-
delmeskedett. Szabadok lettünk, az igaz; a jobbágy-
ból polgár lett, önálló gazda lett, pénz és az önálló-
ságra való fölnevelés nélkül; tönkre is ment. Hová 
lett azóta a nemzet gerince, a régi magyar birtokos 
középosztály? Az sincs; embereink pedig futnak 
Amerikába. Ezt termette tehát a szabadság nemcsak 
Franciaországban, nemcsak másutt, hanem nálunk 
is. Mert örökké igaz marad az, hogy utópiákból nem 
lehet megélni, kivált ha még — a szabadság nevé-
ben — rászabadítják az emberre az összes rossz szen-
vedélyeit is. 

Ez volt a bajnak egyik tünete, a gazdasági prole-
társág előállása, melyet hozzá még vérig keserített az, 
hogy az ilyen helyzetekben mindig akadnak élelmes 
emberek, a kik ugyanakkor az ügyefogyottaknak a 
balsorsát a magok meggazdagodására használják ki. 
Mert megjegyzendő, hogy ugyanaz a forradalom egy-
úttal a vallási elvek tiszteletét is gúny tárgyává tette 
s teljesen megingatta az emberekben. Egyik rossz tehát 
támogatta a másikat. 

Egy más bajos tünet az ipar terén kezdett jelent-
kezni. 

A technika rohamos haladása, a tudomány vív-
mányai, a gépek tökélesbítését, az ipar soknemű ágaira 
való alkalmazását vonták maguk után, a megszapo-
rodott munkások pedig olcsóbb napszámot szolgál-
tattak hozzá, a minek folytán a gyáripar nagy lendü-
letet vett. Következéskép és természetesen a kéziipar 
cikkeinek az ára csökkent. Azonkívül a kimondott sza-
badság és az elfogadott Smith Ádám-féle szabad-
verseny elve folytán eltörülték az iparost védő céhe-
ket, a kézi iparosok száma a sok spekuláns vállalko-
zóval növekedett, mindez a munkadíjat nyomta le. 
Ue különben is a kézművesek nem voltak képesek 
többé az olcsóbb gyári készítményekkel versenyezni, 
az iparos tehát nem tarthatta el saját munkájából a 
családját s vagy gyárba szorult, vagy proletárrá lett. 

Elvesztette önállóságát, elvesztette kenyerét — de 
szabad volt. 

Hová fejlődött ez aztán idővel? A mai állapotokra. 
Apadt a középbirtokosok száma s két osztály kelet-
kezett : a nagy tőkével rendelkező vagyonos emberek 
s a kézimunkára utalt szegény napszámosok vagy 
kézművesek és munkások sora. 

A társadalmi egyensúly ilyetén megingása, lévén 
az éhes gyomor a legnagyobb forradalmár, az embe-
reket szembeállította egymással s a mihez nem sok 
kell, mozgásba hozta az emberek, a kisemberek szen-
vedélyeit, nevezetesen az irigységet s a gyűlölséget és 
az előbb csak hamu alatt lappangó parázs idővel nyilt 
társadalmi harccá fejlődött. 

Danielik János már ötven évvel ezelőtt írta : 
Európa a szociális és statusbajok által tetemes el-

gyengülésben s inyl ik . . . Itt, e téren van nagy hivatása 
a katholicizmusnak : a forradalmakat ő fogja az 
emberiségre megnyugtatólag lecsillapítani, a társadalmi 
anarchiát, a communismus túlkapásait és az emberi 
vágyaknak politikai s társadalmi utópiáit észszerüleg 
kielégíteni, elrendezni s gyógyítani ; szóval a status 
gyámsága alól fölszabadult katholikus egyház fogja 
azon panaceát nyújtani, mely az anyagi és szellemi 
embert kielégítendi... a szociális élet javítása által.1 

Ha így történhetett volna, ha t. i. a kenyérkérdés 
annak maradt volna, a mi volt eredetileg, kenyérkér-
désnek. De az élet forgataga nemcsak egy bajt hoz 
egyszerre fölszinre. A francia forradalmat nagy rész-
ben nemcsak az államot, hanem az egyházat, a val-
lást, a történeti hagyományt támadó ú. n. szabad-
irányú írók (Voltaire, Rousseau, Diderot) idézték föl. 
A szabadossá lett ész a politikai forradalmat aztán a 
tudomány terére is átvitte s ott is mindent fölforgatni, 
mint mondták, megújítani iparkodott. S mi lehetett 
volna más ez az újítás, mint a régi keresztény világ-
nézet helyébe mindenhová : a filozofiába, a természet-
tudományba, a történelembe belevinni az anyagelvisé-
get? Nincs mennyország, nincs pokol: az ember egész 
rendeltetése itt a földön végződik, célja tehát csak a 
földi javak élvezése lehet. Ezt a szózatot hirdette a 
sajtó, az irodalom. S az intelligenciától meghallotta 
ezt a proletárrá lett munkásosztály, a negyedik rend 
is és egészen helyes logikával magára, a saját helyze-
tére kezdte alkalmazni. 

A kormányok helyett, a kik a helyett, hogy törvé-
nyes intézkedésekkel igyekeztek volna a tőke és a 
munka közt kifejlődött aránytalanságot orvosolni, 
összetett kezekkel nézték a szemlátomást növő for-
rongást, mondom, a kormányok helyett a sohasem 
hiányzó népboldogitók vették kezükbe az ügyet s 
Saint Simon gróftól (f 1825) kezdve egymásután 
rendszert-rendszerre gondoltak ki. a tudománytól 
hirdetett földi paradicsom értelmében. így állott elő a 
szocializmus, a kommunizmus, az anarchizmus és a 
nihilizmus, mely, egyik erősebb eszközökkel, mint a 
másik, már nemcsak a proletárság bajait orvosolni, 
hanem az egész földet, az egész mai társadalmat új 
alapokra akarja fektetni. 

A szociális kérdésben tehát a politikai és a tech-
nikai átalakulások folytán természetszerűleg előállott 
bajokhoz a mesterségesen előidézettek kapcsolódnak; 
az ma már egészen más,mint a mi volt eredetileg: az 
most a vallásnak a vallástalansággal, a keresztény vi-
lágnézetnek az anyagelviséggel való harca, az állam, 
a társadalom, a gazdasági élet berendezése körül. 

Azéi't mondtam, hogy a szociális kérdés nagyon 
összetett és bonyolódott egy kérdés, a melynél ne 
tévesszen meg az, hogy jobbára csak a munkásságot 
látjuk mellette küzdeni, tehát mintha most is csak az 
volna, a mi eredetileg: csupán kenyérkérdés. Azok a 

1 Religio 1849. I. 1. sz. «In hoc signo vinces». 
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jobb sorsra érdemes emberek jobbára csak eszközök 
magasabb tényezők kezében, a kiket nem a szegény 
ember sorsa, hanem a század rossz szelleme mozgat. 
Nyilvánvaló jele ennek, hogy csodálatosan nem az ellen 
ontják panaszaikat, a mi a bajokat eredetileg fölidézte 
s megteremtette a mai proletárságot : a tőke és a fele-
baráti szeretetet nem ismerő emberek ellen, hanem a 
kath. egyház ellen, mely eddig ugyan nem tett egyebet, 
mint hogy védte és ápolta a szegényeket. 

A sok rendszer közül, mely a mai társadalmi ba-
jok megszüntetésén dolgozik, fejtegetéseinkben csak 
kettőre terjeszkedünk ki : a keresztény szocialistákra1 

és a szociáldemokráciára, melynek megalapítója 
Marx Károly (1818—83), kivált Das Kapital című mű-
vében.2 

Az ilyen elméleti fejtegetésekkel hozzá kívánunk 
járulni a fontos kérdés higgadt megbeszéléséhez. 

Irodalom. Gyakorlati Paedagogia. Módszeres havi folyóirat, 
Szerkeszti Madzsar Gusztáv áll. főgimn. igazgató. Szeged, 
1905. Előfizetési ára 10 kor.3 

Az előttünk fekvő mult évi szeptemberi füzettel a 
«Gyakorlati Paedagogia» a II. évfolyamába lépett. Hasznos 
célt szolgáló s e tekintetben valóban hézagot pótló tan-
ügyi folyóirat. Pótolni kívánja azt, a mit tanárjelöltjeink 
az egyetemen nem kapnak : a módszeres gyakorlati ok-
tatást. Ez az egyetemi tanrendben nem foglal helyet. 
Ugyanis, leszámítva azokat a jelölteket, a kik a gyakorló 
gimnáziumban megfordulnak, jövendő tanárainkat tudó-
soknak képezik, de nem tanítják tanítani. Egy rövidebb, 
nehezen megemészthető elmélet Pauer lélektanából és 
logikájából s egy hosszabb, de eddig nem körvonalozott 
ismeret a paedagogiából az egész készség, a mit a tanár-
jelölt oklevelével kap útravalóul tanári pályájára. Saját 
szaktanárainak útmutatása és biráló ellenőrzése mellett 
mintaelőadást nem látott s szemeik előtt arra nem ké-
szült, de meg sem próbálkozott előttük a tanítással az 
arra alkalmas középiskolában. (Legújabban ezen a 
hiányon egyes tanárjelölteknek a gimnáziumokba próba-
tanításra való küldésével igyekeznek segíteni.) 

E tekintetben határozott előnyben vannak a polgári 
iskolai tanárjelöltek a budai paedagogiumban ; mert 
még az egyetemen inkább a tudományos búvárkodásba 
vezetik be a tanárjelölteket, afféle specialistákat képez-
nek belőlük és küldik azután tanárnak a középiskolába 
(s mégis mindenki azon töri a fejét, hogy honnét a túl-
terhelés és egyik-másik esetben honnét van az elég 
gyarló eredmény a gimnáziumokban ?) ; addig a polgári 

1 A keresztény álláspontot elvileg kifejtette XIII. Leo pápa, 
különösen a szocializmusról (1878-ban) és a munkások hely-
zetéről (1891-ben) kiadott körleveleiben. Lásd Prohászka : 
XIII. Leo pápának beszédei és levelei. 1891. 38. és 369. 1. 

2 Tárgyalja Cathrein : Moralphilosophie című művében. 
II. 125. 1. Ezt a klasszikus könyvet, melyet a Csanádi növendék-
papság magyarra lefordított (1901-ben), a modern társadalmi 
kérdések iránt való alapos tájékozódás céljából nem tudjuk 
eléggé ajánlani. 

3 Főkérdés benne : Lehet-e a vallástól függetlenített er-
kölcstant tanítani az iskolában ? 

iskolai tanárjelölteket valóban a tanításra képezik, a 
mennyiben nemcsak hogy szorosan a tanítandó tár-
gyaikba vezetik be őket, hanem a tanítási próbákkal, 
melyeket a jelöltek a szaktanár és az auditorium jelen-
létében a polgári iskolai tanulókon végeznek, tényleg a 
módszeres (s ez az igazi !) tanításba belegyakorolják. 
Valóságos élvezet volt ezeket a próbákat Kiss Áron dr. 
vezetése alatt végigcsinálni. Tanuja vagyok annak, hogy 
azok a jelöltek aztán tudhatnak is tanítani. 

Mondom, ezt a hiányt kívánja pótolni Madzsar 
folyóirata a középiskolai tanárok között, már t. i. a 
mennyiben azt papiroson — közvetetten szemlélés és 
tényleg végzett gyakorlat nélkül — eszközölni lehet. Az 
általános módszertani kérdéseken kívül hoz egy-egy 
leckeórára szóló s módszeresen kidolgozott előadást a 
II. osztályú magyarból, az V. osztályú latinból stb. Ez 
tehát mind helyén való dolog volna. 

A mi azonban az én figyelmemet különösen fel-
költötte, az mindjárt az első cikkelye: Leszner ethikai 
széljegyzetei a középiskolai tantárgyakhoz. Nem egyéb 
ez, mint arra vonatkozó útmutatás, miként kell az egyes 
középiskolai tárgyakat az ú. n. észmorál terjesztésére 
fölhasználni. Jellemző egy cikk nagyon, rávall a mai 
tanárképzésünk szellemére, mely nem annyira jó taná-
rokat, mint inkább új világnézeteket kíván a kathedrára. 
Lesznernek is ez az óhaja, új, csupán a belátástól függő 
erkölcstant akar bevinni az iskolába s midőn ennek a 
szükségét vitatja, tulajdonkép kettőről tesz tanúságot : 
először arról, hogy a való, a tényleges embert nem 
ismeri s hogy még a tanítványait, mint embereket, sem 
figyelte meg kellőképen, mert különben nem állítana a 
valósággal homlokegyenest ellenkező dolgokat ; másod-
szor, hogy megfeledkezett arról az igen okos elvről, 
melyet felsőbb leányiskoláink VI. osztályában is (Erdődi— 
Guzsvenitz : Lélektan. 1905. 53. 1. az Ítéletnél) oly nyo-
mósán szoktunk hangsúlyozni, hogy sohase beszéljünk 
arról, a mihez nem értünk. 

A «haladott világnézetünknek megfelelő erkölcsi 
elvek» terjesztését óhajtván az iskolában, ezt mondja : 
«Európa vezető kulturállamaiban odairányuló mozgal-
mat tapasztalhatunk mindinkább, hogy az iskolák a 
vallástan mellé vagy helyébe erkölcstant tegyenek tan-
tárgyul mindenképen, hogy a tanítást a neveléssel inten-
zivebben összekapcsolják s egyszersmind a modern er-
kölcsi fölfogást terjesszék». 

Lesznernek tetszik tehát a hittan kiküszöbölése az 
iskolából s a modern erkölcsi fölfogás terjesztése. Ezt 
meg is indokolja a következőképen : «Szükséges az, mert 
az eddig divott erkölcsi nevelés nem mutatott föl olyan 
eredményt, mint a milyen kívánatos». Hogy milyen 
volna ez a kívánatos eredmény, nem mondja meg, hanem 
folytatja : «Nem is volt képes rá, hisz nem belátásunkra, 
fejlett értelmünkre támaszkodott, hanem egy túlvilági, 
mindenható lény követeléseire, jutalmazó és büntető 
hatalmára». 

E szerint a mi belátásunk erősebb alapja az ön-
megtagadás gyakorlásának, a kisértő csábítások, vágyak 
ellen való ellenállásnak, szóval az erénynek, mint az 
Isten előttünk szent akarata. De vájjon megligyelte-e ez 
a tanár úr valaha a szenvedélyekkel küzdő akarat inga-
tag erejét? Vájjon ismeri-e egyáltalán a lelki élet küz-
delmeit, ismeri-e a gyarló embert? Úgy látom, hogy 
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nem ; meri a ki igy beszél, az még nem élhetett lelki 
életet, az a telki harcot és emberi eséseink pszicholó-
giáját nem ismeri igazán. 

De nem ismeri a vallástant sem. Folytatólag 
ugyanis ezeket mondja : «De hogyan is lehetne kielégítő 
az az (nevelési) eredmény, mikor a mindenható lény 
imával, vezekléssel könnyen kiengesztelhető, ennek 
következtében pedig követelései, parancsai súlyban, kö-
telező erőben kell, hogy veszítsenek? S hogyne volna 
hiányos az az eredmény, mikor az igazhitű s min-
denki az - már felekezetéhez való hozzátartozásánál 
fogva igényt támaszthat Istenének pártfogására s e párt-
fogás arra is jó, hogy rovására vétkezzék?» 

Tehát a keresztény vallástan, Leszner szerint, ilyen 
bárgyuságokat tanít a mindenható lényről ; de sőt 
többet, hogy arra vezeti az embert e tanítás, hogy fele-
kezetének címén Isten pártfogására számítván, ennek 
rovására vétkezzék ! Vagyis, hogy a keresztény vallástan 
egyenesen erkölcstelenségre tanít! Leszner uram, úgy-e 
ön nem keresztény? Mivel a keresztény anyának a gyer-
meke istentelenné lehet ugyan, de ilyen oktondiságokat 
leírni — egyenesen a saját érdekében — pirulna. 

S mégis, mint a ki nagyon bölcsen beszélt, ilyen 
következtetést von ezen állításaiból : «A mit tehát a 
vallástanról tartottak (már t. i. nem az olyanféléről, 
mint a minőt az imént ismertetett) s manap is még túl-
sokan tartanak, hogy egyedül hivatott az erkölcsi neve-
lésre, azt van okunk tagadni». 

így állván szerinte a vallástan dolga : mindezért — 
úgymond a többi között folytatólag de sok másért is 
szükséges, hogy az eddiginél másként rendezzük az 
erkölcsi nevelést. Vájjon hogyan? «Miután — folytatja-
a jó erkölcsnek legbiztosabb alapja a helyes belátás és 
az itéletképesség, azért kell, hogy a tanuló fiatalság ész-
beli fejlesztésével kapcsoljuk össze az erkölcsi elvek 
megismertetését . . . Belátásunk deríti ki a jó erkölcs 
szükséges és hasznos vol tá t . . . A jó erkölcs pedig magá-
ban foglalja jutalmát, a rossz erkölcs önmaga által bűn-
hődik.» 

Tehát belátás és ismét belátás, ez legyen az alap, 
és hogy meglesz a jó erkölcs, mely magában foglalja 
jutalmát. Ez először is rosszul veszi ki magát azon 
tanári testület egyik tagjától, mely éveken át — a 
Tanári Közlöny a tanú rá — egyébbel sem foglalkozik, 
mint fizetésemeléssel. Másodszor, ha egyik-másik V. osz-
tálybeli tanulója úgy a régi klasszikus ama mondására 
figyelmeztetné az emberről : video meliora proboque, 
détériora sequor; vájjon mit felelne neki rá? Vájjon 
továbbá a kasszabetörőknél, vagy pl. azoknál a szívtelen 
embereknél, a kik a lelkiismeretlen tőkegyűjtéssel meg-
teremtették a mai proletárságot, a belátás hiányát kon-
statálná ? Ezt nehéz volna valakivel elhitetni ; mivel 
mindezeknek, valamint egyáltalán az erkölcsi rend ellen 
vétő embereknek nem kell hiányoznia a belátásnak, 
hanem hiányzik más : az erkölcsi alap, az erős akarat, 
azokkal a bizonyos fensőbb motívumokkal, a melyek 
előtt nemcsak az ész, hanem a rosszrahajló akarat is 
meghajol s a melyeket abból a bizonyos megszólt vallás-
tanból lehet megtudni. 

A ki az észre építi az erkölcsöt, az homokra épít ; 
az ész a saját alkotta törvénye alól könnyen dispenzálja 
az ingatag, az önmagának oly könnyen megbocsátó 

embert, a mint azt Leszner, ha tud észlelni, a minden-
napi tapasztalásból megtanulhatja. Azért kár az ilyen 
értekezésekkel rontani azt a jónak Ígérkező folyóiratot. 

* 

A Századok decemberi füzetében fejeződött be a 
Karácsonyi János és Dedek Crescens között felmerült 
érdekes eszmecsere a szent István korára vonatkozó 
kútfők magyarázatát illetőleg. 

Ezt az alkalmat arra használom föl, hogy a liozzá-
értő férfiaink figyelmét elsősorban magyar katholikus 
egyházunk múltjára fölhívjam és pedig azzal a szerény 
kívánsággal kapcsolatban, hogy az ez irányú kutatásaik, 
tanulmányaik eredményeit, rövidebb cikkekben és a 
nagy közönségre nézve élvezhető módon, itt, a nagy idő-
ket látott «Religio» hasábjain is közölni szíveskedjenek. 

Katholikusaink, mint magyarok, épen azért, mert 
arra eddig irodalmilag kellő súlyt nem fektettünk, de 
még a theologiai iskoláinkban sem, kevéssé ismerik 
magukat, multjukat, azt a tanulságos multat, melynél 
hatalmasabb eszközt katholikus öntudatunk emelésére 
én nem ismerek. 

Mit hittek, mit tettek, hogyan éltek a mi katho-
likus őseink ; milyenek voltak egyes katholikus intéz-
ményeink, hogyan alakult a katholikus fegyelem 
ebben vagy abban a korszakban ; milyen befolyással 
volt nálunk az állam és az egyház benső összekötte-
tése az utóbbinak életére ; a pápák s különösen az 
egyes pápák befolyása hazánkra, egyes katholikus nagy 
férfiaink élete ? — s száz más ilyen részletes kérdés 
nyomozva és a nagy közönségnek híven elbeszélve, fölötte 
nagy szellemi élvezetet s egyúttal okulást nyújt. 

Milyen kincs rejlik kiaknázatlanul pl. a XVI. századi 
kódexeinkben, Pázmány müveiben stb. a dogmatikára 
nézve ; vagy pl. a zsinati gyűjteményeinkben a magyar 
egyházjogra, az egyházi fegyelemre s egyes történeti 
korszakaink hitéletének a megismerésére nézve ! Hát ha 
még a nagy okmánygyüjteményeinket nézzük ! 

Szakmunkákban földolgozva kevesen ismerik meg 
ezeket, a nagy közönségnek szánt folyóiratban ellenben 
közkinccsé válnak. A szakmunka mellett tehát ezt a 
célt is lehetne hasznosan szolgálni. 

Miután pedig a Religio föladata lesz, mint bevezető 
soraimban kifejtettem, népszerűsíteni az elméleti hittani 
ismereteket, a katholikus ügynek tevékeny barátait, íróit, 
tisztelettel kérem, támogassanak ebbeli jóakaratú törek-
véseimben. Hadd legyen már egyszer élet közöttünk 
olyan, a minő számbeli és értelmi súlyunknál fogva 
megillet. 

Másznyik Endre dr. : «Jézus gyermekkora» 
cimen hosszú cikket írt a «Budapesti Hírlap» karácsonyi 
számába. Több hozzászólás után mi is megemlékezünk 
róla. Erről a gyermekkorról nagyon kevés, egy-két sor 
olvasható csak az evangéliumokban, de Másznyik egé-
szen Renanra emlékeztető részletességgel leírja a régi 
Názáretet, benne Józsefék házát, családi életüket, Jézus 
iskoláztatását s egyebeket, szépen rajzoló fantáziával. 
Az egésznek csupán képzeleti értéke van, történeti értéke 
nincsen, de vannak részletei, melyek az olvasóra törté-
neti benyomást gyakorolhatnak. Ilyen a Mária gyerme-
keiről szóló részlet. 
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«Mária — így írt Másznyik a többi között — az 
édes jó anyák mintaképe vala. Egy élete volt s azt is 
gyermekei boldogságáért áldozta. Körülbelül hét gyer-
meke közül a legidősebb az elsőszülött Jézus volt. Gyü-
gyögő korától fogva, becsületes s munkás szegénységben 
és istenes jámbor életben nőtt föl.» 

A Mária gyermekeiről szóló vitás kérdést, mely, mint 
ismeretes, az evangéliumokkal s ennek folytán a katho-
likus egyház tanával ellenkezik, a 80-as években, az erre 
járó Verescsagin orosz festő képeinek kiállítása alkalmá-
val bőven megbeszélte a magyar katholikus sajtó. A tény-
állást, a mennyiben t. i. az evangéliumokra támaszkodik, 
Másznyik is, mint protestáns theologus, jól ismerhetné, 
ha nem akarna Jézusról evangéliumok nélkül írni tör-
ténetet. 

A kérdés ugyanis történetileg így áll. Az evangé-
liumok «Mária gyermekei»-ről egy szót sem említenek, 
ez a kifejezés nem fordul elő bennük. Mindenesetre ez 
egymagában is sokatmondó körülmény. Alkalmi iratok 
levén s nem Jézus életének és tanításának rendszeres 
összefoglalása, Máriáról is csak alkalmilag említenek 
egyet-mást. Összevetve ezeket a helyeket, megtudjuk, 
hogy Mária el volt jegyezve Józsefnek s «mielőtt egybe-
kelének, úgy találtaték, hogy méhében fogant a Szent-
lélektől». (Máté 1, 18.) Azért, a mint rendesen kellene, 
Jézus nem is neveztetik «József fiának», hanem azt 
mondja az írás : Jézus (megkereszteltetésekor) mintegy 
harminc esztendős kezde lenni, íia lévén, a mint vélik 
vala, Józsefnek. (Luk. 3, 23.) Folyton csak anyjáról be-
szélnek az iratok, így : (tizenkét esztendős korában a 
jeruzsálemi ünnepekről) «leméne velők és jőve Názáretbe 
és engedelmes vala nekik. Anyja pedig ez igéket mind 
szivében tartja vala». (Luk. 2, 51.) Józsefet sohasem 
találjuk, nyilvános működése alatt, Jézus mellett. Midőn 
pedig keresztrefeszíttetik, anyját Jánosnak, kedvelt tanít-
ványának, ajánlja gondjába : «És azon órától a tanít-
vány őt (t. i. Máriát) magához vevé». (János 19, 27.) 
A kinek hét gyermeke van, vájjon azt egy idegen ember-
nek, a tanítványnak kell-e ajánlani gondjába? 

Ugyanazokból az evangéliumokból azonban meg-
tudjuk azt is, hogy Jézusnak anyai ágon unokatestvérei 
voltak, Kleofásnak és Máriának, Jézus anyja hasonló 
nevű nővérének (vagy unokanővérének) a gyermekei és 
mivel azokat az evangélium egy-két helyen, minden 
nyelv szokása szerint (atyafi-testvér) Jézus testvéreinek, 
húgainak nevezi, Renan és nyomában most Másznyik 
Jézus «ezen» testvéreiről Mária gyermekeire s ebből 
Mária családjára következtet. 

így a többi között Márk (6, 3.) ezt írja a tanító 
Jézus felett csodálkozó zsidókról : «Nemde azon ács ez, 
Mária fia, Jakab és József, Júdás és Simon testvére? 
Nemde itt nálunk vannak húgai is? És megbotránkozá-
nak benne». Mi ennek a «körülbelül» hét gyermeknek 
a genealógiája? 

Az evangéliumok maguk egész világosan eligazítanak 
származásuk iránt. Jánosnál (19, 25.) olvassuk, hogy 
Jézus keresztje alatt a többi asszonyok között állott 
«az ő anyja és anyjának nővére, Mária, Kleofás felesége». 
Itt a kiindulópont, melyből fölkereshetjük a «testvéreket». 

Ugyanis Máté (27, 56.) ugyanezt a Máriát Jakab és 
József anyjának nevezi. Jakabot Márk (15, 40) «a kiseb-
biknek», Pál pedig (Gai. 1, 19.) apostolnak s az «Úr test-

vérének» mondja. S csakugyan az apostolok névsorában 
(Máté 10, 3.) ott találjuk Jakabot, a kisebbiket, Alfeus 
(vagy Kleofás) fiát. 

Ennek a Jakab apostolnak testvére ismét Júdás 
apostol volt, mint az a maga levele elején említi és test-
vére volt József (Márk 15, 40.) ; Hegesippus történetírótól 
megtudjuk (Euseb. Hist. eccl. III. 10.), hogy Kleofásnak 
Simon nevű fia is volt, a későbbi jeruzsálemi püspök. 

íme a Márknál (6,3.) s egyebütt említett «testvérek» 
szülei : Kleofás (tájszólás szerint Alfeus) és Mária, Jézus 
anyjának a nővére vagy unokanővére, tehát a testvérek 
csupán Jézus unokatestvérei voltak. (V. ö. Bisping Erklär, 
d. Évang. nach Matth.) 

A «testvér» szónak ilyen tágabb használata, unoka-
testvér helyett, a nyelvhasználat szellemével jár a héber 
nyelvben — melynek a vérrokonsági fokozatokra nincs 
is külön szava csak úgy, mint a magyarban, s mint 
minden más nyelvben. Nem mindig vérszerint való test-
vérünk az, kit testvérnek nevezünk. A Szentírásban is 
négyféle a használata. Freppel szerint (Beleuchtung der 
Renan'schen Schrift, 154. 1.) az újszövetségben a testvér 
szó 360-szor fordul elő és jelenti : ugyanazon atyának a 
fiait, ugyanazon rokonsághoz tartozókat, egy ugyanazon 
ország fiait és végre egy ugyanazon hitű vagy érzelmű 
embereket. 

Esetünkre vonatkozólag a racionalista Gesenius 
(Lexikon hebr. 1847.) is kiemeli, hogy a zsidó nyelv-
szokás a «testvér» szónak igen tág értelmet tulajdonít; 
a szintén racionalista Schleusner (Lexikon über das 
neue Test., 1.44.1.) meg egyenesen azt írja, hogy «mind-
azokat a helyeket, a hol Jézus testvéreiről van szó, közeli 
rokonokra kell vonatkoztatni». 

Innen magyarázandó az a jelenség is, hogy a keresz-
tény ó-kor Jézusnak hozzátartozóit: szűz anyját, a kit 
mindenkor szűznek nevez, továbbá nevelőatyját Józsefet, 
anyjának szüleit : Joakimot és Annát mindig kiváló tisz-
teletben részesítette ; de Jézus testvéreiről, vagy azok tisz-
teletéről semmit sem tud. (L. bővebben : Tomcsányi 
Nagy-Asszonyunk tisztelete [Verescsagin ellen], «Religio» 
1885. II. 393. 1. Müvemet: A ker. vallás apológiáját 1895. 
509. 1.) 

Másznyik szép költői leírásának Mária többtagú 
családjáról tehát semmi történeti alapja nincs. 

Egyházirodalmi középpont. 
Most, hogy a régi Religio megújhodva új pálya-

futásnak indul, egy jámbor óhajomnak, mely régen él 
lelkemben, szeretnék szószólója lenni. 

A régibb időkhöz fordulok példáért, hogy kimagya-
rázzam, miben is álljon ez az én jámbor óhajom. 

A hatalmasan föllendülő nemzeti irodalmunkra a 
mult század elején két egyéniségnek nagy, igen nagy 
befolyása volt : Kazinczy Ferencnek és Kisfaludy Károly-
nak. Amaz, buzdítva, lelkesítve, tollforgatóvá tett úgy-
szólván minden épkézlábú embert ; emez meg Aurórájá-
val irodalmi középpontot teremtett Pesten. A mi után 
sóhajtozott tehát Bessenyei jámbor szándékával; a mire 
törekedett, de el nem érte, Kármán Urániájával, az végre 
sikerült Kisfaludynak. Fiatal írói gárda, az Auróra-kör, 
Told)', Vörösmarty, Bajza, Kölcsey, Czuczor stb. csopor-
tosult köréje s a minek hiányát csak nemrég még 
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(1817-ben) fölpanaszolta volt Kölcsey a Berzsenyiről 
szóló híres bírálatában : e körrel megszületett a nevére 
méltó s valóban nemzeti tartalmú magyar irodalom. 

Ilyen jelentősége lehet s tényleg ilyen jelentősége 
volt a szépirodalmi folyóiratnak, az Aurórának. 

Mi is volt az az Auróra? Egy úgynevezett zseb-
könyv, egy évről-évre megjelenő kötet s az első ilyen 
Auróra 1821. nov. 22-én jelent meg a következő évre. 
így történt az aztán tíz éven át. Verset, novellát, szín-
müvet írt bele maga a szerkesztő, a magyar vígjáték 
atyja, Kisfaludy Károly, sőt még saját rajzaival is díszí-
tette. írtak bele a kor legjelesebb írói s csakhamar oly 
tekintélye lett, hogy a fiatalabb íróknak a legnagyobb 
vágyuk az vo1' ha ott jelenhetett meg egy-egy dolgo-
zatuk; annyi volt ez, mint az írói tisztes gárda tagjává 
fölavattatni. 

Ide, erre az írói körre, mutat rá irodalomtörténetünk, 
midőn nemzeti költészetünk csakhamar bekövetkezett 
aranykorának a forrásait kutatja. 

Ennek az Aurórának a kapcsán említésre méltó 
továbbá, a mit Gyulai Pál, a kör egyik tagjának, és pedig 
a legnagyobbiknak, Vörösmartynak, életrajzában mond : 
«Megható jelenet — úgymond — hogy mily nevezetes 
Szerepet játszott a magyar katholikus alsóbb papság 
nemzeti irodalmunk újjászületése korszakában, sokkal 
nevezetesebbet, mint a protestáns . . . Faluditól Czu-
czorig hány nevezetes író állott elő a lelkes phalanxból ; 
e mellett mindenütt ott találjuk őket, hol az irodalom 
ügye forog kérdésben. Berzsenyi versei kiadására (pedig 
lutheránus volt) néhány katholikus papnövendék gyűjt 
segélyt, Kazinczyt (a szintén protestánst) örömriadással 
fogadja Pannonhalma, Kisfaludy Károly Aurórájának 
legbuzgóbb terjesztői leginkább fiatal katholikus papok-
ból telnek ki». (5. kiad. 28. 1.) 

Ez a jelenet, valamint egyáltalán az Aurórának 
hatása a megújuló irodalmunkra igen tanulságos. Ehhez 
fordulok én tehát példáért, hogy kimagyarázzam, mu-
tatis mutandis, miben is álljon az én mostani jámbor 
óhajom. 

Nemzeti irodalmunk, minH êl látjuk, már a 
saját lábán jár, már nagykorú. . „ van annak egy ága : 
a tudományos katholikus magyar irodalom, mely még 
mindig kívánni valót hagy hátra. Erői, és pedig jó erői, 
mintha nem volnának egyesítve, hanem szétszórva, vagy 
épen mintha vesztegelnének. Pedig mennyi mibennünk 
az ész, erő és akarat ! Mindezt egyesítve, a XX. század 
eszközeivel, nagyot és nemeset alkothatnánk. Nagy iro-
dalmi társulatunk, a Szent-István-Társulat, ugyan hatal-
mas lendületet vett, az igaz ; de annak megvan a maga 
föladata s én másra gondolok. Arra a szorosan vett 
tudományos katholikus magyar irodalomra gondolok én, 
mely a modern tudomány fegyvereit használja a katho-
likus hit igazságainak értelmezésére és megvédésére. Nem 
társulati egyesülést értek, hanem az Auróra-féle egye-
sülést : a katholikus tollforgatók, a katholikus szakértők 
között. Azok között, a kik az országban szétszórva, ha 
.talán nem is épen személyesen találkoznak, hanem 
találkoznak egy lapnak a hasábjain, találkoznak tudá-
suk javával s a közönség elé bocsátott szakszerű cik-
keikkel. 

Egységben van az erő, annyi bizonyos. Ezt az egy-
séget erővel, parancsszóval összehozni nem lehet ; de 

össze lehet hozni szellemmel, példával és a lap jóságá-
val. Próbáljuk meg tehát, hát lia sikerül végre! 

Ennek a jámbor óhajomnak akartam én szószólója 
lenni ebben a most újonnan meginduló «Religio»-ban. 

Gyulai megírta, mi volt a szerepe a magyar katho-
likus papságnak irodalmunk újjászületése korszakában 
s kik voltak akkor a legbuzgóbb terjesztői a főorganum-
nak, az Aurórának. Az idők ismétlődhetnek. Hátha 
ugyanez a jelenet is ismétlődhetik s meghozza a tudo-
mányos katholikus magyar irodalmunk újjászületését? 
Minden az Isten kezében van, úgy az emberek szivei, 
valamint a forgandó idők viszontagságai. 

Akkor, egy évszázad előtt, az a buzgólkodás szük-
séges volt a nemzeti érdekben ; hátha talán most is nem 
kevésbbé szükséges volna a katholikus érdekben? Hát 
ha, hát lia ! . . . Vannak ám sokan, a kik most is éreznek 
és gondolkoznak s a kik megértik az idő intő szavát. 
Én részemről ezentúl a legjobb erőimet annak a munká-
nak szentelem, mely ennek az óhajnak a teljesülhetése 
felé vezet. 

Végül, egy önmagát fönntartó lapról lévén szó, föl-
említem Gyulai érdekes könyvéből azt a részletet, mely 
az akkori viszonyokra jellemző, de a «Religio» elterjesz-
tésére is tanulságos lehet. «A magyar irodalom — 
mondja Gyulai a mult század elejéről — nem igen 
jövedelmezett. Maga Kisfaludy Károly, a legtermékenyebb 
és legnépszerűbb író is keveset kapott az irodalomból. 
Nem annyira könyvárúsoknál kelt a könyv, mint inkább 
magán, úgyszólva házi úton. Az író tíz-húsz példányt 
küldött eladás végett a vidéki írókhoz, barátjaihoz vagy 
irodalmi buzgóságukról ismeretes papokhoz s megyei 
tisztviselőkhöz. E vidéki bizományosok édesgették, erő-
szakolták az irodalomhoz a közönséget, mely lassanként 
növekedett.» (80. 1.) 

A becsületes munka talán ma is talál ilyen lelkes 
terjesztőkre. 

í m e , az e l s ő s z á m a az új R e l i g i ó n a k ! Programmja 
az olvasó közönség előtt áll, valamint a programm szerint 
megírt cikkeknek egész sorozata, magának a szerkesztőnek 
a tollából ; egyrészt a közönség, másrészt az Írótársak tájékoz-
tatására, hogy hogyan értelmezi az új szerkesztő a programm-
ját. Ehhez képest annak az anyagi, ezeknek meg a szellemi 
támogatását kérem, hogy legyen méltó tudományos folyó-
irata a magyar katholicizmusnak, mely üzletet nem ismer, 
hanem a szent ügy önzetlen, odaadó szolgálatát. Sokan vagyunk, 
ha erősen tudunk akarni, meg is lesz. Anyagi támogatás alatt 
csak előfizetést értek ; a szellemi támogatók alatt pedig — leg-
alább ez idő szerint — azokat, a kik ambícióból dolgoznak. 
Isten velünk ! 
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gosító malasztról. — Van-e az egyháznak hivatása ? — 
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A nevelés csődje. — A szociális kérdés. I. — Irodalom. 
Madzsar : Gyakorlati Paedagogia. — A Századok egyik 
cikkéhez. — Másznyik : Jézus gyermekkora. — Egyház-
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Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 
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F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

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

SZERKESZTŐSÉG É S KIADÓHIVATAL 

Budapest, IV. ker., Egyetem-utca 5. 

Huszadik Század. 
A Huszadik Század folyóirat és pedig a Társa-

dalomtudományi Társaság havi folyóirata, szerkeszti 
Somló Bódog ; magának a társaságnak elnöke Andrássy 
Gyula gróf, alelnöke pedig Pikier Gyula, az ismert 
egyetemi tanár. 

Pikier és Somló, irataik után Ítélve, egy gondola-
ton járnak, a kereszténységet kizáró, a materializmus-
ból kinőtt szociáldemokrata elméleteknek, a mai pol-
gári társadalmat fölváltandó ú. n. munkástársadalom-
nak az álmodozói, annak a jövő társadalomnak, 
amelyben szerintük az emberek között teljes egyenlőség 
leszen. «Létrehozni a társadalmi élet oly rendjét és 
szerkezetét, mely a termelési eszközök államosításával 
kiküszöböl minden improduktiv munkát (melyik az?) 
s munkanélküli jövedelmet, átgyúrni az államot a 
kevés gazdag hatalmi eszközéből egy bölcsen vezetett 
(itt a földön lesz ez? s ez a most létező ember fogja 
ezt eszközölni ?) mesterséges kiválasztás (?) főszervévé 
a népösszeség érdekében, a hatalmi államból munka-
államot csinálni: ime azok az új célok, melyeket az 
élet megváltozott anyagi rendje és szerkezete az embe-
rek elméiben létrehoz a modern demokráciákban.» 
(Febr. sz. 111. 1.) Igen: az emberek elméiben létre 
lehet ezt hozni, de az életben, a természetöknél fogva 
egyenlőtlen emberek között nem, a kereszténység ki-
zárásával pedig meg sem lehet közelíteni. 

Pikier és Somló ennek a jövő államnak az álmo-
dozói, de Andrássy Gyula grófot nem értem ennek a 
társaságnak az élén. A triászba, Küzdelmei cimű műve 
után Ítélve,Vámbéri Ármin illenék, mint a k i szörnyen 
haragszik a mai társadalomra, mivel őt, a szellemes 
zsidó fiút, csak az egyetemi kathedrára emelte s egye-
bet belőle nem csinált. De Andrássy Gyula gróf? 
A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos 
szabadságának okai cimen nemrég megjelent nagy 
munkája ugyan kirívóan katholikusellenes, de még 
sem materialisztikus, nem olyan, mint a Huszadik 
Században földicsért Szabó Ervinnek a műve Marxról, 
mely «a magyar materialista történetírás első feje-
zeteit foglalja magában». 

Andrássy vagyonilag, továbbá társadalmi állásá-
ban és történeti fölfogásában a magyar tradíciókat 

képviseli, mint azt a mostani szereplése is mutatja. 
Egész világnézete ellenkezője az ú. n. proletárság 
gondolkozásának s mégis egy ilyen társaságnak az 
élén áll? Különös eljárás mindenesetre a társaság 
részéről, mely ilyen arisztokrata névben keres magá-
nek díszt s nem egyéb, mint az észrevevés hiánya a 
gróf részéről, midőn az ilyen szellemű demokratáktól 
használtatja föl magát. 

A mennyire ugyanis irataiból ismerem, izlése sok-
kal finomabb, erkölcsi fölfogása sokkal tisztultabb, 
semhogy kedvét lelhetné egy oly társaságban, mely-
nek hivatalos folyóirata eszményképnek magasztal 
föl pl. egy utcai személyt, egy közönséges perditát, a ki-
nek története «telve bűnnel, nyomorral és betegség-
gel», mint a febr. számban (161 1.) olvassuk. Vagy pe-
dig az életben csakugyan nem volna logika? 

Ennek a Huszadik Századnak a februári száma 
fekszik előttem, áttanulmányoztam ; de tehettem volna 
ezt akármelyik számával is, egyre megy, mindenütt s 
mindenikben ugyanazok a gondolatok és törekvések. 
Egyrészt minden fennállónak, legyen az akár jó, akár, 
mint a hogy emberi dolgoknál szokott lenni, fogyaté-
kos, mindennek a sárga földig való szidalmazása ; 
másrészt a rombolásnak, a forradalmi hangulatnak 
folytonos szitása az állami, a társadalmi, az ethikai, a 
logikai téren, a jövő, a mindent kiegyenlítő (oh álmok 
álmodói!) munkásál lam érdekében. Hízelgés, tömjé-
nezés az alsóbb, ú. n. munkásosztálynak, az mind jó, 
az ethikus, az tisztán elnyomott ; ellenben megszólása 
mindennek és mindenkinek, a ki azon fölül van, mi-
vel az mind henye, erkölcstelen, zsarnok. 

Olvasva ezt a folyóiratot, az embereket a pozi-
tivista uraknál nem kevésbbé szerető, de a valóságokat 
náluk jobban mérlegelő s gondolkozó férfiú a szín-
tiszta materializmus világában találja magát, oly vi-
lágban, a melyben a kereszténység utolsó nyoma is 
kiszáradt. Sivár, vigasztalatlan, alacsony egy világ, 
mely a termelésnél egyebet nem ismer. Az ész itt, ide 
állítva, okok után többé nem kutat, csak a jelenségek 
közt mozog; mert «az ember a jelenségeket előidéző 
okokat nem, hanem csupán a jelenségek külső nyil-
vánulásait és az ebben mutatkozó szabályszerűsé-
geket ismerheti meg s rájön, hogy az összes társa-
dalmi és természeti jelenségeket megváltozhatatlan 
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természeti törvények alatt állóknak kell tekin-
teni». (134. 1.) 

Az állatember, tehát a pozitivisták embere, vagyis 
mimagunk a saját közvetetlen öntudatunk elle-
nére — szabadság, szabad elhatározás nélkül moz-
gunk itt, a folyóirat elméletei közt s a pozitivisták a 
megváltozhatatlan természettörvények hatása alatt 
rombolják itt, szemeink előtt a mai társadalmai, tú-
lozzák egyenlőtlenségeit, melyeket embertől elválasz-
tani nem lehet, sejtetve, hogy talán még sem olyan 
egészen változhatatlanok azok a természeti törvények, 
miután hatásuk alatt alakult a mai — általok gyű-
lölt — polgári társadalom is. Nálunk ugyanis 1848-ban, 
épen úgy, mint a francia forradalomban, valami nagy-
szerűnek tartották a «polgártárs» nevet ; de hogy 
ez most már semmi, hanem hogy a proletár az 
igazi név. 

Olvasva e folyóiratot, igazi logikai szecessionista 
világban mozgunk ; ugyanazok a természetellenes vo-
nások, elhajlások, árnyékolások, mint a szecessio-
nista képeknél vagy épületeknél. Beleges egy világ ez, 
afféle kirúgó divat, melyet a saját hamisságai fognak 
majd kijózanítani. 

Mindjárt az első cikke: A művészet a polgári tár-
sadalomban, egy erőltetett cikk, franciából, rossz for-
dításban. igazán szemmelláthatóan beerőlteti benne a 
művészetet a proletárságba ; magok a művészek sze-
rinte mind jobb sorsra érdemes emberek, de hogy 
függnek — micsoda méltatlanság! — a burzsoa-tár-
sadalomtól, mely nem méltatja őket eléggé. Azért e 
cikk szerint szükséges, hogy «a munkások tömege 
maga is megértse a művészeket, a kik velők menni 
igyekeznek. A kapcsolatnak tettleg is létre kell jönnie 
azok között, a kik fizikailag vagy erkölcsileg szenved-
nek a kapitalizmus uralma alatt». (107. 1.) 

A következő cikke Jászi Oszkáré, a demokrácia 
jövőjéről szól. Ebből csak egy gondolatot akarok ki-
emelni, mely mutatja, hogy a pozitivisták, a kik a 
jelenségekre oly nagy súlyt fektetnek, mennyire tár-
gyilagosak, illetőleg nem tárgyilagosak a jelenségek-
nek való feltüntetésében. Azt mondja egy helyütt: 
«Legkedvezőtlenebb a demokrácia helyzete ott, a hol 
a politikai élet még mindig a nagy földbirtok 
uralma alatt áll az egyház és a militarizmus szö-
vetsége mellett : Porosz-, Spanyol-, Magyarország-
ban». (116. 1.) 

Épen jól sorolja itt föl Magyarországot, melyet 
oly közelről s oly jól ismerünk mindnyájan. Közép-
osztályunk s gazdanépünk az 1848-iki elhirtelenkedett 
változások óta nagy részben tönkre ment s vájjon ki-
nek a kezére ment át oly rövid idő alatt ez a nagy 
birtok? Talán az egyház kezébe? Nem is kell Petrá-
sevich könyvére és statisztikai adataira utalni, min-
denki láthatja a saját tulajdon megyéjében, hogy az a 
nagy birtok a 800.000 izraelita polgártárs kezébe ment 
át, a kiket tehát Piklernek és Somlónak elsősorban 
kellene meggyőznie a nagy földbirtok uralmának a 

korszerűtlenségéről. S ehelyett ez a két jó úr nemcsak 
hogy nem teszi ezt véreivel szemben, nemcsak hogy 
nem mérsékli birtokszerzési vágyukat, hanem egy-
szerűen a folyóiratában megtűri a tényelhallgatást is, 
mintha az egyház és a militarizmus volna az a szö-
vetség, mely birtokával elnyomja a politikai életet, 
így dolgoznak a pozitivista tudományban a szemmel-
látható, a társadalmi egyensúlyt fölfordulással fenye-
gető tények ellenére. Vájjon — kérdezem még egy-
szer — az egyház miatt futnak embereink Ame-
rikába? 

Igazán sajátszerű egy jelenség, a mit ennél az 
eljárásnál tapasztalunk! Nevén kell azt megnevez-
nünk, mert a pozitivisták tényekkel dolgoznak. Kik 
állanak ugyanis a szociáldemokrácia élén s kik moz-
gatják a tömegeket a mai egyenlőtlenségek miatt? 
Piklerék és Somlóék. És mégis ugyanakkor kiknek a 
kezébe gyűl össze rohamosan a Pikleréktől fölpana-
szolt tömegvagyon itt Magyarországon? Az izraeliták 
kezébe. Hát tulajdonképen micsoda eljárás ez akkor: 
birtokot gyűjteni és birtok ellen beszélni? Úgy néz 
ki az egész mai mozgalom, mintha nem is a jövő 
egyenlőségi társadalom megalkotásáról volna itt szó, 
hanem a régi keresztény Magyarország kisajátításáról 
egy bizonyos népréteg kezébe és a szociáldemokrata 
erőlködések tulajdonkép csak afféle zavaros fölidézése, 
hogy ne vegyék észre a többi emberek, mi is törté-
nik nálunk voltakép? 

Ha tehát a szociáldemokrácia már magában véve 
is utópia, egy soha meg nem valósítható álom, nálunk 
hozzájárul ehhez még az imént említett sajátszerű, 
igazán jánus-arcú manipuláció, melyre figyelni kel-
lene különösen a munkásoknak, hogy észrevegyék, 
hogy tulajdonképen kinek is kaparják ők ki a parázs-
ból a gesztenyét. 

Tessék a Pikleréknek tehát küzdeni az egyenlő-
ségért, a mint folyóiratukban mondják : a demokrácia 
a gazdasági egyenlőségért való küzdelem (110. 1.) s 
ép azért tessék elsősorban az izraelita feleiket tá-
madni, a kik folyton ennek ellenére dolgoznak, de 
ne tessék — ezekről hallgatva — az egyházra muto-
gatni, mely egyedüli támogatója a szegényeknek. 
Mert a mit most tesznek, az nem igaz pozitivista 
eljárás. 

A harmadik cikkben Lánczi ismerteti Comte tár-
sadalomtanát. A mai szociológia megállapítója, ter-
mészetesen materialista alapon, Prokrustes-ágyába 
szorította a történelmet, hogy az emberi fejlődés há-
rom fokát: a theologiai, a metafizikai és a mai pozi-
tív fokot kihozza. Az emberek szerinte istenekkel 
kezdték magyarázni a tüneményeket, majd lassan 
észnek is jutott szerep, míg ma a természet törvé-
nyein kívül hogy más okot nem ismerünk. A társa-
dalmi tüneményeket továbbá — Comte szerint — 
hogy ugyanolyan szellemben kell vizsgálni, mint a 
fizikai, kémiai vagy fiziologiai jelenségeket. Azok is 
hogy változatlan természeti törvények uralma alatt 
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állanak, melyekhez emberi beavatkozás nem férhet. 
Végzetesség az — úgymond — melyet el kell fogad-
nunk. (128. 1.) 

A cikkíró sokban rácáfol Comtera, mi meg egy-
szerűen azt m o n d j u k : okos ember, a kinek szemei 
vannak, hogyan állíthatott ilyeneket? Hát a társa-
dalmi jelenségek csakugyan pusztán a változatlan 
természeti törvények alatt á l lanak? Nem a szabad 
emberek idézik azokat elő kiszámíthatatlan módon? 
Csakugyan nem fér ezekhez a jelenségekhez emberi 
beavatkozás? Sőt ellenkezőleg, csakis ez létesíti őket 
annyira, hogy sokszor óhaj tandó volna, ha nem any-
nyira az emberektől függne az élet, mert akkor szebb 
lehetne s az anyagi javak is egyenlőbben lehetné-
nek fölosztva az emberek között, mint ahogy most 
vannak. 

Comte után még egy sereg könyvet ismertet a 
folyóirat, mindenféle, jobbára destructiv irányból, a 
többi között szószólója az ifjúság sexualis fölvilágosí-
tásának is, mert úgy látszik, nem vette még észre a 
mai ifjúság tűlérettségét, de nem vette észre azokat az 
érzékcsiklándoztató képeket sem, melyekkel tele van-
nak rakva a főváros kirakatai. 

Szóval szomorú lélekkel teszi le kezéből az ember 
ezt a folyóiratot és töpreng a fölött, vájjon nem volt-e 
igaza Rousseaunak, midőn vitatta, hogy a tudomány 
többet ártott az erkölcsöknek, mint használt? Tanult 
emberek, egyetemi tanárok írják ezt a folyóiratot s 
mégis úgy akarják orvosolni a tagadhatatlanul fen-
lévő bajokat, hogy még nagyobb bajokat idéznek föl, 
midőn minden erkölcsi fogalmat sarkából kiforgatnak, 
midőn nincs nagyobb ember előttük, mint a gyenge 
jellemű Bacon (f 1626), a kit Anglia, mint egykori 
államtitkárját, megvesztegethetősége miatt, börtönbe 
vetni volt kénytelen? Tanárok, a kik nem ismerték 
még föl azt az igazságot, hogy nem az a szegény 
ember, a kinek kenyere nincs, hanem az az igazi sze-
gény, a ki erkölcsileg nyomorul t? 

Ám tegyék, ha így magyarázzák a gondolat- és a 
sajtószabadságot, hiszen a világ egyesek rontása mel-
lett is halad a maga ú t j á n ; de ha egy pár ember tár-
saságba állva utópiákkal ennyire képes zavarni az 
embereket, képes átgázolni mindenen, a mi a józan 
észnek szent és becses, micsoda intés foglaltatik ebben 
az ellenkező meggyőződésűekre nézve? Vájjon szabad 
volna-e ezeknek az ellenkező meggyőződésűeknek 
összetelt kézzel nézni a romlást? Mozgás ám az élet, 
az energia munkára való, micsoda agilitást kellene 
tehát ezeknek is kifejteniök? 

A ki igazán szeret, az nagyon szeret: ám, a kik 
szerelik az igazságot, mozduljanak meg már egyszer 
és tegyenek: szóval, Írással és cselekedettel. A szegény 
embereket, nevezetesen a munkásokat, nem ezek az 
utópisták fogják boldogítani, legfeljebb céljaikra esz-
közül fölhasználni; a szegény embereken segít majd 
a tevékeny, az alkotó keresztény szeretet, de nem 
Isten nélkül, hanem Istennel. 

Észrevételek az alapítványi törvényjavas-
lathoz. 

1.Eltekintve attól,hogy a jelen idő a lehető legalkal-
matlanabb az ilyen ügyek tárgyalására, a törvényjavas-
lat1 mindjár t abban a hiányban szenved, hogy az ala-
pítvány fogalmát meghatározni nem meri. Ez nem is 
ritkaság. Mert a polgári házassági törvény sem hatá-
rozta meg, mi a házasság, mi a házasságijog, mi a 
férj, a feleség, a gyermek joga? Minek i s?! Hiszen 
azt mindenki tudhatja. Aztán nem a régi jogok statuá-
lása, de fölforgatása vala várható. Ilyenforma ez az 
«alapítvány-rendezés» is. Ne legyek rémlátó, de félek 
tőle. Az alapítványok rendezésére más viszonyok 
szükségesek; szükséges elsősorban a régi jogokat 
féltékenyen őrző parlament és szükséges nyugodt, 
békés állami és társadalmi élet. Megvan-e ez, vagy 
meglesz-e h a m a r ? Én nem tudom. 

2. A törvényjavaslat is, indokolása is homályos. 
De világosan látszik belőle, hogy a szorosan vett 
egyházi célú alapítvány alatt sem tanügyi, sem jóté-
konysági, sem általán semminemű alapítványt nem 
akar érteni, «a mely a hitélet körén túl terjedő vonat-
kozással bir». Ez, azt hiszem, elég világos. Ez a 
«szoros» emlegetve van a 4. §-ban [szorosan egyházi 
célú alapítványok], a 8. §-ban előfordul ezen «szoros» 
kétszer is; a 13. §. [a nem szorosan vett egyházi célú], 
a 31-ik §-ban [szorosan és kizárólag egyházi fölada-
tokat szolgáló alapítványok] ; a 33-ik §-ban [szorosan 
egyházi föladatokat szolgáló célokra rendelt alapít-
ványok]. Ha ilyen szövegű törvény létrejönne, az 
összes egyházi alapítványok tetemes részét a tan- és 
nevelésügy, a keresztény szeretet és jótékonyság 
ügyének terén, mind lefoglalhatják. Mert jót tenni, 
mert tanítani: az már nem egyházi, de állami föl-
adat. Olaszországban az állam szent Péter ősrégi 
patrimoniumát, továbbá a Szentlélekről nevezett nagy 
kórház alapját, mint jótékonysági természetűt és a 
Propaganda alapját, mint tanügyi természetűt, a fél-
világ szeme láttára lefoglalta. 

Az a «hitélet köre» a mai politikusok szájában 
különös értelmezésben részesül, mint a franciáknál 
látjuk, hol már a templom, az istenitisztelet is a hit-
élet körén jóval túl jár és az állam hatalma alá esik. 
Innen van, hogy leltározzák a templomok vagyonát, 
tanügyi monopoliumot gyakorolnak, elűzik a szerze-
tes-tanítókat, átveszik a jótékonysági intézményeket és 
quidquid reliquit pauper Christus, rapit impius fiscus! 

3. Nem kielégítő az indokolás meghatározása sem 
arról, mi az alap, mi az alapítvány? a 11-ik lapon. 

1 Lukács miniszter kibocsátott s az illetékesekkel közölt 
törvényjavaslata, sok tanulsággal. Ennél csak az utána kiadott 
s a «magyar» vallás- és tanulmányi alapról szóló törvényter-
vezet tanulságosabb : az államosítási mód szempontjából. 
Mindkettővel foglalkozunk majd, mert a miniszter ugyan 
elment, de a légkör és a jogi szellem, mely ezeket a javas-
latokat termelte, az megmaradt. Szerk. 
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Alap lenne az a vagyon, mely bizonyos célra le van 
kötve. Hamis az a megjegyzés, hogy az alap nem 
képez jogi személyt. Mert az alap mindig valami 
nagyobb szokott lenni, mint az alapítvány s ha az 
indokolás és a törvényjavaslat szerint, az 1. §-tól végig, 
az alapítvány jogi személy : nem lehet érteni, miért 
ne lehetne jogi személy az «alap», például a Pázmány-
egyetem alapja, a vallás-alap, a tanulmányi-alap stb. 
Itt látszik meg, hogy a javaslat minden nagy alapot 
az állami hatalom alá akar hajlítani. 

Alapítvány pedig lenne, ha az illető vagyon 
nemcsak le van kötve bizonyos célra, de az alapít-
ványtevőnek birtokából (és kezeléséből?!) is ki van 
véve. Itten már látszik a sötét háttér, hogy tudniillik 
a nagy alapok: egyetemi-, iskolai-, tanulmányi-, 
nyugdíj stb. alapok, azok mind az alapító «tulaj-
donos» kezében és kezelésében maradnak s azért 
nem kell nekik külön jogi személy, mert csak a 
«hozadék» (e szót a régi és a jó «jövedelem» helyett 
szereti használni a törvényjavaslat az 1., 25., 26., 30., 
34. §§-okban) . . . a hozadék van lekötve bizonyos célra. 

Tehát jogilag következnék, hogy az állam az 
alapok teljes ura; azokat tán el is adhatja, csak a 
«hozadék» legyen biztosítva. 

4. Szemsértő homály a törvényjavaslatban az is, 
hogy, bár sokat emlegeti a köz- és a magán-alapít-
ványt, sehol meg nem határozza. Minek is? Mert a 
törvényjavaslat elve szerint nem in ultima analysi, 
de in príma adprobatione, az alapítvány a minisz-
tereknek lévén föntartva, ennek alkalmából igen 
könnyen lehet, esetről-esetre, a jelleg dolgában intéz-
kedni vagy bíráskodni ; a ki pedig valamely ügyben 
biró: az kezében tartja az elbírált ügy egész körét 
jövendőre. A mi alapítvány pedig a múltban bármely 
módon az állam kezelése alá került, hogy azt a 
miniszterek kiadnák, ismerve a hatalom előre törő 
természetét és a hatalmi eszközök fontosságát, én 
nem tartom valószínűnek. 

5. Legtermészetesebb postulatum volna, hogy 
legyen a törvényjavaslatban világosan kimondva, 
miszerint minden alapítvány, mely valamely alapnak 
célját egyenesen, bár részben segíti, akár legyen az 
alapító által az alaphoz téve, akár más, jogilag keze-
lésre képes közegre bizva : mindig a főalap természete 
szerint legyen tekintendő, védelmezendő, megítélendő ; 
mert accessorium sequitur suum principale. . . 

De a ki minden alapot államinak vél is, fél ezen 
kijelentéstől; mert tudja, hogy ez a lehozás megölné 
az alapítványokat minden téren. 

6. A törvényjavaslat nagy súlyt fektet a 7. §-ban 
az alapítványok elfogadására, megerősítésére, a mi 
miniszteri jog. Csekély vigasztalás az (a 8. §-ban), hogy 
«szorosan» vett egyházi alapítványok nem fognak a 
7. §. aj pontja alatt előírt «kormányhatósági jóvá-
hagyás alá tartozni», megjegyezve: ha «nyilván» és 
«kizárólag» az illető egyháznak «egyetemes célját 
szolgálják». De ki leszen ebben a biró? és hol marad 

az autonómia?! Mert abból, a mi a 8. §. második 
kikezdésében «a szorosan vett egyházi célú alapít-
ványokról», «egv kormányhatóságilag jóváhagyott 
általános szabályzatról» s valami «rendezésről» kilá-
tásba van helyezve, szerény nézetem szerint sejteni 
lehet, hogy az autonomia ege befellegzett és a 13. §. 
utolsó kikezdése szerint nincs kilátás derültebb 
időkre, de van kilátás arra, hogy a 26. §. szerint az 
összes alapítványok számadásait, úgymint a jozefiniz-
mus virágzó korában, a kormány fogja «vizsgálni», 
«az intézkedést vagy határozatot felülvizsgálni», «meg-
változtatni», «esetleg megsemmisíteni»; és a 23. §. 
szerint : az egyházi alapítványok kezelési szabályait 
«a miniszter állapítja meg», a ki az alapítvány jöve-
delme fölhasználását a 33. §. szerint «felfüggesztheti». 

7. Az indokolás állítja, hogy célja lenne ezen 
törvényjavaslatnak az elkallódás ellen biztosítani az 
alapítványi vagyont, úgy mint «az árvavagyont». 
(Pedig igazán, még nagyobb biztosságra van szükség!) 
De a 13. lap második és harmadik kikezdése dacára 
világosnak látszik, hogy eme törvényjavaslat a benne 
levő rugékony kifejezésekkel, az alapítványok terén 
valóságos kulturháborút okozhat a miniszterek és a 
felekezetek között, minek vége a 34. §. szerint csak az 
lehet, bogy : az egyházi hatóság a miniszter állás-
pontjához alkalmazkodni köteles. 

8. Nem lehet érteni az előadó szándékát, mely 
szerint az alapítvány ajándékozás volna. Mert lehet, 
hogy valaki megfosztja magát vagyonától, a mit 
bizonyos célra föláldoz; de ajándékozni . . . az nincs 
szándékában. Az ajándék ingyenes adomány, donum 
gratuitum; minek elfogadásával nem szokott járni jogi 
kötelesség. Az ajándékozás fogalmában lehetnek olyan 
elemek, miknek a lemondással és a föláldozással nincs 
semmi közük; lehet titkos célból, számításból, érdek-
ből ajándékozni, például nagyobb előnyök, vagy 
nagyobb ajándékok reményében. Munera qui mitt i t . . . 
sperat majora remitti. Az ilyen ember nem szokott 
kegyes alapítványt tenni és nem is teszen. 

Az alapítás főeleme a lemondás a jogos szerze-
ményről, hogy azt egy kegyeletes célra, mint állandó 
eszközt föláldozzuk. Minden igazi alapító előtt szent 
és fönséges dolog : Isten szeretete és az ember szeretete. 
Ezeknek hoz áldozatot, a ki alapítványt teszen. S azért, 
a ki eme fogalmaknak nem hódol, képtelen kegyes 
alapítványt tenni és szeretete, áldozata : tévedés. A tér, 
melyen az alapítás történik, az egyházi és az állami 
élet köre. Az alapítást rendesen vallásos, istenfélő 
emberek gyakorolják; s kizárni, vagy elnyomni a 
vallásos érzést annyi, mint meggyéríteni vagy meg-
szüntetni az alapítást. 

Hogy az alapítvány jellege milyen legyen, azt 
elsősorban mindig az alapítványt tevő határozza meg. 
Az állami ingerentia itten nincs jogosítva, legföljebb 
kétes és peres esetekben és akkor, ha már az alapító 
nincs életben. 

9. Nevezetes a törvényjavaslatban, hogy minden 
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alapítványnak 15 nap alatt teendő bejelentését egy-
ezer koronáig terjedő büntetés alatt elrendeli. Ez 
valóságos bot ! De világos, hogy az alapítványozót ez 
a büntetés soha sem érheti, mert ő akkor jelenti az 
alapítványt, a mikor neki tetszik. A közjegyzőket, 
ügyvédeket, jogtanácsosokat, a törvényszékeket sem 
illetheti ilyen büntetés, mert bejelentésre sem köte-
lesek. Ha ezekben tévedés nincs, következnék, hogy 
büntetendők lennének az alapítvány elfogadására 
valahogyan jogosult más emberek, főleg pedig az 
autonómiával biró felekezetek. 

10. Az 1—40. §-ban van kettő, mely az alapítványi 
pénztárakból az idegen értékeket kizárni látszik. 
Jogosan-e? az kérdés. Hogy milyen értékek legyenek 
az állami alapítványi pénztárakban? az függhet az 
államkormány pénzügyi politikájától. De nagy kérdés, 
jól becsüli-e saját értékeit, midőn a többi államok 
vagy idegen magánosok értékeit elvileg kirekeszti. De 
akárhogy becsüli, neki ilyen törvényre nincs szük-
sége, elég lévén az alapos, vagy annak vélt belátás. 
Minthogy mégis törvénycikk van tervezve, tehát 
látszik a titkos gondolat, hogy a felekezetek alapít-
ványi pénztáraira van a célzás. 

Hát ezeket azzal gyanúsítani, mintha idegen 
értékek fölhalmozására törekednének, igazán kár. 
Okét pedig úgy megkötni, hogy idegen értékük ne is 
lehessen, még az alapítók szándéka szerint sem: ez 
azt jelentené, hogy az államkormánynak joga lenne 
az ily alapítványi értéket kicserélni és átváltoztatni. 
De hogy kötelessége is lenne ezen átváltoztatásért 
felelni, arról bölcsen hallgat a javaslat. Azért a fele-
kezetek az értékátváltoztatás ezen egyoldalú állami 
gyönyörűségeitől, méltán, előre megijedhetnek, mert 
tudni fogják, hogy egykor a bécsi kormány az arany-
alapítvány-értékeket átváltoztatta volt váltópénz-ér-
tékre. És jött a bozontos képű bankrott, a mit deval-
vatiónak is neveznek. És történt, hogy az értékek, 
rendeletre, úgy leestek, hogy egy harminchat krajcáros 
rézpénzből lett hat krajcár; az arany meg maradt 
valaki zsebében, mint arany ; az alapítványi pénztárak 
pedig megtartották emlékbe az értékvesztett fekete 
bankót. 

11. Ezen törvényjavaslat az alapítványokat három-
féle szemüvegen nézi. Első az állami főfelügyeleti jog 
szempontja. Második a legfőbb királyi kegyúri jog 
szempontja. Ezekre (37. és 38. §.) nincs észrevételem. 
De a harmadik szemüveg merőben homályos, sőt 
vakítani akaró, minek eddig a törvénykönyvben 
nyoma sem volt. Ez az új és merőben hamis rész 
ilyen: 3. §. «Szorosan egyházi célú alapítvány alatt 
sem tanügyi, sem jótékonysági, sem általán semmi-
nemű alapítvány nem érthető, a melynek a hitélet 
körén túl menő vonatkozása van». Ez a mondat 
nyilván franciaszagú. És nevezetes, hogy a hitélet 
körét itt egy merőben illetéktelen tényező feszegeti, 
a ki a hitéletre, mint talán merőben privát dologra, 
nem ad semmit ; legfeljebb csak financiális szempon-

tokból. Elérkezett az idő, hogy itt-ott még a templom 
sem tartozik a hitélet körébe, főleg akkor nem, ha 
van valami értékes foglalni való benne. Aztán szapo-
rodik egy gyom az emberek között, hogy tudniillik 
Isten, hit,vallás, imádság. . . az mind értéktelen semmi. 

Ilyen spectral-analysis mellett aztán kérdés, mi 
leszen a hitélet körén innen és mi marad a hitélet 
körén túl menő vonatkozásokra. 

Nem lehet föladatom a törvényjavaslat tételeit a 
világi alapítványok, vagy pláne a közösügjd alapít-
ványok (7—15. §.) szempontjából mérlegelni. Az egész, 
nézetem szerint, oly időben és oly alaktalanul szü-
letett, hogy abból ezen pár lustrum alatt alig leszen 
valami. Az indokolás 16. lapján levő, az utolsó ki-
kezdésben hangoztatott azon tétel pedig, mintha az 
egyházi és a világi alapítványok akár a törvényjavas-
latban, akár pedig az indokolásban, világosan meg-
lennének különböztetve, meg lennének határozva és 
föl lennének tüntetve, alaptalan állítás. 

Beke Antal. 

A magyar egyházi birtok SzentJstván korában. 
II. 

A mit pedig így a történetíróktól tanultunk, ugyan-
azt jogtörténeti keretben megvilágítja Timon tanár s 
megerősít az imént kifejtett nézetünkben épen akkor, 
midőn az első Árpádok alatt valamiféle államvagyon 
létezését s püspöki javaink állami eredetét ő is bemu-
tatni iparkodik. 

így aztán, ex opposito bemutatva, a kérdés még 
világosabb lesz, a mire annál nagyobb súlyt fektetek, 
mivel Timon könyvét a fiatal jogász nemzedék tan-
könyvül használja, a melynek az ilyen logikátlan v a g y 
történeti alappal nem biró állítások hatványozottan 
kárára lehetnének. 

Timon ugyanis fejtegetve a középkori királyság 
fogalmát és az állami szervezetről való akkori véle-
kedést: gyökerében mutatja ki lehetetlennek abban 
az időben az állami vagyon képződésének még 
a lehetőségét is s ennek dacára mégis egy szusz 
alatt ugyanakkor, t. i. szent István alatt, a magyar 
államvagyon lehetőségét és létezését is vitatja. 

Lássuk először az egyiket, azután a másikat. 
A mit mi ma akár a királyság, akár pedig az 

állam fogalmán értünk, abból abban a korban még 
semmi sem volt a közfelfogásban. 

A királyt illetőleg: Az államélet fejletlenségének e 
korszakában — úgymond — a királyra átszállott hatal-
mat nem úgy fogták föl, mint egyetemes közjogi ala-
pon nyugvó közhatalmat, melyet a király (mint ma!) 
az összesség érdekében gyakorol, mely a királyra az 
összesség érdekében ruháztatott át, hanem inkább, 
mint a király személyes hatalmát, mint az ő magán-
hatalmát.1 Valóban az összesség érdekében működő 

1 Timon: Magyar alkotmány- és jogtörténet. 107. 1 
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király fogalmának a fejlődése a szent korona fogal-
mának a fejlődésével nálunk az Anjouk kora felé 
esik. 

Az államot illetőleg pedig ezt m o n d j a : Az állam, 
mint az összességtől különálló eszmebeli egység, mint 
az összesség érdekében működő organizmus (ez a mai 
állam fogalma!) a középkori népek képzetében még 
hiányzott és annak következtében nem létezett olyan 
hatalom sem, mely valóságos, az összesség érdeké-
ben működő, abszolút létjoggal biró hatalom lett 
volna.1 

Tehát Timon szerint az összesség érdekében mű-
ködő organizmus, valamint az összesség érdekében 
működő közhatalom: a király és állam, a mai érte-
lemben, a középkori népek képzetében hiányzott, a 
királyi hatalom magánhatalom volt. 

Ha pedig ilyen volt akkor a népek jogi fejlettsége; 
ha a közérdek helyét a magánérdek foglalta el s ha a 
királyi hatalom is csak magánhatalomnak tekintetett, 
kérdezem: vájjon annak a kornak az intézményei 
között az államvagyon, mely egyenesen föltételezi a 
köznek az érdekét, helyt foglalhatott-e? Annyira nem, 
hogy abban a korban államvagyonról, status-javakról 
beszélni is merő képtelenség. Timonnak e jogtörté-
neti fejtegetése tehát egyenesen kizárja az első Árpádok 
alatt az államvagyon létezését. 

S ő mégis becsúsztatja hozzánk az államvagyont, 
nem rösteli az ellenmondást, midőn pedig a jogász-
nak főerénye a fogalmi és a jogi szabatosság. 

Ebbeli elmélkedése a következő : A viszonyok 
úgy hozták magukkal, hogy az ország területének 
jelentékeny része a nemzetiségi földosztásba bele nem 
vonatott, semmiféle szálláshoz nem tartozott. Ennek 
oka magának az illető területnek természeti, földrajzi 
sajátosságaiban rejlett. A rengeteg erdőségeket egy-
felől, a kiterjedt mocsaras vidékeket másfelől, miknek 
hasznát nem vehették, szabadon hagyták. Ezek a sza-
badon maradt területrészek a törzsnek közös vagyo-
nát, közös birtokát képezték. Ezeken a meg nem szál-
lott területeken kívül voltak azonban még olyan földek 
is, melyek a várak őrzésére és föntartására rendelt 
népek ellátására szolgáltak: a várföldek.2 

Ez az alapvetés a képezendő államvagyon szá-
mára. A földosztásba bele nem vont kétféle földeket 
különböztet meg, a várföldeket és a haszontalan föl-
deket, de mint látjuk, szerinte is gazdátlan egyik sem 
volt. A várföldek a vár uráé, «a miknek hasznát nem 
vehették földek» pedig hogy a törzs közös vagyonát 
képezték. Itt közben arra a félreértésre ad okot, mintha 
a vezérek alatt más vagyon is, mint a törzsi és nem-
zetségi közös vagyon létezett volna, pedig nem létezett, 
meri a marhatenyésztő nemzetségek közös vagyoná-
ból elosztás által származott egyéni vagyon — a mai 
módra — csak szent István alatt a földmívelés terjedé-
sével kezdett fejlődni. Aztán azt sem lehet érteni, hogy 

1 Timon 106. 1. 2 Timon 66. 1. 

egy nomád, a többi között vadászattal is foglalkozó 
népnél miért mondja a rengeteg erdőségeket haszon-
talanoknak, a senki területének, midőn a vezéri s a 
királyi jövedelmek legnagyobb részét jó sokáig a nyers 
termények, a többi között állatbőrök képezték ? De 
azonfelül egy vadászó népnél még a mocsarakról sem 
lehet azt mondani, hogy «a miknek hasznát nem 
vehették». 

A miket tehát a viszonyoknak tulajdonít, azok a 
nemzetiségi földosztásba bele nem vont területek, úgy 
a hogy ő gondolja, egyáltalán nem léteztek; föl voltak 
azok nagyjában osztva s vagy az illető törzs közös 
vagyonát, vagy a várnak vagyonát képezték. 

Megjegyzendő, hogy ennél az egész elméletnél — 
szokása ellenére — egyetlen történeti forrásra sem 
hivatkozik, tehát az teljesen az övé, egyszóval az ki 
van gondolva. Ki kellett azt gondolnia, mert valami 
exterritorialis területre csak volt szüksége, hogy nyo-
mán aztán valamiféle államvagyont konstruáljon, 
melyből szent Istvánnal megcsináltatja a vármegyéket 
s osztogattatja vele az egyháznak, a világiaknak a 
bőséges adományokat. 

Ebből az odaállított és inventárba helyezett senki 
földéből már most hogyan alakíttatja ki az államva-
gyont ? 

Helyesebb — úgymond — ezeket a várterületeket, 
valamint a nemzetiségek által meg nem szállott terü-
letrészeket egyáltalában azon törzs köztulajdonának 
tekinteni, a melynek székén belül feküdtek. E törzsi 
közös tulajdon (megjegyzendő, hogy az egész elfoglalt 
terület egyenkint a törzsek közös tulajdonát képezte 
s nem volt sátranként, illetőleg házanként parcellázva, 
mint ma mondanók), csak akkor változott át nemzeti 
vagy állami közvagyonná (ime itt van!), midőn a 
monarchikus elv győzelemre jutásánál a király (István) 
ráteszi kezét a törzsek rendelkezése alatt állott, a szál-
lásokon kivül levő földbirtokokra (azelőtt csak erdő-
ségekről és mocsarakról beszélt !) s azokat közvetlenül 
a királyi hatalomnak veti alá.1 

Szóval István elvette a törzsektől a senki földét 
s ime keletkezett a magyar nemzeti nagy állam-
vagyon. 

Dehogy keletkezett! Két oknál fogva nem kelet-
kezhetett. Először azért, mivel arról, hogy István király 
a törzsektől elvett volna valamit, semmit sem tudunk ; 
de minek is tette volna, mikor magának is volt elege. 
Másodszor azért nem, mert föltéve, hogy mégis meg-
tette, akkor is abból a törzsektől elvett vagyonból — 
a királyi hatalom akkor Timon szerint is magánhata-
lom lévén — nem állami vagyon képződött volna, 
hanem István magánbirtokát szaporította volna. Mert 
állami közbirtok magánkézben nemde : fából vas-
karika ? 

Timon tehát egy történetileg ismeretlen tényből — 
a senki birtoka — egy igen hamis konklúziót vezet le 

1 Timon 67. 1. 
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s így hozza ki a magyar államvagyont szent István 
korában. 

Nem ! Ez a vagyon-species akkor még ismeretlen 
volt s a királyi hatalom magánhatalomnak tekintet-
vén, csupán kétféle magánbirtok létezett és semmiféle 
állami birtok. Innen van a kétféle hadsereg szent István 
korában: a királyi és a nemzeti hadsereg; innen az 
Árpádok alatt végigvonuló az a visszás helyzet, hogy 
ha a király, mi II. Endrénél különösen szembetűnő, 
birtokát elosztogatta, se pénze, se katonája nem volt 
s a birtokos oligarchia föléje kerekedett. Ezt a fölfogást 
erősítik meg azok a kifejezések is, melyek pl. szent 
István törvénykönyvében, vagy a tihanyi alapító ok-
levélben (1055-ről) fordulnak elő. 

Az előbbiben olvassuk : Ita sunt (res ecclesiarum) 
sub defensione regis, sicuti propria sue hereditatis. 
Vagy: consensimus peticioni tocius senatus, ut unus-
quisque propriorum simul et donor um regis domine-
tur dum vivit. Az utóbbiban: Prata autem regalia 
que ad villám hanc insula proximam adiacent ad 
eadem ecclesiam sunt pertinentia. Silva autem quam 
ibi re.x habebat circumquaque campis ibi adiacentibus 
ad prefatam pertinet ecclesiam stb.1 Mindezek csupán 
a kétféle magánbirtokra utalnak. 

Tisztázva lévén ekkép az alapkérdés, menjünk 
tovább és kérdezzük, Timon ezek után minő jogi ter-
mészetűnek tartja az egyházi vagyont? 

Erről világosan és határozottan egész könyvében 
nem nyilatkozik. 

A királyságról és az egyházról értekezve pl. csak 
általánosságban annyit mond: Szent István, majd az 
ő utódai számos monostort alapítottak s azokat, vala-
mint a püspökségeket gazdag adományokkal lát-
ták el,2 

Egy más helyen azonban világosabban beszél : 
A király — úgymond — a nemzetiségi szállásokat ki-
véve, a többi birtokok fölött szabadon rendelkezik, 
adományoz azokból egyházaknak és magánosoknak, 
létesíti a királyi vármegyei szervezetet...3 

A király tehát mégis csak azokból a törzsektől el-
vett s állami javakká változtatott várföldekből, meg a 
többiekből, «miknek hasznát nem vehették», alapította 
volna a püspökségeket. Tehá t? . . . azok állami vagyon, 
mondaná Deák Ferenc. De strigis autem, quae non 
sunt, nec mentio fiat, mondta pedig Kálmán király. 
És családi javaival mit csinált István király? Mit? azt 
Timon egyáltalán nem említi. 

így csinálódnak nálunk a modern egyházellenes 
államjogi elméletek semmi alapon. A második, a har-
madik meg már szenlírásként fogja hirdetni, hogy 
igenis Timon kimutatta, hogy az egyházi javak állami 
vagyonból valók ! — tehát elvehetők. 

Mikor pedig a jó Timon a szörnyű csavarásokon 
és ellenmondásokon keresztül túlesett az elméleten, 

1 Marczali : A magyar történet kútfői. 1902. 69, 77, 82—3.1. 
2 Timon 257. 1. 
3 Timon 230. 1. 

akkor újból jámbor arcot vág s mindennek: szentnek, 
sérthetetlennek elmondjaezt az egyházi vagyont.Mintha 
ezáltal az állami eredetet le lehetne róla törülni. Mintha 
a sok lesipuskást ezzel meg lehetne ijeszteni ! Azt 
mondja tovább ugyanis: Szent István és utódai az 
egyházi intézeteket gazdag adományokkal látták el. 
Ezen adományozások a tulajdonjog teljes átruhá-
zásával, a szállásjog erejével történtek. Erről lanús-
kodik nemcsak szent István decretuma, hanem az 
oklevelek is, melyek a tulajdonjognak, a proprietas-
nak, dominiumnak, átruházását világosan kimondják.1 

Ez igaz ; de ez csak azért történt s mindenki azért 
tisztelte az egyházi birtokot, mint saját szállásbirtokát, 
mivel — Magyarországnak mint államnek akkor semmi 
birtoka nem lévén — szent István azt, valamint a vilá-
giaknak is, a saját családi, az Arpád-családnak a hon-
foglaláskor jutott s nem holmi későbbi, a törzsektől 
elvett vagyonból adományozta. A saját szállásbirtoká-
ból osztogatta. 

Szóval királyaink a saját magánjavaikból adakoz-
tak az egyháznak, a mi pedig, hogy Deákra vissza-
térjek, ép oly természetű és ép oly sérthetetlen ado-
mány, mint a minőt pl. Bethlen Gábor fejedelem a 
nagy-enyedi vagy Lorántffv Zsuzsana a sárospataki 
kollégiumnak hagyott.2 Következéskép nemcsak lehet, 
hanem kell is a kath. alapítványokat, a kath. vagyont 
a protestánsokéval összehasonlítani, s a mint ezeket, 
úgy azokat is magánalapítványoknak kell tekinteni. 
Állami eredetű jószágoknak egyik sem mondható. Itt 
is áll tehát Deák Ferenc szava: ezeket az alapítványo-
kat lefoglalni, nincs a statusnak jogában. 

* 

Ez az a kath. egyházi birtok szent István korából, 
mely az egyháznak adatva, századokon át, többet gyü-
mölcsözött a hazának és a társadalomnak minden 
más vagyonnál. Azóta sok tekintetben gyarapodott, 
hozzáférhetetlen magánjogi címeken, úgy hogy a leg-
szigorúbb jogászi fölfogással lehet állítani, mikép a 
magyarországi klérus jószágai, ha jogi szempontból 
tekintetnek, magánjellegű (privát) birtokok s csak 
olyr természetűek, mint bármely polgár javai. 

Ennek kifejtése után egy más kérdést is akarok 
röviden érinteni, mely szorosan magukat a katholiku-
sokat érdekli s mely az autonomiai kongresszusok 
alkalmával ismételten fölmerült, t. i. : ki az egyházi 
birtok jogalanya? Némelyek közt e tekintetben az a 
nézet merült föl, hogy minden kath. papi birtok a 
magyarországi kath. egyház tulajdona, melyből — föl-
állíttatván az autonómia — az egyházi javadalmasok 
csak bizonyos kongruát, vagy hányadot (quo tát) kap-
janak, vagy a melyben az érdeklettek mint hitbizo-
mányszerű haszonélvezők megmaradjanak ugyan, de 
a jövedelem bizonyos százalékát a Budapesten fölállí-
tandó egyházi közpénztárba fizetni tartozzanak ; s hogy 

1 Timon 338. 1. 
2 Bartha Béla : Irányelvek a kath. autonomia részére. 

1890. 54. 1. 
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az egyes egyházi személyek s testületek birtokai neveik-
ről letörültessenek és a magyarországi kath. egyház 
nevére betelekkönyveztessenek. 

Többek között — Schlauch püspökön kívül — 
Porubszky foglalkozott e kérdéssel egyházjogilag1 s 
az eredmény, melyre jutott, tagadó volt. 

Szerinte az egyházi birtokok közvetett jogalanya 
az egész katholikus egyház, mint tökéletes társaság; 
közvetlen jogalanya pedig, melyhez az egyházi javak-
nak nemcsak haszonélvezete, hanem birtoklási joga 
is tartozik, azon részletes egyház (pl. egri, nyitrai stb. 
püspökség), testület, intézet vagy egyes személy, mely-
nek számára tétetett az alapítvány. 

Ép azért az olyanféle intézkedés, mint a minő a 
fennebbi nézetben kifejezést nyer, mely akár a vagyon 
elvételét az illetékes jogalanyától, akár a birtoklásban 
bármilynemű korlátozást vonna maga után, jogilag 
megengedhetetlen. 

Fölfogását a következő érvekre alapítja. Hivat-
kozik a trienti zsinat XIY. ülés 9. fej. de réf., mety 
kimondta, hogy az egyik dioecesis javadalmai bár-
minő okból is egy másik dioecesis javadalmához, vagy 
monostorához, vagy kegyhelyéhez örök időkre ne 
csatoltassanak. Már pedig a szándékolt kommaszálás 
ennél még többet foglal magában. 

Utal a püspökök, apátok, kanonokok, plébánosok 
esküjére, mellyel javadalmaik elfoglalásakor köte-
leztetnek javadalmuk s egyházuk birtokait védeni, el 
nem idegeníteni, sőt az elidegenítetteket visszasze-
rezni. Utal az állandó gyakorlatra, mely az egyházi 
javadalmasokat birtokaik (csak a kánonok által kor-
látolt) urainak tekinti. 

Hivatkozik a hazai törvényekre. Szent László Decr. 
L. 1. c. 24. rendeli : Res ecclesiarum ubicunque inve-
niantur, sive apud ecclesias alias, vei apud dominos, 
ad priorem ecclesiam suam redeant. Hasonlókép 
1548: VIII., 1715 : LXII. stb. tvcikkek. 

Hivatkozik főképen magokra az alapító okmá-
nyokra, melyekben (mint pl. fent a tihanyi alapító 
oklevélben láttuk) a birtokok nem a magyarországi 
katholikus egyháznak, hanem különösen ennek és 
ennek a püspökségnek, káptalannak, zárdának adat-
nak. Már pedig a végrendelkezők akarata szent és 
sérthetetlen. Hozzájárul, hogy az adománnyal já ró 
kötelezettséget (mise, ima stb.) a végrendelkező az 
illető megad ományozottra rótta, tőle akarta végeztetni. 

Annak a nézetnek a végrehajtása tehát az egyes 
püspökségek, káptalanok, zárdák stb. jogaiba és az 
egyház törvényeibe ütköznék. 

Elidegenítés lenne az, mely egyházilag és a lelki-
ismeret fóruma előtt érvénytelen s egyházi bünteté-
seket szokott maga után vonni. 

Ezt tehát a katholikusoknak, az egyházi birtokok 
jogalanya tekintetéből, tudni jó. 

1 Porubszky : A magyarországi kath. püspökségek stb. 
javainak jogi jellege s alanya. 23. 1. — Altalánosságban : 
A kath. egyház birtokjoga. Tájékozó. 1882. 

fz erkölcsi légkör rendszeres megfertőzése. 
Olvastam egyebek közt a «Magyarország» március 

elsejéről keltezett számát. 
Ha sajtónk termékeit az erkölcs szempontjából 

osztályozzuk, a nevezett lap bizonyára nem jut az 
utolsó helyre, mert ez a lap e tekintetben még a job-
bak, a komolyabbak közé tartozik. 

Nincs szándékomban ezúttal az egész számot 
végigböngészni, csak két közleményét akarom szóvá 
tenni : egyet a napihírek közül s egyet a törvénykezés 
rovatából. 

Az első az öngyilkos hercegi vőlegényről szólt. 
Herceg, vőlegény, öngyilkos és pedig közvetetlenül 

az esküvő előtt - mindmegannyi alkotó eleme a szen-
zációnak. 

A napihir elmondja, hogy Baracco szenátor s az 
öngyilkos komornyikja azt vallották, hogy a herceg az 
utóbbi időben nagyon melankolikus volt. Szüleihez írt 
levelében Pignatelli herceg azt mondja, hogy elvből 
ellensége a házasságnak, hogy a mostani törvények 
szerint kötött házasság immorális, mert olyan köte-
lezettségeket ró az emberre, mint például az örök hú-
séget, a mit nem lehet megtartani. 

Menyasszonyának a következőket í r ta : 
«Imádott Annám, bocsáss meg nekem, szerencsét-

lenné tettelek volna, mert elveim ellenzik a házassá-
got. Nem tudtam volna mindazokat a kötelezettsége-
ket teljesíteni, melyeket a törvény a férjre ró. Bocsáss 
meg a te Vincenzódnak.» 

A lap pedig megjegyzi : «Tulajdonképen ez a két 
levél sem vet teljes világosságot a végzetes tett okaira, 
mert volt idő, a mikor a fiatal herceg más elveket is 
hangoztatott» 

Elitélésről tehát nincs szó. A megsértett erkölcsi 
rendet csak némileg engeszteli ki a közlemény vége, 
mely szerint sírhalmára egyetlen virágszálat sem tett 
senki. Ez a megjegyzés sejteti, hogy a herceg környe-
zete elitélte cselekedetét. 

A «Törvényszék» cimű rovatban van a második 
szenzáció : «Galley és barátnője az esküdtbíróság előtt.» 
A tudósító elmondja, hogy a tárgyalóterem telve volt 
elegáns nőkkel, mely így inkább színházhoz, mint 
birói teremhez hasonlított s hogy a tárgyalás menetén 
mindvégig bizonyos humor húzódott át, folytonos de-
rültségben tartva úgy a bírákat, mint a közönséget. 
Pedig milliók elsikkasztásáról volt szó. 

Morelli Valentine volt a sikkasztó barátnője, kit 
vele együtt fogtak el. Ennek a «barátnőnek» a kihallga-
tása így folyt le : 

— Több barátja is volt? — kérdezte az elnök. 
— Igen, volt még egy olasz herceg és egy ban-

kár is. 
— És még egy kinai milliomos — tette hozzá az 

elnök — férjét pedig egyszerűen faképnél hagyta. 
— Azért a férjem nem neheztelhet rám. (De-

rültség.) 
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- Hát ez fölfogás dolga — szólt az elnök nagy 
derültség közepette. 

— Úgyis okvetlen megcsaltam volna őt és sokkal 
tisztességesebb eljárásnak tartottam, ha egyszerűen 
elhagyom. 

Utóbb az elegáns Valentine még azzal dicsekedett : 
«Hiszen voltak nekem olyan barátaim, kik még ennél 
is többet költöttek. (Galley 300.000 frankról szóló 
cseket adott neki.) Abban csak nem akadályozhatnak 
meg egy asszonyt, hogy barátokat ne tartson.» 

Moreili Valentinenek ezt a meggyőződését óriási 
derültséggel honorálta a közönség. 

Pignatelli, az öngyilkos herceg s az elegáns Moreili 
kezet foghatnak egymással, azért tettem őket egymás 
mellé. Mind a kettő a szabad szerelem, jobban mondva 
a szabad vétkezés hive, erkölcsi korlátot egyáltalán el 
nem ismernek, mind a kettő forradalmár az isteni tör-
vénykönyv hatodik paragrafusával szemben. 

Az öngyilkos hercegről azt mondja a hirlapi köz-
lemény, hogy levelei nem vetnek világosságot öngyil-
kosságára. 

Hát a dolog nem így van, a pszihologia és a pa-
tologia, vagy ha úgy tetszik : a pszihopatia előtt a 
herceg öngyilkossága nem rejtély. A kinek az élvezet 
az evangeliuma, az csakhamar átlépi azt a korlátot, 
melyen ez áll: «tilos élvezet». Mivel pedig a szenve-
dély telhetetlen, a folytonos élvezet, az egymást föl-
váltó idegizgalom, csakhamar odasodorja az élvezőt 
a sikamlós lejtőn, hol már csak perverz, természet-
ellenes idegizgalom tudja még a züllött idegrendszert 
izgalomba hozni. S ekkor közbelép a nemezis s ér-
vényrejut a régi igazság: per quod quis peccat, per 
idem punitur. 

Az ilyren ember, kit a szellemes francia néplélek 
roué-nak nevez, ellenállhatatlan undorral telik meg a 
házasság iránt, a házasság számára már semmit sem 
tud nyújtani. De nemcsak a házasságtól undorodik 
meg az ennyire züllött ember, de undorodik még ön-
magától is s az életet mint gyűlölt terhet dobja el 
magától. Az egész pszihopatiai folyamatot még siette-
tik az «élvezéssel» járó undorító s kínos betegségek. 
Az ilyen életnek nagyon gyakran revolvergolyó a 
zárópontja. Azt hiszem, ilyen világításban csöppet sem 
érthetetlen a Pignatelli tragédiája. 

Ám az újság riportere nem ilyen komoly tanul-
ságok kedvéért közli a csiklandós szenzációkat; őcsak 
érdekessé akarja tenni a lapot, őt nem bántja a lelki-
ismeret, hogy erkölcsi mérget visz be sok ezer csa-
ládba és sok-sok lélekbe. «Az örök hűséget a házas-
ságban nem lehet megtartani», vagy «abban csak nem 
akadályozhatnak meg egy asszonyt, hogy barátokat 
ne tartson» — ime a züllött bűnösök ilyen mondásai, 
melyeket saját életük hiven illusztrál, ez az ölő er-
kölcsi méreg. Annál kapósabb a méreg, mennél elő-
kelőbb kezek készítik. Miért kelljen ezt terjeszteni? 
Tessék csak a dolgot kissé a pszihologia szempontjá-
ból fontolóra venni. 

Nincs ember, kinek küzdelme nem volna a test-
tel. Az élvezetek hajhászásától elgyengült modern 
ember pedig alig-alig állja a küzdelmet. Most aztán 
szeme elé kerülnek a Pignatelli s Morelli-féle példák 
s ördögi tanítások: vájjon nem fognak-e a gyenge 
lelkek a kötelesség útján meginogni? Nem fogják-e 
sokan ilyen példákkal s tanításokkal a háborgó lelki-
ismereteket elcsitítani? S ha ifjak, leányok olvassák 
az ilyen újdonságokat, kik tán épen az első hevesebb 
harcban állanak: nem fognak-e ily példák láttára 
mindjárt az első küzdelemben letörni? 

A leírt erkölcsrontó példák mellett azonban 
ugyanabban a számban még egyéb csiklandós hirek 
is vannak. S nap-nap mellett ilyen új és új erkölcsi 
szenny kerül terítékre még az úgynevezett jobb lapok-
ban is, dicséretes kivételt csakis a «klerikális»-nak 
mondott Alkotmány, Magyar Állam stb. tesznek, 
csoda-e aztán, hogy művelt osztályunk erkölcsei zül-
lenek s az erkölcsi csődöt követő öngyilkosságok 
mindennaposokká lesznek? 

A tiszta élet lehetetlen, a hitvesi hűséget meg-
tartani nem lehet, ilyeneket hangoztatnak mindennap. 
Ha a megtestesült ördögnek állítanak katedrát, ő sem 
fog különbeket taníthatni. 

A ki holt részeggé issza le magát, az természete-
sen nem tud a lábán megállni; a ki szemével, fülé-
vel, képzeletével stb. folyton-folyvást feltüzeli magá-
ban a szenvedély tüzét, annak természetesen lehetetlen 
tisztán élnie s a házassági hűséget megtartania. 

Azért azt hiszem, valóban komoly megfontolásra 
érdemes a modern szabad szellemű sajtó fertőző mun-
kája. Tisztelettel kérdem: vájjon megengedhető volna-e, 
hogy az üzlet kapzsi emberei nap-nap mellett a váro-
sokba s falvakba kolera-, tifusz- s egyéb bacillust szál-
lítsanak? Hát az tűrhető-e, hogy az újságok nap-nap 
mellett erkölcsi szennyet, a testiség fertőző bacillusait 
szállítsák a községekbe, családokba s lelkekbe? 

Nekem úgy látszik, hogy a társadalom bárgyú 
birkatürelemmel van az erkölcsi métely terjesztői iránt, 
azért mernek a sajtó emberei minden szennyet a kö-
zönség elé tálalni. De végre is, ki ebben a nagyobb 
bűnös; a sajtó, mely terjeszti, vagy a társadalom, mely 
elfogadja? Úgy látszik, mindkettőnél hiba van a kréta 
körül. Sz. A. 

A szociális kérdés. (n.) 
A szociáldemokraták és a keresztény szociális-

ták között a különbség lényeges. Látszatra és a laikus 
szemében mindkettő egyet akar: a munkások helyze-
tén intézményileg segíteni s mégis ég és föld köztük 
az eltérés kiindulási pontjukra, kitűzött közelebbi és 
távolabbi céljaikra, valamint eszközeikre nézve. 

A keresztény szociálisták a negyedik rend hely-
zetén, a munkások jogos panaszain az igazságosság-
nak megfelelően és törvényhozási úton akarnak segí-
teni. A szociáldemokraták ellenben a mai, úgyr ahogy 



16 RELIGIO LXV. évi". 1906. 

még keresztény világnézeten alapuló társadalom föl-
forgatásával egy egészen új alapra fekteteti társadal-
mat akarnak állítani. Amazok a cél elérésére a tiszta 
keresztény jogelvek intézményes érvényesítését tart-
ják elegendőnek: ezek az ú. n. természettudományi 
alapon, melynek az ember állat csupán, akarják sora-
koztatni az egész emberiséget. Egy szóval azt akar ják 
a szociáldemokraták, hogy a mint egykor a pogány 
görög-római civilizáció helyéhe a keresztény lépett, 
úgy most ismét ennek helyébe a merő anyagelvi 
világnézetre támaszkodó uj polgárisodás lépjen. 

Ennélfogva a két párt csak látszatra találkozik 
egy bizonyos célban, a munkások megsegítésében. 
A szociáldemokrácia valójában nem is munkáskér-
dés, hanem világkérdés; a munkáskérdés csak cél-
szerűségi takaró nála s arra szolgál, hogy hangozta-
tásával mozgásba hozza, eszközül használhassa az 
alsóbb s értelmi fokon is alul álló rétegek millióit a 
saját, egészen más céljai érdekében. A munkások az 
ő bérharcaikkal inkább csak statiszták ebben a nagy 
szociális mozgalomban ; ők, a szegények, csak a ma-
guk bajait nézik, nem látnak tovább, kivált abba az 
eszmei körbe, mely az egész mozgalom mélységes 
alapját képezi. Ok a nyers erő, melyet a kulisszák 
mögött rejtőző tényezők — sokszor épen nem a sze-
gény, izzadó munkások, hanem a jómódú urak — 
ijesztőnek, alkalmilag romboló eszköznek használnak 
föl a fönnálló társadalmi rend ellen. 

Lássuk mind a két pártot közelebbről. 
A szociáldemokráciát úgy szokás meghatározni, 

hogy az oly nemzetgazdasági rendszer, mely a munka 
összes eszközeire nézve elidegeníthetlen állami va-
gyonközösséget akar behozni és az összes termést s a 
gazdasági javak lölosztását az egész vonalon a demo-
kratikus új állam által akarja szervezni. 

Ez az elvont meghatározás azonban csak úgy ért-
hető meg, lia mi azt a közönséges nyelven elemeire, 
részeire bontjuk föl. E szerint a szociáldemokrácia 
el akarja törülni a magántulajdont s minden vagyont 
közössé tenni. El akarja törülni az emberiség létezése 
óta mindig meglévő s a különböző emberi természe-
tekből önként folyó ű. n. osztálykülönbségeket s valami 
képzelt egyéni egyenlőség alapján új államba akar ja 
sorozni az embereket, hol dolgozzanak beosztás sze-
rint, úgy, hogy az egyesitett javakon a termelés egy-
séges terv szerint a társadalom által és annak javára 
történjék, az összjövedelem pedig az egyesek között 
igazságos mérték szerint osztassék szét. A gyerme-
kekről, öregekről és betegekről az összesség gondos-
kodjék. 

«E társadalmi átalakulás — mondja az 1891-iki 
erfurti programm — nemcsak a munkásosztály, ha-
nem az egész emberiség fölszabadítását jetenti, mely a 
mai viszonyok közt sinylődik. De ezen fölszabadítás 
csak a munkásosztály műve lehet, mert a többi osz-
tályok a közöttük fönnforgó érdekharc dacára a ter-
melés eszközeire nézve magántulajdon alapján álla-

nak és a mai társadalom alapjainak fönntartását kö-
zös célnak tekintik. 

A munkásosztály küzdelme a tőkepénzesek zsa-
rolása ellen szükségképen politikai harc. A munkás-
osztály nem folytathalja gazdasági küzdelmeit és nem 
fejlesztheti gazdasági szervezkedését politikai jogok 
nélkül. Nem eszközölheti ki, hogy a termelési cikkek 
(minden, a mi vagyonszámba megy: telkek, bányák, 
nyersanyagok, szerszámok, gépek, közlekedési esz-
közök) köztulajdonná váljanak, hacsak előbb politi-
kai hatalomra nem tett szert. (Ide céloz az általános, 
titkos szavazati jog.) 

A munkásosztály ezen küzdelmét öntudatossá és 
egységessé alakítani és ezen természetéből folyó cél-
ját kijelölni: ez a szociáldemokratapárt föladata.»1 

Azt az új, közös s nem jog-, hanem természeti 
egyenlőség alapján beállított állami életet pedig úgy 
képzelik, hogy lesz benne közvetlen törvényhozás a 
nép által ; az országban, kerületben, községben a nép 
önkormányzatú ; az állandó sereg helyett népfölkelés ; 
szabad véleménynyilvánítás ; a nők köz- és magánjogi 
tekintetben egyenjogúak a férfiakkal (a családi élet is 
a mostanihoz képest valahogyan máskép lesz) ; a val-
lás magánüggyé válik, az egyházi és vallási társula-
tok magánegyesületek lesznek (t. i. egyelőre, a míg 
megtűrik); az iskolák elvilágiasítva ; a törvénykezés 
es jogvédelem ingyenes; igazságszolgáltatás a nép 
által választott birák által történik; ingyenes orvosi 
kezelés; fokozatosan emelkedő jövedelmi és vagyon-
adó (az egyenlők közt?) minden közös kiadás fede-
zésére.» így lesz meg — az erfurti programm szerint — 
a paradicsom a földön. 

Gondolom, a jövő ezen nagy programmjában 
minden megvan a földi boldogságra; de hogy egy-
úttal meg is valósuljon, csak egy dolog hiányzik: 
hiányzanak az új, valami más csillagbeli emberek, 
a kik egészen más anyagból valók legyenek, mint 
mi.2 Mert ha ez az egyetlenegy körülmény nem lesz 
meg; ha mi, mostani természetű emberek, megmara-
dunk benne, tartok tőle, hogy, ha ugyan sikerülne is 
a programmot életbeléptetni, úgy já rnak majd vele 
szociáldemokratáink, mint 1848-ban Louis Blanc, a ki 
a francia törvényhozás hozzájárulásával megkisérlette 
nemzeti (közös) műhelyek fölállításával oldani meg a 
munkáskérdést s a közös munkának az lett a vége, 
hogy a rendetlenkedő és lázongó munkásokat, a kik a 
napidíjat követelték ugyan, de közösbe komolyan dol-
gozni nem akartak, katonasággal kellett szétveretnie. 
Mert ilyen a mai, Ádámtól és Évától származó em-
ber — magántulajdon nélkül, azaz ha nem magának 
dolgozik. 

Azonban a programm tulaj donképeni értékelé-
sére elsősorban ismerni kell közelebbről a szociál-

1 Cathrein : Erkölcsbölcselet. II. 135. 1. 
2 Pesch : Liberalismus, Sozialismus und christl. Gesell-

schaftsordnung. 1893. 
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demokrata vezérek eszmekörét, melynek az a pro-
g ramm egyenes folyománya. 

Az az eszmekör ugyanis teljesen naturalisztikus, 
vagy mint legújabban mond ják : természettudományi 
alapon álló. Marx alapgondolata, melyből kiindult : a 
történelem anyagelvű fölfogása, vagyis az a nézőpont, 
hogy az egész világ összes szellemi és érzéki jelenségei-
vel csak egy fejlődési folyamat csupán, melyben folyto-
nos keletkezés és enyészet uralkodik. Nincs Isten, az 
ember az állattól lényegileg nem különbözik, csak 
fokozatilag; a gondolkodás csupán vegyi folyamat, a 
halállal mindennek vége. Ebből érthető aztán, hogy7 

a párt szellemi irányítói (Marx, Engels, Bebel, Lieb-
knecht stb.) egy alkalmat sem mulasztanak el, hogy 
a kereszténység (elsősorban a csuhások) ellen való 
gyűlöletüknek nyíltan kifejezést ne adjanak, a mint 
ennek különben nálunk is vagyunk részesei. 

A munkáskérdés, mint tulajdonképen vett kenyér-
kérdés helyett tehát ide lyukadt ki a dolog; azért 
mondtam, hogy a munkások inkább csak statiszták, 
csak eszköz ebben a nagyr szociáldemokrata mozgalom-
ban. A század rossz szelleme, a materiálizmus, az atheiz-
mus itt voltakép a központ, mely körül forog minden. 
Az anvagelviség küzdelme ez a keresztény világnézettel. 

Ez a szociáldemokrácia a valóságban ; ez az esz-
mei alap, a melyből kiindul. 

A keresztény szocialistáknak a rendszere, az állás-
pontja egészen más. Az emberi természettel ellenkező 
utópiák helyett igazságot keres; azt akar ja megoldani, 
orvosolni, a mi a munkásnak valóban fáj, a munka 
és a díj között beállott aránytalanságot. 

Nem lehetünk szociáldemokraták — olvassuk 
magyar l ap jukban 1 —mer t azok megtagadják az isteni 
kinyilatkoztatást (a kereszténységet). Nem lehetünk 
szociáldemokraták, mert azoknak világrendszere még 
mindig egy zagyvalékos sületlenség. Nem lehetünk 
szociáldemokraták, mert mi a mi tarthatatlan jogi, 
gazdasági, társadalmi és politikai helyzetünkön nem 
egy világforradalommal akarunk segíteni, hanem a 
törvényes alapon való szervezkedés által,2 a békés 
társadalmi fejlődés útján. A társadalmi bajokat Krisz-
tus szellemében akarjuk orvosolni, a társadalmi ren-
det is az evangélium fundamentumán akarjuk föl-
építeni, mert ezenkívül nem vettetett más alap. 

E célból a törvényhozáshoz fordulnak. Mi, keresz-
tény szociálisták így szólt petíciójuk nem tün-
tető menetekkel, nem erőszakoskodással akar juk ki-
csikarni a munkást megillető jogokat, hanem a haza-
fias és emberséges szivekhez appellálunk s reméljük, 
hogy a magyar nemzet képviselői a nagy nemzetvédő 

1 «Igaz Szó» 1905 dec. 10. sz. 
2 XIII. Leo a szocializmusról kiadott körlevelében is azt 

mondja : mivel a szociálisták azon kézművesek és munkások 
soraiból toborozzák híveiket, kik megunván a fáradalmat, a 
gazdagság és jólét lidérceit kergetik : nagyon időszerű lesz a 
kézművesek és munkások közt egyesületeket szervezni. — 
Prohászka i. műve 49. 1. 

munka idején sem feledkeznek meg a kisemberek, a 
munkásosztály sorsáról. 

Azért kérjük a tisztelt képviselőházat, vegye tár-
gyalás alá haladéktalanul az általános titkos választói 
jog ügyét. (Ennek útján a törvényhozásba bejutni s 
ott ügyeiket dűlőre vinni óhajtanák. Mi más értelme 
van azonban ennek a követelésnek a szociáldemokra-
tákéhoz viszonyítva ! Értelme tényleg más s mégis azt 
gondolom, hogy a munkáskérdést általános választói 
jog nélkül is el lehel intézni a törvényhozásban.) 

«Ezzel egyetemben — folytatja a petíció — a 
munkás-, kisiparos- és földmívesosztályt mélyen sújtó 
társadalmi bajoknak mielőbbi orvoslásához (tehát nem 
a társadalom céltalan fölforgatásához) is remélünk 
közelebb jutni . A nagyipari munkások súlyosan érzik 
a behatóbb munkásvédelmi intézkedések hiányát, kis-
iparosaink a korlátlan szabadverseny káros hatásai 
alatt nyögnek, földmíveseink munkáját a fedezetlen 
határidőüzletek szédelgő spekulációja gyümölcseitől 
megfosztja és mindennemű munkásainknak nagy-
részét lelkivigasztól, a családi élet kötelességeinek tel-
jesítésétől és örömeinek élvezetétől, a szellemi műve-
lődéstől elvonja a szakadatlan munka, mely a vasár-
napot is dologtevő nappá teszi. 

Csak nagy általánosságban utalunk azokra a tár-
sadalmi szükségletekre, melyek a legsürgősebb elinté-
zést várják.» így a magyar petició. 

Ebből megismerhetjük nagyjában a keresztény 
szociális mozgalomnak egész természetét. Rendes, tör-
vényes eszközökkel és pedig a keresztény erkölcstani 
elvek alapján kívánja a kisemberek valódi, tehát nem 
képzelt s nem önokozta, hanem valódi társadalmi ba-
jait orvosolni, a nélkül, hogy a fönnálló társadalmi 
rendnek az ember természetéből folyó kereteit meg-
dönteni, a magánvagyon szükségességét tagadni, a 
szegényebbek és gazdagabbak közt meglévő s annyi-
szor már sikertelenül eltörülni megpróbált különbö-
zeteit újból eltörülni s a nélkül, hogy valami új, eddig 
nem létezett, Isten nélkül való társadalmi rendet föl-
állítani — szóval utópiákat kergetni — szándékoznék. 

Valóban — ismétlem — csak a keresztény szo-
cializmus a valódi munkáskérdés, a munkások bajai 
orvoslásának a programmja ; a szociáldemokrácia nem 
az, hanem világkérdés: az emberiség fölforgatásának, 
de nem egyúttal boldogításának a programmja, atlieiz-
mus a gyakorlatban. 

New -York. Az amerikai katholikusok minden tem- "Egyházi 
plomukat a maguk emberségéből építik föl mindenfelé. 
Már hire ment, hogy New-York katholikus hívei föszékes- r ® 
egyházat készülnek érseki méltóságban levő főpásztoruk krónika. 
számára építeni. Az új világ e csodaépítményéről most 
már részleteket is lehet közölni. Ez a templom a világ 
legnagyobb temploma lesz, a mennyiben hossza 547, 
magassága 475 lábnyira van tervezve. Magasságra nézve 
a római szent Péter-templomot 40 lábbal fogja fölül-
haladni. jL. 
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Sydney . Ausztrália püspöki kara közös pásztor-
levélben ismerteti az ausztráliai katholikus egyház tör-
ténetét. Kezdete ennek az egyháznak 1818-ra esik, azon-
ban a vallásszabadság kihirdetése 1820-ra esvén, csak 
ekkor nyilt alkalma és útja két irlandi papnak, Conolly 
és Therry atyáknak, hogy Ausztráliában a katholikus 
hivek kisded csoportjának lelki gondozását megkezdjék. 
A katholikus hivek száma 85 év alatt 1,100.000-re emel-
kedett 5,000.000 összes lakossággal szemben. A hierarchiát 
három érsek, kik között egy biboros, 14 püspök, egy 
nullius apát és 1400 áldozópap alkotja. Benediktinusok-
nak és jezsuitáknak népes kollégiumaik vannak 600-at 
meghaladó tanulóifjúsággal. A szerzetesnők száma 5500-ra 
emelkedett. Iskola van összesen : elemi 1087, gimnázium 
33, más középiskola 160. A tanulóifjúság száma 130.000. 
Az ausztráliai katholikusok saját zsebükből 94 nagy 
jótékony intézetet tartanak fönn. Iskoláikat is sajátjuk-
ból tartják fönn, a kormány segítségét nem fogadták el. 
A főpásztori körlevél zárószavai az angol királyi eskü-
formából a kalholikusokat sértő hely törlését követelik. 

* 

Paris. Cambray-böl érkezett hír szerint az ottani 
főszékesegyházban a hires állami (értsd : szabadkőműves) 
leltározás megindítása alkalmából vér folyt. A betolako-
dott pénzügyi közegek a káptalan tagjait a templomból 
kilökdösték, Sonnois érseket, a nyolcvan esztendős fő-
pásztort pedig, egy rendőr kardjával súlyosan megsebe-
sítette a fején. Az érseket ájultan kellett a templomból 
kivinni. A nép a vérző főpásztor láttára a pénzügyi tiszt-
viselőket lincselni akarta. 

* 

Róma. Az örök városban jelenleg főleg három 
dolog foglalkoztatja a mértékadó egyházi körök érdek-
lődését : a francia egyházüldözés, a Flórencben tartott 
olasz katholikus szociális kongresszus határozatainak 
sikere és a Bonomelli-ügy. Mielőtt a pápa a francia 
szeparáció törvényében kontemplált kultusz-társaságok 
ügyében határozna, hallani óhajtotta a francia püspöki 
kar véleményét. E célból négy bibornokból s ugyanannyi 
püspökből álló értekezletet hivott össze Parisba. Perraud 
bibornoknak szánta a pápa abban a bizottságban az 
elnökséget, de a nagytudományú biboros időközben meg-
halt. A pápa megbízása halálos ágyán találta a bibor-
nokot. — Az olasz katholikusok flórenci társadalmi 
kongresszusa 4200 egyesület képviseletében alkotta meg 
az új szövetség alapszabályait. Az olasz katholikusok 
országos szövetségének címe ez : «Unione Economico-
Sociale per i Cattolici d'Italia». Az új országos katholikus 
szervezkedés sikerét egyes csoportok, például a Murri-
féle, mely az egyházi hatósággal állandóan hadilábon 
áll, azon a címen vonják kétségbe, mert a flórenci kon-
gresszus a pápa kívánatára kimondotta, hogy a katho-
likus egyesületi élet minden téren, még a gazdaságin is, 
a főpásztori székekhez legyen kötve. Féltik a püspöki 
tekintélyt azok, a kik azzal már régen szakítottak. 

* 

Cremona. Bonomelli cremonai püspök szemet 
hunyva a francia szeparáció véres jelenetei előtt, nem 
átallott az egyház és állam elválasztásának Cavour-féle 

elmélete fölött főpásztori elmélkedést végezni és arra 
főpásztorilag buzdítani hiveit. Ez a hiba sokkal nagyobb, 
hogysem mellette hallgatással lehetne akár jóbarátnak, 
akár ellenségnek elmenni. A különös, mondhatni különc 
gondolkozású főpapot csakugyan a szabadelvűek, vagy 
a mint az evangélium mondja, a világ tömjénfüsttel 
hódolja körül ; ellenben az egyház hű fiai, hivataltársai 
és maga a római pápa megütközéssel figyelmeztetik bot-
rányos nagy megtévedésére. Bonomelli püspöknek egyéb-
iránt ez nem az első tévedése. XIII. Leo pápától már 
1881-ben kapott erős dorgatoriumot a milanói dómban 
mondott beszéde, 1889-ben pedig «Italia e Borna» cimű 
röpirata miatt. 

Hadén nagyhercegségben nagy volt a protestáns 
atyafiak aggodalma, hogy a jelenlegi trónörökös házas-
ságának gyermek telensége következtében a Zähringen-
ház valamely katholikus oldalága fog esetleg trónra 
jutni. A nagytürelmü atyafiak most megnyugvást kez-
denek találni abban, hogy az uralkodó nagyherceg leg-
itjabb fivérének, Károly hercegnek, morganatikus házas-
ságát «ebenbürtig»-gé fogják emelni. Ha akarom vemhes, 
ha akarom nem vemhes. így megy ez az atyafiaknál a 
katholikus vallás iránt való nagy türelmetlenségüknél 
fogva. 

* 

Milano. Ferrari bibornok-érsek, a ki lombardiai 
püspöktársaival «végzetes hatású»-nak jelezte a pápához 
írt levelében Bonomelli cremonai püspök szeparációs 
föllépését, nagyböjti főpapi körlevelében a hittel foglal-
kozik s erővel állást foglal az ú. n. reform-katholikus 
mozgalommal szemben, a mely, úgymond, «új katho-
licizmust akar létrehozni : ujat dogmáiban, ujat fegyel-
mében, ujat a keresztény élet gyakorlásában, ujat egész 
eljárásában. Ezek föl akarják forgatni az egyházat és 
valami egészen mássá akarják átalakitani, mint a mi 
mindig volt s a mi jelenleg is még mindig». Ezt az áram-
latot Ferrari bibornok elitéli és az egyházból kiutasítja. 

* 

Bécs. A katholikus sajtópártoló Pius-egylet március 
1-én nyitotta meg irodáját. A katholikus sajtó pártolása 
és szintájának emelése tehát Ausztriában komolyan 
megindult. Ezt a mozgalmat, a mely a katholikus sajtó 
sorsát a katholikus nép kezébe teszi le, Kolb Viktor J. t. 
atya indította meg. 

I. A technika vívmányai az utolsó száz évben. Jrocla 
(A műveltség könyvtárának I. kötete.) Szerkesztették : * 
Hollós József és Pfeifer Ignác. Athenaeum kiadványa. 
1905. 707 1., 500 szövegképpel. 

Ez a szép és tanulságos kötet a nagy kiadványok-
ból való. Szakférfiak beszélik el benne a technika köz-
életi alkalmazásait, a mint azok a távoli mult próbálga-
tásain kezdve, egész a jelen tökéletességig fejlődtek. Feje-
zetenként, más-más szerzőtől és hozzáteszem : jól magya-
rul és világosan megírva, vonul el az olvasó előtt az 
energiáról szóló, igen talpraesett alapvető értekezés után : 
a bányászat, kohászat, a fémek megmunkálása, motorok 
és emelőgépek, továbbá a közlekedés eszközei, a pósta, 
a fény a tudomány szolgálatában, a sokszorosító-ipar, 
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technika a hadviselés szolgálatában, faipar, fonó- és 
szövőipar, papírgyártás, a kémia vívmányai, a gazdasági 
gépek, a gazdasági termékek ipari földolgozása, elektro-
mosság, telegrafia és telefonia. 

Egyrészt fejlődésükben, másrészt mai működésük-
ben, alkalmas képeken is illusztrálva, látja az olvasó az 
egyes iparágakat, mintha csak velejárna, veledolgoznék 
a bányásszal a föld alatt, vag}' a géptechnikussal a nagy 
gyárakban. És pedig nemcsak általában a technika világ-
helyzetét mutatják be, hanem különös súlyt fektetnek 
annak hazai állapotaira is : szinte látjuk nemcsak azt, 
a mi már van, hanem azt is, mi s mely ágban lesz a 
további teendőnk, hogy a világ technikai kultúrájával, 
tekintettel a mi szükségleteinkre és viszonyainkra, lépést 
tartsunk. 

Nem mulasztják el kiemelni a mi természeti elő-
nyeinket, vagy ha valamiben magyar ember részéről 
indult ki a kezdeményezés. 

így : a lőport a bányászati robbantás céljaira először 
1627-ben Selmecbányán használták. (23. 1.) Az egész 
világon a legjobb minőségű nyersvasat, mellyel csak a 
svédországi versenyezhet, mi állítjuk elő. (81. 1.) Európá-
ban csak Magyarország számottevő lelőhelye az arany-
nak (melyet nemes fémnek neveznek, de az emberekben 
szunnyadó indulatokat nemtelenebb tettekre semmiféle 
teremtett anyag úgy nem ingerli, mint az arany — jegyzi 
meg hozzá a szerző). (97. 1.) — A fotografia céljainak 
megfelelő objektiv lencsét Petzval József, szepesbélai szü-
letésű magyar tanárnak sikerült először megszerkesztenie. 
Az első kiváló amatőr-fényképező Itosty Pál, Eötvös 
Lóránt bárónak nagybátyja volt. (316. 1.). — A gyujtó-
szálkagyártás Irinyi József, magyar ember találmánya. 
(424. 1.) — Sőt közben ilyen horvát-istvániáda is előfor-
dul : «a szanszkrit «ayas», a magyar «a vas» szóból szár-
mazik és így a vasnak ős nevét s vele az első vaskohászt 
a magyaroknak követeljük». (61. 1.) 

Az előadás komoly, kellemes és általában tárgy-
szerű, csak itt-ott zökken ki az illetékes kerékvágásból, 
így a bányászat bevezetésében nem jól veszi ki magát 
az ilyen elmefuttatás : minden változás, a mely szemünk 
láttára végbemegy, az örökkévaló energiának színválto-
zása az örökkévaló anyagon. (17. 1.) A mi szemünkláttára 
végbemegy, az a jelenvaló energiának színeváltozása a 
jelenvaló anyagon. A fizikus s nevezetesen a geologus, 
miután a geologia oly szembetűnően hirdeti a föld s 
vele az alakuló anyag kezdetét, az örökkévalóságról 
semmit sem tud, arról a saját körében nem beszélhet. 

A kohászatnál rossz tréfa ez a megjegyzés : a kohá-
szatnak képviselői a hitregékben nem a leghizelgőbb 
alakot nyerik. A görög és római mondák Haphaistosa 
és Vulkánja rút, sánta és cselszövő, a biblia első kovácsa 
pedig Káinnak, az első gonosztevőnek ivadéka : Tubal 
Kain. Úgy látszik, hogy már az ókor hitalkotói is lel-
tették hatalmukat a kultura harcosaitól.» (57.1.) Először 
is, ha kohász beszél, szabatosan technikai kulturáról kell 
beszélnie, mert van ám annál magasabb értékű kultura 
is, mely nélkül — nemcsak kenyérből, hanem igéből is 
élvén az ember : a szellem-erkölcsi lény — az a kohá-
szati technika nem sokat ér, a mint a gyarlóbb kohászat 
mellett is gyönyörű volt a görög-római kultura. Másod-
szor, alig hihető, hogy a hitalkotó valaha a csákánytól 
féltette volna alkotását, miután az eszme és a csákány 

két nagyon különböző téren dolgoznak s hihetőleg igen 
jól megférnek egymással. 

Az eisenerzi barnavaskő-csodát helyesen mondának 
nevezi az író, de midőn az ottani kápolnába állítólag 
oltárképül beállított első pátvaskőről így elmélkedik : 
habár a mai istentelen ember nem is akarja elhinni, 
hogy a ki, a kápolnában kifüggesztett több százados 
pápai breve szerint (?), a kő előtt tizenkét Miatyánkot 
elmond, a purgatoriumban tizenkétezer évvel kevesebb 
ideig fog szenvedni, ez a kétfelé tört pátvaskö minden 
kétségen kívül megmutatja, miképen alakulhat át barna-
vaskővé (71. 1.) — az ilyen szellemeskedést bátran a tol-
lában megtarthatta volna. 

Egyebekben az egész munka egy nagy és sikerült 
kiállítás benyomását teszi az emberre azon a téren, a 
hol a kutató ész szinte kábító haladást mutat föl, a 
természet erőinek fölhasználása és alkalmazása terén, a 
műszaki téren. 

Mert, hogy az elméleti téren, t. i. a természeti erők 
lényegének, mivoltának a fölismerése terén most sem 
haladtunk még, hanem csendesen veszteglünk, arról ez 
a könyv is, számos helyén, tesz őszinte tanúságot. És ezt 
folyton hangsúlyozni, igen hasznos dolog. Mert az emberi 
észt, mely a technikai haladás miatt kevélységre, elkapa-
tottságra hajlandó, a természeti erőknek maguknak ez 
az ignoramus-a, illő szerénységre inti, arra, hogy . . . ki-
mérte Isten a tudás határait. 

Mindjárt az energiáról szóló cikkben olvassuk : Sok 
kiváló elme szentelte teljes élethivatását és működését 
ama kérdés szolgálatának, hogy az energiának mi tulaj-
donképen a lényege, hogy mi az a fény, meleg, elektro-
mosság, tömegvonzás stb., de ezt a föladatot véglegesen 
megoldottnak nem tekinthetjük. Hipotéziseken (föltevé-
seken) épül föl az energetika és bár ezeket az egyes 
tünemények keletkezésére és lefolyására vonatkozó hipo-
téziseket kísérletek is igazolták, még sem vezetett eddig 
sikerre az a törekvés, hogy az összes energiákat, jobban 
mondva az energia összes nyilvánulásait, egy egységes 
mechanikai alapra : az éteratomok és a test molekulái-
nak rezgésére vezessék vissza. (6—7. 1.) 

Egy más helyen : Mai tudásunk a fényről csak 
theorián (föltevésen) alapszik és a rezgési elmélet óta 
történt rohamos fejlődés mellett még ma is sok áll fönn 
azokból a tantételekből, melyeket az ókor és középkor 
bölcsei iktattak törvénybe. (303. 1.) 

Vagy : Noha az elektromosságot a legkülönbözőbb 
vonatkozásokban mindegyre szélesebb körben alkalmaz-
zák, mibenlétéről tiszta fogalmat alkotni nem birunk. 
(593. 1.) 

Nem úgy hangzik-e ez mind, mint a hogy már évek-
kel előbb írta Fraas, a geologus. «A dolgok kezdetei 
fölött való spekulációkban nincs hiány, azóta találko-
zunk velük, a mióta csak emberi gondolatok Írásban és 
szóban ránk maradtak. S különös mégis, hogy mi e 
tekintetben egy hajszálnyival sem vagyunk előbbre, mint 
Görögország hét bölcse, öt évszázaddal Krisztus előtt». 
(Vor der Sündfluth. 1866. VIII.) . . . Igen, kimérte Isten a 
tudás határait ! De sőt az eddig megállapított fizikai téte-
leink is mintha ingadozni kezdenének. A kémiáról szóló 
cikkben ugyanis olvassuk : A radio-aktiv tünemények 
ellentmondani látszanak a kémia azon alapvető föltevé-
sének, mely szerint valamely elem egy másik elemmé 
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nem változhatik át. De sőt egy másik fizikai alaptörvény-
nek, az energia megmaradása elvének is, ellentmondani 
látszanak. (480. 1.) 

A mű valóban minden tekintetben beszámolás az 
emberi észnek a múltban és a jelenben a technikai téren 
végzett munkájáról. Teljesen méltányolja azt a tény-
állást is, hogy a jelen haladás a múltban fokozatosan 
végzett munkán alapszik s hogy mi e munka nélkül 
ma nem állnánk ott, a hol állunk. 

Ehhez képest igazi disszonáns hang az egész műben 
csupán csak a zárószó, mely, szinte azt mondanám : 
utcai rikkancs módjára beleszól ebbe a komoly kér-
désbe. Nagy hangon, rég elkopott üres frázisokkal bo-
csátja útra a munkát, a mire annak egyáltalán nem volt 
szüksége s közben ismételten ilyeneket fecseg : Ha még 
nem is semmisültek meg, de gyöngülőben vannak a 
mindenkori haladás útját szegő akadályok. Oszladozik 
az elméknek a középkorból maradt ama sötétsége, mely 
a haladás minden lépésének gáncsot vetett s mely a 
magasban szárnyaló lángelmét nem egyszer a föld sarába 
rántotta le . . . 

Értjük Méray-Horváth Károlyt, a zárószó íróját. 
() akkor is, mikor komoly tudósok interpretálják előtte 
a tudomány vívmányait, csak gyűlöletről tud beszélni, 
a tudomány terén halhatatlan érdemeket szerzett katho-
likus egyház gyűlöletéről. Ót egy komoly mű közepette 
is, melyet úgy látszik nem olvasott, mert nem látja 
meg benne az ókor és a középkor leirt munkálkodását, 
őt, mondom, egy komoly mű közepette is, csak a szen-
vedélye ragadja. Miért is szól közbe az ilyen önmérsék-
lést nem ismerő ember a komoly beszédbe? 

* 

II. Jövendő. Hetenkint füzetben megjelenő irodalmi 
és politikai újság. Szerkesztője Lóránt Dezső. 

Ennek a magyar specialitásnak, füzetes újságnak 
a kiadója jól tanulmányozhatta az eredeti bűn követ-
kezményeiben leledző ember összes gyarlóságait, mielőtt 
vállalatába bocsátkozott. Jól ismeri s újságját is ennek 
az igényeihez jól alkalmazza. A karácsonyi száma fek-
szik előttünk. 59 oldalon tizenhét cikket tartalmaz, föl-
váltva prózában és versben. Tehát röviden beszél és 
hozzá sokféléről csevegve beszélvén, meg nem terhel és 
nein unalmas. Gondolkozni se igen kell mellette, csak 
olvasni, az ember könnyen agyonüt vele egy órát. S mi-
után most igen sok embernek csak er.nyire terjed az 
igénye, a Jövendő el is van terjedve, akár Tolnai Világ-
lapja. 

Tartalma a következő: Ünnep, a vezető cikk, neveti 
a december 19-iki országgyűlés egyhangú határozatát, a 
pártok ritka egyetértését: a hazugságot. «Apponyi keve-
sebbet mondott, mint a mit értett. Tisza többet mon-
dott, mint a mit gondolt és egyszerre egymás mellett 
voltak. Hát ki hiszi el, hogy két hazugságból egy igazság 
születik?» —Jákob kútja, vers, Kenedi Gézától; meg-
cnekli az ismert evangéliumi jelenetet, Jézust Jákob kút-
jánál és a szamariai sokférjű asszonyt, de oly szépen, 
hogy akár valamennyi asszonynak jöhetne tőle kedve 
egypárszor férjet változtatni. A «Jövendő k rkérdése» 
címen egypár író és művész kevésbbé szellemesen és 
nem szellemesen írja meg «a maga intim szenzációját». 
A következő «Kristóffy törvényjavaslata» ciinű cikkben 

parentálja a miniszter javaslatát az általános választói 
jogról. Ezt és a javaslathoz csatolt indokolást gyönyörű 
munkának mondja, a hajnal első fénylő sugarának, 
melynek érdeme senki másé, csak Kristóffy belügy-
miniszteré, ki benne «régi meggyőződését követte». 

Ötödiket, a «Karácsony előtti hangulat»-ot gróf Vay 
Sándor írta. Az Úr eljövetelének legendás (?) ideje alkal-
mából visszaemlékezik gyermekkorára, a krisztkindli 
boldogító illúziójára. Vége — úgymond — elmúlt. Azóta 
elfelejtettem az imádságot, hitem megtör t . . . Hej, ha 
még engemet is meghallgatna a Jézuska, de hirtelen 
odakanyarítanám neki, mit hozzon. Egyetlenegy szóval 
leírhatnám egyetlen óhajtásom, egyetlen vágyamat : bol-
dogságot . . . Hát a megtört hit mellett nem érzi magát 
az ember boldognak ? — «A császár» cimen Lövik Károly 
ír Napoleonról, a mint egyik útja alkalmával betér egy 
házba. Abban öreg úr és egy leány. Egy nap majd nem 
talál többet meg — szólt halkan a leány. — Eh, ugyan — 
felelt gőgösen az uralkodó — örökké élünk, ha hisszük, 
hogy örökké élni lehetséges. — Szávaynak költeménye 
után folytatólag «A király dolgozószobájából» olvasunk 
pletykafélét a miniszterbukások alkalmával. Balogh 
Pál «Az elaludt Erzsébet-szobor bizottság»-ban panasz-
kodik a bizottság lassúságáról. — Ezután Vértessy Gyula 
«Gondolatok»-at ír a halálról, versben. Nincs egyéb mon-
danivalója, mint hogy : boruljon mielőbb ránk az örök 
éjjel . . . Zöldi Márton «Nehéz a becsületes embernek» 
cimen egy biró bankó-tévedését tárgyalja. — Ezután 
Mezey Sándor «Jézus vizet kér» versében pendantját adja 
Kenedi föntebbi versének. Míg azonban ez a sokférjű 
asszonyt idealizálja, Mezey Jézust önti le szerelemmel, 
kit szomja éget. Fölpanaszolja az asszonynak: Mert bűn 
a szivemben, mi másnak az éden, kívánnom az ajkad, 
csókolnom h a j a d . . . Utána Flaneur Duse Eleonoráról 
végez párbeszédes csevegést. — Gergely István Oífenbach-
ról énekel és a legfőbb, a mit tőle tanul : És menjen el 
Párisba, és szeressen ! Kálmán Antal arról elmélkedik : 
«lehet-e király a mai trónörökös fiából?» 

Ezután Stojits Iván müvéből a «Teozófiai világföl-
fogás»-ból közöl részletet. Új vallást hirdet, mely «föl-
világosítást nyújt az embernek a földi élet igazi céljáról, 
az emberi lélek okkult szervezetéről és halhatatlan vol-
táról, a túlvilágról. Ezáltal olyan útra tereli az igazság-
szerető, törekvő embert, a melyen haladva, már néhány 
reinkarnáció múlva befejezheti pályafutását. Vagyis kinő 
a «földi iskolából» azáltal, hogy saját bensejében foko-
zatosan az Örök igazság megismeréséhez jut, a mi nem 
egyéb, mint isteni önmegismerés (teozófia). Ezt a 
fokozatos fölemelkedést a reinkarnáció törvénye teszi 
lehetővé az embernek. Anyagi testünk elhalálozása 
ugyanis félbeszakítja az ember tanulását, tapasztalat-
gyűjtését a földön és így az emberi lélek, mely még nem 
fejezte be földi iskoláját, kénytelen még sokszor újra 
meg újra testet ölteni (reinkarnálódni) a földön mind-
addig, míg tökéletességhez nem jut». íme, Wekerle 
László új vállása után ismét egy új vallás és még hány 
lesz? A kereszténységtől elfordult, tépelődésre kárhozta-
tott gyenge ész terméke : pantheizmus egy kis buddhiz-
mussal felöntve. — Végül «A szép mama» cimen Berend 
Iván egy mamát mutat be, a ki gyűlésez, báloz, de nem 
ismeri gyermekeit. 

Ilyen tartalma van a modern füzetes újságnak — 
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karácsonykor. Mindenről van benne szó, csak a meg-
váltó, a keresztény Jézusról egy szó sem. Pedig az a 
karácsony igazán keresztény ünnep volna, vagy mi ? így 
nevelik a közönséget — Vay Sándorral szólva — meg-
tört hittel : boldogságra. 

Egyik lapján ezt írja Zöldi Márton : «Az író, kinek 
a mesterség egyúttal kenyérkereset, a napi szükségletet 
szolgálja. Ebből a munkából nem marad megőrizni való». 
(49. lap.) — Igen, a «Jövendő»-ből sem marad megőrizni 
való, de azért vájjon szabad-e a meggondolatlan lelke-
ken keresztülgázolni ? 

* 

M. .1. : A h i t tudomány nyelve. Az «Alkotmány» 
folyó évi február 2-iki számában M. értekezik a latin 
nyelven előadott hittudomány előnyeiről és hátrányai-
ról s ezeket mérlegelve, azt véli, hogy a filozófiát, dog-
matikát és a morálist továbbra is .latinul kellene taní-
tani, ellenben a többieket, az ú. n. modern hittudományi 
tárgyakat magyarul. 

Ujabban többször vetik föl e kérdést (L. Kiss : 
A hittudományi oktatás nyelvéről. 1899.) s a vélemények 
szétágazók, mert tényleg pro és contra lehet a tárgyban 
érvelni. Sok célszerűségi ok szól a cikkező véleménye 
mellett, ellene a hittudományi irodalom múltja, mely-
nek klasszikus forrásai latinul vannak írva, továbbá 
a liturgia, valamint maga a latin nyelv, mint az egye-
temes katholikus egyház egységének klasszikus kifeje-
zője. Nekünk, magyaroknak pedig szinte 1825-ig má-
sodik anyanyelvünk volt. Tehát a latin nyelvű előadás-
nak nem épen egyedüli oka, hogy a magyar theologus 
a latin nyelvben egy kis jártasságra tegyen szert, hanem 
a theologia irodalma, valamint az egységes katholikus 
világnyelv, szóval egy magasabb érdek. 

Hogy a latinul való tanulásnak, különösen a kezdő 
theologusnál, megvannak a nehézségei, az tagadhatat-
lan ; de egy fél év alatt kellő szorgalom mellett annyira 
beleszokik s oly könnyen, értelmesen kezeli a latin tár-
gyat, akárcsak anyanyelvén tanulná. Ne felejtsük ugyanis, 
hogy a studiumok tanulását a latin nyelvnek nyolc évi 
tanulása előzi meg a gimnáziumban s hogy az ottani 
kilenc tárgyat három szaktárgy évi tanulása váltja föl 
a theologián. 

Ezt tapasztalatból ismerem, a minek folytán azt 
hiszem, hogy a cikkezőnek legmeggyőzőbbnek látszó 
érve egy kis félreértésen alapul. Azt mondja : a theologus 
jobban hatolna be a tárgyak szellemébe, átértené azokat 
s nem tanulná be nagy fáradság árán, gyakran az érte-
lem rovására is, mint a latin tárgyakat. A tanár jobban 
terjeszkedhetne ki az illető tudomány suhtilis, érdekes 
kérdéseire s a theologus kedvet kapna annak további 
müveléséhez, előbbreviteléhez... A latin nyelv tanulása 
ellenben elveszi a theologus kedvét a subtilis kérdések-
től, nem is ad erre időt s egyáltalán nem kedvelteti 
meg vele a tudományt. Megtanulja a szemináriumban, 
a vizsgákra, de onnan kijőve, kevés kivétellel feléje sem 
néz többet. 

Itt a végén van a csattanó, a mit a cikkező, sajnos, 
a tapasztalatból merített. Csakhogy ennek a nálunk köz-
tapasztalatú ténynek mintha nem találta volna meg az 
igazi okát. Talán nem is annyira a latin nyelv okozza 
ezt a bajt, mint inkább egy más ok, t. i. az előadások 

kevésbbé módszeres földolgozása. A theologiai tanárt 
valaha magisternek hívták s valóban mesternek is kell 
lennie a latinul előadott tárgy kezelésében, az előadás-
ban, lia sikert akar elérni. A theologia kezelése, előadása 
ugyanis nehéz paedagogiai művészet s ez az, a mire 
nálunk még nem eléggé irányult a figyelem. 

Maga a cikkező is észrevett valamit e tekintetben a 
németeknél, midőn mondja : a német theologiai főisko-
lában szívott lelkesedés és a német tudomány szomj a 
rugója az ottani lázas irodalmi működésnek. 

Ha tehát szerinte : mi a theologiai irodalom kez-
detén vagyunk s a korral nem sokat haladunk, annak 
bizonyára a latin nyelvnél is közelebbi oka az iskola 
maga s utána a magyar élet sajátos viszonyai. Mind-
azonáltal némely újabb tárgyaknál csakugyan fontolóra 
lehetne venni a kérdést. 

* 

Aquinói Szen t -Tamás-Társaság . Céljánál fogva 
egyike az előkelő tudományos társulatainknak itt a köz-
pontban és katholikus. Célja, együvéhozni a filozófiával 
foglalkozókat, vagy az aziránt érdeklődőket, szóval, célja 
az ideális célok egyike, a minők a kulturemberhez ille-
nek. A minap tartotta közgyűlését, beszámolt évi műkö-
déséről s ebben a beszámolóban egyike a kiemelkedő 
pontoknak egy negatívum volt, a felől szóló panasz, 
hogy a lefolyt évben üléseit, sőt fölolvasásait is gyéren 
látogatták. 

Erre nyomban körülnéztem magam, hogy hát hányan 
is vagyunk most ezen a közgyűlésen, hogy némi képet 
szerezzek magamnak arról a bizonyos gyéren látogatott-
ságról. Az egyetemi elég nagyszámú ifjúságon kívül lehet-
tünk vagy húszan tagok és szakértő érdeklődők. Sőt a 
podiumon ott ült Városy Gyula kalocsai érsek, Pro-
hászka székesfehérvári püspök, továbbá két kanonok, 
öt egyetemi tanár stb. 

Ez, tudományos köreinkben, nem volt a gyéren láto-
gatott ülések egyike, sőt a Társulatnak egyik szép ülése, 
oly értelemben, hogy itt a fővárosban a számoknak igen 
viszonylagos értékük van. Vannak itt nagy számok, 
melyek kíváncsiságot, vagy efféle egyebet jelentenek és 
vannak kis számok, melyek súlyukban fontosak s föl-
érnek a nagy számokkal. Telvék például a színházak, 
pedig elég sok van már belőlük s telvék a kávéházak, 
a melyekből még több van. A tudományos ülések álta-
lában gyéren látogatottak, kezdve az Akadémián, végig 
a kisebb kaliberű társulatokon. Mindegyikük tehát azt 
a panaszt mondhatná és mondja is magáról, kivéve, ha 
valami érdek vonza oda a közönséget. Ez nálunk a hely-
zet szignaturája, a legszembetűnőbb kifejezése a korszel-
lemnek. Elvezetvágy minden téren s minél kevesebb 
komolyság, komoly tanulni vagy okulni vágyás az még 
kevesebb. Ha lázas az élet a vidéken, itt még lázasabb ; 
az emberek még jobban vannak megviselve, az érzékeket 
izgató körülményeknek a rontó hatása itt még nagyobb. 

Egyszer voltam a Kisfaludy-Társaság ülésén, Jánosi 
Gusztáv r. tag tartotta székfoglalóját. Igen szép verses 
fordítást olvasott föl franciából, lévén Jánosi egyike a 
legjobb műfordítóinknak. Az elnökségen kívül férfi alig 
volt egy-kettő, nőközönség töltötte be az auditóriumot. 
Egyszer fölolvastam a Katholikus Körben. A hatalmas 
nagy terem telve volt nőkkel, férfi csak a mellékszobák-
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ban kettő-három. S így van ez minden társulatban. 
Talán az is az egyik oka ennek, hogy rengeteg számú 
lévén a mindenféle egyesület, az emberek annyira meg 
vannak osztva, hogy valóban naplót kell itt vezetni a 
sok mindenféle ülésről, a melybe hívják a hozzá tartozó 
tagokat. 

így azután semmi különöset nem jelent az, lia a 
Szent-Tamás-Társulat is gyéren látogatott üléseiről pa-
naszkodik. Az ilyen panasz itt a közhelyek közé tartozik. 

Úgy vettem ki, hogy ezen főkép a társadalmi és a 
szociális kérdésekről rendezett fölolvasó-üléseit értette, 
célozva arra a látogatottságra, melynek a Társadalom-
tudományi Társaság részéről rendezett enemü ülések 
örvendenek. Pedig ez is egészen érthető dolog. Két körül-
mény magyarázza meg ezt a látogatottságot. Az első az 
izraelita honpolgárok érdeklődése minden iránt, a minek 
élén egyik hitfelök áll. Ebben a ragaszkodásban és rész-
vételben mindenesetre fölülmúlnak bennünket s a meny-
nyire képesek civódni és széjjelmenni egymás között, 
oly vállvetve támogatják egymást, ha emberök a nagy-
közönséggel áll szemben. Abban a társaságban Pikier 
Gyula személye sokat tesz érthetővé. 

A másik körülmény ezeknek a fölolvasásoknak 
iránya és szelleme. Mindig támadnak valami fönnállót, 
mivel alapjukban mindig a materialisztikus szociál-
demokráciának a céljait szolgálják. Részint a kíváncsi-
ság, részint az újság ingere pedig mindig szokta a közön-
séget összetoborozni az ilynemű ülésekre. Ezekkel mi 
csakúgy nem versenyezhetünk a látogatottság tekinte-
téből, mint a komoly sajtó sem képes versenyezni a 
rosszul értelmezett sajtószabadság oltalma alatt utazó s 
szenzációkat, immoralitásokat hajhászó sajtóval szem-
ben, lévén a bünbeesett embernek Ádám óta egyik fő-
hajlama : nitimur in vetita, cupimusque negata. 

Mi, katholikusok, sokszor kicsinyeskedők vagyunk 
és általános tünetként jelentkezik köztünk az, hogy sok-
szor személyek miatt magát az ezek által támogatott 
ügyet is képesek vagyunk elhanyagolni, ha az élükön 
álló személy egyik vagy másik okból nem jól áll arcunk-
hoz. Ez pedig igen téves cselekvésmód. Nem így tesznek 
az izraeliták és a pártpolitikusok. Főnek kell lenni az 
ügynek és az ügy mellett az életben sokszor kell eltekin-
teni a személyek esetleges, vagy képzelt fogyatkozásaitól ; 
mert egyedül Jézus Krisztus volt az, a ki elmondhatta 
magáról : ki vádolhat engem közületek bűnről vagy 
fogyatkozásról? Mi emberek gyarlóságokkal vagyunk 
telve és épen azért méltányolnunk kellene mindig a jó 
akaratot, az ügybuzgóságot, melyet ügyfelünkben tapasz-
talunk. így válnék lehetővé köztünk a helyzet magasla-
tára való ezen emelkedés által az, hogy : parvae res 
concordia crescunt, discordia etiam maximae dilabun-
tur. Sokan vagyunk mi ; ha így gondolkoznánk, kell, 
hogy minden ügyünk fölvirágoznék akkor. De valljuk 
be, mintha e tekintetben is jobban állnánk már. Nagy 
jele annak, hogy templomaink látogatottak kezdenek 
lenni, hát ha ez a tömörülés átvonul lassan a társulati 
és a közéleti egyiivétartozásra is? 

Gutta cavat lapidem. Csak tartsanak ki a buzgók ; 
példájok, türelmök kell, hogy idővel nagy vonzó hatás-
sal legyen valamennyire. Nem kell elfelejteni, hogy egy-
két évtized előtt s azelőtt még inkább, még rosszabbul 
is voltunk. Már pedig consuetudo consuetudine vincitur, 

hosszú idő kell ahhoz, hogy a katholikus társadalom s 
annak az elnevelt tagjai jobb szokásokat, jobb erköl-
csöket és helyesebb gondolkozást öltsenek magukra. 
A németek, a kiknek jó példája sokszor lebeg szemeink 
előtt, már a mult század negyvenes éveiben kezdték 
meg a regeneráló munkát, ne akarjunk tehát rögtön 
azon a fokon lenni, a hol ők ma állanak, 

Hozzá kell venni azt is, hogy a nagy számok ren-
desen kevésbbé mozgékonyak, mint a kisebbek. Nekünk 
sokat ártott a múltban a nagy számunkba helyezett 
elbizakodottságunk, szinte elvette tőlünk a buzgóságot 
és az eleven életet. Ma már nem lehet ezt rólunk mon-
dani s ha azok, a kiknek Isten lelket adott, kitartanak 
és nem csüggednek, a helyzetnek csak tovább és folyto-
nosan javulnia kell. Minden jó ügynek, bizonyos érte-
lemben, áldozatokra, sőt mártírokra van szüksége. 

Ezeket láttam szükségeseknek elmondani a Szent-
Tamás-Társaság minapi közgyűlése alkalmából. 

* 

Aiujol irodalmi szokás. A minap említette Concha 
Győző dr., egyetemi tanár, hogy az angol folyóiratokban, 
még a legkomolyabbakban is, találkozunk vallási vonat-
kozású cikkekkel. A gondolkozó angol nép a vallási 
ismereteket műveltsége kiegészítő részének tartja, sőt 
előkelő államférfiai szakszerűen is foglalkoznak velük. 
Lapunkkal tehát nem követünk szokatlan utat, midőn 
mi is ezeket az ismereteket akarjuk bevinni intelli-
genciánk családi köreibe. 

Többeknek . A kettőspéldány küldése technikai tévedés-
ből történt. Egyike ez azoknak az eseteknek, melyekről szól a 
régi közmondás, hogy minden kezdet nehéz. 

Vég h K. Á r o k t ő . Mint láthatja, a fejlesztés az ön által 
óhajtott irányban már is megtörtént. A «M. Állam» szerint he-
roikus feladatra vállalkoztam a mai viszonyok között s ha, mint 
volt szerkesztő, mérlegeli az új «Religiót», be kell ismernie, 
hogy ma, a kezdet kezdetén, a legnagyobb áldozatkészség mel-
lett sem lehetett volna többet tenni. Kérem írói szíves támo-
gatását, vállvetve mindnyájunknak kell dolgoznunk az ügyért, 
mely majd még fejlik idővel. 

B. yróf Nyitra ; M. Győr ; P. D o m b o v â r ; J. t. 
Kalocsa ; K. Nagyvárad ; I S z a t m á r ; K. Beszterce-
bánya ; VV. é s P . P é c s ; K. V e s z p r é m ; P . Martonvásár ; 
R. é s K. B u d a p e s t ; Sz. D o b s i n a stb. Valamennyiüknek 
hálás köszönet. A szent ügy lelkes bajvívói és támogatói le-
gyünk minél többen. 

TARTALOM: Huszadik Század. — Észrevételek az 
alapítványi törvényjavaslathoz. Beke Antaltól. — A ma-
gyar egyházi birtok szent István korában. II. — Az erkölcsi 
légkör rendszeres megfertőzése. Sz. A.-tói. — A szociális 
kérdés. II. — Egyházi világkrónika. —y —la-tói. — Iro-
dalom. A technika vívmányai. — Jövendő. — M. ./. : 
A hittudomány nyelve. — Aquinói Szent-Tamás-Társa-
ság. — Angol irodalmi szokás. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS d r . e g y e t e m i n y . r . t a n á r . 

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

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 

Egész évre K 12.— 
Félévre « 6.— 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

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

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IV. ker., Egyetem-utca 5. 

Ájtatos imáiba... 
Szeretem azokat a megsárgult, fakó leveleket, 

amiket a történetíró okleveleknek nevez, akár eredeti-
ben veszem, akár összegyűjtve legyenek kiadva. 
Katona nagy (48 kötetes) kritikai története, Venzel 
Árpádkori okmánygyüjteménye s más hasonló igen 
kedves énnekem, a benne foglalt s a mult időkre vilá-
gosságot vető adataiért és még valami másért. A mult 
idők embereinek a lelkéért. Az, az a régi lélek nyilat-
kozik meg nekem első sorban ezeken a leveleken. 
Azt örökítették meg bennök a régi idők emberei : a 
saját lelküket. 

S ez a lélek — kissé eltérőleg a modern lelkek-
től — bizonyos eleven hitről szól ; sok emberi gyarló-
sága mellett is bizonyos melegséget sugároz szét, 
a mi oly jól esik az elődök lelkületébe betekintést 
kereső mai olvasónak. Legalább énnekem igen. Gon-
dolatait az a lélek sokszor szentírási idézetekkel 
fűszerezi, jeléül annak, hogy nem Luthernek kellett a 
pad alól kihúzni a bibliát; megnyugvásról beszél az 
isteni Gondviselésben s a hit erejével sugározza be 
a folyó eseményeket. Panasz is van bennök — ezek-
ben az okmányokban — elég, sőt pörlekedés is ; de 
az emberrel vele já ró bajokat itt rendesen bizonyos 
lelki emelkedettség kiséri, olyan, mint a hogy a nagy 
költőinknél, Vörösmartynál,Aranynál, Tompánál szok-
tuk kiemelni, hogy panaszaik között a kicsinyes pes-
simizmust nem ismerik, azt a vigasztalatlan csügge-
dést, melyet a mai költészet lehel s mely egy Vajda 
Jánosban, egy Reviczky Gyulában oly tipikus kifeje-
zést nyert. 

Azért is oly különösnek látszik előttem, ha egy 
búvárkodó történetíró csak történetírónak marad, 
pusztán száraz tudósnak s nem lesz ezektől az emlé-
kektől vallásosabb ; az ilyen valóban akkor csak fél 
munkát végzett s a maga számára tanulmányaiból 
kevés hasznot merített. Ép olyannak tartom a termé-
szettudóst is, a kit búvárkodása állítólag hitetlenségre 
vezet, a mikor — Cuvierrel szólva — épen ő láthatná 
jobban minden más embernél a nagyszerű rendből, 
a törvényességből, mely a természet legkisebb tár-
gyában is nyilatkozik: «Isten uj jának a nyomait». 

Azok a régi levelek eleven hitnek a nyomaival 

ékeskednek, olyan a hangjuk, a minővel ma jobbára 
csak valamely jó papnak az írásaiban találkozunk. 
Sokszor emlegetik azok az öregek az örök üdvösséget, 
cselekedeteiket is ahhoz viszonyítják, bizonyos gyön-
gédséggel érdeklődnek mások lelki állapota iránt s 
igen gyakori bennük a kérelem, mellyel imáikba 
ajánlják egymást. 

Ájtatos imáiba ajánlván magamat, maradtam 
kész szolgája. Ez a levél-záradék, mellyel oly gyak-
ran találkozunk s mely sokaknál a mai napig van 
használatban, több az egyszerű szokásnál, annak 
mélységes jelentése van s a laikus nem is gyanítaná, 
mi mindenfélét mond az el a hozzáértőnek elődeink 
vallásos lelkületéről. 

Ez a mondás kétségtelenül mutatja, ha a régi 
levelek egyéb tartalma nem bizonyítaná is, hogy elő-
deink, a világi emberek, jobban ismerték vallásuk 
tanait, jobb dogmatikusok voltak a maiaknál, mivel 
ezt a mondást, egész jelentőségében, csak a dogmati-
kából lehet megérteni. 

Feltételezi továbbá, hogy elődeink, a mit külön-
ben máshonnan is ismerünk, gyakran jár tak a szentsé-
gekhez, nevezetesen a szentgyónáshoz és áldozáshoz; 
mert az említett kérelemnek egész hatékonysága, tel-
jesíthetősége ehhez az állapothoz szegeződik, a nélkül 
egyáltalán nincs értelme. S tényleg úgy is volt. Az 
ugyanis, hogy az előttünk ismert időkben, a közelebbi 
múltban, már jobbára csak a nőket látjuk járulni a 
szentségekhez, különösen a nyilvános istenitisztelet 
idején, a férfiakat, kivált az ú. n. intelligenciához tar-
tozókat, ellenben keveset: az újabb fejlemény, illető-
leg hanyatlás nálunk, II. József korának, az aufkláris-
ták idejének a maradványa — a mai napig. Azelőtt az 
máskép volt. így van tudomásunk még II. József idejé-
ből is egy pörről, melyet Besztercebányán indítottak 
a szabadkőmívesek, tehát az intelligenciához tartozó 
férfiak, a plébános ellen, mivel, mint notorius tévely-
gőket, nem akarta őket megáldoztatni. A pör egész a 
kalapos királyig jutott el, a ki természetesen a pana-
szolkodók pártját fogta. 

Másnak ájtatos imáiba való ajánlásunk s ennek 
eredményes volta — mint fennebb érintettem — 
mélyen belevág a megigazulásról szóló katholikus 
tanba, abba a különbözetbe, mely a bűnös és a gyó-
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nás út ján megigazult, tehát lelkileg újjászületett ember 
és a kettőnek a cselekedetei, nevezetesen ezen csele-
kedeteket a természetfölötti rendben megillető érték 
között vagyon.1 

A bűnben lévő ember cselekedeteinek, a keresz-
tény kinyilatkoztatás szerint, nem lehet az az értékük, 
hogy Istennek valóban tetszők és üdvösségesek, illető-
leg érdemszerzők legyenek; mert hiányzik hozzájuk 
az alap, a megszentelő malaszt, melyben a szentségek 
vétele útján részesülünk. így aztán a rossz fa, a milyen 
a bűnben levő ember, igazi jó gyümölcsöt nem hoz-
hat, se magának, se másnak. Se magának, se másnak 
üdvösségesen, érdemszerzőleg nem használhat. Hiába 
is ajánlanók magunkat ennek az imáiba, ő nekünk 
javunkra nem lehet, épen olyan volna az, mint párt-
fogásért kérni az olyan embert, a ki nincs kedvében 
annak, a kitől az ő út ján valami jót elnyerni szeretnénk. 

Egészen máskép van a dolog a megigazult, t. i. 
rendes körülmények között, az érvényesen végzett 
gyónás után lévő emberrel. Ezt a megszentelő malaszt 
nemcsak bűneitől tisztította meg, hanem bensőleg is 
megújította, szent Pállal szólva: meg van igazulva a 
Krisztus malasztja által (Róm. 3, 14.), Isten fiává lett 
(I. Joan. 3, 2.); a mennyország örökösévé (Róm. 
8., 17.); cselekedetei pedig ily állapotában természet-
fölötti értéket nyernek, érdemszerzők önmagának 
(I. Kor. 3, 8.) s érdemszerzők lehetnek bizonyos 
tekintetben s értelemben másnak is. Jó fává vált, mely 
jó gyümölcsöt terem. 

Ennek az imájába már ajánlhat juk magunkat, 
mert szent Jakab levele szerint (5, 16.): sokat ér az 
igaznak állhatatos könyörgése. A megigazult képes 
(de congruo) másnak is kiesdeni malasztot, isteni segít-
séget, sőt, ha lelki hasznára van, még földi jót is. 
Hány ember javulása, megtérése, lelki bajaiban való 
megsegítése tulajdonítható egy-egy megigazult, szent-
ségekhez járó, j ámbor lélek imáinak, csak az Isten 
tudja. Ebbeli meggyőződésünk, hogy ez így van, s hogy 
így történhetik, mélyen gyökeredzik hittanainkban. 
Szent Tamás ezt így magyarázza: «Mivel a megszen-
telő malaszt állapotában levő ember Isten akaratját 
teljesíti, a barátság arányánál fogva megfelelő, hogy 
az Isten is teljesítse az ilyennek akaratát más ember 
üdvösségének előmozdításában, jóllehet olykor közbe-
jöhet valamely akadály annak a részéről, a kinek 
megigazulását óhajt ja a szent».2 

A gyakorlatban ezt ügy szokás eszközölni, hogy 
többnyire szent áldozásunkat, vagy valamely jó csele-
kedetet, mi magunk a megigazult állapotban lévén, 
ennek és ennek a javára ajánlunk fel. A világ nem is 
sejti, hogy e tekintetben épen a zárdáknak, ahol 
annyi j ámbor és igazán Istennek tetsző lélek lakik, 
mennyi érdemük van sok-sok ember lelki megsegíté-
séhen, aki arról maga talán tudomással sem bír. 

1 Pesch : Praelect. dogmaticae. 1897. V. 212. 1. 
3 Sum. Theol. 1. 2-ae q. 114. a. 6. 

Egy német birodalmi képviselő pár éve találko-
zott egy ismerősömmel egy magyar fürdőben. Egyik 
nap kérdezi tőle, hol találhatna papot, másnap akar 
gyónni és áldozni, mert nejének nevenapja lévén, ő a 
szentségvételt a javára akarja fölajánlani, miután 
báró létére — úgymond — szebb és értékesebb aján-
dékot nem tud adni nejének. Magyar fülnek ez ter-
mészetesen kicsit szokatlanul hangzik; az eset azon-
ban arra mutat, hogy vannak művelt világi férfiak is, 
a kik nemcsak ismerik a dogmatikát és a keresztény 
erkölcstant, hanem a szerint élnek is, cselekednek is. 

Valóban az ilyenek megértették, hogy mily sokat 
jelent Krisztus szava, hogy nemcsak kenyérből él az 
ember, hanem hogy vannak annál magasabb javak 
is, melyek a lélekre vonatkoznak; a testi, az anyag-
hoz tapadó ember ellenben nem érti azokat — szent 
Pállal szólva — melyek a léleké. 

Azok a sárguló levelek, a történeti okmányaink, 
mutatják tehát, hogy itt nálunk is valaha többet tud-
tak ezekből és többet gyakorolták s azért erősebb 
lelkűek is voltak, a kiket se török, se tatár el nem 
pusztíthatott; míg ellenben ma, mint látjuk, a panem 
et circenses rideg korszaka ismét sokakat megejt, 
annyira, hogy nagy javakért sem tudnak többé erős 
lélekkel megküzdeni. 

Mindezt a nagyban elterjedt materiálizmus szel-
leme nem érti meg, mert az egyáltalán az életből 
semmit sem ért meg ; hanem csüggeteg fejjel legfeljebb 
lármáz egyet s aztán eltűnik az előtte érthetetlen jelen-
ségek között. 

Annyira kapcsolódik ugyanis a természetfeletti 
rend, melybe a keresztség folytán felvétettünk, a 
földhöz, a földi élethez, a természetes rendhez. Min-
den hűtelenség abban, ebben is megboszulja magát ; 
ha az abban istenileg nyujlott erőket elhanyagoljuk, 
ebben is gyengék leszünk, ha az abban nyújtott ter-
mészetfeletti világosságot nem keressük, ebben is 
sötétben botorkálunk, mert Isten terveit felforgatni 
embernek nem áll hatalmában. Elfordulhat tőle, vét-
kezhetik, szentségeit elhanyagolhatja, a templom 
helyett a színházak turpisságaiban gyönyörködhetik, 
de a Madách Ádámjával tapasztalni fogja, hogy a véget, 
azt a bizonyos jó véget a saját erejéből, így cselekedve, 
elérni képtelen; a jó vég helyett csak nyomor és 
szenvedés vár reá. 

Nem mintha az igaz, keresztény életet élő ember 
ment volna minden bajtól és szenvedéstől, n e m ; 
hanem ő megérti ezeket a bajokat, azoknak a jelentő-
ségét felfogja, szívesen viseli; mert tudja miért szen-
ved, lelke erőssége nem csökken és a szenvedésben is 
vigasztalást talál. Mert ismeri rendeltetését, a melynek 
keretében világos előtte a földi küzdelem hasznossága. 

A mult század 70-es éveiben, midőn a gőgös 
porosz hatalom a legnagyobb kirohanásokat intézte a 
katholikusok ellen, bámulatos volt Windthorst Lajos-
nak a küzdelme Bismarckkal és az egész hatalommal. 
Győzött is, végre Bismarck tette le a fegyvert. S az a 
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kis Windthorst vájjon honnan merítette óriási ellen-
álló erejét? Saját bevallása szerint hetenkint járult a 
szentségekhez, hű katholikus volt. így magyarázta 
ő maga a nagy lelki erejét. 

Voltak nekünk is viadoraink valaha a múltban, 
de azok sokszor fordultak az ájtatos ima erejéhez 
és jár tak a szentségekhez. 

Jlz apokrif irodalom. (L) 

Nem is olyan régen, husz-huszonöt év előtt még 
csak gyermekes legendákat, részben eretnek meséket 
láttak az apokrifekben, melyekkel tudományosan fog-
lalkozni nem érdemes, sőt romlott szövegük és isme-
retlen eredetük miatt nem is lehet. Az utóbbi évtize-
dekben nagyot változott a tudomány álláspontja e 
kérdésben : ma már az apokrif irodalom története és 
theologiája elsőrendű és rohamosan fejlődő tudomá-
nyos kérdés biblikusra, egyház- és dogmatörténet-
buvárra egyaránt.1 

De hát mik is tulajdonképen az apokrifeké 
Az apokrif szó etymologiája szerint rejtett köny-

vet jelent. így hívták a pogányoknál a titkos vallási 
könyveket, az őskeresztény korban a hamiscimű, 
majd az álkánoni könyveket. Ma az apokrif könyvek 
alatt ért jük a szentkönyvek régi utánzatait, melyek 
tartalmukra vagy címükre nézve a bibliai könyvek-
hez hasonlók, s melyeket a Krisztus előtti vagy utáni 
századokban szentkönyveknek tekintettek, sőt egy 
ideig némely egyházak tévedésből a szentkönyvek 
gyűjteményébe (a kánonba) is soroztak. Számuk régen 
óriási volt. Bár nagy részük elveszett, vagy csak nevé-
ben és egy pár idézetben maradt fenn, mégis maga 
a fenmaradottak száma is messze fölülmúlja a bib-
liai könyvekét. (Pedig összesen 74 könyv van a Bibliá-
ban.) Igen sokat s részben épen a legérdekesebbeket csak 
az utóbbi évtizedek kutatásai hoztak napfényre kelet 
klastromaiból és régi könyvtárak porából, középkori 
sőt ókori kéziratokban s a legkülönfélébb nyelvű 
latin, görög, szyr, aethiop, kopt, örmény, arab, ószláv 
stb. fordításokban. 

Tartalmuk részben igaz lehet és épületes, részben 
naiv és gyermekes, részben bizarr, részben azonban 
hamis, dogmatikailag hibás, Ízléstelen, sőt néha leg-
alább az együgyűekre káros. Azonban sok eredetileg 
hibás, pl. eretnek apokrifet később az igazhivők meg-
tisztogattak, s ilyen javított alakban használták és 
őrizték meg. Némely apokrifek az egyház engedelmé-
vel ma is a Biblia függelékei gyanánt szerepelnek a 
Vulgata kiadásaiban, pl. Ezdrás III. és IV. könyve 
vagy a Makkabeusok III. és IV. könyve. 

Vessünk már most néhány pillantást az apokrifek 
eredetére. 

1 E sorok irója évek óta dolgozik az apokrif irodalomhoz 
való teljes történeti és kritikai introduction, mely, ha Isten 
segíti, talán a jövő év végére elkészül Bibliotheca apocrypha 
címen két vaskos kötetben latin nyelven. 

A pogány világ apokrif vagy rejtett könyvei tit-
kos vallási tanokat tartalmaztak, melyeket mint a 
profán tömeg kezébe nem valókat el kellett rejteni. 
Ezeket nagyobb tekintély kedvéért sokszor az istenek-
nek vagy más mythologiai személyeknek tulajdonítot-
ták. Ilyenek voltak pl. Thoth, Hermes, Zoroaster 
vagy a (pogány) Sibyllák könyvei. 

A hellenista zsidóknál a Krisztus előtti III. szá-
zadtól fogva kivált Egyptomban (Alexandriában) 
sajátságos zsidó-pogány theologia fejlődött ki, mely-
nek célja volt a zsidó vallást a pogányok előtt nép-
szerűsíteni és ajánlani, a mi a zsidó eszméknek pogány 
mezbe öltöztetése s a mythologia alakjainak bibliai 
személyekkel való azonosítása által történt. Ezen 
törekvés tekintélyes irodalmat teremtett, a bibliai tör-
ténetnek a pogányok izlése szerint való és a zsidó 
vallást magasztaló átdolgozásait, szóval a hellenista 
zsidó propaganda irodalmát, melynek az isteni gond-
viselés tervében azon fontos szerep jutott, hogy a 
pogány világban előkészitse a kereszténység talaját. 
Ezen hellenista vallási irány számos bibliai és mytho-
logiai elemekből vegyített mondát, és azok terjeszté-
sére több apokrifet is termelt. 

A hellenizmussal párhuzamosan más új theolo-
giai irányok is születtek, melyek szintén irodalmat 
teremtettek a maguk eszméinek. Palesztinában a fog-
ság után, de kivált a Hasmoneusok korában föllendült 
a törvénytudomány, mely a theokratikus államforma 
következtében theologia és jogtudomány volt egy-
szerre. Ennek elfajulásából eredt a próféták nemes 
vallásából rideg külső szertartásos vallást (nomismust) 
csináló farizeismus, mely ellen oly erős harcot folytat 
az evangelium és a melyet mintegy megkövülve tár 
elénk a talmud. Ezen iránynak szintén megvoltak a 
maga apokrifjei már Krisztus előtt, melyek részben 
történeti,részben oktató és imádságszerű művek voltak. 

A farizeismus mellett, sőt annak kebelében is, a 
Seleucida korszak üldözései és később a Makkabeusi 
korszak reményei közt kifejlődött egy másik nemzeti 
ideálista irány, az apokalyptika. Ez a próféták által 
megjövendölt és mind hevesebben várt messiási ország 
fogalmát vallási és politikai eldorádóvá, a jövőbe 
helyezett aranykorrá dolgozta ki, melyben az igaz hit 
és erény diadalra ju t s a Messiás királysága alatt a 
zsidó nép az összes nemzetek felett boldogan ural-
kodni fog. Ez volt a zsidók Isten-országa, melyet 
némelyek egészen politikai országnak, mások inkább 
erkölcsi országnak képzeltek. E várakozásokat a világ-
történelemre, a világ végére, sőt részben a túlvilági 
életre is vonatkozó jelképes látomások sorozatába 
burkolták, vagyis apokalypsisokba. Ez volt a messiási 
országnak az a hamis fogalma, melyet Krisztus urunk 
kénytelen volt annyiszor helyreigazítani. 

Mindezekhez hozzájárult az, hogy a zsidók a fog-
ságból sok pogány (babyloni és perzsa) vallási eszmét 
hoztak magukkal, melyekkel, azokat később még görög 
mythologiai vonásokkal is keverve, a saját igaz, de a 
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hitregék költészetével szemben száraznak látszó val-
lásukat gazdagították. Ily módon a kinyilatkoztatott 
vallás mellett folyondárként annak szilárd törzséhez 
tapadó gazdag mondakör, mintegy népvallás született, 
olyanformán, mint ahogy a keresztény művészet 
átvette a pogány alakokat és díszítéseket, vagy ahogy 
a megtért germán népek hajdani regéikből sokat be-
vittek a keresztény néphitbe s bizarr legendákat és 
babonákat költöttek. Ezeknek elharapódzását és a 
dogmatikába való befurakodását is a középkorban 
csak az egyházi tekintély erős keze, meg a nyugati 
népek józansága akadályozta meg, ami a szétszórt 
zsidóságnál hiányzott. 

A Krisztus előtti zsidó népköltészet is saját val-
lási gondolatait mythologiai szavakba, fogalmakba és 
képekbe öltöztette, sőt komolyabb theologiai munkák 
is fölhasználták az idegen eszméket és vonásokat s a 
prófétákat túlszárnyaló, szertelenségig csapongó 
symbolikát alkottak, mintha csak a képzelt és szóval 
rajzolt képekkel akarták volna kárpótolni magukat 
azért, hogy festett és faragott képet csinálniok nem 
volt szabad. Félreértés kikerülése végett meg kell 
jegyeznem, hogy a zsidóknál maga a hivatalos vallás 
lényegében érintetlenül maradt, legfeljebb csak a 
képeket, színeket, szóval az ornamentikát kölcsönözte 
a népvallástól. S épen ebben különbözik fölfogásunk 
lényegesen a racionalizmusétól, mely azt vitatja, hogy 
az egész hivatalos zsidó vallás, sőt részben a keresz-
ténység is ezen néphitből vagy annak mintájára 
alakult. 

Az említett szellemi irányokból született sa bibliai 
események és tanok körül jegecesedő mondakincs 
már a kereszténység elterjedése idején megközelítette, 
ha felül nem multa, gazdagságával és változatosságával 
a görögök és az összes pogány népek hitregéit. S ezen 
mondák ismét számtalan irott művet hoztak létre, 
melyek a bibliai anyagot ékesítették, fejlesztették s 
nagyrészt bibliai személyek neve alatt kerültek for-
galomba. 

A zsidóság hazájának pusztulása után sem hagyott 
föl a monda- és apokrif-költéssel. A kereszténység 
pedig ezt a mondakör t és irodalmat már készen 
találta s annak ártatlanabb részét a keresztény néphit 
is átvette. Sőt azok mintájára hiteles és bizonytalan 
hagyományokból s a naiv képzelet szüleményeiből új 
meg új legendákat termelt, és pedig nemcsak az 
ó-szövetségi, hanem most már az új-szövetségi tör-
ténet mezején is, mely utóbbiaknak tárgya volt Jézus 
és Mária élete, kivált gyermeksége, az apostolok viselt 
dolgai stb. Céljuk pedig volt a jámbor kíváncsiság 
kielégítése, de sokszor a lelki épülés is. Azonban 
csakhamar az eretnekek, kivált a gnostikusok és 
montanisták kerítették kezükbe az apokrifgyártást, de 
már nem ártatlan célból, hanem hogy hamis tanaikat 
általuk terjesszék s a II. századtól fogva ők érték el e 
téren a legnagyobb recordot. 

A mellett az őskereszténységben sok olyan könyv 

is apokrif nevet nyert, mely tartalmilag teljesen jó és 
hiteles, de félreértésből hamis cimet kapott, vagy 
tévedésből egyes egyházak kánonjába került. Ilyen 
például : A tizenkét apostol tanítása (Didache), Róm. 
szent Kelemen I. levele a Korinthusiakhoz, Barnabás 
levele, Hermas Pastora stb. Mert az első három szá-
zadban a történelmi kutatás akkori nehézsége miatt 
legtöbb egyháznak megvoltak a maga kanonizált 
apokriljei, persze ártatlan tartalmú, sőt épületes 
apokrif jei ; különösen kitűnt e téren az alexandriai 
egyház. A történet és hagyomány fölkutatása után 
azonban már a IV. századi zsinatok kiküszöbölték 
azokat a kánonból, de nem a közhasználatból. Sok 
apokrif ezután is fönnmaradt, kivált a keleti egy-
házakban s az egész középkoron át a bibliai legendák 
bu ján tenyésző hajtásait termette. 

Székeli; István dr. 

Theologia és theologusok az egyetemek 
kebelében. 

Valahányszor «alma mater»-ünk főépülete mellett 
az egyetemi templomnak, a pálosok egykori tem-
plomának, két ódon tornyát megpillantom, eszembe 
j u t : mit gondolhatnak és mit érezhetnek ezen, az 
egyetemmel összeforrott szentegyháznak látására azok, 
a kik, akár mint az egyetemhez tartozók, akár azon 
kívül állók, a vallást csak gyengéd vagy gyenge lelkek 
érzelmének, kedélyhangulatának, a theologiát pedig 
ezen érzelmek behatása alatt a világ- és életprobléma 
megoldására kigondolt elméletnek, az egyházat az így 
fölfogott vallás és theologia ápolására és fönntartására 
létesített társadalmi és jogi szervezetnek tekintik. 

Az így gondolkozók bizonyára nem értik meg 
azt, hogy mit keresnek a theologia és a theologusok 
a tudományegyetemek kebelében. És mivel az értelmes 
és öntudatosan cselekvő ember az egyszerű «nem 
értés»-be belenyugodni nem hajlandó, természetes, 
hogy ily embernél és embereknél oly törekvés is fog 
keletkezni, vagy legalább is a rokonszenv mutatkozni 
oly törekvés iránt, hogy a theologia és a theologusok, 
az intézmény és az azt képviselő személyek iránt való 
tisztelet dacára is, a jövőben az egyetemek kebelé-
ben helyet ne foglalhassanak. 

Ilyen törekvések, ilyen hangok nem új keletűek 
külföldön sem, nálunk sem ; nálunk ép a közelmúlt-
ban keltett egy reformtervezet ilyesféle sejtelmeket, 
bár meg kell vallani, hogy az egyetem karaiban ilyen 
törekvések jelenleg számbavehető visszhangra nem 
találnak. A törekvés mégis benn van a levegőben ; 
okai általános természetűek, valóságos külföldi beviteli 
cikkek. 

Ezen általános természetű okokat Friedrich 
Paulsen,1 a berlini egyetemen a bölcselet tanára, egyik 
újabb munkájában így jelzi : 

1 Friedrich Paulsen, Die deutschen Universitäten, Berlin, 
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«Die theologische Fakultät hat nach altem 
Herkommen den Ehrenplatz an der Spitze inne. Oh 
ihn unsere Zeit ihr zutheilen würde, ist wohl mehr als 
fraglich. Wo von den Wissenschaften die Rede ist, 
die den Stolz der Gegenwart ausmachen, wird sie 
kaum genannt. Zahlreiche Vertreter eines wissen-
schaftlichen Radikalismus sind geneigt, sie überhaupt 
zu streichen oder in die Vergangenheit zu verweisen: 
Theologie, die Wissenschaft von den Dingen, von 
denen wir nichts wissen, oder geradezu von den 
Dingen, die nicht sind, von der übernatürlichen Welt, 
die sich die Phantasie über der wirklichen dichtet; 
die theologische Fakultät ein blosser Anachronismus. 
Solchen oder ähnlichen Urlheilen zu begegnen wird 
schwerlich einem Theologie Studierenden erspart 
bleiben.» 

Azitt említett tudományos radikálizmusnak bátran 
szemébe kell nézni, mert lia itt a vallást az emberi 
lét elsőrangú tényezőjének elismerő körök, főleg a 
tudományos körök vezetői némán és félénken és 
tétlenül nézik ezen radikálizmusnak előnvomulását, 
akkor ezzel magával is bizonyítékot és fegyvert szol-
gáltatnak ki maguk és konzervatív álláspontjuk ellen ; 
mikor pedig itt nem egy előbb-utóbb veszendőbe 
menő, relativ becsű dolognak ideig-óráig való meg-
védéséről, hanem abszolút értékű dolognak meg-
őrzéséről van szó. 

Azért nem is tartom a legfontosabbnak azt, bár 
első helyen említem föl, hogy Németországban, 
Ausztriában, Magyarországban és részben Angol-
országban1 a theologiai fakultások szakadatlan törté-
nelmi jogon, ősi jogon foglalnak helyet az egyetemek 
kebelében. Hazánkban csakis a kolozsvári egyetem 
kivétel, a melynek nincsen, kezdettől fogva (1872.), 
theologiai fakultása. Budapesten és Zágrábban van 
theologiai fakultás. Németország 21 egyeteme közül 
kettő (Wittenberg-Halle és Rostock) protestáns fele-
kezetű egyetem, ilyen felekezetű theologiai fakultással;2 

a többi állami egyetem, de mind bir theologiai fakul-

1902., 495. 1. — Paulsen maga helyesli, hogy az egyetemeken 
külön theologiai fakultások vannak. Ebbeli álláspontját bőven 
indokolja is (495—504. 1.) ; indokolásában a fősúlyt arra 
helyezi, hogy a vallástörténet és a vallásfilozófia mindig meg 
fogják tartani beesőket, bármikép vélekedjék is valaki a vallás 
felől, de nem kerülte et ügyeimét a papság magasabb képzésé-
nek szempontja sem. A theologiai fakuftásoknak fönntartása 
mettett keft sikra Ad. Harnack is 1901. évben megtartott beszédé-
ben : «Die Aufgaben der theologischen Fakultäten und die 
allgemeine Religiongeschichte». 

1 Oxford, Cambridge, London (Kings College) és Durham 
(Kings College) egyetemein az anglikán theologiát előadják, 
mint az államegyháznak (the established church of England) 
theologiáját. Az angol egyetemeken egyébként a nálunk szo-
kásos értelemben vett facultas-ok nincsenek, hanem különlefe 
szaktudományt művelő college-k. Franciaországban pedig az 
1789. évi forradalom óta (eltörültetvén a több fakultású egye-
temek) a «faculté» szó szakiskolát jelent; állami jellegű theo-
logiai szakiskola Franciaországban már nincsen. 

2 Fr. Paulsen i. m. 194. 1. 

tással is. Katholikus theologiai fakultás van nyolc 
egyetemen : Bonn, Breslau, Freiburg, Münster, 
München, Strassburg, Tübingen, Würzburg. Bonn, 
Breslau és Tübingen egyetemeinek van protestáns 
theologiai fakultása is.1 Ausztriában az egyetemek 
államiak és birnak katholikus theologiai fakultásokkal. 

A katholikus theologiai fakultásoknak ezen ősi 
jogát nem lehet általában és minden esetben az első 
egyetemek keletkezése idejéből származtatni, mert, 
bár a középkori egyetemek mind a katholikus egy-
házzal szoros összeköttetésben álló intézetek és túl-
nyomórészt a pápák által is alapított főiskolák 
(«sliidia generalia») voltak, mégis a theologiai fakultás 
a legrégibb egyetemeken nem mindig volt meg, sok 
egyetemnél hiányzott.2 Mindazonáltal fönnáll legtöbb 
esetben az «egyes» egyetemekre nézve a régi történelmi 
jog, mert az említett országban fennálló egyetemeken 
(Strassburg kivételével) az alapítás óta fönnállóit a 
theologiai fakultás. 

Azt sem tartom döntőnek (bár Paulsen is figye-
lemreméltó szempontnak véli és mint ilyent tár-
gyalja), hogy a theologiai fakultás célja a papságnak 
hivatali minősítést adni csak úgy, mint a jogi fakultásé 
a gyakorlati jogászoknak, az orvosié az orvosoknak, 
a bölcsészeti fakultásé a tanároknak minősítése és 
hivatásukra való előkészítése. Figyelemreméltó szem-
pont ez főleg olyan államokban, a hol közjogilag 
védett (bevett, elismert) vallások vannak ; ilyen álla-
mokban ugyanis a vallások lelkészei már hivatásuk-
nál és vallásuk közjogi kiváltságainál fogva előkelő 
helyet foglalnak el az állam keretében ; az őket 
képesítő egyetemi fakultásról tehát ugyanez mon-
dandó. Nem döntő ezen szempont azért, mert ez 
ellen könnyen azon ellenvetés tehető, hogy a papság 
hivatásos kiképzésére nem szükségesek egyetemi 
fakultások, elégségesek e célra a szemináriumi hit-
tudományi iskolák, a melyekben nyeri amúgy is, 
például hazánkban is, a jövendő papság túlnyomó 
része kiképeztetését. 

Sokkal fontosabb, mert az ellenlel érveinek ele-
venébe vág, azon érv, hogy a theologia valóságos 
tudomány és ezért van helye az egyetemen; és pedig 
a tudományok közt a theologiát nemcsak hagyo-
mányos tiszteletből, hanem belső, a theologia ter-
mészetéhen fekvő okokból, még mindig első hely 
illeti meg. 

A tudomány valamely egységes ismeret-tárgynak 
okok alapján való rendszeres ismerete. Ez és nem több. 

Tévednek tehát azok, a kik csak azon ismeret-
egészt akar ják elismerni tudománynak, a melynél az 
ész egészen önállóan kutathat és semmit sem köteles 

1 Az ilyen dupla theologiai fakultássat biró egyetemeket 
Németországban «paritätische Universitäten »-nek hivják. 
Görres-féle Staatslexikon V. köt., 855. hasáb. 

3 Lásd ennek bővebb kifejtését müvemben : A theologiai 
tanszak kizáratása némely középkori egyetemekről, Budapest— 
Pécs 1903. 
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változhatatlan, kész igazságnak elfogadni. így fölfogva 
a tételes közjog, a tételes magánjog, a tételes büntető-
jog, az ismert világok földrajza stb. nem volna tudo-
mánynak nevezhető ; de nem volna az a történelem 
sem azon idők és események tekintetében, a melyekre 
nézve minden kétséget kizáró és hézag nélküli törté-
neti forrásaink vannak. 

A theologia is, úgy általánosságban véve, mint 
egyes szaktárgyaiban (dogmatika, morális, egyházjog, 
egyháztörténelem, szentírástan, lelkipásztorkodástan), 
egységes és más fakultások ismeret-csoportjaitól külön-
álló egészet képez, a mely rendszeresen van már régi 
idő óta földolgozva és a melyet mindig váltakozó, 
u jabb és tökéletességben mind előbbre baladó rend-
szerrel adnak elő a theologusok, a theologiai fakultá-
sok tanárai. 

És ez a tudomány : a theologia most is és a jövő-
ben is mindig első helyet vindikálhat magának 
tárgyának előkelősége miatt. 

A theologia Istennel, a mindenség okával és 
Alkotójával foglalkozik «ex professo» minden egyes 
theologiai szaktárgyban. A világ és benne az ember 
eredetének, céljának és rendeltetésének, az egész 
emberi élet problémájának olyan megoldását tanítja 
és beigazolja is, a melynek helyébe a filozófia eddig 
még nem tudott pótlékot fölmutatni és bizonyosra 
vehető, hogy nem is fog tudni. A vallás által nyújtott 
életfölfogás és erkölcsi elvek és eszmény mellett 
milliók és milliók nemesen, emberhez illőn éltek és 
élnek és nyugodtan haltak és halnak meg, hasznos 
munka után, lemondások és önfeláldozás árán. Ilyen 
eredményt a filozófia nem mutathat föl. A vallás 
tehát élő ténylegesség, a mely tömeges eredményt 
mutat föl, nemcsak az emberek megnyugtatásában, 
hanem megnemesítésében, munkára, kulturális mun-
kára való képesítésében és föllelkesítésében. 

Paulsen eléggé fölérti a theologiának ezen vezető 
szerepét, a mikor így í r 1 : 

«Theologie ist allerdings Wissenschaft von einem 
Wirklichen ; einem Wirklichen, von dem wir auch 
Wissenschaft erlangen können, nämlich von der 
Religion. Wie immer es mit der Wirklichkeit der 
Gegenstände des religiösen Glaubens stehen mag (itt a 
skeptikus beszél Paulsen-bô\ !), der Glaube selbst ist 
wirklich das geschichtliche Erlebnis der Menschheit. 
Und zwar bildet er, soweit wir sehen, einen der aller-
wichtigsten Lebensinhalte der Menschheit ; in der bis-
herigen Geschichte stellt sich die Religion überall als 
der Angelpunkt der Bewegung dar» stb. 

Ha tudománynak nevezi magát a mindenség végső 
okát fölismerni nem tudó agnosztikus és pozitivista 
filozófia, vagy az Isten létezését és szellemi s sze-
mélyes voltát tagadó materialista és evolucionista 
filozófia, a melyek pedig eddig még nem neveltek 
kulturát, nem alapítottak és tartottak fönn államot, 

1 I. m. 495. 1. 

nem boldogították még az emberiség integráns 
hányadait : akkor joggal kell tudománynak mondani 
a theologiát, a mely Európa mai kulturáját nevelte, 
a mai összes tudományok plántáit ültette,1 államok 
keletkezésének és fönnállásának biztosítékait nyújtotta, 
az emberi életnek, mint Paulsen mondja, tartalmat 
adott és fő mozgató erejét teszi még ma is — így 
Paulsen is — minden mozgalomnak állami, társa-
dalmi, kulturális téren. 

Hiába mondja erre valaki, hogy a theologiáé 
valóban a múlt, de már nem teljesen övé a jelen és 
csakis a filozófiáé lesz a jövő. Valamely rendszernek 
vagy intézménynek értékét és erejét ugyanis nem a 
jövőből, hanem csakis a múltból és magából az intéz-
mény vagy rendszer belső minőségéből kell megítélni. 
Ezen ítélet azután még a talán kedvezőtlen jelenben 
sem aggasztó érték- és erőcsökkenést fog konstatálni, 
hanem emberi változandóságot, a melyet épen a vál-
tozandóság, a hatás és kölcsönhatás, elve alapján 
követni fog a föllendülés, a vigasztaló jelen, akkor, 
ha képviselői a rendszer és intézmény belső szellemét 
fölélesztik és a korszükségletek szerint való ú jabb 
utakon fejlesztik. 

A vallás egy élő folyamat még ma is; az egyház, 
a katholikus egyház egy, az egész világra kiterjedő és 
az egész emberi élet összes elágazásaira közvetve 
vagy közvetlenül, papjai és hivei által és ezek lelkeire 
gyakorolt erős és jótékony hatás által befolyást gya-
korló intézmény, a melynek oldala mellől hatalmas 
államok, kidönthetetleneknek látszó tölgyek dőltek 
porba, míg ő újra és újra megifjodva, megerősödve és 
újabb ágakat hajtva áll itt, mint a nemzetközi társa-
dalomnak egyetlen cédrusfája. 

Ezen egyháznak szaktudománya a katholikus 
theologia ; ezen egyháznak történetét, bölcseletét, 
erkölcsi rendszerét, jogát és gyakorlatát adja elő a 
katholikus theologia. 

De a theologiának nemcsak tárgya új, mert élő 
szervezet és folyamat, hanem maga a theologia, annak 
módszere és irodalma sem ódon, mozdulatlan, hanem 
folyton fejlődő, gyarapodó, haladó. 

Világi emberek, nem theologusok, még ha talán 
szintén a tudománynak emberei, sok esetben nincse-
nek tisztában azzal, milyen nagy fejlettségi fokot 
mutatnak föl az egyes theologiai szaktudományok, 

1 Ezt G. Kaufmann egy, a katholikus egyház és az annak 
dicsőségét hirdető írók (főleg Denifle) ellen éles ellentétet 
elfoglaló német protestáns író is elismeri. Lásd : Georg 
Kaufmann, Die Geschichte der Universitäten, Stuttgart, I. köt. 
1888, 62—98. 1. — A Harnack (Wesen der Christenthums, 
Leipzig 1903, 153. lapon) szintén elismeri ezt ezen szavakkal: 
«Was hat die römisch-katholische Kirche geleistet? Nun 
zunächst — sie hat die romanisch-germanischen Völker 
erzogen . . . Sie hat den jugendlichen Nationen die christliche 
Kultur gebracht, und nicht nur einmal gebracht, um sie dann 
auf der ersten Stufe festzuhalten — nein, sie hat ihnen etwas 
Fortbildungsfähiges geschenkt, und sie hat selbst diesen 
Fortschritt in einem fast tausendjährigen Zeitraum geleitet». 



1. szám. RELIGIO 11 

milyen fejlett, valóban mindig nemzetközi arányú és 
kölcsönhatású irodalmuk van e szakmáknak, sőt az 
egyes részletkérdéseknek; és ezen utóbbiak irodalma 
milyen sokszori vonatkozásban és szoros összefüggés-
ben áll a világi szakmák rokon kérdéseivel. Még leg-
jobban a történelemnek és az egyháztörténelemnek, 
a jognak és az egyházjognak kapcsolata szokott 
szembe tűnni, de már igen kevesen veszik észre, hogy 
az egyház erkölcstana mily mélyreható gyökérszá-
lakkal függ össze nemcsak az erkölcsbölcselettel, 
hanem a pszichológiával, a paedagogiával, a termé-
szettudománnyal (biologia, fiziologia) a büntető-
joggal és főleg a büntetőjogi elméletek (a cselek-
mények beszámíthatósága tekintetében) kiinduló 
pontjával. Ugyanilyen párhuzam áll fönn a dogmatika 
és bölcselet (metafizika, kozmologia), valamint a 
természettudományok között. És így tovább. 

A szó teljes értelmében vett theologus nem érheti 
be csupán a saját nemzete nyelvén föltalálható iro-
dalmi művekkel; tárgyának természete és az egyház-
nak nemzetközi arányai akaratlanul is ráviszik arra, 
hogy tárgyát a nemzetközi, sőt felekezetközi magas-
latra emelkedve tárgyalja. Ezen utóbbit nem úgy 
értem, mintha az ilyen theologusnak az amerikaniz-
must, a relativizmust és indifferentizmust szabad 
volna és szükséges volna gyakorolnia, hanem úgy, 
hogy figyelemmel kell, legalább némiképen, kisérnie 
más vallások theologiai irodalmát is, kisérnie csak 
úgy, mint figyelemmel kell kisérnie az érintkező világi 
szaktudományok irodalmát. 

így kell — igénytelen véleményem szerint — föl-
fognia állását és hivatását, főleg és mindenesetre az 
egyetemek kebelében munkálkodó theologusnak és 
nincs is hiány azokban, kik tényleg így fogják föl 
tanári hivatásukat. Ily fölfogás, ilyen tevékenység és 
irodalmilag is igazolt szakmunkásság mellett a theo-
logiának az egyetemek kebelében való helye kérdés 
tárgyává soha komolyan nem lesz tehető. Egy élő, 
egy haladó, egy fejlődő tudománynak képviselői a 
tudományok csarnokaiból nem hiányozhatnak ; és 
van módja annak, hogy e tudomány mindig olyran 
férfiak által legyen képviselve, a mint azt a tudomá-
nyosság, a katholikus hithűség és egyháziasság rovása 
nélkül, megkívánja. 

A «Religio»-nak, ezen most új alakban, de új 
szellemmel is és valóban szédítő programmal megin-
duló theologiai szakfolyóiratnak igen fontos szerep jut 
e tekintetben, hogy a művelt világnak, az adeptusok, 
az egyháziak szoros körén kívül terjeszkedve, bemu-
tassa a theologiának, a kath. theologiának bazalt alap-
jait, kristály oszlopait, az égig nyúló és a keresztet 
emelő gyémánt ormát és célpontját, hogy megismer-
tesse a theologiának jelen állapotát, mindenkori fejlő-
dését, folytonos küzdelmeit és az ellenféllel nemesen 
vívott ádáz tusáit, diadalmas védekezését, jövő aspi-
rációit, érdemes munkásait, épületkövül, de sokszor 
határkövül szolgáló irodalmi termékeit. 

Dante a nagy költő teljesen ismerte korának, a 
Scholastika korának theologiáját és csakis így írhatta 
meg az egész embert isteni szinre vezető trilógiáját, 
A vallás manapság is a legtermékenyebb talaja a nagy 
eszméknek, rendszereknek, mozgalmaknak és átala-
kulásoknak. Bizonyság rá az is, hogy a jelennek föl-
forgatói a vallást és az egyházat tekintik a főakadály-
nak, a legelső tényezőnek, a mellyel mindenekelőtt 
leszámolniok kell, mielőtt egy új jövő fölépítéséhez — 
a sikernek semmiféle garanciája mellett — kezde-
nének. 

A «Religio» ezen, a földi dolgok közt legnagyobb 
valóságnak és legelső eszmének és tényezőnek, de 
mégis sokakra nézve «nagy ismeretlen»-nek, a vallás-
nak ügye iránt akar a művelt világ köreiben érdeklő-
dést kelteni a theologia különféle, a világiakat leg-
inkább érdeklő, szakmáiba vágó, rendszerint hitvédő 
célú cikkek által. 

Jelen cikkem is ilyen volt. Célja volt kimutatni, 
hogy a theologiát megilleti történelmi jogon szerzett 
helye az egyetemek kebelében. 

A «Religio» érdemes szerkesztőjének zászlaja alá 
állok és kérem a magam nevében is a theologiával 
foglalkozó világi vagy egyházi íróknak tömeges csat-
lakozását, a mely maga után fogja vonni a pártolók 
és olvasók nagy tömegének megmozdulását is. 

Hanuy Ferenc dr. 

Az alapokról szóló törvénytervezet. (i.> 
A nagy politikai zűrzavar közepett egymásután 

bocsátotta közre a volt kultuszminiszter fontosabbnál-
fontosabb törvénytervezeteit. Vájjon a törvényhozás 
céljaira történt-e ez, a mely szünetel, vagy valami más 
célból? Mindenesetre feltűnő,hogy akkor, midőn a nem-
zet figyelme egészen más kérdésekkel van elfoglalva, 
dobta a közvéleménybe a katholikusok érdekeit a 
legmélyebben érintő három törvénytervezetet: a 
katholikus alapítványokról, a katholikus alapokról és 
az alapjában katholikus egyetemről szólót. 

Sima kézzel, furfangos ésszel van megfogalmazva 
mind a három, az bizonyos s métyen kell belátnia az 
embernek a dologba, hogy lássa : mi is rejlik a dolog 
fenekén, mert különben gyönyörűen behálózza az ava-
tatlant. 

A katholikusok azonban mintha észre se vették 
volna, micsoda új veszedelmek környékezik őket 
ezekben a tervezetekben, napirendre tértek felettük ; 
nem csoda, hisz mindnyájunk figyelme másfelé van 
terelve. I)e az is bizonyos, hogy a protestánsok most 
is már felszisszentek volna! Azok jobban vigyáznak 
magukra. 

Mert nem is kell ám olyan könnyedén venni a 
dolgot. Miniszterek jönnek, miniszterek mennek ; de 
nemcsak az ilyenféle okmányok maradnak, hanem 
ujabb lökést kap tőlük az a szellem is, mely a bürókban 
a katholikusok jogainak a megnyirbálását tartja céljául. 
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Bennem a volt miniszter szokatlan eljárása egy 
tavaszi képnek az emlékezetét idézte fel. Triviális 
ugyan a dolog, de találó. Akkor, a fák virágzásakor 
történik, hogy bizonyos bogarak a fák virágjába rak-
ják le petéiket s a gazda, ki a virágfakadáskor a 
bogarak eltávolításáról nem gondoskodott, nyáron 
veszi csak észre, hogy termelt ugyan a fája, de min-
den gyümölcse férges. 

Afféle petéknek tűnnek fel előttem ezek a főben-
járó törvénytervezetek is, melyek a közvéleménybe 
dobva, megmételyezik az elméket s lia majd esetleg 
megjön az ideje a gyümölcstermésnek a törvény-
hozásban, nyives gyümölcsöt teremhetnek azok szá-
munkra. 

A múltkor foglalkoztunk az alapítványainkat 
fenyegető törvénytervezettel, most azt a másikat, az 
alapokról szólót, vesszük boncoló kés alá. Számunkra 
készült az is, igen számunkra, mert a protestáns atya-
fiak a maguk iskolai és vagyoni ügyeiket maguk keze-
lik nyugodtan az 1790-1791 : XXVI. t.-cikk árkai 
mögé elsáncolva. 

Már a neve is különös ennek a törvénytervezet-
nek. Eddig már mindenféle néven nevezték a miniszter 
kezelése alatt lévő nagy alapjainkat, a vallás-, a tanul-
mányi és az egyetemi alapot, hol közalapoknak, hol 
meg országosaknak mondták őket, csak nem katho-
likusoknak, a minők pedig a dolog természeténél 
fogva. A miniszter most magyar alapoknak nevezi. 

A szóban lévő törvénytervezet főbb elvei a kö-
vetkezők : 

A három említett alap királyi alapítványok s mint 
önálló jogi személyek tulajdonosai a nevezett alapok-
ban levő vagyonnak. 

Az ezen alapokban kezelt vagyonnak ősi rendel-
tetésén alapuló katholikus jellege, úgyszintén a szent 
koronához való viszonya (ime az államosító alapelv!) 
érintetlen marad. 

Az alapítványoknak a jövedelme az alapítási okira-
tokban meghatározott (katholikus) célokra fordítandó. 
A vallásalap a katholikus egyház szükségleteit, a tanul-
mányi és az egyetemi alap az országos tanügynek 
érdekeit katholikus jellegű tanintézetek révén szolgálja. 

(j Felségének az a joga, hogy ezen alapítványok 
rendeltetéséről a viszonyok változó körülményeinek 
megfelelőleg (ez az a rugalmas pad !) főkegyúri minő-
ségében (itt tehát már nem a szent korona, hanem a 
főkegyúr szerepel !) rendelkezzék, úgyszintén az ala-
pok kezelésének és jövedelmeik rendeltetési célra 
való fordításának módját ó állapítja meg. De eme 
jogait az 1848. évi III. t.-c. 3. §-ában megállapított mó-
don (a minisztérium útján, ime az államosított fő-
kegyúri jog!) gyakorolja. 

Nevezetesen azt is, hogy ezeknek az alapoknak 
jövedelmeiből fönntartott tanintézetek szervezetében 
a katholikus jelleg miképen érvényesüljön és hogy az 
erre vonatkozó rendelkezések foganatosításának bizto-
sítására a vallás- és közoktatási miniszteren kívül 

legyen-e másnak (célzás az autonomiára, de csak 
ennyiben!) és milyen befolyása,0Felsége állapítja meg. 

Az ellenőrzési módot is az alapoknál 0 Felsége 
állapítja meg, a ki ezzel a föladattal, vagy annak egy 
részével, esetleg az állami számvevőszéket (!) bizza meg. 

A tanulmányi és az egyetemi alap jövedelmeire 
vonatkozó költségvetések és zárószámadások az ország-
gyűlésnek (!) évenkint bemutatandók. 

Az egyetemi alapban kezelt királyi adományból 
származó (katholikus) vagyon jövedelmei rendeltetése 
iránt 0 Felsége az 1548: XII. t.-c. értelmében katholi-
kus jellegű intézetek céljaira újból rendelkezni fog. 
(Vagyis onnan kiveszik a Pázmány- stb. alapot s a 
theologiai kart kiteszik, mint ez az egyetemről szóló 
másik tervezetben részletesen kifejtetik.) 

Ennek a mis-mas javaslatnak a veszedelmes ter-
mészete tulajdonkép a hosszú indokolásából tűnik ki, 
melyre rátérünk. 

A szociális kérdés. (m.) 
A szociáldemokrácia, mint az új, a mostanitól 

különböző társadalom fölállításának a terve, alapjá-
ban anyagelvi, céljaiban ábrándos. 

A mostani társadalom, szervezete szerint, neki 
rossz és pedig különösen két oknál fogva ; először 
mivel osztálykülönbségekre oszlik s másodszor, mivel 
a magántulajdon alapján van berendezve. Társadal-
munkban ugyanis tényleg egyenlőtlenek az emberek, 
habár a jogi egyenlőség ki is van mondva s azon 
kívül ki-ki magánvagyonnal is rendelkezik, ki többel, 
ki kevesebbel, melyet a más tisztelni tartozik. 

A szociáldemokrácia e kettőnek helyébe új ren-
det kíván; az összes vagyont, a vagyonok különböző 
nemeit, a mivel csak birhat az ember, a magán tulaj-
donjog eltörlésével, társastulajdonná, egy közös nagy 
vagyonná akarja átalakítani s az ú. n. állami keze-
lésre bizni. A mai osztálykülönbségek eltörlésével 
pedig kivétel nélkül minden emberre nézve egyenlő 
jogokat és egyenlő kötelességeket akar szabni. 

Olyas valami lenne ez, mint a hogy azt a jövendő 
új társadalmat Madách a phalanster-rendszerben meg-
rajzolta,1 melyben az addig mindenben csalódott 
Ádám, mint az emberiség képviselője, a maga bol-
dogságát kereste s újból — csalódott. 

Azt gondolom azonban, hogy az a csalódás nem-
csak ebben a drámai költeményben érte az emberisé-
get képviselő Ádámot, de tényleg és a valóságban is 
érné az emberiséget, ha a szociáldemokraták álma 
valaha megvalósulni képes volna. 

Ugyanis — mint már előző cikkemben is érintet-
tem — a szociáldemokraták minden irányban meg-
tették számvetéseiket a megalkotandó Eldorádó, az 
ember számára készített földi paradicsom tekinteté-
ben s csak egy, egyetlen egy tényezőről feledkeztek 

1 Madách : Az ember tragédiája. 12-ik szin. 
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meg, mely nélkül pedig egész számításuk kártyavár, 
kifelejtették számba venni magát az embert, a kit 
épen boldogítani akarnak. S ez gondolom elég öreg 
hiba. Mert az az általuk megálmodott egyenlőségi tár-
sadalom, az a phalanster-rendszer, akármiféle lény-
nek lehet jó, de az embernek nem jó és pedig annál 
az egyszerű oknál fogva, mivel természetével homlok-
egyenest ellenkezik ; mivel ilyen berendezésre — mint 
a phalanster-rendszer — az emberi természet nem 
alkalmas. 

Csodálatos, hogy a kik természettudományi ala-
pon állanak, tehát a kik — mint mondják — nyitott 
szemmel dolgoznak, két nagy tévedésüket nem veszik 
észre. Először is tapasztalatlan gyermek módjára 
annak a véleménynek hódolnak, hogy csakugyan 
Marxnak kellett születnie a világra, hogy fölfedezze a 
bölcsek kövét; vagyis azt hiszik, hogy a Marx által 
megfogalmazott utópia ha mindjárt tudományos 
rendszerbe öntve — épen most kisért először a vilá-
gon. Pedig Plátón kezdve, Moore Utópiáján át a mai 
napig, a legkülönfélébb formában, már százan álmod-
tak ilyenféle Marxéhoz hasonló hímes, emberboldo-
gító álmokat. Másodszor tévednek, midőn azt gondol-
ják, hogy a mai társadalmi berendezést, nevezetesen 
az osztálykülönbségeket és a magántulajdon szentségét 
legalább is a papok gondolták ki s úgy ráerőszakol-
ták az emberiségre. Szóval, hogy ez a mai állapot csak 
olyan esetleges külső fejlődés, melytől meg is lehet 
szabadítani az embereket, mint a hogy a ruhán a 
divatot változtatni szokás. 

Nagy tévedés ez ! Ameddig ugyanis csak kísérhet-
jük az ősember nyomait a távoli prehisztorikus idők-
ben, a leleteken azt találjuk, hogy mindig olyan volt 
az ember, mint a minő most : osztályokra osztva ; egyik 
vadászattal, a másik eszközök készítésével, a harma-
dik kereskedéssel, a negyedik épen gyógyászattal fog-
lalkozott ; a sok kiásott piperecikken még a nők 
hiúságát s rangkülönbségeit is látjuk s azt, hogy már 
az akkori ember is rendelkezett magánvagyonnal, 
nevezetesen a háziállatok maradványai tanúskodnak 
emellett.1 Mindez pedig azért volt meg mindig így, 
mert a két sajátság, úgy a társadalmi egyenlőtlenség, 
mint a magánvagyon birlalása, az emberi természet 
legsajátabb folyománya. 

Természetüknél fogva ilyenek az emberek s ilyen 
a tőlük alkotható társadalom is, nem pedig valami 
zsarnoki önkénynek a folyományakép. 

A ki tehát ezen két jellemző vonás nélkül való 
társadalomba akarná terelni az embereket, annak 
egyszerűen az emberi természettel kell szállania perbe; 
már pedig a természet ellen büntetlenül véteni nem 
lehet. 

Azért mondottam, hogy a szociáldemokrácia, mely 
a Csalódások Lombaiával szebbnél-szebb plánumokon 
töri a fejét, alapjában anyagelvi, céljaiban ábrándos. 

1 Platz : Az ember. 1905. 23. 1. 

Lássuk azonban közelebbről is ezt a két pontot, 
egyrészt a fönhánytorgatott vagyoni és állásbeli egyen-
lőtlenséget s a belőle származó osztálykülönbséget, 
másrészt a magánvagyon természetét a mai társada-
lomban, mint a melyek ellen elsősorban intézik táma-
dásaikat a szociáldemokraták. 

Lenhossék Mihály, a darvinista szaktudós, eze-
ket írja1 «Az ember »-ben. 

Mindenki tudja — úgymond — hogy az emberek 
közt igen nagyok az eltérések, sőt hogy nincs és nem 
is volt soha két teljesen egyforma ember. Testünk 
minden egyes részének, a kéznek, a lábnak, az egész 
termetnek meg van a maga fiziognómiája s ez a fizio-
gnómia minden egyes embernél más . . . A testi eltéré-
sekhez hasonlóak a szellemi téren, a kedély, jellem, 
tehetség dolgában fönnálló különbségek, sőt a különb-
ségek itt még kifejezettebbek. Minden embernek meg-
van a maga egyénisége, a különböző lelki vonások 
más-más kombinációjából keletkező, hol kevésbbé fel-
tűnő, hol erősebben szembeötlő eredetisége. S ennek — 
úgymond — csak örülhetünk, mert az egyéniségek-
nek az a sok árnyalata élvezetesebbé, változatosabbá 
teszi számunkra az emberekkel való érintkezést s 
vonzóvá, nélkülözhetetlenné az ő társaságukat. Más-
felől azonban ez az egyéni variáció nagy igazságtalan-
ságot rejt magában ;2 mert a természet adományainak 
egyenlőtlen elosztásával hol a becézgető részrehajlás, 
hol a kegyetlenség vádját vonja magára s midőn az 
embereket a testi és lelki előnyök különböző mérté-
kével ruházza föl s a boldogulásnak különböző esz-
közeivel bocsátja földi pályájukra: megveti alapját az 
osztálykülönbségeknek s egyéb, az emberek közt 
választófalat vonó különbségeknek s ezzel konkolyt 
hint az emberiség közé. — Ezt írja Lenhossék, mint 
természettudós, az emberről. 

Ámbár pedig a természetben uralkodó célszerű-
séget és célra törekvést, valamint az ezzel járó bölcs 
berendezését a természetnek — mint soraiból látható — 
nem tanulmányozta; mindazáltal diagnózisából tisz-
tán megérthetik a szociáldemokraták az osztálykülönb-
ségek létesítő alapokát, a természetet, valamint azt is 
egyúttal, hogy ezen, nem az emberek által kigondolt, 
hanem mélyen a természet sajátságaiban gyökerező 
állapoton változtatni akarni, don-quichottei harcnál 
nem lehet egyéb. 

Valóban olyan az ember, a hogy Lenhossék le-
írta. Az egyik gyámoltalan gyermek, a másik férfikora 
teljében van, a harmadik mint agg, már sírja felé 
vágyik. Az egyik szorgalmas, a másik hanyag; az egyik 
tiszta lelkű, a másik álnok; az egyik takarékos, a 
másik pazarló; az egyik kifejti tehetségeit, a másik a 
természet gyermeke marad; az egyik egészséges, a másik 

1 Alexander—Lenhossék : Az ember. 1905. 20. 1. 
2 A materialistának a tekintete csak a részeken akad 

meg, a részek aránytalanságából az egészre előálló nagy össz-
hangot és szépséget ő nem veszi észre. L. Erőss : Apologe-
tika 43. 1. 
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beteg; az egyik kedves, a másik mogorva; az egyik a 
köznek nagy hasznára van, a másik, a falu rossza, 
terhe a társadalomnak s így tovább. Vájjon ezek az 
emberi természeti egyenlőtlenségek nem vonják-e 
maguk után szükségszerűen a társadalmi egyenlőtlen-
ségeket is? S ha igen, vájjon lehet-e ezen változtatni? 
Lehet-e az embereken jelentkező természeti egyenlőt-
lenségeket valami módon megszüntetni? Nem lehel. 
Kár is volna ilyesmit akarni; a filozófia ama részé-
ben, melyet teleologiának nevezünk s mely a célokok 
magyarázatával foglalkozik, gyönyörűen kifejti ezek-
nek az egyenlőtlenségeknek az okát és szükségessé-
gét. Mindennek a világon van célja, igy ezeknek is; a 
természetben semmi sem visszás, semmi sem fölösle-
ges. Még a rossz embernek is van célja, mint szent 
Ágoston mondja : a rossz azért él, hogy vagy ő maga 
megjavuljon, vagy hogy a jó ember általa gyakoroltas-
sák. Csakhogy ennek a meglátására szem kell, egy 
magasabb látás, melyet a keresztény kinyilatkoztatás 
világa nyújt. 

Az emberi egyenlőtlenség, vagy a mi egyre megy, 
az osztálykülönbségek ennélfogva természetszerűen 
szükséges eredmény az emberek kényszermentes fej-
lődése mellett; a szociáldemokrácia tehát abban az 
új társadalomban csak külső erőszakos hatalommal 
akadályozhatná ezt meg. Ugyan vájjon hogy néznének 
ki akkor azok az elkényszeredett emberek? 

íme egy kép «Az ember tragédiája» phalanster-
rendszeréből : 

AZ A G G A S T Y Á N . 
Harmincadik szám. 

L U T H E R . (A sorból kilépve.) 
Itt -vagyok ! 

AZ AGGASTYÁN. 
Te ismét 

Mértéktelen fűtötted a kazánt. 
Valóban úgy látszik, hogy szenvedélyed 
Veszélybe hozni az egész phalanstert. 

L U T H E R . 

S ki állna ellent a csábnak, midőn 
Szikrázva, bőgve a vadult elem, 
A láng ezer nyelvével vesz körül, 

Nem ismered te a tűznek varázsát, 
Ki csak fazék alatt ismeréd azt. 

AZ AGGASTYÁN. 
Hiu beszéd, azért ma nem ebédelsz. 

AZ AGGASTYÁN. 
Kétszázkilencedik ! 

CASSIUS. (Kilépve.) 
I t t ! 

AZ AGGASTYÁN. 
Tégedet harmadszor intelek már, 
Hogy ok nélkül keressz verekedést. 

CASSIUS. (Visszalépve.) 

Ok nélkül, mert hogy nem panaszkodom ? 
Pulya, ki más segítséget keres, 
Míg karja ép. Vagy gyöngébb volt-e tán 
Ellenfelem, mért nem védé magát ? 

AZ AGGASTYÁN. 

Ne feleselj ! Nem menti koponyád 
Alakzata sem e rossz hajlamot, 
Mert az nemes, mert az hiánytalan. 
De véred oly forrongó és szilaj ! 
Gyógyítni fognak, a míg megszelídülsz. 

AZ AGGASTYÁN. 

Ma két gyermek tölté be az időt, 
Melyben szükséges volt az anyagond, 
Most a közös növelde várja őket. 
Elő, elő ! 

(Eva és még egy nő gyermekeikkel kilépnek.) 

AZ AGGASTYÁN. 

Tudós ! vizsgáld fej alkotásukat 
E gyermekeknek. 

(A tudós észleli a gyermekeket.) 

ÉVA. 
Oh ! mi vár reám. 

TUDÓS. 
E gyermeket orvosnak kell tanítni, 
Ebből pásztor lesz. 

AZ AGGASTYÁN. 
El tehát velők. 

(A gyermekeket el akarják vinni. Éva ellenáll.) 

ÉVA. 
Hozzá ne nyúlj ! a gyermek az enyém : 
Ki tépi el őt az anyakebelről ? ! 

AZ AGGASTYÁN. 
Vegyétek el, mit késtek még vele ? 

íme a szociáldemokraták jövő állama, a megszólt 
osztálykülönbségek nélkül, az általános egyenlőséggel! 
íme egy kép belőle ! S milyen az ? 

A ki a mai társadalomban vallásalapító lehetett 
volna, azt a phalanster érdeke kazánfűtőnek rendeli; 
a ki itt hőssé fejlődött volna, azt ott a szilajság ellen 
fogiák gyógyítani, hogy szelídüljön. A phalanster ér-
deke megtapossa az anyai jogot, a természet jogát, 
mert a gyermekeket távol az anyjuktól, ki csak arra 
való, hogy szülje meg a gyermeket, állami közös inté-
zetben fogják nevelni, rendelés szerint: az egyikei 
orvosnak, a másikat pásztornak. 

A kertész ugyan elérheti azt, hogy kertjében min-
den fa egyenlő magas, vagy egyenlő alacsony legyen, 
de csak az által, hogy a természetszerű növekedést 
erőszakos nyesegetéssel megakadályozza. Végrehajt-
ható-e vájjon az ilyesmi, az ilyen természetellenes 
állapot az embereken is ? Oh álmok álmodói ! 
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Ezzel az emberrel legalább, a ki most él itt ezen 
a földön, ezt végrehajtani nem lehet. Talán más csil-
lagzatból kellene ide szállítani erre alkalmas lényeket. 
Bizonyos ugyanis, hogy a jövő embere se lesz más 
természetű, mini a milyenek mi vagyunk. Fejlődhetik 
és tökéletesedhetik, mindazonáltal — sok ezer éves 
tapasztalat a tanú rá — mindig ugyanazt a természe-
tet és ugyanazokat a hajlamokat tartja meg. Volt és 
marad is oly érzéki eszes lény, a ki az élvezet, tétlen-
ség, önzés, becsvágy, harag stb. iránt való hajlamot 
táplálja belsejében s a ki csak önmegtagadás által (íme 
a kereszténység!) érheti el és biztosíthatja az észnek 
az érzéki ösztönök fölött való uralmát. A míg azonban 
ilyennek marad, megmaradnak a mostani társadalmi 
egyenlőtlenségek is. 

Különben a szociáldemokrata-féle egyenlősítő 
törekvésekre nézve igen érdekes tanulságokat merít-
hetünk a nagy francia forradalomból. Akkor is a pro-
letárok az egyenlőség, szabadság és testvériség jel-
szavaival dobálództak. Azon voltak, hogy a királytól 
kezdve lefelé megszüntessék az összes társadalmi 
osztálykülönbségeket. Hogyan, mely formában és minő 
eredménnyel? Olyannal, hogy a polgárokat, a módo-
sabbakat és az arisztokratákat vagyonuktól, rangjuk-
tól, életüktől megfosztották vagy száműzték s maguk 
ültek a helyükbe. 

Maga a nagy Napoleon, a szegény ajacciói ügyvéd 
fia is, fölkapaszkodván a jakobinusok vállain az 
uborkafára, trónokat döntögetett, régi dinasztiákat 
fosztott meg méltóságuktól. Vájjon pedig az osztály és 
rangkülönbségek eltörlése, a nagy egyenlőség céljá-
ból-e? Nem, hanem hogy a hány testvére volt, azt 
mind királyi trónra emelje s káplárjaiból csináljon 
arisztokratákat. Az egyiket, a nápolyi henteslegényből 
tábornokká lett katonáját, Bernadotte Jánost, épen a 
svéd országgyűléssel a Wasa-család kihalása esetére, 
trónörökösnek választatta meg. 

Ilyen az Adám ivadéka, a mai ember ; demokrata, 
míg semmije sincs; gőgös, ha megtollasodik. Tessék 
csak különben megfigyelni az embereket a mai szo-
ciáldemokraták soraiban is. A statiszta és fizető nagy-
tömeg vállain hogy emelkednek föl egyesek az isme-
retlenség homályából ? A kézimunka helyett nyelvelnek 
és űgy hirlik, hogy az jobban fizeti ki magát a szerény 
munkánál . 

A német Bebel hogy már nem megvetendő va-
gyont szerzett ezen a réven; tehát egészen az erfurti 
programm szerint törekszik az egyenlőségre, csak nem 
az egyenlő szegénységre. 

A társadalom maga pedig volt és marad is min-
dig egyenlőtlennek, a franciáknál ép úgy, mint másutt ; 
mert a természet törvénye ez, igen okos céllal. Az élel-
mesek még tőkét is csinálhatnak belőle, kizsákmá-
nyolhatják a maguk javára, hacsak a gyakorlatban 
keresztül vitt keresztény felebaráti szeretet tana útjokat 
nem állja. 

Budapes t . A királyi eskü « föloldódása, avagy föl- ma-
oldozásáróh, erről a «Religió»-ba kiválóan illő tárgyról, g y á r 
egy uborkafára kapaszkodó újság, «Az Ország»-nak kath. hit-pletykája révén igen nagy zavarokat okozható híreszte-
lések kerültek hazánkban, de már a nagy külföld előtt életből. 
is forgalomba. 

Az eset veleje «Az Ország» szerint az volna, hogy: 
«Goluchowski gróf, ez a nálunk annyira «érdekes 

idegen úr», azzal bizta meg monarchiánknak pápai nagy-
követét, Széchen Miklós grófot, hogy a mai válság teljes 
komplexumát s az 1867-iki koronázási eskünek ezzel való 
korrelációját, részletesen közölje a Szentatyával s főként 
arra nézve kérje a Szentatya Ítéletét, hogy vájjon abban 
az esetben is kötelező-e a koronázási eskü, ha a nemzet 
részéről nem tartatnak meg ama föltételek, melyek mellett 
az uralkodó az alkotmányra letette az esküt? És hogy 
lehet-e az uralkodót, esküje alapján, olyan törvény-
magyarázatra kényszeríteni, melynek nemcsak legjobb 
hite, hanem a nemzet akkori vezéreinek föltétlen biztosí-
tásai mellett — épen ellenkezőre esküdött meg ? 

X. Pius pápa az eléje terjesztett kérdésben akként 
döntött, hog}' a korona tanácsosainak álláspontját szen-
tesítette és a fönforgó körülmények közt ő felsége lelki-
ismeretét minden közjogi és egyházi kétség alól föloldotta. 

És mindezekre nézve sajátkezűleg írt levelet intézett 
ő felségéhez, melyben a Szentatya, mint Péter apostol 
utódja és az Isten földi helytartója, mindazokra nézve, 
melyek a jelenlegi válság kényszeréből még azután kö-
vetkezhetnek, megadta a teljes megnyugtatást és föl-
oldozást.» 

Eddig a «cause célébré» veleje és magva. A mint ez 
a nyilvánosság előtt kipattant, természetes, hogy a leg-
különfélébb találgatásoknak hullámai csapkodtak jobb-
ról is, balról is, ebbe a szerencsétlenül fölkavart mai 
világba tévedt embernek az arcába. Ez ezt, az amazt 
tudta, szóval mindenki tudott valamit a dologról, holott 
tulaj donképen senki se tudott róla semmit, vagy leg-
alább is semmi bizonyosat. Ebben az állapotban találta 
a vélemények háborgó tengerét a félhivatalos «Magyar 
Távirati Irodá»-ban az egész híresztelésnek következő 
lehazugolása : 

«Az Ország» című lapnak egy bécsi híradása nyomán 
a mai reggeli lapok részletes tudósítást közölnek arról, 
hogy a király a pápától a magyar válság ügyében állító-
lag valamely föloldást kért és kapott volna. Illetékes hely-
ről a legnagyobb nyomatékkal jelentik ki, hogy az emlí-
tett tudósítás minden részleteivel együtt abszolút és cél-
zatos valótlanság. 

A mi ezt a félhivatalos lehazudtolást illeti, minden 
attól függ, melyik az az «illetékes hely», a mely a «M. 
T. I.»-ban cáfol. Ha a Vészi-féle iroda ez az «illetékes» 
hely : akkor voltaképen még az sem lehetetlen, hogy a 
t. iroda cáfolata egy újgermán, vagyis neuhochdeutsch 
mondás szerint «gelogen wie telegrafiert». S akkor ez az 
egész újabb Goluchowski-féle belovaglás az egyház szen-
télyébe nemcsak nem tartozik a lehetetlenségek körébe, 
sőt talán valóban meg is történt. De mindenesetre más 
alakban és másképen. Ime ez az oka annak, hogy az 
eskü ügyével s az apostoli Szentszék tekintélyével űzött 
eme legalább is könnyelmű játék mellett mi nem mehe-
tünk el szó nélkül, a felett napirendre nem térhetünk. 
A dolgot akár a szerződés-elmélet, akár a törvény-elmélet 
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alapján esakis az apostoli Szentszéket megkísértő bécsi 
politikai faiseurök rovására lehet és kell elbírálni. 

Tegyük föl, hogy a dolog, ez az apostoli Szentszék-
hez való szenzációs fordulás úgy történt, a hogy «Az 
Ország» mondta, t. i., hogy a diplomáciai apparátus 
mozgásba hozatalának teljes fényével és fajával kérték 
a pápa véleményét; avagy tegyük föl, hogy úgy történt, 
a hogy a «B. H.» theologusa véli, t. i., hogy az apostoli 
Szentszékkel való ez az érintkezés «tisztán lelkiismereti 
magánügy, egészen privát és a legszigorúbb titoktartás 
terhe alatt folytatott tárgyalás» volt és maradt mindvégig. 

Akár így, akár úgy jártak el Bécsből a pápával szem-
ben : eljárásuk, lia csak azt és csak úgy terjesztették a 
pápa elé, a hogy azt «Az Ország» adta elő, eljárásuk 
igen komoly kifogás alá esik. Ha véleményt, illetve tan-
ügyi Ítéletet kértek a pápától egy eskü kötelező erejének 
fönn vagy fönn nem állása tekintetében : akkor eljárá-
suk megtévesztés volt, miután saját fölfogásukat, nem a 
dolog állását terjesztették a pápa Ítélete elé. Ha pedig in 
foro conscientiae igazán aggályoktól való mentesítést 
kerestek Rómában a király lelke számára : akkor ugyan-
azon oknál fogva, mert saját fölfogásukat, nem a dolog 
tárgyilagos állását terjesztették Rómában elő, subreptiót 
és obreptiót, szóval szintén hamis eljárást követtek el, 
elhallgatva a való igazságot és olyat csempészve be igaz-
ság gyanánt kérésükbe, a mi se Isten, se emberek előtt 
nem állhat meg történeti igazság gyanánt. Kurz : die 
Herrn haben Bom angelogen. Miután félrevezették a 
királyt, félrevezetni akarják a pápát is. A hazugon ki-
csalt, illetve becsempészett pápai vélemény önmagával 
hozta létre semmiségének erjesztő csiráit. 

És ez az ő hibájok, ez a vétkök — Magyarországnak 
a legnagyobb erőssége. Vagy hát talán azt kell bebizonyí-
tani, hogy Magyarországban Goluchowski, az «érdekes 
idegen úr» fölfogása csakugyan nem lehet illetékes? 
Napnál világosabb, hogy nem lehet. Avagy kell meg-
cáfolni talán azt, hogy az 1867-iki kiegyezés nagy magyar 
alkotói titokban hazaárulók voltak, az ország független-
ségét, minden abszolút hatalomtól való ősi mentességé-
nek jogát léhán eljátszották? 

Fölösleges szószaporítás volna minden ilyen vállal-
kozás, mert az igazságot nyilvánvaló hazugságokkal 
jogaitól elütni nem lehet. Hominum commenta delet 
dies, naturae autem iudicia confirmât. 

Akármi történt azonban Bécs részéről Bómában, 
sőt még abban az esetben is, ha semmi sem történt 
volna : a pápát Magyarországból föl kell világosítani, 
hogy meg ne történhessék az, a minek megtörténtét «Az 
Ország» hirdette, a «M. T. I.» tagadta. írva van ugyan : 
«Veritas vos liberabit». Ámde az élhetetlenséget még az 
igazság sem mentheti meg ! Király, pápa, eskü tiszteletére 
ki kell a lelkiismeret ügyeivel vakmerő játékokat űző 
eszkamotőröket tanítani, hogy azokhoz nyúlni ne mer-
je11^ ! Breznay Béla dr. 

"Egyházi London. Angolország valamennyi püspöke az is-
.. r kolakérdéssel foglalkozik — nagyböjti főp. körlevelei-

V í ® ben. Oka e jelenségnek ismeretes. Az új kormány az 
krónika- államosítást írta föl zászlajára. Valamennyi püspök egy-

értelemmel foglal állást a Birrel-féle programm ellen. 
Legértékesebb Cafartelli salfordi püspök főp. körlevele. 

Nagyszabású, monumentális történelmi mű ez, mely tel-
jes világosságba helyezi a mai angol liberalizmus és a 
Gladstone-féle liberálisok iskolaügyi fölfogását. A fő-
pásztorok példáját az angol katholikus világi hivek 
országszerte hiven követik. Népgyüléseket tartanak s a 
katholikus iskolaügy jogainak megnyirbálása ellen eré-
lyesen tiltakoznak. A katholikus püspökök példája nem 
maradt hatás nélkül az anglikán főpapokra. Ezek is 
népgyűlések tartására buzdítják híveiket a hitvallásos 
iskolák jogainak érdekében. De kell is ám mozogni a 
vallásos iskola híveinek, mert köztudomásra jutott, hogy 
a Birrel-féle szabadelvű javaslat már eddig is 300-nál 
több szavazatra számíthat az alsóházban. Bourne west-
minsteri érsek, Angolország katholikus primása, nemrég 
személyesen tett látogatást Birrelnél,1 hogy vele a katho-
likusok követelését közölje és azokat megokolja. Birrel 
megígérte, hogy még egyszer fog értekezni. Ennek az 
értekezletnek eredményétől függ az angol katholikusok 
további magatartása az előtérbe került iskola-ügyben. 

Páris. A vallás védelme, a mi itt egyértelmű a ka-
tholikus egyház védelmével, országszerte lángra lobbant 
és valóságos polgárháborúvá fejlődött volna márki , ha a 
pápa, a püspökök és a papság a híveket nem mérsékel-
nék. A francia katholikus hivek erélyes és sikereket 
arató föllépése a templomok pénzügyőri leltározásai 
alkalmából két irányban mutatnak föl eredményt : visz-
szarettentették a Rouvier-kabinetet a leltározás erősza-
kolásától, a katholikus hivek lelkét pedig megacélozták 
az ellenállásban való további állhatatosságra. «A kor-
mány — így szól egy katholikus lap — a komoly ellen-
állás jelei előtt meghátrált. Ezt jegyezzük meg magunk-
nak ! Németország katholikus kisebbsége diadalt aratott 
Bismarck fölött ; Franciaország katholikus többsége 
szintén majd csak el fog tudni bánni a «blocard»-okkal, 
kik ám csakugyan nem rendelkeznek Bismarck kvalitá-
saival.» A blocardok a képviselőházban az egyháznak 
esküdt ellenségei, szinte toporzékolnak mérgükben, hogy 
a Rouvier-kormány nem töreti kerékbe a templomok 
pénzügyőri leltározásának ellenálló katholikusokat. Erre 
a habozó Rouvier-kabinetre f. hó 8-án a kamara éjjeli 
ülésében le is csapott már, bizalmatlansági szavazat 
alakjában, a krach. 267 szavazattal bukott meg 234 sza-
vazat ellenében. A jobboldal, mely 87 konzervatív és 
27 nacionalista képviselővel a vallás érdekeit szokta 
védelmezni, ezúttal, hogy az engedékeny Rouviert segí-
tette a progresszistáknak és radikálisoknak megbuktatni, 
maga is belátja, hogy elhamarkodta a dolgot, mert az 
engedékeny Rouviernél jobb kabinet semmi esetre se 
fog jelenleg következni. Erre még nem érettek meg a 
francia parlamenti viszonyok. Parlamenti komédia volt 
az egész «buktatás». Franciaország bonvivant stréberek-
ben bővelkedik, igazi, fenkölt jellemekben nagyon sze-
gény. A francia katholikusok, mondá nemrég Fava, 
grenoblei püspök, az egyházban kitűnő katholikusok, a 

1 Ez az igazi, célravezető eljárás. Katholikusaink 1848 
ápril 7-én benyújtott autonomiai petíciójukkal «elkéstek», míg 
a két nappal később jött görög keletiek kérelmét a diéta, ille-
tőleg Kossuth Lajos teljesítette. Egyik beszédében azt úgy 
jelezte aztán, hogy hiszen a katholikusok részéről senki föl 
nem kereste, mig a görög keletiek megtették. Szerk. 
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departementokban igen rosszak. «J'ai une diocèse excel-
lente, mais mon département est très mauvais.» Egy-
házmegyéjének katholikusai misére járnak, de válasz-
tásokkor szabadkőművesre szavaznak. Ilyen szellem 
uralma alatt nem csoda, ha az új kabinetben vezető 
egyéniségekül Sarrien-t, Bourgois-t, ennek pajtását Poin-
caré-t és Clemenceau-1 emlegetik, kik közül ez az 
utóbbi valóságos véresszájú agitátor az egyház üldö-
zésében. Minthogy a Rouvier-kormány engedékeny ma-
gatartása miatt az állami tanács a separatio-törvé-
nyének végrehajtására vonatkozó szabályok össze-
állításával késedelmeskedik, Richard bibornok, párisi 
érsek, az országos püspöki értekezlet összejövetelét márc. 
13-áról elhalasztotta. Az előkészítő bizottság azonban, 
mely 4 bibornokból, Richard, Labouré, Lecot és Coul-
lié, 4 főpásztorból, Mignon albii érsek, Fulbert-Petit 
besançoni érsek, Deramecourt soissonsi püspök és Cat-
teau luçoni püspökből, végül 5 világi jogtudósból, u. m. 
de Lamarzelle szenátorból, Chénon és Taudière taná-
rokból, Cellier és Bonét ügyvédekből áll, márc. 3-án 
kezdte meg működését s azóta több albizottságra oszolva 
folytatja tanácskozásait. 

* 

R ó m a . Szó volt múltkor itt az olasz katholikusok 
gazdasági és társadalmi országos egyesületének fejleszté-
séről, illetve fejlesztésének sokak által abban keresett 
akadályairól, hogy a í'lórenci kongresszus nagyon élére 
állította a püspöki hegemóniát még a gazdasági akciók 
terén is. E miatt a kongresszusról némelyek duzzogva 
el is távoztak. Hamarább, mintsem várni lehetett volna, 
hozott ebbe az ügybe X. Pius pápa rendet és megnyugta-
tást. [Március 3-án fogadta kihallgatáson Palermóból Don 
Sturzó-t, az elégedetlenek egyik vezérét. A pápa kifejtette 
előtte annak a szükségességét, hogy a katholikusok tár-
sadalmi életében is elvben mindenkor érvényesülnie kell 
a püspökök fővezérletének ; ez azonban nem teszi azt, 
hogy püspökök a világi hivek minden polgári és poli-
tikai működésébe szakadatlanul beleavatkozzanak. A püs-
pököket, a pápa kijelentése szerint, nem is szabad a 
nyilvános élet viszálykodásaiba belekeverni. Don Sturzót 
a pápa fölvilágosításai megnyugtatták s így az olasz 
kath. népegyesúletek kellő szabadságával a mozgásnak 
rendelkezve a legjobb kecsegtetések közt indulhatnak 
útnak a társadalmi tevékenység terén. A Bonomelli-úgy 
szomorú tanulságra vezetett : arra, hogy kitúnt, misze-
rint Olaszország katholikus lapjainak, ha talán nem is 
többsége, de legalább is tetemes száma már alig van 
csak egy lépésnyire attól, a mit itt «új, vagyis reform-
katholicizmus»-nak neveznek. Az «Azione» nevű lap pél-
dául, melyet a szabadelvű világ klerikálisnak tart, azt 
véli konstatálhatni, hogy «a Régi és az Új közt levő 
ellentét egyre mélyebbé alakul», hogy «a krízis növe-
kedik», hogy Firenzében (érti a lefolyt flórenzí katho-
likus sociális kongresszust) oly emberek gyűltek össze, 
kik a «hagyománnyal ellenkező érzelmeket megérteni 
nem tudják». A Bonomelli püspök ellen Ferrari bibor-
nokhoz intézett pápai levélről ez a lap oda nyilatkozott, 
hogy ők «nem mint fiúk gyászolnak az atya fájdalma 
miatt, hanem mint szabad polgárok, kik jobb életet 
kívánnak az egyházban». így szokott Fogazzaro, a hires 
«II Santo» szerzője, írni és lázítani. így ír az «Avvenire 

d'Italia», így a «Lega Lombarda» és több más lap. 
Maga Bonomelli püspök, mint tudva van, e napokban 
Rómában járt. Március 5-én érkezett oda és már 8-án 
nem volt ott. A pápa nem fogadta. Kétszer is, két köz-
vetítő által kért kihallgatást. Nem kapta meg. E helyett 
a Hotel Minervában, hol szállva volt, Fogazzaro látoga-
tását fogadta. Most már otthon van ; de a dolga még 
nincs befejezve. A zavar a sajtóban tovább fejlődik. 
A szabadelvű sajtó pláne Bonomelli részére «erkölcsi 
diadalról» beszél. Szegény olasz olvasóközönség ? Hasonló 
a sorsa a Buridán hires szamaráéhoz. Nem juthat jó 
eledelhez, mert más oldalról a rossz eledel csábja attól 
visszatartja. 

* 

Madrid. Az itteni püspökhöz levél érkezett X. Pius 
pápától két katholikus lap, a «Siglo Futuro» (Jövő Szá-
zad) és a «Razon y Fé» (Esz és Hit) közt kitört viszálv 
ügyében, annak elcsendesítése céljából. Vita tárgyává 
lett a katholikus hivek politikai választójoga, illetve 
annak mikénti gyakorlása. Szóba jött, hogy milyen kép-
viselők választandók törvényhozókká és milyen biztosí-
tékokat kell tőlük kívánni. A «Razon y Fé» azt vitatta, 
hogy a hol katholikus állásponton álló ember válasz-
tása, adott körülmények közt, lehetetlen, ott meg lehel 
elégedni oly képviselő megválasztásával, a ki bár nem 
katholikus állásponton áll, de türelmes és vallásellenes 
politikát nem követ. Sokan azt mondták, hogy ez a föl-
fogás nem felel meg az egyház nézeteinek. X. Pius pápa 
igazat adott a «Razon y Fé»-nek s a legnagyobb egyet-
értésre és összetartásra buzdítja levelében a spanyol ka-
tholikusokat. Minden katholikusnak szeme előtt kell tar-
tania azt, hogy a vallást a mai viszonyok közt a nyil-
vános életben fenyegető veszedelemben senkinek sem 
szabad tétlennek maradni. Csak hithű katholikusokat 
szabad képviselőkké választani. Ez a szabály. A kivétel 
a minus malum esete. , 

Az e m b e r tes t i é s le lki é l e t e . I. (A műveltség Jroda-
könyvtárának II. kötete.) Szerkesztették Alexander Ber- « 
nát és Lenhossék Mihály. Athenaeum kiadása. 1905. ' 
781. 1. 470 képpel. (Lenhossék: Bevezetője.)1 

Az emberről az elmúlt ősszel megjelent Platz Boni-
fác nagy müve, komoly munkának és nagy tudásnak a 
gyümölcse : s ki beszél róla ? A fönnebbi műnek a híré-
vel ellenben leli az ország2; lapok, reklámok hirdetik. 
Miért? Mert az ember benne egészében csak az állat-
világnak egyik tagja ; mert a munka darwinisztikus s 
illetőleg, ha jobban tetszik, tekintettel Gorka megkülön-
böztetésére (42. 1.), materialisztikus irányú. Igen, olyan 
az, annak dacára, hogy még az új «Magyar Szemle» is 
«elismeréssel konstatálja róla, hogy már visszatérőben 
van a tudományos eltévelyedésnek arról az útjáról, a 
melyre egy nagy lángelmének, Darwinnak a dialektikája 
és zseniális tévedése vitte rá a tudományt». Gondolom, 
Lenhossék, ha olvasta ezt, nyomban tiltakozott ellene. 

1 Tárgya : a pszichológia a fiziológiában és a darwiniz-
mus tudományos értéke. 

3 Az utolsó számában a Tanáregyesületi Közlöny is égig 
magasztalja. 
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Magában véve a kötet egy nagyszabású kiadvány, 
a legnagyobb e tárgyról irodalmunkban ; de tudomá-
nyos értéke nem az, mint az előbbi, a technika vívmá-
nyairól szóló köteté ; mert míg az lényekkel számolt 
be, ebben a kötetben «a fiatalabb tudósok gárdája» ani-
mozitással dolgozik, túlmegy a tudomány érdekein s 
nem marad a tények mellett. 

Ezért, de még tárgyának a fontosságánál fogva is, 
szükséges, hogy foglalkozzunk vele; mert úgy látjuk, 
hogy ezek a fiatalabb tudósok nem mindenben azt mond-
ják az emberről, a mit a tudomány mond róla s hogy 
az a szép állítás, hogy «a kutató munkának nem sza-
bad, hogy más vezérelve, más hitvallása legyen, mint 
az, hogy a tiszta igazságot derítse ki» (34. 1.), mint elv, 
mintha kellőnél többször a tollúkban rekedt volna. 

Tehát részletről-részletre menve tárgyaljuk ; lia 
ugyanis igaz az, hogy opposita iuxta se posita magis 
elucescunt, akkor valóban a tudomány igazságait kereső 
közönségnek nagy érdeke, hogy ezt tegyük és így tegyük. 
Ez alkalommal a könyv első részletét, Lenhossék beve-
zetőjét, beszéljük meg. 

Az emberrel foglalkozó tudományok hisztorikumát, 
fejlődését adja elé (1—36. 1.) érdekesen, fiatalos tollal, 
a bonctantól kezdve egész az ember eredése kérdéséig. 
Nem tudom, fia-e, rokona-e a 70-es évek végén műkö-
dött Lenhossék egyetemi rektornak, de azt látom, hogy 
a míg az nekünk rektori beszédében a koponyákról 
beszélve az emberre alkalmazott darwinizmust hamis-
nak, be nem bizonyítottnak hirdette, addig az író Len-
hossék Mihály — a jelen mű egyik szerkesztője — Dar-
win elméletének buzgó hive. Nézeteiben különben van-
nak lényeges és kevésbbé lényeges tévedések. 

1. Eltekintek attól, hogy pl. a középkort nem tudja 
méltányolni s nagyban dicséri a renesszánszot, mintha 
akkor már más nap sütött volna, pedig az elfogultság-
ból, a babonából akkor nem volt kevesebb, mint akár-
mely más században : ez azonban inkább csak azt mu-
tatja, hogy Lenhossék nem jó hisztorikus s csak amúgy 
hír után beszél. Eltekintve továbbá attól, hogy nem 
lehet megérteni, hogy pl. miért taksálja oly kevésre Gale-
nust az anatómia dolgában, mert csak majmot és nem 
embert boncolt (6. 1.) ; hiszen a testvéri viszony, melyet 
Lenhossék az ember és a majom között hirdet (32. 1.) 
nem okozhat ebben lényeges különbséget : szervezetök — 
szerinte ugyanaz. (32. 1.) 

Mondom, eltekintve az efféléktől, csak néhány főbb 
pontját emelem ki. 

2. Sajátszerű az, a mit mindjárt az első soraiban 
találunk. Az ember testi és lelki életéről, fejlődéséről, az 
emberi nem múltjáról és jelenéről való ismereteinket az 
ember természetrajzának nevezi. Talán valami újat, az 
eddigi beszédmódtól eltérőt akar mondani, a fiatalabb 
tudósok szokása szerint ; de annyi bizonyos, hogy eze-
ket a fölszámlált ismereteket ember még soha termé-
szetrajznak nem nevezte. Mert azok az ismeretek az 
oknyomozó munkáé, nem a rajzé, mely csak a tárgyak 
külsejét ismerteti, írja le. Nem jó ez a beszéd még akkor 
sem, ha igaz volna, a mint nem igaz, hogy «az ember 
a maga egészében az állatország körébe tartozik». (31. 1.) 
Azok az ismeretek még akkor is más disciplináklioz s 
nem a természetrajzhoz tartoznak. 

3. Érdekesebb és fontosabb ennél azonban ott, a 

hol a lélektant, a pszichológiát a fiziológiába, az exakt 
természettudományok közé vezeti be. (17. 1.) Itt mái-
igazán megérdemli, hogy nyomon kövessük, annak a 
szemlélése céljából, miként nem kell egy jó orvos-tanár-
nak értenie mindenhez, miként nem kell értenie az 
anatómián kívül pl. más tények szabatos, logikai mérle-
geléséhez. 

Azt az exakt bevezetést ekként végzi. Voltaképen — 
úgymond — szigorú következetességgel véve a dolgot, 
a pszichológiának a fiziologia fejezetei közt volna helye. 
Mert hisz mai nap már senki sem kételkedhetik azon . . . 
hogy az, a mit a pszichikai, lelki működések nevén fog-
lalunk össze, minden izében szoros kapcsolatban van az 
agyvelővel, épen olyan szorosban és törvényszerűben, 
mint szervezetünk minden egyéb működése az illető 
szervvel, a melyből kiindul s hogy a lelki élet, az öntu-
dat, agyvelő nélkül nem képzelhető s a maga teljességé-
ben ehhez a szervhez fűződik. 

Tehát fűződik ! Ez helyes beszéd, valamint a további 
is : Ennek a szigorú kapcsolatnak (a lelki élet és az 
agyvelő között) a fölismerésével persze még csak meg 
sem közelitettük — úgymond — azt a másik nagy 
metafizikai problémát, a melynek megoldására (t. i. fizio-
lógiai úton) a mostani ember értelme úgy látszik elég-
telen : hogy egy materiális szerv (az agyvelő) működései 
hogyan nyilvánulhatnak meg az anyagi élettől olyan 
eltérő valamiben, mint a milyen az öntudat, a lélek 
világa. 

Annyi ez, mint nyilt bevallása annak, hogy a pszi-
chológiát a fiziológiába bevezetni, azzal azonosítani 
nem lehet, és pedig azért nem, mivel az öntudat az 
anyagi élettől teljesen eltérő valami. Ennek folytán azt 
a következtetést várnók most, eme bevallás alapján, 
Lenhosséktől, hogy miután szerinte is a lelki életet fizi-
kai úton az agyvelőből megérteni nem lehet1 s miután 
mégis minden jelenségnek megfelelő okának kell len-
nie, nevezetesen az anyagi élettől annyira eltérő vala-
minek az anyagitól különböző okának : hogy tehát -
kétségtelenek lévén maguk a lelki jelenségek egyúttal 
kétségtelenül kell léteznie okozójuknak, a léleknek is, 
melynek csupán szerve az agyvelő. Vagyis várnók tőle 
a lélek létezésének az elismerését. 

De ő a világért sem következtetne így; a józan gon-
dolkodás ugyanazt követeli tőle, de mit szólna akkor hozzá 
a «természettudományi» álláspont, melynek pedig oly 
rendíthetetlen híve ? 

Azért ilyen váratlan fordulatot ad a dolognak, bá-
mulatos mesteri ugrást végezvén a logikában : Ám a 
kapcsolat (az agyvelő és a lelki élet között) kétségbe 
nem vonható s ez a kapcsolat — úgymond — följogosít 
arra (itt következik az ugrás !), hogy a szervezet egyéb 
működésének analógiája szerint a lelki jelenségeket az 
agyvelő működéseinek nevezzük, a miből azután önként 
következik, hogy az agyvelő... működéseiről szóló tan 
a maga összességében, a pszichológia beleszámításával, 
az élettan (a fiziológia) körébe tartozik. 

Könnyű volna ezt így mondani, lia útjában nem 
állana egy óriási tilalomfa, melyet Lenhossék a tapasz-

1 Jó lesz ezt a Nemzeti Nőnevelésnek is tudomásul ven-
nie, a melynek a szellemi képesség szintén csak az agysejtek 
reflexmozgása. 1905. évf. 65. 1. 
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talati tudomány nevében fönnebbi soraiban maga is 
hangoztatott s a melyet megkerülni nem szabad, az t. i., 
hogy az agyvelő működései az anyagi élettől teljesen el-
térő lelki életben nyilvánulnak. Mivel pedig ez így van 
s mivel a többi szervek (vese, máj, szív) oly működést, 
mely anyagi természetüket meghaladná, nem mutatnak : 
ezen szervek működéséből az agyvelő működésére ana-
lógiát vonni nem szabad. Ez az a tilalomfa, melyet, mi-
után a tapasztalati tudomány állította föl, a tiszta igaz-
ság kiderítésével foglalkozó Lenhosséknak ledöntenie 
nem szabad, ellenkezőleg magának is tisztelnie kell. 

Ennélfogva, szerzőnkkel szólva, a fiziologia és pszi-
chológia közt csakugyan nem az képezi a tulajdonképeni 
elvi különbséget, hogy amaz tényeit külső megfigyelés 
útján, emez meg saját öntudatunk tüneményeinek elem-
zése, tehát belső tapasztalás útján állapítja meg ; hanem 
elvi különbség köztük az, hogy a pszichológia körébe 
oly tünemények tartoznak, melyek egy egész természet-
tel különböznek a fiziologia körébe tartozó tünemé-
nyektől. 

Erezte ezt maga Lenhossék is, mert különben ho-
gyan mondhatta volna előbb, hogy a lelki élet és az 
agyvelő között fönnálló kapcsolat fölismerésével még 
csak meg sem közelítettük azt a másik nagy metafizikai 
problémát, a melynek íiziologiai úton való megoldására 
a mostani ember értelme úgy látszik elégtelen, hogy 
t. i. egy materiális szerv (az agyvelő) működései hogyan 
nyilvánulhatnak meg az anyagi élettől olyan eltérő vala-
miben, mint a milyen az öntudat, a lélek világa? 

Erezte, de a helyesen fölismert tényből a helyes 
következtetést le nem vonta, sőt elfelejtve állításának 
egész horderejét, ép az ellenkező következtetésbe csapott 
át, midőn az agyvelőn nyilvánuló s az anyagi élettől 
annyira elütő tüneményektől maguktól elugorva, ismét 
csak a lelki élet és az agyvelő között fölismert kapcso-
latra tért át s ennek alapján — egy semmi alapon 
sorozta be a pszichológiát a fiziológiába. 

Hiszen ha így lehetne eljárni, lia csak magából a 
kapcsolatból lehetne a kérdést eldönteni, akkor a pro-
bléma megfejtésére a mostani emberi értelem nemcsak 
nem volna elégtelen, hanem teljesen elégséges ! Mivel 
pedig tényleg mégis elégtelen, vagyis mivel a lelki tüne-
ményeket fiziologiai úton megfejteni nem képes, ez az oka 
annak, a miért, ámbár a fiziologia tapasztalatait a pszi-
chológia javára értékesíteni nemcsak lehet, hanem kell 
is, a pszichológiát sem egyszerűen a természettudomá-
nyok közé sorozni, sem a fiziologia fejezetei közé el-
helyezni nem lehet. 

Visszaélésnél s a tiszta igazság kiderítése ellen el-
követett hibánál tehát nem volt egyéb, midőn az tör-
tént, a mit Lenhossék folytatólag mond, hogy : a pszi-
chológia csak a mult század második felében emelke-
dett az exakt tudományok közé, midőn kiküszöbölve 
magából a metafizikai részeket (a lélek mivoltára, a test 
és lélek kapcsolatára vonatkozó kérdéseket, példája ná-
lunk Pauer Lélektana), a többi valódi tudomány mód-
jára az indukció módszerét fogadta el s föladatául a 
pszichikai élet konkrét tényeinek pontos és kimerítő 
megfigyelését s az ezekben nyilvánuló törvényszerűsé-
geknek a megállapítását és világos formulázását ismerte 
föl. Mintha bizony a régi pszichológia nem ugyanezt 
tette, mintha — a mennyiben az érzékszervek működé-

sének akkori ismerete mellett az lehetséges volt nem 
az indukció módszerét használta volna ! Mikor pedig 
ugyanaz a pszichológia, a mult század második felében, 
fiziológiává változott át s a tünemények végső okainak 
kutatásánál Pauer módjára — az ignoramus-ba bur-
kolódzott, akkor tulajdonkép elejtette a maga sajátos 
föladatát s megszűnt pszichológia lenni. 

Hiszen az agyvelő működései az anyagi élettől any-
nyira eltérő valamiben nyilvánulnak ! A régi pszicholó-
gia — ez lévén a tulajdonképeni föladata — ezeknek 
kereste az okát, mivel az oksági törvény szerint minden 
tüneménynek kell megfelelő okának lennie, ok nélkül 
nincs semmi. S mivel a szellemi tüneményeknek az 
anyag, az agyvelő nem lehet előidéző oka, a lélek álla-
giságában kereste és keresi az okol. Tette pedig ezt nein 
merő elvont elmélkedések útján, hisz szent Tamás 
(XIII. század) pszichológiájának is egyik alapelve : nihil 
est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu ; hanem 
lette a pszichikai élet konkrét tényeinek megfigyelése s 
a belső tapasztalás vizsgálása alapján, ugyanazzal az 
indukciós módszerrel, melyet jelenleg követünk. Innen 
van, hogy a modern élettannak az érzéki szervek műkö-
désére vonatkozó vizsgálata s e vizsgálatnak a szervi 
működések pszichikai oldalára való kiterjesztése a régi 
pszichológiának egyetlen megállapított tényét sem cáfolta 
meg, legföllebb nagyobb világosságba helyezte. Ha tehát 
bizonyos tudósok a pszichológiát nem akarnák erővel a 
a materializmus javára lefoglalni: ez a tény előttük is 
ismeretes volna ; mert hiszen nyilvánvaló, hogy a lelki 
jelenségeket az emberi értelem más módon, nevezetesen 
fiziologiai úton, megfejteni képtelen. 

Ép azért téved végre Lenhossék, midőn a fiziológiai 
pszichológia fénykorát attól az időtől várja, ha majd 
ismereteink az agyvelő belső finomabb alkotásáról és 
vezető pályáinak szövevényes kapcsolatairól kimerítők 
lesznek. Vájjon ezekből az anyagi szervekből — mert 
anyagiak maradnak azok bárminő kimerítő ismereteink 
után is — megfejthető leszen-e valaha «az anyagi élet-
től olyan eltérő valami, mint a milyen az öntudat, a 
lélek világa ?» Lehet-e vájjon valaha olyan terméke az 
az agyvelőnek a gondolat, mint a minő a vesének az úrin, a 
májnak az epe? 

Én meg vagyok győződve, hogy olyan idő, midőn 
az anyagból a szellemit, mint okozatot megfejthetnének, 
sohasem fog bekövetkezni, mert a természetszabta különb-
ség folytán fából soha nem lehet vaskarika. 

Ez a tudománynak ama fölismert nagy igazsága, a 
mely miatt egyrészt a pszichológiát a fiziológiába, más-
részt az embert «egészében» az állatok közé sorozni nem 
lehet. Mert van lélek, mert az ember nem állat. Az előbb 
materialista, utóbb kijózanodott Wundt 1892-ben már 
ezt írta : a lélektan nem természettan. 

4. Pedig Lanhosséknak épen az a nézete s szerinte 
a tudományé is, hogy az ember állat. A következő pon-
tokban mindjobban előtérbe lép az a fejtegetéseiben. 
Ilyen néhány gondolata : A most általánosan elfogadott 
nézet szerint a rasszok valamennyien csak másodlago-
san keletkezett változatai egy közös emberalaknak, a 
mely variációk leginkább égaljbeli hatások s különböző 
életföltételek folytán fejlődtek ki az idők mérhetetlen (?) 
során. (28. 1.) 

Tehát az emberalak az idők mérhetetlen során fej-
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lödötl variációkká, rasszokká. Mi az az emberalak, azt a 
következőkből kell megérteni : az emberiség — úgy-
mond — nem lakla eleitől fogva az egész földet, hanem 
Ázsiának egy korlátoltabb területén ébredt állati voltából 
emberi méltóságára s innen terjedt aztán szét az egész 
világon. (31. 1.) A emberalak tehát állati voltából föl-
ébredt ember. 

Csak az a különös, hogy ez az ébredés miért tör-
tént épen Ázsiának egy korlátoltabb területén csak? 
Vájjon másutt nem léteztek-e állatok, hogy ez az ember-
ébredés másutt is hasonlókép megtörténhetett volna? 
S azonfölül honnan tudja ezt a tényt Lenhossék, mikor 
mások — elvtársak — meg Afrikáról beszélnek? 

Végül az utolsó pontban, az ember genealógiájában, 
rátér érdemlegesen az ember eredésére. (31. 1.) Itt már 
egészen elemében van. Az ember hovátartozásáról, ere-
detéről való mai fölfogásunk — így ír — egyik alapja 
az a megismerés, hogy az ember a maga egészében az 
állatország körébe tartozik, nevezetesen a gerincesek, 
még közelebbről az emlősök s ezek közül is a főállatok 
csoportjába, melyben az emberen kívül még a majmokat 
találjuk. 

Első pillanatra — folytatja — ugyan nagyon külön-
bözni látszik az ember még a majomtól is . . . Ámde azt 
az illúziót (illúziót ?) eloszlatja először is az összehason-
lító anatómia, mely egybevetve az ember organizmusát 
az állatokéval, rámutat arra, hogy az ember szervezeté-
nek nemcsak alapvonásaiban, hanem minden egyes ré-
szében is közvetetlenül a legmagasabb állatokhoz csat-
lakozik . . . a különbségek csak fokozatbeliek. Még na-
gyobb a megegyezés a szervezet finomabb szövettani 
alkotásában.. . Végül egyforma az ember fejlődés is az 
állatokéval... Szellemi téren a különbség az ember és az 
állat közt óriási, de arányos az agyvelő különböző fej-
lődésével. 

De az ember ezen együvétartozása az állatokkal — 
erősíti tovább — nemcsak véletlen hasonlatosság, hanem 
természetes következménye a közös eredésnek. a genealó-
giai kapcsolatnak, a fejlődés közös útjainak. Amit mái-
Goethe gyanítot t . . . a mit Lamarek már tisztán föl-
ismert : azt a megismerést Darwin fürkésző lángesze, 
csodás sokoldalúsága és szorgalma diadalra juttatta, 
hogy t. i. az ember sem egyéb, mint egy láncszem az 
állatok fejlődési sorozatában. (33. 1.) 

Tehát egy szóval, Lenhossék szerint, az ember állati 
eredése a mai tudomány követelménye. 

Elképed az ember, midőn egy szakember tollából 
ezeket mint a mai kutató tudomány leszűrt igazságait 
olvassa s utána kinyitja Platz könyvét az emberről (ez 
van a magyar közönség között legjobban elterjedve). Ez 
a fáradhatatlan tudós t. i. csaknem három évtizedre ter-
jedő munkálkodással, érleléssel, összegyűjtötte a legna-
gyobb európai anatomusok és anthropologusok kutatá-
sait az emberről és az állatról (L. csak a három feje-
zetét: Az ember és a majom bonctani összehasonlítása, 
Az ember és majom szellemileg tekintve, Az ember állati 
eredése 31 -58. 1.), ezt a kutatást részletről-részletre be-
mutatja és az eredmény? Az eredmény, mint azt min-
denki, a kit a dolog komolyan érdekel, a könyvében 
részletesen megolvashatja, ép ellenkezője Lenhossék állí-
tásainak. 

Nevezetesen, hogy 1. az élő embervilág s a majom 

között összekötő kapocs nincs. 2. Hogy az ember és 
majom, illetőleg az ember és emberszabásúak között 
levő bonctani különbség a testnek minden részében akkora, 
hogy természettudományi szempontból téves Huxleynek 
s utána másoknak azon állítása, miszerint az ember-
szabásúak közelebb állanak az emberhez, mint legalsó 
majonirokonaikhoz. És 3. hogy az állítólagos majomjel-
legek, melyeket különösen a négereken akartak fölfedezni, 
nem azok. (50. 1.) Hát még szellemi tekintetben? Nem 
a fiatalabb tudósoké, hanem az elfogulatlan tudomány 
szava az ember eredéséről szóló kérdésben tehát egészen 
más, mint a mit Lenhossék annak állított. «Nem tanít-
hatjuk — mondta a Lenhossék előtt is nagy tekintély-
nek örvendő Virchow — nem mondhatjuk a tudomány 
vívmányának, hogy az ember majomtól vagy bármely 
egyébb állattól származott.» 

Egyébiránt különös, hogy Lenhossék szakférfiú létére 
tudomással sem látszik birni arról, mennyire képtelen-
ségnek bizonyult a szerves világ fejlődésére alkalmazott 
Darwin-elmélet, a fejlődésben a célirányosságot és a 
célratörekvést kizáró, csupán külső és csupán esetleggel 
dolgozó tényezőivel : a nemi kiválasztással, a létért való 
küzdelemmel, az alkalmazkodással stb. s hogy inkább 
a Wigand.féle elmélet mutat némi valószínűséget. (L. 
Platz : A származástan kritikája. Kath. Szemle 1906. 2.1. 
Müvem : A kereszténység apologiája. 69. 1.) 

Lenhossék eszerint abba a bizonyos materialisztikus 
dogmatizmusba esett, mely az ingó-bingó hipotéziseket 
is már kész igazságoknak nézi s a melytől annyira óva 
intette a természettudósokat Virchow, a híres berlini 
anthropológus. Mely dogmatizmus pedig annyival veszé-
lyesebb, mert dogmatikus természetét eltagadja s a tudo-
mány ruhájában lép föl; tapasztalatinak mutatja magát 
ott, a hol csak spekulatív és mert a természel vizsgálat 
határait ott akarja fölállítani, a hol az utóbbi nem 
illetékes. ( F o l y t a t j u k . ) 

H. S z a m o s u j v á r s niAstelé. A technikai tévedés tudtom Yele 
s akaratom nélkül újból ismétlődött. A gyakorlatban ugyanis J 

sokszor furcsán néz ki az az elv : qui facit per alium, per se 
ipsum facere censendus est. De remélem, többé nem ismétlődik. 

M. Győr. A jeltelen cikkek a szerkesztőnek a termékei. 
B» I. Nyitra. Örvendek a tanári kar buzgó működésének 

és az igazgató szorgoskodásának. Munka és a jó példa a tanár 
részéről az az éltető levegő, melyben jó tanítványok nevel-
kednek. Ez emeli intézetök jó hírnevét. 

Z. R ó m a , B. Rozsnyó . Beválik. 

TARTALOM: Ájtatos imáiba . . . — Az apokrif iro-
dalom. I. Székéig István dr.-tól. — Theologia és theolo-
gusok az egyetemek kebelében. Hanuij Ferenc dr.-tól. — 
Az alapokról szóló törvénytervezet. I. — A szociális kér-
dés. III. — A magyar kath. hitéletből,Breznay Béla dr.-tól.— 
Egyházi világkrónika. —/a-tól. — Irodalom. Az ember 
testi és lelki élete. (A műveltség könyvtárának II. kötete.)— 
Telefon. 
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Az apokrif irodalom. ai.) 

Mióta az utóbbi évtizedek kutatásai által az 
apokrif-irodalom műveivel közelebbről megismerked-
tünk, kitűnt azoknak rendkívüli fontossága. 

A régibb zsidó apokrifek először is áthidalják 
legalább részben azt a nagy ürt, mely eddig tudásunk-
ban a fogság utáni korszak gondolatvilágát Krisztus 
korától elválasztotta. Az a néhány (leginkább deutero-
kanonikus) szentkönyv, mely e korból fönmaradt, 
bármily becses adatokat szolgáltat is, nagyon hiányos 
képet nyújt és épen a palesztinai szellemi életről az 
utolsó másfél században fölvilágosítást nem ad. E tekin-
tetben régebben csak Josephus FI. kétes becsű érte-
sítéseire voltunk utalva. Ismereteink ezen hézaga azt 
a benyomást keltette bennünk, mintha a vallási fejlő-
dés a zsidóságban a fogság után megszakadt volna. 
A kereszténység úgy tünt föl előttünk, mint Deus ex 
machina, mintha közvetlen előzmények nélkül lépett 
volna föl. Az apokrif-irodalom azonban meggyőz arról, 
hogy a vallási fejlődés a Krisztus előtt lefolyt utolsó 
századokban is folytonos volt. De nem tünik-e el így 
a kereszténység isteni eredetűsége? Annyira nem, 
hogy épen az apokrifek bizonyítják, hogy a zsidó 
theologia fejlődése egészen más irányba tartott, mint 
a kereszténység felé : egyrészt a külsőségekbe merülő 
rideg nomismus, másrészt az apokalyptika mysticis-
musa felé. S magára hagyatva ezek egyikébe vagy 
másikába jutott volna, a mint hogy tényleg mind-
kettőbe el is jutott a Krisztus utáni zsidóság két elfaju-
lásában: a talmud-vallásban és a kabbalista ábrán-
dozásban. 

Továbbá a régibb ószövetségi apokrifek szerfölött 
érdekes betekintést nyújtanak azon világba, melyben 
a kereszténység született. Meglepő kőzve tétlenséggel 
tárulnak elénk a messiási országról, a törvény által 
való megigazulásról (a nomistica justitiáról), a zsidó-
ság és pogányság viszonyáról, a világ végéről, a túl-
világról szóló zsidó tanok, melyeket az evangéliumok 
és az apostoli levelek föltételeznek. Megvilágosodik 
előttünk a bibliai események háttere. Megelevenednek 
a farizeusok, a romlott papság, a diaspora-zsidók, a 
Hasmoneus-fejedelmek bűnei, a római iga alatt sin-
lődő nép keserűségei stb. Meglepő világosság árad az 

evangéliumok és apostoli levelek, kivált szent Pál 
leveleinek némely helyeire ; sőt egyes helyeket csakis 
az apokrifek útmutatása mellett értünk meg teljesen. 
A kánoni Apokalypsis meg egészen új értelemben és 
fényben tárul elénk. 

Igen nagy továbbá az apokrifek fontossága apolo-
getikai szempontból s ezentúl előreláthatólag még 
nagyobb lesz. Szerintem a (hermeneutikai) raciona-
lizmusnak csak két alakja van, mely tudományos 
igényekkel léphet föl : Strauss és Harnack rendszere. 
Strauss szerint az evangéliumi történet és a Krisztus-
tan a II. század közepéig kialakult hitrege (mythos); 
Harnack szerint Jézus élettörténete és a keresztény 
dogmatika szintén csak a II. század elejére fejlődött 
ki. Azonban úgy a mythos, mint a dogmatika kifejlő-
déséhez idő kell, legalább néhány nemzedék. Arra, 
hogy a Jézus rabbi életéből öntudatlan költés útján 
a Krisztus-mythos, vagy hogy az istenország és a sze-
retet tanában kimerülő jézusi evangéliumból a teljes 
keresztény dogmatika (szentháromság, megtestesülés, 
megváltás, egyház stb.) kifejlődjék, legalább is egy, 
vagy másfélszázad lett volna szükséges. Az újszövet-
ségi könyvekben pedig a már teljesen kifejlett keresz-
ténység áll előttünk. Azért életkérdés a racionaliz-
musra, hogy az újszövetségi szentkönyvek a II. szá-
zadban, még pedig nem is mindjárt az elején, készül-
tek légyen, mert máskép nincs a fejlődésre idő. Igen 
ám, de a történelmi kutatás a szentkönyvek és velük 
együtt a keresztény dogmatika létét az I. században 
minden kétségen fölül helyezte. Az első keresztény 
századok irodalma és egyéb emlékei láncszemek mód-
jára összefüggnek: a IV. század irodalma föltételezi, 
használja, idézi a harmadikét, ez ismét a másodikét, ez 
pedig az első századét. A II. század emlékei bevilágíta-
nak az első századba s kimutatják ott az újszövetségi 
szentkönyvek és a kész dogmatika létét. E tekintetben 
a II. század közepéig, sőt elejéig visszanyúló újszövet-
ségi apokrifek is igen jó szolgálatot tesznek az első 
század szent irodalmának és bitének föltárásában. 

Strauss óta a racionalizmus is kénytelen volt a 
tények kényszerítő erejével szemben az evangéliumok 
keltezésével a II. század második feléből az első szá-
zadba, sőt az apostoli korig hátrálni. Ezzel tulajdon-
képen el is vesztette a csatát. De előre látható, hogy 
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a racionalizmus nem fogja magát megadni, hanem 
frontot változtat. Ha nem talál helyet a mythos és 
dogma fejlődésének Krisztus után, hát keres Krisztus 
előtt, vagyis visszatolja a kereszténység eredetét és 
kifejlődését a zsidóságba, a minek jelei már erősen 
mutatkoznak. E kérdés eldöntésében pedig azon 
ószövetségi apokrifeknek, melyek kevéssel Krisztus 
előtt készültek, mint a közvetlenül Krisztus előtt ke-
letkezett zsidó theologia emlékeinek, igen nagy sze-
repe lesz. 

Továbbá némely újszövetségi apokrifek, pl. az 
apokrif evangéliumok annyiban is erős érvül szolgál-
nak a racionalizmus ellen, mert egyik-másik (pl. 
IJakab protoevangéliumaj épen a II. században, oly 
körülmények közt és olyanforma célból készült, mint 
állítólag a kánoni evangéliumok. Tehát mintegy kísér-
letileg mutatják be, hogyan nézne ki egy második 
századi, racionalista recept szerint készült, evangélium. 
Ámde egy összehasonlító tekintet a kánoni és az 
apokrif evangéliumokra, óriási különbséget tár elénk : 
amott a történettel való meglepő összhangot, csodá-
latos eredetiséget, gondolatmélységet, utolérhetetlen 
bájt és fenséget; emitt hemzsegő anachronismusokat, 
nevettető földrajzi és régiségtani botlásokat, szolgai 
utánzatot, együgyüségeket és szerzőikben az irói tehet-
ség hiányát. 

A mi az apokrifek osztályozását illeti, magától 
kínálkozik azok fölosztása a biblia mintájára ó- és 
újszövetségi apokrif-könyvekre, a szerint, a mint állí-
tólagos szerzőik vagy pedig a tárgyalt anyag Krisztus 
előtt vagy után való időbe esnek. Mindkét csoportban 
vannak épúgy, mint a bibliában, elbeszélő, oktató 
és jövendölő (historikus, didaktikus és prophetikus) 
iratok. 

Az apokrif elbeszélés általában legendajellegű. 
Néha történelmi érzékkel irott, vagy jó forrásból köl-
csönzött magva van, de meseszerű részletekkel bő-
vítve; máskor azonban csupa korhűtlenség, túlzás, 
mese, csodahaj h ászát az egész és magán viseli a nép-
költészet bélyegét. Az oktató apokrifek részben egé-
szen okos, szép és épületes művek s majd bölcsel-
kedés, elmélkedés, majd tanulságos történetekhez 
fiizött intelmek, majd vallásos költészet alakjával 
birnak. A jövendölő apokrifek legnagyobbrészt apoka-
lypsisok, melyek habár első tekintetre a hozzánem-
értők előtt1 szerfölött bizarroknak és képteleneknek 
látszanak, de a mint szerkezetükkel és symbolikájuk-
kal megismerkedünk, kitűnik, hogy az apokrif-iro-
dalom legértékesebb termékei. Tele vannak történeti 

1 J. Scherr (Alig. Gesch. der Literatur Stuttgart. 1875. 
I. 153.) azt mondja a kánoni Apokalypsisról : das ungeheuer-
liche Gedicht, in welchem eine tollgewordene Phantasie gro-
teskisirt. Oktondi beszéd ! Az apokalypsisoknak megvan a 
maguk jelképes nyelve, melyet a ki nem ért, az a művet gro-
teszknek találja, akár csak a Faust második részét — a ki nem 
érti. Hanem aztán a ki nem tud arabusul, ne is beszéljen ám 
arabusul. 

vonatkozásokkal, benyomásokkal és néha remek köl-
tészettel, s teljes megértésük csak azért oly nehéz, 
mert a történelmi események egykorú, helyi és alanyi 
fölfogása nyilvánul meg bennük, miért is legalább a 
részletekben nem hangzanak mindig össze a történe-
lem valóságos eseményeivel, — vagy azzal a másik 
szempontból irott történelemmel, melyet a szintén 
nem mindig igazmondó forrásmunkák ránk hagyo-
mányoztak. 

De mi tulajdonképen az apokalypsis? Jelképes 
látomásokból szerkesztett s a történelem, világegye-
tem, vagy a túlvilág titkaira vonatkozó igazi vagy ha-
mis kinyilatkoztatás. A látomások néha puszta lelki 
képek, néha szemleutak, máskor átélt események 
gyanánt vannak előadva s valamely bibliai személy-
nek vagy kiváló embernek tulajdonítva, a ki több-
nyire első személyben beszéli el azokat. Az apokalyp-
sis nem okvetetlenül valódi jövendölés (prophetia), 
hanem irodalmi műfaj, a komoly tárgyú jelképes köl-
tészet legmagasabb foka, főleg a bibliai és az apokrif 
irodalom egyik műfaja, akár csak a zsoltár vagy a 
példabeszéd, mely esetleg lehet Istentől sugalmazott, 
ha például sugalmazott könyvben van. A kánoni szent 
János-féle Jelenések könyvén kívül ismerünk még egy 
pár tucat ó- és újszövetségi apokrif apokalypsist ; sőt 
valódi apokalypsisok készítitek az egyházatyákidejében 
és a középkorban is. Mi több, még profán apokalyp-
sisok is vannak. Dante képzelt útja a mennyen, tisz-
títóhelyen és poklon keresztül egészen szabályos túl-
világi apokalypsis ; Madách nagyszerű műve : Az em-
ber tragédiája nem egyéb, mint művészi és mintaszerű 
történelmi apokalypsis. Az apokalypsisok előfutárai a 
próféták (kivált Ezechiel és Zachariás) jelképes láto-
másai; de az apokalypsis tulajdonképeni mintaképei 
Dániel jövendölései az országok jövendő sorsáról és 
a világ végéről. 

Tárgya szerint megkülönböztetek történelmi, világ-
egyetemi (kosmikus) és túlvilági apokalypsist. A tör-
ténelmi apokalypsis a történeti eseményeket szemléli 
és vázolja jelképes jövendölés alakjában. Az apokrif 
történelmi apokalypsisokban a látomások egy része 
a valódi szerző előtt történt dolgokat írja le. Azután 
következik szabály szerint a szerző korára vonat-
kozó látomás (visio synchronistica), mely rendesen 
elárulja az apokalypsis keletkezésének idejét s mint-
egy kulcs gyanánt szolgál hozzá. Végül következnek 
az íróra nézve jövendő események rajzai, melyek már 
csak általánosságban szólanak, emberi előrelátásból, 
vagy reményekből alakulnak s rendesen a messiás 
eljövetelében (parusia) és országában, vagy a világ 
végében és utolsó Ítéletben végződnek. A történelmi 
apokalypsis sokszor csupán politikai, vagy csupán 
világvégi (eschatologikus) apokalypsis. Az utóbbiak 
fő személye rendesen az antikrisztus, mellékalakjai 
Henok és Illés, Gog és Magog stb.; azután következik 
Krisztus eljövetele, a föltámadás, Ítélet, világégés, 
továbbá néha Krisztus ezeréves földi országa (regnum 
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millenarium). Antikrisztus (homo, filius iniquitatis, 
hestia etc.) néha egy van, néha kettő; utóbbi esetben 
egyik római (a visszatérő, vagy föltámadt Nero), má-
sik (rendesen Szyriából eredő) zsidó. A világegyetemi 
(kosmikus) apokalypsisban angyal szokta vezetni a 
titoklátót a mindenségen keresztül s beavatja annak 
szerkezetébe, törvényeibe és titkaiba, persze az író és 
korának fölfogása szerint. A túlvilági apokalypsisben 
a titoklátó angyali vezetés mellett sétát tesz a menny-
ben és az alvilágban, szemléli az üdvözültek boldog-
ságát, a kárhozottak kínlódását, néha magát az Isten 
udvarát és trónját. 

Mellesleg megjegyzem, hogy a szent János-féle 
Jelenések könyve is történelmi apokalvpsis, még pedig 
az apokalvptikus irodalom gyöngye. Véleményem sze-
rint nem vonatkozik az sem tisztán a világ végére, 
mint a hogy a Krisztus közeli második eljövetelét 
váró őskereszténység értette, sem az egész világtörté-
nelmet föl nem öleli, mint később sokan hitték és ma 
is hiszik: hanem a kereszténység diadalát írja le előbb 
a zsidóság, azután a római birodalomban megteste-
sítve képzelt pogányság, valamint a tévedés és bűn 
országa fölött. S z é k d y h t v d n d r 

Az alapokról szóló törvénytervezet. (n.) 
Az ismertetett törvénytervezetet hosszú indoko-

lás kiséri, melyben több foglaltatik, mint az írója gon-
dolná; benne van megírva a magyar katholicizmus 
siralmas éneke százados mulasztásairól s természetes, 
nativ, és senki hátrányával nem járó jogainak lassú és 
fokozatos elhalványodásáról, egészen ezen jogoknak a 
modern állam által történt kisajátításáig. 

Kiindul az 1869. évi költségvetési tárgyalásból, 
midőn először az egyetemi alapunk került szóba a 
törvényhozás előtt, majd rátér az 187ü-ki költségve-
tési tárgyalásra, midőn már a másik két alapunkat, a 
vallás- és tanulmányi alapot is kezdték bolygatni s 
aztán végig megy ezeken a törvényhozási akciókon, 
hogy azokból, mint történeti alapból — az indokolás 
második részében —- lehozza érveit a saját új, előbb 
ismertetett törvénytervezetének igazolására. 

Mielőtt azonban ennek az indokolásnak részletes 
és fölötte tanulságos tárgyalásába belemennék, kor-
képet fogok majd belőle festeni a mi okulásunkra, 
előbb visszapillantást kell vetnem az 1869. év előtt 
lefolyt időkre, azok sajátságos alakulására; mert kü-
lönben, ezen előzmények nélkül, nem érthetjük meg 
az indokolás tartalmát, nevezetesen nem érthetjük meg 
még az első lépést sem a törvényhozás részéről, ha 
nem értjük, hogyan kerülhetett egyáltalán egy régi 
katholikus alap ügye a törvényhozás elé ; miután úgy 
látjuk, hogy ez a mai időben se a protestáns, se pedig 
más felekezet alapjaival sohasem történik. 

E célból nagyon messze, a XVIII. századba, úgy 
az 1790. év felé kell visszamennem, a mely időtől 
kezdve körülbelül a még akkor uralkodó magyar 

katholikus egyház jogaiban, társadalmi helyzetében, 
befolyásában s megbecsültetésében rohamos hanyat-
lásnak indult. Akkor kezdődött körülbelül az a gyá-
szos tünet is, mely ma már, mint egyik legnagyobb 
sebe egyházunknak, teljes kifejlésében áll előttünk, 
hogy magán az egyházon belül távolodni kezdett a 
világi elem a papságtól, szinte ellenlábasa lett, elhide-
gült tőle; minek folytán az egyház ügyeit a papság 
ügyének nézték s az egyház alatt is úgyszólván csak 
a papságot kezdték érteni. 

II. József ugyanis, szabadkőmives befolyás alatt, 
megrontotta egyházunkat, megrontotta szellemét ; meg 
akarta rontani országunkat is a maga régi alkotmá-
nyos mivoltában. Az utóbbi nem sikerült neki, sőt 
elevenítő, új életre ébresztő reakciónak lett forrása ; 
az előbbi azonban, sajnos, alaposan sikerült neki s 
nem lett forrása az elevenítő megújhodásnak az egy-
házban. 

Alig halt meg ugyanis a kalapos király, az 
1790—1-iki budai országgyűlés, telve nemzeti tűzzel 
és öntudattal, a törvények egész sorával biztosította 
jogait az ilyen királyi visszaélések ellen; továbbá 
nagyszerűen sikerült a protestánsoknak is a XXVI. t.-
cikkel biztosítani a részletesen körülírt autonómiáju-
kat. Megindultak iziben a reformmozgalmak is a régi 
intézmények korszerű átalakílása iránt, megindult ná-
lunk az új irodalom, szóval minden megindult és meg-
elevenült s ámbár a közbejött francia háborúk, majd 
az 1811 után újból beállott abszolút korszak miatt a 
mozgalom elpihent egy időre, azonban 1825-tel, Szé-
chenyi István gróf fölléptével, újból folytatódott s 
meg sem állt 1848-ig, az új Magyarország megszüle-
téseig. 

Minden megelevenült akkor, csak egyházunk 
főkegyúri jog cimén — maradt azon abszolút karok 
közt, a mely közé Mária Terézia s nyomában még 
inkább fia, II. József, szorította. A nemzet minden té-
ren még emlékét is igyekezett eltörülni a Mária 
Teréziával kezdődött mindennemű fölvilágosult abszo-
lutizmusnak, csak az egyházat, pedig a többség katho-
likus volt, hagyta abban meg, iskoláival, papjaival s 
mindenével együtt. Természetesen ugyanakkor a pro-
testánsok se iskoláikat, se egyházukat ott nem hagyták. 

Egyháziaink, a papok, a febronianizmus szellemé-
től, mely a pápa jogait a fejedelmekre igyekezett át-
játszani, elbódítva, jól érezték magukat a kegyes nagy-
asszony tekintetétől ; hogyne, hiszen a pápának úgy-
szólván utólagos beleegyezésével még az «apostoli» 
címet is fölvette s pro persona buzgó katholikus nő 
volt, de a nőnek, kivált a vallási dolgokban, teljesen 
autokratikus hajlamaival. 

így kezdték aztán, a különben is II. József laici-
zált iskoláiban nevelt világi katholikusaink, nem sze-
retni azt az egyházat, mely ugyanakkor, midőn min-
den a szabadság levegőjét kereste nálunk, az abszolu-
tizmus karjaiban rekedt s a melynek törvényes vezetői 
helyett, mint ezt Lonovics 1851-ben a jozefinizmusról 
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írt klasszikus tanulságú kis könyvében elbeszélte, a 
helytartótanács, mint a főkegyúrnak közege, gondol-
kodott és intézkedett. így kezdték egyúttal nem sze-
retni azt a cinikus, vallásos buzgóságában megfogyat-
kozott, világias szellemű papságot sem, mely II. Jó-
zsef központi szemináriumain kezdve a folytatólagos 
szemináriumokban hosszú időn át nevelkedett és 
romlott. 

Egyházunk későbbi válságának, a lassú lehanyat-
lásának, így nőttek a gyökerei a XVIII. század végén. 

Ezen a jogi bajon kívül azonban még egy sarka-
latos mulasztást követett el egyházunk ugyanazon idő-
ben, de ez aztán úgyszólván csak egyszerű folyománya 
volt az előbb festett általános helyzetének, hogy t. i. 
nem értette föl a sajtó erejét a kellő időben.1 

A nemzeti fölbuzdulás és a francia eszmék hatása 
alatt ugyanis ugyanebben az időben, a XVIII. század 
végén, megindult nálunk a hírlapirodalom is. Rát Má-
tyás (lutheránus lelkész) Magyar Hírmondója Po-
zsonyban 1780-ban volt e téren az első, melyet aztán 
a Magyar Híradó, Magyar Kurír s mások követtek, sza-
badkőmives szerkesztők kezében, kiknek nem volt 
kifogásuk még II. József abszolút reformjai ellen sem, 
mert aufklárista ügynek nézték. Ballagi Gézának 
a könyve a politikai irodalomról Magyarországon 
1825-ig a megmondhatója, hogy7 mit művelt ez a 
sajtó a katholicizmus rovására. 

És a katholikus egyház mit tett ugyanakkor ennek 
a bajnak az ellensúlyozására, nevezetesen a világi 
közönség fölvilágosítására? Semmit sem tett, csak 
aztán a XIX. század elején egyes buzgóbbak révén 
valami keveset; végre 1841-ben a Religio keletkezése 
ment e tekintetben némileg jelentékenyebb számba. 
A katholicizmus vezetői az egész idő alatt, midőn az 
ellenkező szellemi áramlatok, hírlapok és könyvek 
útján, napról-napra mosták el lábaik alól a talajt s 
elhódították tőlük a lelkeket, biztak a hatalom erejé-
ben, a helytartó-tanácsban, hisz egyházunkat még 
akkor uralkodónak nevezték. 

Az Országgyűlési Naplók úgy 1848-ig érdekes ta-
nulmányt képeznek a tekintetben, hogy hogyan támad-
ták a katholikus követek vegyest a protestáns vallá-
súakkal a saját egyházukat, a papságot jogai egész 
területén s hogy hogyan érkezett meg végre, mily 
hangulatok közt, 1848-ban egyházunknak a XX. t.-cikk-
ben a bevett vallások közé történt lefokozása, a fő-
kegvúr szentesítése mellett. 

A gazda aludt tehát — hogy az evangéliumi pa-
rabolából vegyem a hasonlatot — s jött az ellenség és 
kivetette a konkolyt a gazdának a saját tábláján, mely-
ből aztán nem buza, hanem konkoly nőtt ki bő terméssel. 

A magyar katholikus egyházat valóban a saját 
fiai juttatták el az 1848 : XX. t.-cikkéig s még ez nem 
volna oly nagy baj, hanem eljuttatták az 1848. év III. 

1 Ez a mulasztás mintha ma sem volna még teljesen or-
vosolva. 

t.-cikkéig, a mely szerint egyházunk összes világi vo-
natkozású ügyei a főkegyúr megbízott s addig senki 
másnak nem felelős közegétől, a helytartótanácstól, az 
alkotmányos király felelős miniszterének a kezeibe 
kerüllek, modern szóval élve : elállamosíttattak. 

Ebben van a jogi alapja annak, miért foglalkoz-
hatott, mint az indokolás elbeszéli, az alkotmány 
helyreállítása után 1869-ben a magyar törvényhozás 
először az egyetemi, majd később a többi katholikus 
alapjainkkal. 

A protestánsok az 1790. évi XXVI. t.-cikk erejé-
nél fogva, jóllehet ők is itt vannak az államban, összes 
iskolai és alapítványi ügyeikben autonomok, mi meg 
annak dacára, hogy a királya a főkegyurunk, fővédőnk, 
nemcsak hogy nem tarthattuk meg ügyeinkben s igy 
iskoláinkban és alapjaink birtoklásában a független-
séget, hanem épen ezen a réven elállamosítottak ben-
nünket. A fokozott szabadság és autonom jog helyébe, 
mint azt a dolog természete hozná magával s mint az 
megilletett volna bennünket, épen ellenkező állapotba, 
állami gyámságba kerültünk. 

Láthatni ebből, hogy 1790 körül elődeink nem 
értették meg a változó idők intő szavát, nem használ-
tak föl semmi eszközt sem akkor, sem azután, az 
előreláthatólag beállandó új állapotok előkészítésére, 
a dolce far niente párnáin szundikáltak, mikor az 
egész világ már megmozdult körülöttük; így kellett 
aztán a helytartótanács asszisztenciája mellett a mé-
lyen dehonesztált s opprobriumra került katholikus 
egyháznak az 1848-iki caudiumi iga alá jutnia. Ha 
részünkről senkisem gondoskodott jó előre arról, hogy 
az elméket a főkegyúri jog igazi természetével meg-
ismertesse, az ellenfelek gondoskodtak róla, hogy a 
közönség azt egyszerűen felségjognak s ne egyházi 
privilégiumnak nézze, javainkat meg egyszerűen állami 
javaknak tekintse s így aztán pompásan, mint magá-
tól értődő dolog, megszületett az 1848. évi III. t.-cikk, 
annyira, hogy a katholikus Deák Ferenc jogi tudása 
sem talált benne mást, mint természetes, magától 
értődő dolgot. 

Veszem észre, hogy az utolsó órában, a lázasan 
folyó márciusi napokban, a Pozsonyban a diétán időző 
püspöki kar már gyanította, hogy egyházunkat, a be-
vettek közé való lefokozása folytán, erről az oldalról, 
t. i. a főkegyúri kérdés szempontjából is baj fogja 
érni; tudták, hogy ez még sem olyan jog, melyet a 
pápa nélkül lehetne csak úgy, egyszerűen a világi jo-
gok közé alkotmányosan bekebelezni, miután ez nem 
olyan joga a magyar királynak, mint pl. a főispán-
nevezés, mint a minap is állította Andrássy Gyula 
gróf. Fogarassy Mihály püspöknek az 1848-iki diétán 
jelenlevő püspökök tanácskozmányairól írt följegyzé-
seiben olvasom, hogy az ügyben fölterjesztést is intéz-
tek V. Ferdinándhoz, de sajátszerű, már feleletet sem 
kaptak. A katholikus követek is ápril 7-én petíciót 
adtak be az országgyűléshez az autonómiáért, ott meg 
azt mondták nekik, hogy elkéstek. 
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így hozott nekünk védelmet a főkegyúri jog. 
Idejekorán nem igazodott az idő változásaihoz, nem 
keresett új formát az alakulások szerint, hogyr biztosí-
téka lehessen a védett katholikus egyház szabadságá-
nak, nem is maradt privilégiumnak, hanem elhomá-
lyosult. Előbb Mária Teréziában abszolút természetet 
öltött, majd állami joggá deklaráltatott, szemünk 
láttára. 

Az 1848-iki III. t.-cikk ugyanis, nemesi alkotmá-
nyunk nép kép viseletévé változván, a király jogait is 
alkotmányos úton, miniszteri felelősség mellett, gya-
korlandóknak nyilvánította s a király előbbi, csak 
neki felelős közegeinek, a helytartótanácsnak, a ka-
marának stb. kezeiből az általok kezelt összes ügye-
ket a felelős minisztérium ügykörébe utalta. Oda ke-
rültek tehát a kegyúri jogok, a püspöknevezés, isko-
láink, és a három katholikus alapunk is. A miniszter 
pedig az országgyűlés többségéből lévén kinevezendő, 
minden tettéért az országgyűlésnek felelős. 

így érthetjük meg, hogy miért foglalkozhatott az 
1869-iki országgyűlés egy katholikus alappal, a mi-
lyen jelentékeny részében a katholikus vagyonból elő-
állott egyetemi alap; így érthetjük meg, miért foglal-
koznak ott velünk, miért tartanak a markukban, miért 
akadályozzák autonómiánkat a mai napig. 

Ha valaki azt mondja erre, hogy a régi ország-
gyűléseink is foglalkoztak az egyház ügyeivel, az vagy 
nem ismeri a dolgot, vagy tudva és akarva ámít. 
Hisz 1848 előtt államunk katholikus volt, egyházunk 
uralkodó volt, a kettő összeforrva működött. 

A felekezetlen állam azonban fölbontotta ezt a 
viszonyt, miért hivatkozik tehát a régi idők analógiá-
já ra? Egyszerűen jogfosztás történt velünk,ami élhe-
tetlenségünk miatt; nem mi adtuk föl jogainkat, ha-
nem azokat egyszerűen elvették tőlünk, pedig ugyan-
akkor, t. i. 1848-ban, a protestánsok miatt kimondták» 
hogy minden bevett vallást egyenlőség és viszonosság 
illet meg. Azoknak anyagi dolgaikban az állammal 
szemben van autonómiájuk, nekünk meg nincs. Való-
ságos másodrendű állampolgárok lettünk, a kik pedig 
alapítottuk e hazát. 

Elmélkedjünk ezek fölött, mi tíz millió magyar 
katholikus a tizenhét millió állampolgár között s tér-
jünk át az alapjainkról szóló törvénytervezet tanul-
ságos indokolására. 

Gondolatok a magyar kultúráról. 
Tagadhatatlan, hogy a magyar kultura az utolsó 

félszázad alatt óriási fejlődést mutat föl. Büszkék 
vagyunk kulturánk és műveltségünk csillogó palotá-
jára, melyet alig egy félszázad alatt, századok mulasz-
tásait pótolva, építettünk föl gigászokéhoz hasonló 
munkássággal, rajongó lelkesedéssel és áldozatkész-
séggel. Sőt büszkén hasonlítgatjuk össze alkotásunkat 
a külföldi társadalmak ezer éves kultúrpalotáival. Es 
valóban ! ha csak a külsőt tekintjük, nincs mit szé-

gyenkeznünk. Félszázad alatt akkora kulturmunkát 
végeztünk, mint más népek századok hosszú folya-
mán. Ott állunk az európai nagy kulturnemzetekkel 
egy sorban. Legalább is a külső látszat szerint. 

Es mégis, az a nagy kulturmunka, melyet végez-
tünk, sok tekintetben elhibázott volt. Mutatja ezt kul-
turánk fényes palotája, lia közelebbről megtekintjük, 
ha bejárjuk csarnokait. Mindenütt nagy repedéseket 
találunk, az egész épület inog-recseg, összedőléssel 
fenyeget. Hol itt a hiba ? Már magában az alapban. 
A ki házat akar építeni, mély alapokat rakjon, annál 
mélyebbeket és szilárdabbakat, minél magasabb és 
minél tartósabb épületei akar emelni. Mert a ho-
mokra épített ház összedől, ha jön az árvíz és a vihar, 
csak a sziklaalapon épült ház képes ellenállni a vész-
nek és viharnak. 

A modern magyar kulturának itt van a legfőbb 
hibája. Nem biztos sziklatalajon, hanem homokon 
épült föl. 

A modorn magyar társadalom, mikor megkez-
dette azt a lázas munkát, mellyel a külföldi kultur-
nemzetek közé akarta magát felküzdeni, a külföldi 
kulturákat vette mintaképül. De felületesen. Nem 
vizsgálta meg azoknak az alapját, gyökerét, azoknak 
belső struktúráját, csak a külső, legszembetűnőbb, 
mondjuk, legrikítóbb vonásokat vette észre. És így 
átvette, sajátjává tette, a magyar szellembe beoltotta 
a külföldi kulturák fattyúhajtásait, kinövéseit, aberra-
tióit — s figyelmen kívül hagyta azoknak érett gyü-
mölcseit. 

Igaz, hogy e tekintetben nagyon sokat tett egy-
részt politikai életünk, mely a liberalizmus jelszavá-
ban kereste az üdvöt s így mindenütt és mindent a 
kulturában, a műveltségben csak a liberalizmus szem-
üvegén át látott, itélt meg és méltányolt; másrészt 
meg döntő befolyást gyakorolt kulturánk fölépítésénél 
a zsidóság, melynek e nagy munkánál úgyszólván tel-
jesen átadtuk a vezetőszerepet, a művelt keresztény 
osztályok pedig csak alárendelt munkások maradtak. 
Már pedig a modern izraelita nemcsak érzéketlen, 
hanem határozottan ellenséges álláspontot foglal el 
minden keresztény eszmével, magával a keresztény 
kulturával szemben. 

így alakult ki a modern magyar társadalom, mű-
veltség, kultura, melynek ragyogó csarnokaiban hiába 
keressük a keresztény szellemet. 

így támadt nálunk az életben és az irodalomban 
az a szellem, melyet már Arany János, újabb költésze-
tünk fejlődéséről elmélkedve, kozmopolita szellemnek 
nevezett el. 

A mint a Magyar Tudományos Akadémia kizárta 
köréből a theologiát, úgy a legújabb (az illetékesek-
nek megküldött) miniszteri tervezet az egyetemi okta-
tásról, fölsorolva az összes tudományokat, melyeket a 
tudományok egyetemén kell tanítani, kifelejtette, vagy 
legalább is kifelejtetni akarná a theologiát. Ime, ez 
egy jellegzetes vonása a magyar kulturának, a mely 
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a theologiát s vele a szupernaturalizmust magától 
távollartani akarja. 

De nézzük közelebbről kulturánk egyes jelleg-
zetes repedéseit, melyeknek végső okát csakis abban 
találom, hogy multunkhoz képest nem a keresztény 
géniusz vezetett bennünket eddig végzett újabb kultur-
munkánkban. 

Itt vannak a tudomány csarnokai ! Minő repe-
dések! Hányszor kellett szégyenkeznünk az utóbbi 
évtizedek alatt a tudomány legfőbb areopagjaiban 
kipattant plágium-botrányok miatt. És hányszor láttuk, 
hogy tudományos életünkben is az önzés és utilita-
rizmus, ezzel kapcsolatosan a pajtáskodás és klikk-
szellem ütöttek tanyát. Komoly tudományos munkák 
alig találnak kiadókra, még kevésbbé találnak olva-
sókra. Ez áll a tudományos theologiai munkákról is, 
melyeket világiak alig, papok is csak gyéren vesznek 
kezükbe. Ritkaságszámba megy az igazi szakmunkál-
kodás. Annál nagyobb méretekben űzik a nagy nye-
reséggel járó összefoglaló «illusztrált» művek kiadását 
(melyeknek megszerzését miniszteri rendeletekkel az 
összes iskolai könyvtárak számára kötelezővé teszik) 
és a melyekben természetesen többnyire a külföldi 
tudományos kutatásoknak legextrémebb irányait tálal-
ják föl szellemi táplálékul tanároknak és tanulóknak 
egyaránt. Mint pl. legutóbb is az Athenaeum «Művelt-
ség Könyvtárá»-ban az «Ember»-ről szóló kötet, a mely 
a legélesebb ellentétben áll a keresztény fölfogással 
és világnézettel. Még az a szerencse a szerencsétlen-
ségben, hogy a magyar társadalom nem igen olvassa 
az «összefoglaló» tudományos munkákat sem, bár 
ezeket leginkább megveszi a képek kedvéért. 

Annál inkább olvassa a szépirodalmi műveket. 
S minőket? Három évvel ezelőtt két előkelő párisi 
hölgy látogatta meg fővárosunkat, érdeklődéssel tanul-
mányozva társadalmi életünket. De a legnagyobb 
megütközéssel és megbotránkozással nyilatkoztak előt-
tem azon szomorú tapasztalatokról, hogy az összes 
könyvkereskedések kirakataiban és könyvespolcain a 
legszembetűnőbb helyeken a legaljasabb francia regé-
nyeket találták, melyeket még Párisban is eldugnak 
a tisztességesebb kereskedők. Valamint azon is meg-
ütköztek, hogy színházainkban a legselejtesebb francia 
trágárságok aratják a legnagyobb sikereket. 

Szégyenlettem nekik megmondani, hogy ez nem-
csak Budapesten van így, hanem a Vígszínház kassza-
darabjai kőrútban végigjárják és így végigmaszla-
gozzák a vidéki színpadokat is. 

Ezekhez hozzáadhatjuk, a miről a legutóbbi 
országos katholikus nagygyűlésen is szó volt, hogy a 
budapesti összes antiquáriusok kirakatai telve vannak 
a pornográf-irodalom legpiszkosabb termékeivel, a 
mit ily arányban sem Párisban, sem Berlinben nem 
tapasztaltam. 

Hozzá adhatjuk, hogy a pornográf-fotografiákat, 
képes levelező-lapokat a külföldre is legnagyobbrészt 
magyar művészet és technika közvetíti. 

A magyar művészetről szólva, ismét csak szo-
morúan kell konstatálnom a művészet csarnokaiban 
is a nagy repedéseket. Figyelemmel kisérem Stimmen 
aus Maria-Laach kitűnő folyóirat kritikáit a nemzet-
közi képkiállításokról. A legutóbbi düsseldorfi és 
müncheni kiállításokat ismertetve, a magyar művé-
szetről csak azt tudta följegyezni, hogy az összes nem-
zetek művészei közül a magyarok állították ki a leg-
több és legundorítóbb nuditást ! 

Lehetne még tovább vizsgálni a magyar kultura 
repedezéseinek ismertetését. A magyar társadalmi élet 
viszásságairól, a családi élet megrendüléséről, a 
napról-napra szaporodó elválásokról, családi botrá-
nyokról, melyekkel a lapok minden nap telítve 
vannak; az újságok apróhirdetéseiről, a modern 
kultur épület arabeszkjeiről, a mety téren vezetősze-
repet játszanak a magyar újságok egész Európában — 
de nem folytatom, csak még a Crematorium, a halott-
hamvasztó egyesületről emlékezem meg, mely ép a 
napokban alakult meg nálunk (a sok izraelita között 
számos jónevű keresztény ember közreműködésével)— 
ez is bizonysága annak, a mit föntebb mondottam, 
hogy a modern magyar kultura mohósággal kapja föl 
és sajátítja el a külföldi kulturák kinövéseit és fattyú-
hajtásait. De míg a külföldi kultúráknak, melyek a 
keresztény szellem évezredes gránitkövein nyugosz-
nak, ezek a fattyúhajtások nem sokat árthatnak — a 
mi kulturánkra azonban végzetessé válhatnak. 

Nekünk, a kik a kereszténység kulturális erejét 
és áldásos hatásait ismerjük, kötelességünk, hogy a 
magyar kultura épületébe bevigyük a keresztény szel-
lemet s így kultúránkat, műveltségünket, társadal-
munkat a szétzüllés és összeomlás veszélyeitől meg-
óvni igyekezzünk. 

A régi Religiónak is munkatársa voltam, mely 
elsősorban egyházi kérdésekkel foglalkozott, de nagy 
örömmel üdvözlöm a Religiót új alakjában, melyben 
épen az általam fejtegetett célokat tűzte ki maga elé: 
bevinni a magyar kulturába, a magyar művelt társa-
dalomba, a keresztény szellemet — s szívesen állok 
munkatársai közé. Mihály fi Ákos dr. 

A nemi kioktatás. 
Lázasan dolgoznak az ellentáborban. Egyesületet 

egyesületre alkotnak, gyűléseket tartanak, kérdést kér-
désre vetnek föl s vitatnak meg és ha a dologból egy-
előre nem is lesz semmi, elég nekik most, ha eszméi-
ket a sajtóba vetik, ha így férkőznek hozzá az embe-
rek gondolkozásához, azt maguk szerint idomítják, 
majd — így remélik — bekövetkezik egykor az átala-
kulás ideje s világnézetük győzedelme. 

S ez a világnézet teljes ellentéte a keresztény 
világnézetnek : a materializmus, az ember-állat világa. 
Ennek a terjesztésére orgánumul ideállították közi-
bénk a Társadalomtudományi Társaságot, melyből, 
mint középpontból, indul ki minden mozgalom, min-
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den lökés, minden eszme ebben az irányban. Sokszor 
ártatlan néven, sokszor látszólag hasznos cél szolgá-
latában, az avatatlanok megtévesztésére ; a valóság-
ban pedig jól kiszámítva mindig egy és ugyanazon 
eszmekör, a materializmus érdekében. Ezt szolgálja 
a férfiak körében a szociáldemokrácia, a nők körében 
pedig, a kikből szintén sikerült már egész sereget össze-
gyüjteniök, a feministák egyesülete; ezt szolgálják 
gyűléseik, vitáik s jól fölszerelt sajtójuk. 

Az avatatlan, nézve a sok fölvetett új eszmét, me-
lyet nap-nap után vita tárgyává tesznek, a mely esz-
mék irányában s a mely kérdések körül pedig még a 
közel múltban mindenki tisztában lenni látszott a 
teendők tekintetében, hajlandó azt a kor idegességé-
nek tulajdonítani, olyanképen, mint a hogy I. Ferenc 
az 1825-iki országgyűlés megnyitásakor mondotta : 
totus mundus stultisat, megbolondult az egész világ. 
Pedig a dolog fele sem bolondság. Vannak, az igaz, 
idegesek, de vannak ám közöttük finoman számítók 
is, a kik jól tudják, mit cselekesznek. Senki oly vilá-
gosan meg nem mondta azt, hogy mi céljai vannak 
a modern izraelitaságnak, mely hitét vesztette s csu-
pán született Mózes-hitünek, mint a szintén volt 
izraelita Vámbéri Armin nemrég megjelent Küzdel-
meim ciniíí könyve utolsó fejezetében. Tönkre kell 
tenni ezt a keresztény társadalmat, mely a zsidót nem 
tudja az ő igényei szerint honorálni s vezetőjének el-
ismerni és mely őt a törvény dacára szerénytelen 
tulajdonai miatt recipiálni nem hajlandó. 

Tessék ebből a perspektívából szemlélni ezeket 
a mai mozgalmakat, az egyes tüneteket s nézni, kik 
állanak ennek vagy annak, a haladás, a tudomány, 
vagy bármi más cifra cimen megindított mozgalom-
nak az élén s akkor lesz érthető minden, akkor lesz 
visszavezethető minden, a mi arról az oldalról történik, 
egy gyújtópontra, a materializmus világnézetére, a 
mái keresztény társadalom lerombolásának a vá-
gyára. 

A felnőttek után így került a napokban ama kö-
rökben a sor a gyermekekre, a nemi kioktatás címén, 
Darwin fölfogása értelmében. A kis állat-emberkéket 
kell most a romboló munkába befoglalni, hadd foly-
jon az végig, az egész soron. Előbb csak a Huszadik 
Században, Pikier lapjában, pedzették a kérdést, most 
már a feminista egyesület útján a gyakorlati meg-
vitatás terére is átvitték: az izraelita nők, a mint az 
már nekik rendesen sikerül, egy pár keresztény em-
ber asszisztenciája mellett. 

Miről van itt szó? Azt mondják, a gyermekeket 
meg kell óvni a korai nemi bűnöktől. Mely úton? 
Hogyr a test részeinek megmagyarázása és a megter-
mékenyítés, valamint a szaporodás módjai iránt való 
kioktatások által. Mondjuk meg a gyermeknek az 
igazságot, mondta a gyűlésen az egyik izraelita orvos, 
mielőtt fantáziáját bemocskolják. A természetrajz taní-
tásánál, a növények és állatok megtermékenyítésének 
a magyarázatánál lehetne ezt célszerűen eszközölni, 

vélekedett az elnöknő, mintha a természetrajzi oktatás 
sok tanár kezében eddig is már nagy lelki károkat nem 
okozott volna. Tegye azt az anya s ne az iskola, gon-
dolta egy másik. De akár ígv, de akár úgy, csak meg 
kell tenni, vélekedett az egész feminista-gyülekezet a 
minap tartott budapesti szülői értekezletén. 

De az Istenért, csapja össze kezeit a neveléshez 
értő, a gyermek lélektanával foglalkozó pedagógus, 
csakugyan totus mundus stultisat; hát nem az összes 
házi és társadalmi viszonyaink összeesküdtek már a 
gyermekek ártatlan lelkének,szemérmének a megrontá-
sára, hogy ezek még a szülői közreműködést is tart-
ják hozzá szükségesnek? így kell-e vájjon a gyermek 
fantáziáját óvni a bemocskolás ellen, hogy azt mi 
magunk direkt módszerrel és közvetetlenül bemocs-
kít juk? Azt várta volna az ember, hogy ez az értekez-
let mozgalmat indít a fővárosi kirakatok piszkos képei 
ellen, vagy hogy szülői mozgalmat indít a családi kör 
tisztasága s a mellett, hogy mindenki tisztelje a gyer-
meket s óvakodjék mosdatlan szájjal megfertőztetni 
annak tiszta gondolatvilágát. S ime, nem ezt cselek-
szi az egyesület, hanem a meglévő hajt — a lélektan 
gúnyjára még súlyosbítani akarja. Nem akarja a 
gyermek fantáziájától elvonni az ocsmány képzeteket 
okozó tárgyakat, sőt maga kíván abban direkte közre-
működni ilyen kéjizetek sokszorosításával. 

Keresztény pedagógus barátom, a ki így, a te szem-
pontodból helyesen beszélsz erről az új mozgalomról, 
mégis igen tévesen fogod föl a dolgot, nem veszed 
észre, hogy téged ennek az egyesületnek szellemi irá-
nyítóitól egy egész világ választ el. Te a keresztény 
fölfogás világában nézed a gyermeket, ők meg darwi-
nista, illetőleg materialista világnézet körében mozog-
nak. Te az erkölcs és az egészség szempontjaival mé-
red a dolgot, ők meg csupán a gyermek, a kis állatka 
egészségét, testi fejlődését tartják szemeik előtt, a korai 
nemi aberrációkban csupán a test romlását s későbbi 
céljaira alkalmatlanná tételét nézik. 

Ok a maguk eljárásában — így téve — követke-
zetesek, materialista ember a gyermekről nem beszél-
het máskép. Az egyik fölszólaló azt oty világosan je-
lezte, midőn kimondta, hogy a célra egyetlen eszköz-
nek Darvin elméletének a gyermekekkel való meg-
ismertetését tekinti. 

Itt tehát nem a csodálkozás segít, mert annak ők 
örülnek, mikor látják, hogy mi nem értjük őket s így 
annál könnyebben megtéveszthetik a keresztény gon-
dolkozású szülőket; hanem segít a szülőknek ezen 
irányban való fölvilágositása, az anyagelvi iránynak 
a leleplezése, az ellenakció. Segítenek a tanárok és az 
iskolák az által, ha termeikbe ennek az iránynak be-
utat nem engednek s ezentúl annál tapintatosabban 
kezelik a természetrajz bizonyos pontjait. Segít a ke-
resztény sajtó, midőn ilyen fölfogást nemcsak nem 
terjeszt, de annak a hamis és veszélyes voltáról föl-
világosítja az embereket s visszatartja a kereszténye-
ket az ilyenféle egyesületektől. 
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Szóval segít az életrevalóság és mozgás, mely a 
materialista iránynak, bármely téren és bármely alak-
ban üsse is föl a fejét, tudatosan és férfiasan ellen-
állni törekszik. Szeget szeggel ! Darwin elmélete hamis, 
azt a tudomány nem vallja; az ember nem állat, akár-
mennyi látszatot igyekeznek is az ellenkező nézet 
mellett összehordani. Az ember teremtett lény, vég-
hetetlenül magasan álló az állat felett, ne akarják őt 
tehát állat módjára kezelni s egészségét gondozván 
egy magasabb érdekéről — az erkölcsről — meg-
feledkezni. 

Vonjuk mi is le a keresztény álláspontnak a kö-
vetkezményeit minden téren s igyekezzünk azokat a 
gyakorlatban érvényre juttatni. 

Mutassunk rá az ellenfél végső céljára, mely nem 
egyéb, mint a mai keresztény társadalom lerombolása, 
hogy a mi örökünkbe majd mások üljenek. 

Szóval munkára, keresztény elvtársak; jó lesz 
elvet elvvel, eszmét eszmével szembeállítani ; mert ha 
mi nem tanulunk és nem dolgozunk, dolgozik az ellen-
fél, a mi kárunkra. 

Itt vannak a Mária-kongregációk, e fontos intéz-
mények, az ifjúság erkölcsi és nemi tisztaságának a 
megőrzésében, a melyekről ennek a most említett 
gyülekezetnek sejtelme sincs, mert keresztény érzéke 
nincs. Ezeket a kongregációkat terjesszük és ápoljuk, 
hog}' legalább a mi keresztény ifjúságunk mentve ma-
radjon a mételytől. S még valamit kell szemügyre 
venni. 

A keresztény nőket, anyákat, kell fölvilágosítani 
a dologról, hogy semmiféle feminista gyülekezethez ne 
csatlakozzanak. Ha már a nők is kezdenek harcolni a 
gyermekek nemi kitanításáért, ha ők sem pirulnak 
többé bizonyos dolgokról beszélni s a gyermek tisz-
taságának megóvását feminista módon keresni akkor 
jó éjtszakát neked társadalom. 

Eddig a nők voltak, a kiknek arcpirulása sok 
bűnt, sok piszkos beszédet és tettet akadályozott meg 
a férfiak részén ; most már ők is kezdenek nuditá-
sokért nem pirulni, Erdős Renéek Ízlését követni. 
Vájjon tudják-e ezek, hogy a magok eddigi társadalmi 
állásának ássák a sírját, hogy a magok megbecsülte-
tését, melyet a kereszténység szerzett számukra, teszik 
tönkre? Vájjon becsülhet-e ugyanis egy komoly férfiú 
egy triviális nőt odáig, hogy feleségévé emelje? Soha. 
Márpedig van-e a nőnek szentebb, boldogílóbb helye a 
családi körnél? 

Hát csak legyenek rajta, hogy az értékét veszítse, 
majd lassan visszakerülnek ismét oda, a hol a keleti 
nők most is vannak és Krisztus előtt egyáltalán vol-
tak, a férfiak rabszolgaságába. Ne kótyavetyéljék el 
tehát a női szemérmet, maradjanak keresztény eszme-
körben, mert életük nem lesz egyéb alacsonyságnál és 
fokozódott szenvedésnél, szívöröm nélkül. A szociál-
demokrácia s a benne rejlő materializmus átka elő-
ször is a nőt fogja sújtani, azért épen nem áll érde-
kükben annak a szekerét tolni. 

I szociális kérdés. (iV.> 
Mint az osztálykülönbségekkel, szakasztott úgy 

vagyunk a magánvagyon jogának a kérdésével is. Ez 
is egyenesen emberi természetünk követelménye, a 
mennyiben az az elévülhetetlen természetes joga az 
egyénnek, hogy szabadon, tetszése szerint rendelkez-
hetik tulajdona és annak gyümölcse fölött. 

Hogy ez így van s nem máskép, látjuk abból, hogy 
a magánvagyon jogosultságát igazolja először is a 
történelem. Egy olyan intézmény, mint a magántulaj-
don, mely az idő és a nézetek változását s az összes 
viharokat, melyek időnként ellene zúdultak — e tekin-
tetben sincs új a nap alatt — szerencsésen átélte, sőt 
a műveltség fejlődésével mindenütt mélyebb gyöke-
ret vert és mindig tovább terjed s melyet mindig jo-
gosnak elismertek és védelmeztek, az ilyen intézmény 
nem lehet emberi találmány, hanem kell, hogy magá-
ban az emberi természetben gyökerezzék. Kell hogy 
szükséges következménye legyen azon szükségletek-
nek és hajlamoknak, melyeket a Teremtő az emberi 
természetbe oltott. Ugyanis általános és tartós intéz-
ménynek általános és tartós oka van. Ebben az eset-
ben az az általános ok nem lehet más, mint maga az 
emberi természet.1 

De a történeti tanulságon kivül ugyancsak az 
állandó magántulajdon szükségességéről meggyőz a 
dolog természete is,2 az emberi társadalom természe-
tének, viszonyainak a tanulmányozása is. Jókai Új 
földesurának legszebb fejezete az, melyének címe : Az 
a hant, mely ide köt; ez a fejezet mutatja leginkább 
azt az átalakító hatást, melyet a magyar föld az ide-
genekre gyakorol. 

S valóban a magántulajdonnak sok ilyen neme-
sítő hatása van. 

így a társadalmi életben, melyre természetünknél 
fogva utalva vagyunk, csak a magántulajdon egyesít-
heti a rendet a szabadsággal.3 

Ha mindenki szabadon rendelkezhetnék a külső 
javakkal, a rend mi köztünk, emberek között, egysze-
rűen lehetetlen volna; senkisem készíthetne előre éle-
téről és működéséről terveket ; senkisem szerezhetné 
be a fönntartására és tevékenységére szükséges eszkö-
zöket és anyagot, mivel bárki is szabadon megzavarná 
tevékenységi körét. Ha pedig az összes termelő 
javak, mint a szociáldemokraták akarják,köztulajdont 
képeznének, akkor lehetetlenné van téve a szabadság, 
az emberi természetnek legnagyobb java. Az ember 
ugyanis akkor szabad valóban, ha legalább bizonyos 
fokig tetszése szerint rendelkezhetik a külső javak 
fölött, és pedig nemcsak az élvezeti javak fölött, hanem 
s mindenekelőtt a munkaeszközök fölölt. A két szél-

1 Cathrein : Erkölcsbölcselet. II. 285. 1. 
2 Müller: Theol. Morális. 1879. II. 315. 1. — Pesch: Lehr-

buch der Nationalökonomie. I. 188. 1. 
3 A következőkre lásd szent Tamást : Sum. Theol. 2, 2. 

q. 66. a. 2. 
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sőségnek áthidalója a magántulajdon. A szabadság és 
a rend az emberi társadalomban a magántulajdon 
intézményének fönnállásával legalább annyira hoz-
ható összhangba, a mennyire azt az emberi intézmé-
nyek tökéletlensége megengedi. 

Menjünk azonban tovább. A magántulajdon az 
emberi társadalomban a béke legbiztosabb védőesz-
köze. Igaz ugyan, hogy az emberben rejlő és a vallás 
szelídítő hatása alól kivont rossz indulatok és szen-
vedélyek miatt, az enyém és tied fölött napról-napra 
foly a civódás ; azonban csak el kell képzelnünk, mi 
lenne még akkor, ha az enyém és tied egyáltalán nem 
léteznék s akkor belátjuk, milyen szükséges a magán-
tulajdon az emberek békés együttélésére. 

A közvagyon fölállítása, ez a szociáldemokrata terv 
ugyanis, csak fokozná a bajt. Igazolják ezt mindazok 
a kísérletek, melyeket a kommunizmus gyakorlati 
keresztülvitelére tettek. A belső civakodások és súrló-
dások még a kisebb mértékű próbát is meghiúsították. 
Mert elméletben és papiroson szépnek látszik vala-
mennyi embernek az egyenlősítése ; a gyakorlatban 
azonban a tényleges egyenlőtlenségen mindig hajótö-
rést szenved. Az ügyesség, erő, tehetség, szorgalom, igé-
nyek nagyon is egyenlőtlenek s azért okvetetlenül 
egyenlőtlen jogigényt szülnek azon külső javakra, 
melyek nagyobbrészt az emberi munkától függnek. 
A magántulajdon elhárítja ezeket a nehézségeket, mert 
itt mindenkinek a jogigénye világos. 

Ehhez járul, hogy misem tartja inkább vissza az 
embereket attól, hogy másokat javaik élvezetében 
zavarjanak, mint a magántulajdon. Minden ember 
szereti a sajátját és azt zavartalanul élvezni akarja. 

Ebből aztán könnyű levonni a következtetést. Ha 
azt akarod, hogy a tiedet el ne vegyék, te se vedd el 
a másét, vagyis beáll az evangéliumi elv követése. Az 
ember barátja lesz a rendnek s bizonyos mértékben 
konzervatív; míg az, akinek tulajdona nincs, ki tehát 
nem veszíthet el semmit, vajmi keveset törődik a tár-
sadalmi rend és béke föntartásával. 

A szociáldemokratáknak a magántulajdon ellen 
folytatott harcukban akkor volna igazuk, ha a magán-
tulajdonnal az önszeretetet és az önzést is ki lehetne 
irtani az emberekből. Ez azonban lehetetlen, mert az 
önszeretet minden lénnyel, tehát az emberrel is vele-
születik. Természetes ösztöne az. Nem lehet tehát, 
de nem is kell ezt az ösztönt eltörülni, csak az ész és 
az Isten parancsainak a korlátai közt kell tartani.1 

Ezért társadalmi érdek a vallás. 
Ezenfelül még más szempontok is igazolják a 

magántulajdon szükségességét. Csak az állandó ma-
gántulajdonra való kilátás sarkalhatja az embert ama 
komoly, kitartó munkára, mely úgy az egyesnek, mint 
az egész társadalomnak oly elkerülhetetlenül szüksé-
ges. Ki fog e nélkül dolgozni ? S ez első sorban a ter-

1 Isten a Decalogus 7. és 10. parancsában szentesítette a 
magántulajdont. 

melő munkáról áll. A föld csak fárasztó és tervszerű 
munkálkodás árán adja meg a szükséges gyümölcsöt. 
A termést ugyancsak kemény munka fejében kell tőle 
kicsikarni. Már pedig a munkától való idegenkedést, 
a természetes restséget, melynél fogva az ember, ha 
rajta áll, mindig a dolog könnyebb végét szereti fogni» 
csak a saját szükségre és érdekre való tekintet győz-
heti le, csak ez ad a munkához való ösztönt. Ez az 
ösztön is azonban csak akkor hatásos, ha mindenki-
nek joga van állandó magántulajdont szerezni. Csak 
ezen föltétel alatt szorul mindenki a saját munkájára 
s kénytelen megfeszített erővel dolgozni, ha élni és 
boldogulni akar. így lesz a magántulajdon az ösztönző 
erő, a lendítő kerék, mely az emberi munkaerőt állan-
dóan tevékenységre birja és abban fönntartja. 

A munkafölosztás szükségessége is igazolja a ma-
gántulajdon intézményének nélkülözhetetlenségét. 
A mint a fizikai rendben a vonzóerő, úgy a társadalmi 
rendben az érdek, a szükség és a remény kötik egy-
máshoz az embereket és vezetik a hajlamaiknak és 
képességeiknek leginkább megfelelő pályákra, munka-
körbe. Az emberek kölcsönösen szorulnak egymásra 
s egymás munkájára. Az egyik pék, a másik szabó, a 
harmadik ügyvéd, a negyedik biró, az ötödik pap s 
így tovább ; a rendezett társadalomnak valamennyire 
szüksége van. A hajlam, a tehetség és a kenyérkereset 
vezet ide, vezet oda ; de kell, hogy ez így legyen, hogy 
mindenki megfelelő módon foglalkozzék. 

Természetesen e mellett ma is vannak és lesznek 
pályatévesztett emberek minden téren és pedig részint 
saját hibájukból, részint pedig a külső viszonyok ala-
kulása folytán. Teljesen tökéletes valami nincs a földön 
s nem is lesz soha. De ha nem léteznék a magántulajdon, 
ez a nagy ösztönző, akkor vagy egyáltalában nem volná-
nak állások, hanem egy rendezetlen tömkeleg, vagy 
pedig kényszerrel s pályatévesztett existenciákkal kel-
lene azokat betölteni: vájjon mily munkafölosztás s 
milyen munkavégzés lenne ez? 

Szükséges továbbá a magántulajdon a családra és 
a társadalomra nézve. Nemcsak apró-cseprő tényekből 
áll az élet ; nem az apró mindennapi munka és alko-
tások egymagukban teszik nagyokká a nemzeteket. 
Hanem a nagy művek és a nagy alkotások is. Az a 
nemzet nagy, a melynek egyebek között nagy, hatal-
mas családjai is vannak, a kik halhatatlan műveikkel 
örökítették meg nevüket a nemzet élete történetében. 

Ma láthatjuk különösen, hogy jelentékeny hala-
dás a művelődésben csak nagy és messzekiterjedő 
vállalatok együttműködése által lehetséges és hogy 
ezen együttműködést csak akkor lehet elérni, ha szá-
mosabb tagú osztály többet bir, mint a mennyire 
állásbeli megélhetésére szüksége van és egyszersmind 
érdekében áll ezen fölösleget nagyobb, gyakran bizony-
talan vállalatokba befektetni. Ennek köszönhetjük a 
nagy befektetést igénylő vasutainkat s más közleke-
dési eszközeinket. Ha nem volnának gazdag magán-
tulajdonosok, a szuezi csatornára, a szent gothardi 
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alagiitra stb. talán még századokon át kellett volna 
várakoznunk. 

Nem szükséges ehhez, hogy az ilyenek a gyen-
gébbeket szivtelenül kizsákmányolják; van mód 
sok törvényes mód — a rablólovagok ellen védekezni s 
visszaéléseiket korlátozni, a nélkül, hogy a magán-
tulajdont, ezt a nagy haladási ösztönzőt, el kellene 
törülni. 

Van végre a magántulajdonnak nagy erkölcsi 
jelentősége is. Nemcsak a vele űzhető visszaéléseket 
kell mindig nézni — s mivel nem élhet vissza az em-
ber ? — de előnyeit is kell tekinteni. A magántulajdon 
munkára, takarékosságra és rendre ösztönöz, a mel-
let pedig a felebaráti szeretet bizonyos tekintetben 
mintegy közössé teszi az embereknek a földi javak 
használatát. Omnia bona communicativa. Míg ellen-
ben a birtokközösség csak gyűlöletet és viszálykodást 
vonna maga után. Élő példáját láthatjuk ennek az 
osztatlan birtokon élő több tagú családoknál, láthatjuk 
ezt a viszálykodásaikban, az áldatlanságban s a vele-
já ró ama tapasztalatban, hogy a közössel senkisem 
törődik, senki sem kiméli. 

A jogos magántulajdon ellenben a jótékonyság-
nak forrása s sokféle erény gyakorlásának az eszköze. 
A javakban való egyenlőtlenség a gazdagot és sze-
gényt az isteni akarat teljesítésében kölcsönösen egy-
más támogatására utalja, a gazdagnak szüksége van 
a szegényre s a szegénynek a gazdagra s ez a viszony 
mindkettőt állandóan figyelmezteti arra, hogy a földi 
javak nem célja az embernek, hanem csak eszköz, 
mellyel visszaélni nem szabad. Az irgalmasság testi 
és lelki cselekedetei ezen az alapon valóságos virágai 
az emberi szívnek. 

De ezzel talán szentesíteni akarjuk a nyomor t? 
A legkevésbbé. A bölcs szociálpolitika föladata oda-
törekedni, hogy lehetőleg sokan legyenek részesei a 
mérsékelt jólétnek. Ideálisan tökéletes állapotokat és 
tökéletes egyenlőséget amúgy sem lehet létesíteni a 
földön, mert — tetszik, nem tetszik — nem ez a mi 
valódi hazánk, nem itt végződik az ember célja, nem 
itt határolódik a boldogsága. Az ellenkezőnek a hány-
torgatásával, a túlvilági éleinek a nevetségessé téte-
lével lehet kalandokba hajtani az embereket s így 
még több nyomort és szenvedést zúdítani rájok, de 
az ember számára istenileg kiszabott rendet meg-
másítani nem lehet. A próbákban évezredeken által 
nem volt hiány, ha tetszik még sokszor meg lehet azt 
ismételni, az eredmény azonban mindig csak egy lesz: 
az, hogy nem lehet! 

Csak ha az istentagadó anyagelvi álláspont jogo-
sult volna, lenne okadatolt egyúttal a szociáldemokrácia 
új társadalma is.1 De vájjon jogosult-e? 

Igaza van tehát a keresztény szocializmusnak, 
midőn a meglévő társadalmi és nevezetesen a munkás-

1 Cathrein : Materialismus und Sozialdemokratie. Stim-
men aus M.-Laach. 1906. 31. 1. 

bajokat törvényhozási úton orvosolni iparkodik, de 
az új — egészen más alapokra fektetendő — társa-
dalom utópiáját elveti magától. A társadalmat fejlesz-
teni, javítani lehet s kell is; de az ember természete 
ellenére szervezni nem lehet. 

Egy indítvány a magyar katholikus hitélet 
érdekében. 

A modern életfejlődés igényei elől nem lehet elzár-
kóznunk. A haladó fejlődés igényeit ki kell elégítenünk. 

Azt, a mi volt, nem lehet visszakívánnunk, ha-
nem a jelen alapjára helyezkedve, kell egy szebb és 
jobb jövőnek kiküzdéséhez fognunk. 

De azután nem is szabad elfogultan ítélnünk a 
múltnak állapotáról sem, megvolt a múltnak is sok 
árnya, nincs ok azért a múlton búsongni, hanem annál 
több indítóokunk van a magyar katholicizmus jövő 
előmenetelének érdekeiért buzognunk. 

Legyen szabad a magyar katholikus társadalom 
életfejlődésének egy első tekintetre talán jelenték-
telen — de mélyebb betekintés után nagyon is jelen-
tékeny horderővel biró kérdésére reámutatnunk. 

Mindenki tudja azt, hogy pl. Mária Terézia kora-
beli államférfiak és diplomaták, valamint a felső tíz-
ezrek levelezéseiben olyan kifejezések találhatók feles 
számmal, melyek használata ma egy középosztálybeli 
embernél sem volna megengedhető. 

Azon korból származó levelekben olyan szavakat 
és kifejezéseket találunk, melyeket a művelődés mai 
színvonalán használni nem lehet. 

Hiszen még a nagy német költőnek, Schillernek, 
első drámai munkáiban is, vagy kortársának, a mi 
Csokonainknak műveiben olyan kifejezések és szavak 
találhatók, milyeneket ma lehetetlen a legutolsó kraj -
cáros napilap hasábjain is használni.1 

A távolabbi múltra nézve még inkább áll ez. Az 
angol Shakespeare sa magyar Pázmány remek irodalmi 
alkotásaiban olyan szavak és kifejezések is találhatók, 
melyeket a mai művelődés szelleme meg nem tűr az 
irodalom mezején.2 

Midőn pedig így csinosult és tisztult irodalmi 
nyelvünk : a lelkész az oltártól és a szószékről olyan 
magyar fordításban olvassa föl a szent leckéket és 
evangéliumokat, a melyek szövege olykor hemzseg a 
nyers és Ízléstelen kifejezésektől. 

1 Sajnos, nem egészen így áll a dolog, nyakig vagyunk a 
sajtó egyes közegei által napról-napra terjesztett immoralitá-
sokban; ha talán a kifejezés itt-ott enyhébb, mint Csokonai egyes 
szavai, annál piszkosabb a szöveg szelleme. Szerk. 

2 Igaz, a komoly irodalom nyelve ma finomabb, eszteti-
kusabb pro forma externa ; de nem felelne meg a tényállásnak, 
ha azt gondolnók, hogy a XVII. század lelke, a melyben az a 
két nagy férfiú élt, talán romlottabb a mainál. A kifejezés akkor 
nyersebb lehetett, de az érzékiség még nem gyengítette meg 
annyira a lelki erőket, mint ma, midőn a frivoiitás oly sokszor 
cifra mezben jelentkezik. Már a viszonyoknál fogva sem lehet-
tek oly elpuhultak az emberek, mint ma. Szerk 
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így a szeplőtelen Szűzanyának ünnepein fölolvas-
tatni szokott szentírási szövegben előfordulnak egyes 
Ízléstelen kifejezések. Vagy például a szent Szűz szü-
letésének ünnepén, Kisasszonynapján, fölolvasott evan-
gélium szövege a «nemzé» szót 20 — 3ü-szor is hasz-
nálja. Az Ige megtestesülésének magasztos titkáról is 
olyan szentírási szövegeket olvasnak föl templomaink-
ban, a minőket a serdületlen fiú- és leánygyermekek 
jelenlétében fölolvasni nem megfelelő. Hiszen az orvos-
tudományi egyetemi karokban sem használnak olyan 
leplezetlen nyers kifejezéseket, mint ezekben az evan-
géliumi szövegekben. Az orvosi szakkönyvek is az 
emberi test egyes részeit latin műszavakkal nevezik 
meg, nem pedig ezen latin szavak leplezetlen magyar 
fordításaival. 

Magának az angyali üdvözletnek magyarra fordí-
tott szövegét is illetlennek találom. Nem volna-e meg-
felelőbb ezt a kifejezést használni : «és áldott a te 
szivednek gyümölcse», vagy pedig «a te keblednek 
gyümölcse», vagy «a te ölednek gyümölcse» ? 

Ezeket óhaj tom az egyházi batóság figyelmébe 
aJánlani-1 ' Kiss Mihály dr. 

S z e n t - P é t e r v á r . A katholikus egyház az Orosz-
birodalomban — kissé szabadabban foglélegzeni. A jobbra-
fordulás tény. Néhány nap előtt végezte be ugyanis az 
államtanács, az erre vonatkozó uj adminisztratív rend-
szabályokat. A lelkipásztorok kinevezése, kitüntetése, 
áthelyezése, elbocsátása — a püspöki hatóságoknak biz-
tosíttatik. Kinevezésnél azonban a világi hatóság (vagy-

1 Az indítványt tevő t. árvásszéki elnök úrnak, mint buzgó 
katholikusnak, az érdeklődése az evangéliumi magyar szövegek 
iránt mindenesetre méltánylandó. E tekintetben kétféle nézet ész-
lelhető. Vannak, a kik a Szentírásnak a mai magyarság szerint való 
új fordítását és kiadását óhajtják ; vannak ismét, a kik nagyra-
becsülik ennek a nyelvezetnek az ódonságát s benne a változ-
hatatlan igazság külső jelvényét tisztelik. így vannak ezzel más 
európai nemzetek is, pl. az angoloknál a Szentirást oly elavult 
nyelven használják, hogy arra külön magyarázat kell az isko-
lában. Ez a tisztelet a szent könyvek iránt, melyeket a pro-
fán könyvek időleges nyelvváltozásának alávetni nem akar-
nak. Különben a magyar szentírás újból való átdolgozásának 
eszméjével foglalkoznak a Szent-István-Társulatban. A mi az 
indítványozónak részletes megjegyzéseit illeti, a nyersebb ki-
fejezésekre vonatkozókat, azokat tisztelettel figyelmébe ajánl-
juk az egyházi főhatóságnak, a melyhez az ilyen ügyek tar-
toznak. A magam részéről csak azt jegyzem meg, hogy lélek-
tani tény az, hogy valóban castis omnia casta és hogyha a 
szenthelyen, ha ott t. i. a sancta sancte tractantur, valaki mégis 
megütközni valót talál, figyelje csak meg az indítványozó úr, 
annak oka nem annyira a fölolvasott nyersebb szöveg, hanem 
bizonyára az a lelkület, melyet az illető magával hoz a tem-
plomba. A mi a gyermekeket illeti, látom, az indítványozó úr 
a mai sexuális fölvilágosítást követelő áramlatnak ellenlábasa, 
e tekintetben a gyermekeket még az előttük értelmetlen sza-
vaktól is óvni kívánja. Pedig sokat tanítunk ám már ott az alsó 
osztályokban is, a minek teljes értelmére csak felnőtt korá-
ban jut a gyermek: a vallásban és a profán tudományokban 
egyaránt. Itt is azt gondolom, hogy a gyermek, kinek a szent-
írási kifejezések szöget ütnek a fejébe, tútérettségét már ha-
zulról hozta és így a baj más eredetű. Szerk. 

lagosan : kormányzó, főkormányzó, minisztérium) exe-
quaturja kívántatik meg. Egyházi férfiak kitüntetése tel-
jesen a püspökök (eparcháknak neveztetnek) hatalmában, 
csak jelentést kell tenni. Az exequatur megadottnak tekint-
hető, ha a világi hatóságtól egy hónap alatt válasz nem 
érkezett. Áthelyezni egyházi férfiút a püspök, eparchiájá-
ban, szabadon helyezhet át. Más egyházmegyébe való 
áthelyezés, új kinevezésnek tekintetik. Egyházi férfiak 
elbocsátására nézve kétféle szabály lép életbe : a püspök 
saját kezdeményezésével bocsáthat el bármely egyházi 
férfiút egyszerű bejelentéssel a világi hatóságnál. Ez az 
egyik szabály. A másik az, hogy lia a minisztérium vala-
mely egyházi férfiúnak hivataloskodását a «vallási 
békére» nézve károsnak tartja, jelentést tesz a püspök-
nek, hogy ez a továbbiakat megtegye. A további intéz-
kedések a római katholikus keresztek és körmenetek 
ügyére vonatkoznak. Ilyen, vagyis egyágú keresztet (mert 
a keleti egyház keresztje kétágú szokott lenni) bárhol 
lehet felállítani. Körmenetet bármikor és bárhol lehet 
tartani, az időnek és helynek a világi hatóságnál való 
bejelentésével. Római katholikus egyházi férfiak, kik 
eddig minden egyes esetre vonatkozó útlevél nélkül plé-
bániájuk határából ki nem mozdulhattak, szabad útleve-
let kapnak határozatlan időre, úgy a mint ezt eddig 
csak a pópák élvezték. Szerzetes-házak Lengyelország 
területén, a hol eddig csak tűrve voltak, szabadon létez-
hetnek. Ezek a határozványok, világos, hogy a cári türelmi 
rendelet logikai következményei.1 

Velence. Bonomelli cremonai püspök római útjáról — 
az itteni «Difesa», mely X. Pius pápával velencei patriar-
kasága óta intim viszonyt tart fenn, a sok mende-mon-
dával szemben, római tudósítójától a következő tájé-
koztató sorokat kapta, melyekről az illető római tudósító 
előre kimondja, hogy dementiben nem fognak részesülni : 

«Möns. Bonomelli, jó szándékból, főp. levelében 
oly dolgokat írt meg, melyek sem a szigorú, sem a jóakaró 
kritika előtt, tárgyilagos igazság tekintetében meg nem 
állhatnak. Midőn a pápa helytelenítését meghozta, elhatá-
rozta, hogy Rómába utazik, a mivel egyúttal régi tervét 
is megvalósítani kívánta. Tanács alakjában figyelmez-
tetés ment hozzá, hogy jobb lenne az utat most elhalasz-
tani, azonban a levelet akkor vette kezéhez, mikor már 
útra készen állt. Erre, hogy minden mende-mondának 
elejét vegye, elhatározta, hogy az adott tanácsot nem 
követi. 

így érkezett meg Rómába és a Hotel Minervában 
szállt meg, hol félhivatalos látogatásait fogadta azoknak, 
kik vele azokat a nehézségeket közölték, melyek a szent-
atya részéről való fogadtatásának útjában álltak. O maga 
azalatt felkereste Agliardi bíborost, régi jóbarátját is. 
O eminenciája igyekezett raons. Bonomelli előtt érthetővé 
tenni azt a bajt, melyet főp. levelével okozott. Ez a 

1 A gőgös cári hatatmat ime hogy megtörte a japán há-
ború és a belső forradatom. A kit eddig ki nem állhatott, ime 
már a katholikus vallásnak is szabadságot enged, mivel tudja — 
csak eddig elismerni nem akarta — társadalomerősítő, békítő 
befolyását. Igen, a katholikus vallás lelkeket átalakító, erköl-
csöket nemesítő tanaival, intézményeivel jóravaló polgárokat 
nevel s megerősitője a társadalmi rendnek. Miért hogy oly 
későn szokták azt a kormányok belátni ? Szerk. 
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levél igen éles biràlatban részesült, mielőtt a lombardiai 
püspöki kar állást foglalt volna ellene. Agliardi bibor-
nok — a nélkül azonban, hogy magát az ügy védőjévé 
tette volna — elment a szentatyához, hogy neki jelen-
tést tegyen, mennyire szomorkodik mons. Bonomelli a 
fölött, hogy tévedett, az által, hogy a tárgyilagos igaz-
sággal ellenkezésben, még inkább pedig, hogy más közle-
ményeivel szintén ellentétben — írt e kifogásolt esetben. 
A bibornok ezután a püspökkel újra szembe kerülve, 
rámutatott arra, hogy kihallgatása a pápánál lehetetlenné 
vált, a sajtó, valamint Bonomelli püspök barátai és ellen-
ségeinek idegességénél fogva, kik azt azonnal a képzel-
gés minden színével színeznék ki. A Szentatya a maga 
személye részéről iránta való jóakaratát továbbra is fenn-
tartja és ő nyugtassa meg magát az iránt, hogy a kihall-
gatás jelenleg lehetetlenné vált. Bonomelli püspök, a ki 
most már a Szentatya jóindulatáról személye iránt, meg-
győződött és csak a főpásztori levél elitélése maradt fenn, 
nem ragaszkodott többé ahhoz, hogy a Szentatyát lát-
hassa — különben is kihallgatást formálisan ő nem kért. 

A püspök, a mint katholikus lapok is tévesen közöl-
ték, soha a Szentatyával szemben nem akarta igazolni 
azokat a tévedéseket, melyek főp. levelében foglaltatnak, 
annál kevésbbé igyekezett ezeket a tévedéseket igazságoknl 
előadni.» 

A Szentatya bölcsesége és Bonomelli püspök enge-
delmessége a szabadelvű sajtót az egyházellenes izgatás 
nagy koncától fosztotta meg. 

* 

London. A katholikusok helyzete Angolországban, 
mely eddig mentsvára volt a hazájokból kiüldözött francia 
szerzeteseknek és mintája az alkotmányos vallásszabad-
ságnak, úgy látszik, változáson fog keresztülesni. Az 
uralomra jutott új szabadelvű politikusok egész nyíltan 
hirdetik kulturharcias érzelmeiket és vágyaikat. Az «Eve-
ning Standard» bejelentette azt is, hogy «Protestant 
Party» alakult a parlamentben. Igaz ugyan, hogy a 
szabadelvű pártnak nem minden tagja tagja egyúttal 
a «protestáns párt»-nak. Ezeknek helyét azonban pótol-
ják az unionista és a munkás-pártból azok a parlamenti 
tagok, a kik «kötelezett csatlakozók» neve alatt szándé-
koznak a szabadelvű «protestáns párt»-ot támogatni. így 
tehát ez a párt kezébe fogja keríteni az angol parlament-
ben a hatalmat. Folyó hó 8-án ez a párt tagjai számára 
lakomát rendezett a «Hotel Cecil»-ben. Birret közoktatás-
ügyi minisztertől, a vallásellenes iskolai mozgalom vezé-
rétől, levél érkezett a lakomára, melyben a többi közt 
ez is olvasható : «Senki sem kételkedhetik az iránt, hogy 
a legutóbbi választások azt mutatják, hogy a nép-
tanítóktól többé vallási bizonyítványt követelni nem lehet». 
Ez magyarán annyit jelent, hogy Angolországban — vége 
a vallásos iskola világának. Természetesen, eddig a dolog 
csak tervben van meg. Nagyon találó a «Catholic Times» 
az a megjegyzése, hogy hiszen a nép a legutóbbi válasz-
tásokkor, a melyekre a szabadelvűek mint alapra hivat-
koznak, sehol az iskolaügyben véleményét nem nyilvá-
nította. Liberális részről mindig a szabad kereskedést 
állították előtérbe és a választási szabadelvű győzelem 
mint a szabad kereskedés diadalma állíttatott a világ elé. 
Most? Most ellenben úgy állítják oda a dolgot, mintha 
a szabadelvű győzelem a «free charchmen»-ek, a szabad-

elvű protestánsok és katholikus-falók győzelme volna. 
Az angol államegyház ama diszidenseinek, a kik biblia-
olvasást magyarázat nélkül kívánnak, kívánsága ugyanis 
nem csupán a katholikus vallás iskolái ellen irányul ; 
ők nemcsak a katholikus nevelést, a zárdabeli életet is 
megsemmisíteni akarják Angolországban. Ha Birrel az ő 
tvjavaslatát a parlamenten keresztülhajtja, a szerzetesek 
el fognak tűnni az iskolákból. Ezzel még nem lesz az 
üldözésnek vége. Az «Evening Standard» nyíltan hirdeti 
már előre, hogy a «free charchmen»-ek csakhamar indít-
ványozni fogják valamennyi kolostornak az egyesült 
királyságok terén eltörlését. így fest a mai angol szabad-
elvű párt, mert a vallásszerető és tisztelő Gladstone-
pártból már csak szomorú maradványok vannak életben, 
kik a radikális szabadelvűekre és a szabadszellemü pro-
testánsokra semmi befolyással nem birnak. A ki azt 
képzelte eddig, hogy az angol katholikusok, úgy mint 
Gladstone idejében volt, az új szabadelvűekben jóbará-
tokra fognak találni, most álmaiból alaposan ki fog 
józanodni. 

* 

Páris. A francia katholikusok világhírű áldozatkész-
sége az állami dotáció teljes eleste következtében nagy 
próbának lesz kitéve. Mindent, de mindent, a mi az 
istentiszteletre, a vallásos iskolák és intézetek fenntar-
tására szükséges, saját emberségükből, tisztán saját zse-
bökből fog kelleni előállítani. Hogy fog ez a jövő fes-
teni, annak árnyéka már előre vetődik a párisi főegyház-
megye anyagi viszonyainak az új helyzet szerint való 
alakulásán. Richard bibornok hiveihez főp. levelet inté-
zett, a melyben adományokat kér szegény templomok 
számára. Ebből a főp. levélből a kérésen kívül egyéb is 
kicsillámlik. Kiviláglik az, hogy a vallásos élet Párisban 
állami dotáció nélkül is megállhat és fejlődhetik. Az érsek 
25.000,20.000, több 10.000, 6000, 5000, 3000 stb. franknyi 
évi adományokat kapott. Más katholikusok megígérték, 
hogy valamely lelkésznek egész vagy félévi dotációját 
vállalják. A nép 200 franktól lefelé 20 frankig fizet évi 
egyházi adót. Ha még csak néhány adomány érkezik az 
érsek kezébe, Páris valamennyi temploma és kápolnája 
biztosítva van fennmaradásában. A főp. körlevél még 
abban a tekintetben is nevezetes, hogy a kultusz-társulatok, 
e levélből következtetve, meg fognak alakulni. —y —la. 

Apologetika. Irta Erőss Lajos, theol. akad. tanár J r o ^ 
Debrecenben, 1905(356. 1.) Ha a protestáns egyházi lapo-
kat olvassuk, sajnosan kell tapasztalnunk, hogy sokszor 
többet foglalkoznak velünk katholikusokkal, mint a saját 
ügyeikkel. Hangjuk, kifakadásaik, szeretetlen viselke-
désük nem ritkán arra mutat, mintha még mindig a 
XVI. századbeli elődeik irodalmi ízlését tartanák mintá-
nak s vallásuk szépségét az ostromló negatívumokba 
helyeznék. 

Pedig az elfogultság nem dísze az embernek, a türel-
metlenség meg egyenesen az ember gyengeségét árulja 
el olyannal szemben, a ki nem bánt, hanem nyugodtan 
halad a maga útján. Valamely tan nem attól igaz és erős, 
hogy követői minő szemrehányásokkal és kellemetlen-
kedésekkel tudják illetni más embertársaikat, hanem ha 
az a tan magában igaz és erős. 
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Ilyen emberi gyarlóságokkal átszövődött viszonyok 
között valódi lelki örömmel olvastuk át Erőss Lajos 
debreceni ref. kollégium tanárának új könyvét, Apolo-
getikáját. Derék egy munka, a keresztény vallás alapjait 
védi a mai úgynevezett tudományos áramlatok ellen 
tudással és a meggyőződés melegségével. Erős különösen 
a némely természettudósok részéről a vallás alapjai ellen 
támasztott nehézségekkel szemben ; a darwinizmus, az 
emberi lélek tagadásának cáfolatában és a keresztény-
ség pozitiv kinyilatkoztatott volta kérdéseiben. S míg 
különben a protestantizmus embei'eit, a tanárokat is, 
sorba a racionalizmusnak hódolni látjuk, Erőss Lajos 
tanár nyilt szóval s a tudomány érveivel ez ellen foglal 
állást. 

Tudományos szempontból leggyengébb a vallás és a 
kijelentés elméleti fejtegetésében (269—290. 1.), ott még 
sok maradt rajta a régibb elavult protestáns fölfogásból. 

Van azonkívül egy jellemző vonása, melyet különö-
sen ki kell emelnünk s mely előnyösen megkülönböz-
teti a megszokott s fönnebb említett protestáns elfogult-
ságtól a katholikusokkal szemben s ez az, hogy müvé-
ben nemcsak hivatkozik katholikus tudósokra, hanem 
használja is könyveiket. S bárki áttanulmányozza Apolo-
getikáját, észreveheti, hogy az épen nem vált hátrányára. 

Ez a, hogy úgy mondjam, toleráns eljárási mód em-
lékeztet a közelmúltban a debreceni kollégiumban tett 
látogatásomra. Ott járván, ezt a régi s jelentékeny múltú 
iskolát megnézni el nem mulaszthattam. Ismervén azon-
ban lapjaikból hangulatukat, hogy katholikus papot nem 
szívesen látnak, kérdeztem a vezető civil ismerősömtől : 
vájjon meg lehet-e nézni? Próbáljuk meg — felelte szinte 
elfogódottan a kérdezett. Bemenvén, egyszerre két fekete, 
magyarruhás ifjúval is találkoztunk. Megszólítottam. 
Igen szívesen válaszoltak s theologusoknak mutatkoztak 
be. Körülvezettek mindenfelé. Megmutatták kápolnájukat, 
a hol valamikor Kossuth az 1849 április 14-iki detroni-
záló határozat dolgában tartotta a konferenciát ; meg a 
szép s nagy könyvtárukat, majd kivezettek s megmu-
tatták Csokonai szülőházát, szobrát. Igen kedves, jóra-
való fiúk voltak ; olyan volt a benyomásom, hogy szinte 
keménynek találtam Kölcsey egykori ítéletét erről a sze-
rinte rideg intézetről. Öreges, kopottas, az igaz; de a 
kalauzoló ifjak után ítélve nem is oly rideg, talán nem 
is oly egyoldalú. 

Midőn távoztunk, figyelmeztettem ismerősömet, hogy 
milyen előnyösen csalatkoztam ebben a kollégiumban. 
Mosolyogva s megelégedetten a siker fölött, ezt a jel-
jemző nyilatkozatot tette : Kérem, egy pár év előtt még 
nem így társalgott volna önnel a református theo-
logus ; de a mióta egy-két állását elhagyott szerzetes került 
be ide tanárnak, ekként változtak meg a viszonyok ; a 
református tanulók nem oly elfogultak többé a katholi-
kusokkal szemben. 

Akárhogy is van a dolog, de azt látom, hogy Erőss 
Lajos tanár sem tartozik a gyenge lelkű elfogultak közé; 
tanult feje sokban tud fölülemelkedni a régi alaptalan 
előítéleteken. S azt gondolom, se neki, se a tudomány-
nak, se a magyar társadalomnak nem válik ez kárára. 
Sőt óhajtandó volna, ha ma valamennyi pozitiv hitű ke-
resztény összefogna a nagy közérdek, az alaptalanul 
támadott kereszténység védelmére. Erőss, a ref. theol. 
tanár, szép példáját adta ennek. 

Az új katholikus Katekizmus. Már jó néhány 
éve annak, hogy az apostoli lelkületű erdélyi püspök 
vezetése alall és a magyar püspökkar egyértelmű támo-
gatása mellett az egész vonalon biztos léptekkel előre-
halad vallástanításunk ügye. Az egész országban egysé-
ges új tanítástervet nyertek a középiskolák, polgári és 
kereskedelmi iskolák, felsőbb leányiskolák, tanítóképző-
intézetek. Föllendült a vallástani iskolakönyvek iro-
dalma, a mely sokszor kicsinyléssel találkozik ugyan, 
de bizonyosan nem utolsó tényezője a vallásos nevelésnek. 

Ebben a céltudatos munkálkodásban minden más-
nál fontosabb vállalkozás a Katekizmus megjavítása. 
Évtizedek óta fölhangzott a panasz, hogy Katekizmusaink 
nem felelnek meg céljuknak. Idősebb uraink és olyanok, 
a kik az iskolában nem működtek, gyakran kételkedve 
fogadták ezt az állítást. Ők tudták, hogy Deharbe jeles 
műve mekkora haladást jelentett annak idején a koráb-
ban használt könyvekkel szemben. Soknak nehezére 
esett volna a hosszú éveken át megszokott kézikönyvtől 
megválni. Néha gyanúsnak is látszott a nagy buzgóság, 
a mellyel egyesek saját új könyveiket ajánlották a régi 
helyett és mellesleg minden vetélytársuknak hitelét le-
rontani igyekeztek. Azonban a szakkörökben mind-
inkább megerősödött a meggyőződés, hogy a tanítás 
művészete Deharbe óta ismét elismerést érdemlő hala-
dást tett, a mit a tankönyvekben nem szabad figyelmen 
kívül hagyni ; hogy továbbá iskolai viszonyaink is meg-
lehetősen változtak, a mióta Deharbe könyvét elfogadtuk ; 
végre, hogy a mult század ötvenes éveinek nyelvezete, a 
mely a hazai Katekizmus-fordításokban a késő utókorra 
átöröklődött, szintén nem egyezik már tökéletesen a 
mostanival. Nagy örömmel fogadták tehát mindenfelé a 
tényt, hogy a püspöki kar nevében és megbízásából 
Mailáth Gusztáv gróf püspök úr megindította a Katekiz-
mus javítását. 

Voltak, a kik úgy vélekedtek, hogy az átdolgozott 
Deharbe-Katekizmus néhány hónap múlva készen lesz ; 
mikor azonban a várt hónapok helyett már egy-két év, 
most már a harmadik is, elmúlt, a reménykedést aggo-
dalom váltotta föl. Nem túnt-e el ismét egy szép igyeke-
zet a bizottsági tárgyalások hasadékaiban, mint már 
annyiszor? Nem altatták-e el ismeretlen körülmények, 
mert oly keveset lehet róla hallani ? 

Minden érdeklődőnek megnyugtatására fog szolgálni, 
ha megtudja, hogy a nemes ügy megindítása óta rövid 
időre sem aludt el, hanem állandó gondozásban részesült. 
Nincs szüksége a reklám nyugtalan lármájára; a csen-
des munka jobban illett hozzá. Jelenleg, egyelőre kézirat 
gyanánt, nyomatva már sajtó alól kikerült az elemi nép-
iskolák harmadik és negyedik osztálya részére készült 
Kisebb Katekizmus és az elemi népiskolák ötödik és 
hatodik osztálya, valamint a közép- és polgári iskolák 
alsó osztályai számára készült Nagyobb Katekizmus. Az 
elemi népiskolák második osztályának való elemi kate-
kizmus is mint kézii'at a legközelebb megjelenik. A köny-
vek könyvkereskedői úton még nem kaphatók, de a 
következő szeptemberben remélhetőleg már a gyerme-
kek kezébe kerülhetnek, ha a főpásztorok is jónak fog-
ják látni. 

Minthogy a magas püspöki kar még végleg nem 
döntött, későbbi időre tartjuk fönn a munkálatok rész-
letes ismertetését és csak egy-két adatra szorítkozunk. 
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Az átdolgozás Deharbe alapján maradt, nemcsak 
föfelosztást illetőleg, hanem nagyjában a tárgyalás mene-
tében is. Egyszerűbb és áttekinthetőbb beosztást az újabb 
katekizmusok sem használnak ; de nem is lenne célszerű 
az eddigi rendszerrel tökéletesen szakítani és elegendő 
ok nélkül megszaporítani az átmenet nehézségeit. Az el-
térés az anyag kiválasztásában és egyszerűsítésében, a 
konkrétebb kifejezésmódban és természetesen az eddigi 
fordítások magyartalanságainak kikerülésében áll leg-
inkább. Az anyag fontosabb része a kérdésekben és fele-
letekben, a kevésbbé fontos rész a jegyzetekben van. 
A Nagyobb Katekizmusnak mindössze 395 kérdése van 
az Esztergomi Közép-Katekizmus 930 kérdésével szem-
ben, jegyzeteiben és egy igen rövid függelékben pedig 
magában foglalja azt a liturgikus anyagot, a melyet az 
elemi iskola ötödik osztályában föl kell venni. A Kisebb 
Katekizmusnak 365 kérdése van, a melyek a Nagyobb 
Katekizmussal szószerint egyeznek, szemben az Eszter-
gomi Kis Katekizmusnak 630 kérdésével és az Egri Kis 
Katekizmus 542 kérdésével. Az Elemi Katekizmus mái-
valamivel nagyobb eltérést mutat Deharbe legkisebb 
Katekizmusától, a mennyiben kérdései tökéletesen meg-
vannak, bár többször kibővítve, a Kisebb és a Nagyobb 
Katekizmusban, azonkívül magában foglalja a biblia 
elemi ismereteit is. 

A könyvek diszét és hasznavehetőségét nagyban 
emelik eredeti és művészi illusztrációik. Egy jeles mű-
vészünk, Udvary Géza, dolgozott ezeken hosszabb időn 
át, a kapott útmutatás szerint. Az Elemi Katekizmus 
képeinek nagyobb része régibb eredetű, a mennyiben 
Schnorr kitűnő rajzai után készültek. Eddig a Katekiz-
mus volt a kicsinyek legdisztelenebb és azért nem nagyon 
kedvelt könyve ; bizunk abban, hogy ezentúl az lesz 
legkedvesebb barátjuk. Azért sem fognak tőle félni, mert 
nem fogja őket többé megkínozni. 

Nem kell majd szégyenkeznünk az új magyar Kate-
kizmus miatt, sem más nemzeteket az övékért megiri-
gyelnünk. Egy hittanítással foglplkozó lelkes egyházi 
férfiú, a kinek kezéhez jutott a Kisebb Katekizmus, e 
sorok írójához intézett levelében igy nyilatkozott róla e 
napokban : «Figyelemmel végiglapozgattam és — nem 
tudom elhiszi-e kimondhatatlan élvezetet és örömöt 
találtam e munkában. Már igazán itt volna az ideje, 
hogy közkinccsé tegyiik e Katekizmust, melyhez fogha-
tót egy nemzet, egy nyelv sem tud fölmutatni». 

Reméljük, hogy az új Katekizmusok másoknak is 
nagy örömöt fognak szerezni és jelentékenyen meg fog-
ják könnyíteni a vallásos élet fölébresztését. 

^ Pokorny Emánuel. 

A «Sárospataki Református Lapok»-ból. Jó né-
melykor a szomszédba is átnézni, hogy mit csinálnak a 
mi atyafiaink, pl. ott a Sárospatak táján. Ily célból, a 
mint épen kezembe akadt, olvastam el a «Sárospataki 
Református Lapok» március 11-iki számát. Mindjárt a 
vezető cikkében : két lemaradt zsinati tárgyról értekezik. 
Ez valóban érdekes lehet, gondoltam ; mert a zsinat az 
egyházi életben fontos dolog, elsősorban a hitélet eme-
lésének, megszilárdításának és a hitéleti bajok orvoslásá-
nak az eszköze a hívekben és vezetőikben. Hiába, embe-
rek vagyunk, gondozásunkra, ébresztgetésünkre, kivált 

a mai világ hittel ellenkező áramlatai között, nagy szük-
ség van. 

Vájjon mi lehet tehát az a két lemaradt zsinati ügy, 
melyet a református lap tollára vesz ? Mi maradt el tár-
gyalásaik sorából ? Kíváncsiságom közepett átolvastam 
a cikket és uramfia, micsoda meglepetés? Mindenre gon-
doltam volna, zsinatról lévén szó, csak arra nem, a mit 
a cikkíró elémbe tálalt. Hiszen ez politika és nem a hit-
élet kéidése, a mit fejteget és a zsinattól követel ! 

A két ügy ugyanis nem egyéb, mint püspökeik és 
főgondnokaik főrendiségének teljességrevitele (hogy vala-
mennyien legyenek főrendiházi tagok) és a jezsuita-
rendnek az országból való kizáratása. Mondom, mikor 
a cikket olvasni kezdtem, akármire gondoltam volna a 
világon, csak épen arra a két tárgyra, különösen az utób-
bira nem. Mert zsinatról, tehát az egyházi belső élet 
exponenséről s nem valami népgyűlésről van szó. 

Gondoltam t. i., hogy talán arról feledkezett meg a 
zsinat, hogy miként kelljen híveiket megerősíteni a soraik-
ban folyton hódító baptisták és nazarénusok ellen ? vagy 
mit kellene tenni a kétgyermekrendszer nyavalyája ellen, 
vagy miként lehetne az intelligenciát jobban bevonni az 
imaházba, az istenitiszteletre ; vagy hogy mit kellene 
tenni a lelkészeik sorában terjedő s a kinyilatkoztatást, 
tehát a keresztyén hit alapjait is támadó racionalizmus 
ellen? Szóval minden mást gondoltam, csak ilyen kér-
désekre nem. 

Nagy volt tehát a meglepetésem, mert minálunk az 
ilyenféle összejöveteleknél szorosan egyházi dolgokról, a 
hitéletről szoktunk tárgyalni. De azonfelül meglepett még 
a hang, a stilus, a hogy a cikkező azokat előadja. Hiszen 
cz valósággal a XVI. századbeli Sztáray Mihály stilusa ; 
hát a mi atyafiaink ott, Sárospatak táján, még mindig 
azon az elavult s a XX. századba nem illő hangon beszél-
nek? Még mindig kisérteteket kergetnek, legalább itt 
ebben a lapjukban ? 

De még milyen kísérteteket? A cikkező szörnyen 
tel a jezsuitáktól (nem tudom, látott-e már eleven jezsui-
tát?) s példát vévén a szociáldemokraták minapi eljá-
rásából, a kik, mivel a lapok nem az ő tetszésök szerint 
írtak, egyszerűen beszüntették a munkát s a gondolat-
szabadság nagyobb tiszteletére, beverték a szerkesztősé-
gek ablakait : a cikkező is rémületében egyszerűen a 
jezsuitáknak az országból való kizáratását ajánlja a zsinat 
figyelmébe. 

Ha én neki vagyok s félelmemben igazán akarok 
célt érni, akkor, miután a jezsuiták nálunk oly kevesen 
vannak, hogy alig jöhetnek számba, nem állok meg fél-
úton, hanem mivel a velők ellenkező pápisták azok sokan, 
szinte tíz milliónyian vannak, én az ő helyében egy-
szerűen azt ajánlottam volna a református zsinat figyel-
mébe, hogy brevi manu, kívánja ennek a tömérdek sok 
pápistának a kizáratását az országból. Mit is lábatlan-
kodnak itt. Mert ha az ember akar már valamit, akkor 
akarjon valóban érdemlegeset, nagyot ! Minek is fél mun-
kát végezni. 

De hát ő kevesebbel is megelégszik s azt mondja, 
hogy a Bocskay esztendeje juttatja ezt, t. i. a jezsuiták 
kiűzését eszébe. íme tehát így is, úgy is s mindenképen 
ő csak a XVI. és XVII. században mozog, az akkori 
gyűlölködés az ő mostani vallása. Az idők nem változ-
tattak rajta semmit. Se nem tanult, se nem feledett, 
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pedig ugyancsak egy református ember, a nemrég el-
halt Szász Károly azt írta Trefort életrajzában, hogy ma 
már minden művelt ember türelmes. Sárospatak felé 
azonban, úgy látszik, nem hatott el szava. 

Már fönnebb kételkedve kérdeztem, vájjon látott-e 
az az úr eleven jezsuitát és pedig azért, mert olyakat ír 
róluk, mint ismeretes dolgokat, a minőket én, a ki sok-
szor beszéltem jezsuitával, még sohasem tapasztaltam, 
sohasem láttam. Ime mit mond ! «Hiszen ismerjük (ismer-
jük?) — így ír — a szomorú és rettenetes mozdulásait 
(a jezsuita-rendnek) itthon is (?), közel és távol fekvő 
országokban is (hol?). Látjuk (látjuk? hol?), hogy fékez-
hetetlen hatalmi szenvedélyével mindenütt ott van, a hol 
a lába alá csak egy emberre való talajt szerezhet és 
detektív természetével beférkőzik minden szűk nyíláson 
és megnő, szaporodik és hatalmasodik s ráül a kormá-
nyokra (ezt is látjuk?), kormányzókra, kormányzottakra 
s ott van ott is, a hol senki sem gondolja (hát csak 
mégis történnek csodák !), a hol hétszeres fallal véde-
keznek ellene (talán már Sárospatakon is van?) s csábít 
mosolylyal (ugyan ?), színes tudással, ígéretekkel (ugyan 
mit Ígérhet az a garasnélkül való jezsuita?), fenyegeté-
sekkel (ugyan?) s rátekergőzik a házad oszlopára, a 
szobád mestergerendájára, a padlásod szemfájára, a 
kapud félfájára (ugyan hol történik ez, magam is szeret-
ném ezt a jelenséget látni !) s besettenkedik a házadba 
(Sárospatakon ?), a családodba, a pápák tiarájába, a 
császárok, királyok s a császárnék és királynék koroná-
jába (besettenkedik?), mert csak egy célja van — ural-
kodni az egész világon mindenáron.» 

Ezért kell tehát kizárni innen az országból a jezsui-
tákat — a cikkíró szerint. 

Nem vagyok vele egy véleményen s nem is az ő 
tételét ajánlanám a református zsinat figyelmébe, mert 
úgy tudom, hogy a hallucinációkat nem a zsinaton 
szokás tárgyalni; én azt ajánlanám: jól tenné a nagy-
tiszteletű zsinat, ha ezt a cikkírót mihamarább az orvos-
hoz küldi, vagy pedig szanatóriumba, mert mint látni-
való, nagyon föl van izgatva, már gerendákon is rémeket 
lát, tehát igazán beteg. Valóságos don-quixottei bajai 
vannak, azért meg kellene menteni a szegény embert, 
ha még lehet. 

Azonban félre a tréfával, vegyük komolyan a dol-
got. A cikkíró a protestantizmus ellenségeit keresi, 
valami külső ellenfelekben. Ez épen a baj, saját bajuk 
nem ismerése ; mivel nem ott vannak ennek a vallásnak 
az ellenségei, a hol keresik, hanem mint épen magából a 
lapból, Harnack egyik fölolvasásának a közléséből is 
látom, bent náluk van az ellenség, a saját vallási álla-
potaikban. 

Harnack s hasonlók az ő szellemi vezéreik, a kinyi-
latkoztatást elvető, Jézust a saját képére alkotó, a keresz-
ténységet puszta emberi műnek valló Harnack. Torkig 
úsznak a racionalizmusban, csődbe jutott náluk a kinyi-
latkoztatott kereszténység, hitelét vesztette a Szentírás, 
darabokra tépték. Ez a bajuk, elvesztették az alapot, 
melyen megállhatnának, csupa negatívumokban mozog-
nak, pozitívum náluk csak egy : szidni a katholicizmust ; 
a mi foglalkozásnak ugyan foglalkozás lehet, de nem 
képezheti egy vallásnak a tartalmát. 

Olvassa el ugyanis bárki azt a cikket, Harnackét, 
a kereszténység lényegéről s mondja meg, mi tartalmat 

kapott tőle, mennyivel lett okosabb, keresztényibb ? A mi 
érdekes benne, az a katholicizmus kifigurázása, csizma-
diának a beszéde a harangöntésről. Ilyeneket mond : 
«Krisztus teljes követése csak a szerzeteseknek lehetsé-
ges, azt tanítja a katholikus egyház». Valamit hallott az 
evangéliumi tanácsokról, de a dolgot nem értette meg. 
Vag}' hogy a katholikus egyház «nem tud a földi élet 
elé célt tűzni, hanem mindent a túlvilágra utal». 

Ilyeneket lehet ugyan a világ elé dobni, de abból az 
a protestáns ember még sem tanulja meg, hogy mi legyen 
az ő protestáns hitének a tartalma : mit higyjen és mit 
tegyen? Pedig erre irányulnak a hivő lélek igényei s 
mások csúfolkodásával nem lehet azokat kielégíteni. 

Vajha a mi jó atyafiaink már egyszer erre is gon-
dolnának s kevesebb elfogultsággal jobban körülnéznének 
a saját portájuk körül, mert csak benső megerősödés, 
benső igazság ad életet a vallásnak s nem a jezsuita-
gvülölet. A megváltás huszadik századában rosszul veszi 
ki magát ez a keresztyéni gyűlölködés : tessék már egy-
szer észt állítani ésszel, érvet érvvel szemben. 

* 

X. Pius pápa és a magyar válság. Mult heti 
számunkban érdemlegesen hozzászóltunk azokhoz ahirek-
hez, melyek a Szentatyának a magyar politikába való be-
avatkozásáról meséltek. Két napra rá a magyar katho-
likusok egyik vezető férfia, Zichy Zándor gróf, a követ-
kező közleményt bocsátotta közre a lapokban : A Vati-
kánból nyert teljesen megbízható értesülésem alapján 
egész bizonyossággal állíthatom, hogy mindabból, a mi a 
Szentatyának a magyar ügyekbe bármely formában való 
hivatalos beavatkozásáról a lapokban Íratott, egy szó 
sem igaz. Budapest, 1906 március 18. Gróf Zichy Nándor. 

Budapest . A központi Oltáregyesiilet csütörtökön J[ m a . 
nyitotta meg évi kiállítását. Régi egyesület, még 1859-ből e v a r 
való, a mely régi időből alig is maradt ránk valami más, , , , 
a mire mint elődeink kath. társadalmi alkotására mutat- " ' 1 

hatnánk rá. Köreink, kath. egyesületeink mind újabbak; életből. 
a mult századbeli átalakulás, majd a politikai elnyomás 
idői nem kedveztek a katholicizmusnak, talán nem is 
tartotta akkor szükségesnek az ilyeneket. 

Ez az Oltáregyesület maradt emlékül s él és virág-
zik szakadatlanul, kettős céllal : egyrészt a hazai szegé-
nyebb templomoknak egyházi ruhával és más isten-
tiszteleti eszközökkel való ellátásáról gondoskodik, más-
részt s ez talán még nemesebb célja : tagjait az Oltári-
szentségben élő Jézus imádására buzdítja s ennek a 
tiszteletnek a terjesztésére kötelezi. 

Ma már nem áll egyedül, sok ilyen fiókegyesület, 
vagy önállósított Oltáregylet osztja meg vele a munkát 
az országban. A anya-kaptár szétbocsátotta rajait. Minden 
nagyobb vidéknek körülbelül megvan a saját Oltár-
egylete. Az ilyen decentralizációnak, különösen a máso-
dik cél tekintetében lehetnek nagy előnyei, de ügy veszem 
észre, hogy az első cél, a templomi eszközök előállítása 
tekintetében, lehetnek hátrányai is, t. i. az anyagi eszkö-
zök szétforgácsolása, a minek természetes következmé-
nye az egyes egyletek gyengesége. 

Az a két teremben és egy hosszabb folyosón kiállí-
tott tárgymennyiség mintha maga is mutatná, hogy az 
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anyaegylet maga is érzi az erőmegosztást. Nem mintha 
kevés tárgy, miseruha, kehely stb. lett volna kiállítva, 
de kevés az olyan régi s megerősödött egyletre nézve, 
különösen azért, mert még a görög szertartású katho-
likusok szegény templomainak ajándékozott tárgyakkal 
egy egész terem volt tele, a többi már csak ritkábban 
képviselte az ország egyéb kath. vidékeit. 

Az a benyomásom maradt, mintha ezeken a vidé-
keken csak azt pártolná, a mire a helyi oltáregyletek 
nem képesek. Több tárgyat láttam pl., melyek Nyitra-
és Trencsén-vidékének szólnak, pedig azoknak megvan 
Nyitrán a saját vidéki Oltáregyletük. 

Ez az erőmegosztás akkor valóban hátrányos lenne, 
ha az egyes vidékek nem igyekeznének kellőleg megerő-
södni; mert akkor a nagy cél, a szegény templomok 
fölruházása, tekintetében csakugyan jobb lenne egy erős, 
mint sok gyenge egylet. 

A decentralizáció hátrányai különben más téren, 
a többi egyleteknél is mutatkoznak. így míg Budapesten 
csak egy kath. kör volt, erős és népes volt, most azon-
ban, hogy minden kerület igyekszik a saját körében 
összegyűjteni a tagokat, gyengélkedik mind. 

Ha felvirágzik valamennyi, az eljárás helyes lesz ; 
de az átmeneti idő nehézségeit meg fogja érezni vala-
mennyi. Úgy lesz bizonyára a fogyasztási egyletekkel is ; 
erősebbek és tartósabbak volnának, ha egy-egy nagyobb 
központban egyesíttetnének az erők, mintha községen-
ként állíttatnak. Különben odajuthatunk, mint midőn egy 
plébánián a kellőnél több az ájtatossági egylet, az erők 
szétforgácsolása miatt nem mutatkozik a kellő lelki haszon 
egyiknél sem. 

Ezek a gondolatok támadtak bennem, hogy végig-
néztem azt a szép kiállítást s a vele összekötött szép 
ájtatossági gyakorlatot, a melyet Kohl Medárd püspök 
végzett. A nagybuzgóságú elnöknő, Pallavicini Edéné 
őrgrófné, meg lehet elégedve fáradozásának az eredmé-
nyével. 

De a szorgos megfigyelő egy más tanulságot is me-
ríthetett a kiállításból ; az Izabella kir. hercegnő gyö-
nyörű fekete kazuláján kezdve a többi valamennyi tárgy, 
a mi kézimunka, mind előkelő hölgyek készítménye. 
Lám azok a hölgyek is dolgoznak, dolgoznak állásuk-
nak megfelelő tárgyakon s eközben nem feledkeznek 
meg arról sem, a ki társadalmi felemeltetésöknek a 
szerzője, az Úr Jézus Krisztusról sem, annak az oltárai-
ról sem. 

Ez az érzés, a szívnek eme megnyilatkozása, jó jel, 
mert az csak a vallásos szívből fakadhat. A vallás iránt 
meghidegült szív ilyenekre nem gondol, a mint tényleg 
a képzőművészeteink sok aberratiója és a vallásos tárgyú 
festészetünk hiánya a férfiakban, a művészekben, a 
vallásosság megfogyatkozására mutat. A vallásos mű-
vészet nem készül egyszerűen megrendelésre, azt meg-
fizetni nem lehet, a lélek ihletettsége és vallási meg-
győződés kell ahhoz, hogy e téren nagyot, fölségeset 
termeljen. 

A minden irányban terjedő ú. n. természettudo-
mányi álláspont, vagyis a maga nevén : az anyagelvi 
világnézet csak hervaszt mindent, s midőn alkotni is 
látszik, akkor is csak rombol. 

Jól teszik azért a nők, ha a családi köreikben, ha 
a társaságokban folytonos szószólói a keresztény világ-

nézetnek. Ez az alkotás világnézete, ez az örökké igaz esz-
mék : a szép, igaz és jó örök képviselője ; ez emel föl 
az anyag fölé és az élet bajai között is ez nyugtat meg 
és elcsüggedni nem enged. 

K. B u d a p e s t . Az első szám azon részlete, mely a mult 
század negyvenes éveiben szerepelt nagy férfiakról azt mondja, 
hogy náluk nagyobbakat történelmünk egyik korszaka sem 
képes fölmutatni, úgy értendő, hogy : egyszerre, egy időben, 
vagyis hogy az 1800—48 közt lefolyt idő oly termékeny volt 
nálunk nagy férfiakban, mint egyik korszakunk sem, se azelőtt, 
se azután. Egyenkint véve voltak nekünk nagyobb államfér-
fiaink is, Szent István, Nagy Lajos, a Hunyadiak, de csak 
egyenkint és szórványosan, hosszú időközökben. A magyar tör-
ténelem volt tanára beszélt ott belőlem s a «Religio» keletke-
zése fontosságának a hátterét akartam azzal föltüntetni. 

I». g r . B u d a p e s t . Mint méltóztatik látni, tudományos 
folyóiratban nem szoktunk híreket közölni. 

Sz. B e r e g s z á s z . Köszönöm barátságát, hogy értesíteni 
szíveskedett. Lapom sokfelé mutatkozik be, mert egy meg-
induló lapnál ez így szokás ; a ki nem tartja meg, van annyi 
előzékenységgel a fáradozó szerkesztő iránt, hogy tekintettel a 
nyomtatandó példányok számára, nem tartja magánál, hanem 
visszaküldi, vagy egy pár sorral értesit ; különben előfizet. 

K. E r z s é b e t v á r o s . Legyen meg az igazgató úr akarata 
szerint. Történelmi lesz ? 

Cs. S z é k e s f e h é r v á r . Azt írja : nagyon kérem, hogy a 
«Religió»-ban az idegen írók müveiből is magyarul idézzenek 
a cikkezők. Sok ember kezébe kerülhet a lap, én pl. odaadom 
felsőbb osztályú tanulóim kezébe is, a kik bizony nem tudnak 
németül. A németül tudás egyre szűkebb körre szorul hazánk-
ban. — Szívesen teljesítjük majd kérését, már t. i. a cikkek szö-
vegében. Egyben azonban megjegyzem, hogy kulturális szem-
pontból az a szűkebb körre szorulása a német nyelvnek nem 
egészen örvendetes jelenség ; mert irodalmunk elsősorban 
onnan táplálkozik s mi erős hazafias érzésünk mellett sem nél-
külözhetjük az idegen nyelveket. 

F. T e m e s v á r . Meg nem állhatom már, hogy itt e helyen 
a nyilvánosság előtt is szívből ne üdvözöljem egyházam re-
ményteljes fiatalságát, a növendékpapokat. A márciusi szellővel 
mintha ők érezték volna meg először, hogy a «Religio» meg-
újhodásával magyar egyházunkra nézve esetleg jó és hasznos 
sajtóorgánum támadt. Innen is, onnan is, Esztergomból, Récs-
ből. Nyitráról, Szatmárról, Temesvárról stb. rokonérző leve-
leikkel keresnek föl, buzgólkodnak, sőt anyagilag is tesznek 
szinte erejükön fölül ; Esztergomból 46-an, Rudapestről a köz-
pontból 8-an stb. járatják. Hát, fiatal barátaim, fogadják ezért 
köszönetemet, lelkesedéssel készüljenek a tevékenység pályá-
jára, megérdemli azt egyházunk ; én viszonzásul Gyulai had-
nagy urával csak azt izenem önöknek : csak előre, édes fiaim ! 

TARTALOM: Az apokrif irodalom. II. Székely 
István dr.-tól. — Az alapokról szóló törvénytervezet. II. — 
Gondolatok a magyar kulturáról. Mihályfi Akos dr.-tól. — 
A nemi kioktatás. — A szociális kérdés. IV. — Egy indít-
vány a magyar kath. hitélet érdekében. Kiss Mihály dr.-tól. 
Egyházi világkrónika. —y—/a-tól. — Irodalom. Eröss : 
Apologetika. — Az új katholikus Katekizmus. Pokorny 
Emánueltől. — A Sárospataki Református Lapokból. — 
X. Pius és a magyar válság. — A magyar kath. hitélet-
ből. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IV. ker., Egyetem-utca 5. 

Jlntiochiai szent Ignác hitvallása. (i.) 

Valami sajátságos varázsa van az őskereszténység-
nek. Sohasem éreztem valami különös érdeklődést a VIII. 
század iránt, de az első három század mindig érdekelt. 

Nemcsak az öreg idők zománca csalogat; hisz 
akkor jobban lekötne II. Rhamses kora, vagy Assur 
története, mint a századik év Krisztus után. Több, sok-
kal több vonz. Az a csodálatos, bámulatos szellem, 
mely a Földközi-tenger partjain tavaszi frisseséggel és 
illattal leng végig: az ifjú, élettől duzzadó, szive vérét 
áldozó kereszténység, mely már elhagyta a Jordán völ-
gyét s megkezdte világhódító útját a Capitoliumon és 
Akropolison, a római legionáriusok, szir parasztok és 
görög kereskedők között. Ez az, ami vonz : az élő, hatal-
mas kereszténységnek gyermekkora általános megnyi-
latkozásaiban és konkrét részleteiben. Főleg pedig 
ezekben. Ha a névtelen nagy tömegből kiválik egy 
név, egy egyéniség, a ki megszólal, beszél, elárulja 
gondolatait, törekvéseit, belevilágít kortársai életébe, 
fölfogásába, apró és nagy küzdelmeibe s ha mi el-
hallgathatjuk ezt az ősrégi beszédet: akkor igazán 
betelik gyönyörűségeink mértéke. 

Antiochiai szent Ignác számunkra effajta érdekes, 
tanulságos, fontos egyéniség. Igaz, hogy szent Ágoston 
és Nazianzi szent Gergely is azok; de a modern tudo-
mányos irány a theologiai problémákat úgy fogalmazta 
meg, hogy nagyobb értékűek Papias töredékei, mint 
Nazianzi szent Gergely beszédei s több érdeklődésre 
számíthat szent Ignác hét levele, mint szent Ágoston 
De Civitate Dei (Isten városáról) cimű halhatatlan 
munkája. A kereszténység a IV.—V. században mint 
vallási szisztéma, mint társaság, hatalmas folyam. A ki 
az «ősi, romlatlan, meg nem toldott» kereszténységet 
keresi, nyomozza, arra nézve nem a szent Ágostonok 
a mértékadók, az a forrás közelébe akar jutni s az 
első erecskét kutatja. Mert hátha más vizekből dagadt 
folyammá az a szerény erecske, mely a názárethi pró-
féta lelkéből eredt ? Hátha épúgy táplálkozott buddhis-
musból, neoplatonizmusból s a Kelet régi misztikus 
tanaiból, mint Krisztus evangéliumából? Ha szent 
Ágoston hitvallása lényegében megegyezik római szent 
Kelemen, Policarpus vagy antiochiai szent Ignác credó-
jával, akkor elhisszük, hogy az V. század christianis-

musához sem Zoroastemek, sem Piátónak, vagy Bud-
dhának nincs köze, csupán Krisztusnak. 

Ezért nő ma szent Ignác olyan nagyra, ezért kor-
szerű, a mennyire a XX. században dogmatikusok, 
mártírok és hitvallók korszerűek lehetnek. 

Nekünk is, másoknak is fontos minden szava. 
Nekünk, kik a folytonosság elvét és tényét valljuk, 
érdekünkben áll a láncszemeket fölkutatnunk, melyek 
a XX. századot Krisztushoz kötik. Szent Ignác pedig 
tényleg az a láncszem, mely az evangéliummal fűzi 
egybe a mi hitünket, a modern, a XX. századbeli ke-
resztény ember hitét. Mások is érzik szavai súlyát. 
Szinte hajlandók elvitatni a hét levél authenticitását 
(igazciműségét), olyan kényelmetlen következtetéseket 
vonhatnak soraiból. 

Pedig édeskevés az, a mit írt. Még kevesebb, a 
mit róla, élete soráról tudunk. Szinte sine patre, sine 
matre, sine genealógia lép elénk ; csak egy percre, 
mint a felhők mögül búcsúzó nap, mely csak nyugtá-
ban ragyog elő. Püspök volt az első század végén 
Antiochiában, elfogták, Rómába hurcolták, hogy a vad-
állatok elé vessék. (Ignat. ad Bom. c. II. V.) Ott halt 
meg Flavius circusának porondján, mint a pogány és 
despotikus Róma áldozata s az egyház örök dicsősége. 
Halálát nem Róma klasszikusai, hanem a keresztény 
történetírok jegyezték föl. Nem érdekli az a hatalmas 
Bómát, hogy egy öreg szir «rajongó» meghal a cir-
cusban, de érdekli a görög és szir egyházakat, melyek 
a martyrium véres keresztútját járják még két század 
múlva is. A halálra szánt Ignác római űtja során néhány 
kisázsiai egyházhoz, a római keresztényekhez s Poly-
carpus barátjához leveleket írt, melyek közkinccsé, 
irodalmi s theologiai emlékekké váltak. 

Hogy ez a hét levél nem tartalmazza az antiochiai 
püspök egész hitvallását, eleve nyilvánvaló. Szinte 
ötletszerűen vet föl időnként egy-egy dogmatikus gon-
dolatot; rendszeresen nem fejteget egy hitigazsá-
got sem. Egyéniségét is csak részleteiben ismerhetjük 
meg. Mint a régi mozaikképek töredékeiből, úgy kell 
néhány elszórt adatból, egy-egy rövid vallomásból 
arcképét megszerkesztenünk. Nem is akart ő a hét 
levélben önéletrajzot nyújtani. A jó pásztor szólal meg 
bennük, ki halálrakészültében üzen még valamit sze-
rette testvéreinek. Szentiványi József dr 
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Az apokrif irodalom. (m.) 
Az apokrif történetköltésnek már a zsidóknál ked-

velt tárgya volt az első emberek, a pátriárkák, Mózes 
és a próféták élete. Kivált első szülőinkről egész 
mondakör keletkezett, melyeket a régi keresztények 
is átvettek, kibővítettek és átalakítottak. Sőt a keresz-
tények maguk is, kivált keleten, új mondákat költöt-
tek, melyekben minden furcsaságuk mellett is sok 
értékes erkölcsi tanulság rejlik. 

Az ó-szövetségi történet ezen mondaszerű földol-
gozásai közt első helyen áll : a Jubileumok könyve, 
Parva genesis, melynek teljes aethiop szövege csak 
1843-ban került napfényre. Előadja az ősszülők, pát-
riárkák és a kivonulás történetét ötvenéves jubileumi 
korszakok keretébe illesztve nomistikus szempontból 
és azon világos célzattal, hogy a mózesi szertartási 
törvénynek világ kezdetétől való gyakorlását kimu-
tassa. Az apostolok korában készült Palesztinában. 
Továbbá szintén az első emberek és pátriárkák életé-
hez fűzött legendákat (sőt némelyek röviden az egész 
ó-szövetségi történetet) tárgyalják, az úgynevezett 
Ádám-könyvek. Nevezetesebbek a következők: Ádám 
és Éva élete latinul, hírfám és Eva élete és tettei (melyet 
Tischendorf Mózes apokalgpsise címen adott ki) görö-
gül, továbbá az örmény Adám-könyv töredékei, a szyr 
Kincsesbarlang s az aethiop Ádám harcai az ördög 
ellen. Részletesen elbeszélik és kiszínezik a bűnbeesést, 
az ősszülők bűnbánatát, a szent barlangot, melyben 
laktak, a szethiták életszentségét s a kainiták bűneit. 
Némelyikben a főalak nem annyira Adám, mint 
Szeth, a kit az őskor legnagyobb prófétájává tesznek. 
Zsidó hagyományok, vagy talán egy régi zsidó Adám-
könyv alapján keresztény szerzők írták e műveket 
Kr. u. a III—VI. században s itt-ott eretnek, főleg 
gnosztikus és enkratita tanok kandikálnak ki be-
lőlük. 

Végtelen bájos könyvecske Aszeneth könyve, mely 
József és Aszeneth szerelmének képe alatt Krisztus és 
a lélek vagy Krisztus és az egyház viszonyát írja le. 
Valóságos Énekek Éneke keresztény kiadásban, de 
ennek érzéki jelenetei helyett sziizies tiszta színekkel 
és gyönyörű jelképekkel megfestve. A keresztény idő-
számítás IV—V. századában eredt. Félig történet, félig 
jövendölés akar lenni Mózes menny bevitele. Palesz-
tinai aszkéta farizeus műve a Jeruzsálem pusztulása 
előtti időből, valószínűleg Jézus korából. Élénk szí-
nekkel írja le a Hasmoneus-fejedelmek és Heródes 
gonoszságait s a hogy látszik a szadduceus papság 
bűneit, a vallásüldözéseket, a jelen világ végét és a 
messiási országot. A Makkabeusok IV. könyve tulaj-
donképen erkölcsi beszéd az ész uralmáról, a mit a 
zsidó történelemből vett példákkal is bizonyít. Ezen 
példák közt van Eleazar és a hét Makkabeus testvér 
vértanúságának szép és tanulságos története. (V. ö. 
Makk. II. 6—7. fej.) A könyv valószínűleg Kr. u. az 
I. században élő, inkább nomista, mint hellenista 

jámbor zsidó műve. A régiek Josephus Flavíusnak 
tulajdonították. 

Az ó-szövetségi apokrifek egy egész nagy cso-
portja végrendelet, testamentum nevet visel s részint 
történeti legendákat, részint erkölcsi oktatásokat, ré-
szint apokalyptikus részeket tartalmaz. Ábrahám tes-
tamentoma egyéb legendák közt elmondja, hogyan 
vonakodott Ábrahám meghalni ; hiába küld Isten érte 
angyalt, míg végre a halál angyala csellel viszi el lel-
két. Előbb azonban egy angyal végigvezeti a túlvilá-
gon. E könyv a kereszténység őskorában eredt, talán 
a II. században, zsidó szerzőtől, vag}' legalább részben 
zsidó mondákból ; de keresztény kéz dolgozta át. Fon-
tosabb A tizenkét pátriárka végrendelete, mely Jákob 
tizenkét fiának haláluk előtt gyermekeikhez intézett 
intelmeit adja elő, kapcsolatban a zsidó törzsek jövendő 
sorsára vonatkozó jövendölésekkel. Alapszövege zsidó 
eredetű és Kr. u. az I. század vége körül, de némelyek 
szerint még Krisztus előtt készült és szerzője alkal-
masint diaspora-zsidó volt. A II. században azonban a 
mű keresztény átdolgozáson ment keresztül, mely pl. 
Krisztusra és szent Pálra való világos célzásokat szúrt 
bele. Kedves és megható munka Jób testamentoma, a 
nagy szenvedő életének épületes és költői részletekkel, 
többi közt parallel versekkel is bővített földolgozása. 
Úgy látszik ezt is diaspora-zsidó írta, de talán régibb 
legendákból, a kereszténység első századaiban, sőt 
talán még az apostoli korban, vagy Krisztus előtt. 

Van egy apokrif zsoltárgyüjtemény is Salamon zsol-
tárai (számra tizennyolc) néven. A messiás utáni forró 
vágy, a politikai, de egyszersmind erkölcsi messiás-
ország izgatott várása, a külső törvényszerűségért (ju-
stifia externa) való buzgólkodás mellett az igazi belső 
erény szeretete sugárzik belőlük. Világos célzások van-
nak bennük a Hasmoneus-kor eseményeire és a Pom-
pejus-féle hódításra (Kr. e. 63.) s visszatükrözik azon 
állapotokat és hangulatokat, melyeket a függetlenség 
elvesztése és a világhódító vasfogú szörnyeteg betola-
kodása (Dán. 7, 7.) a zsidóknál előidézett. Salamon 
zsoltárai irodalmi értékre nézve megközelítik legalább 
az átlagos bibliai zsoltárokat ; kár, hogy szövegük na-
gyon meg van romolva. Szerzőjük jámbor farizeus 
volt,1 ki a Kr. e. I. században 60—40. év közt írta 
művét. 

Az ó-szövetségi hamis apokalypsisok közt első 
helyen áll az aethiop Hénok-könyve. A fennmaradt 
irodalomban ez a forrása annak a bizarr mesének, 
hogy az angyalok egy kasztja (vigiles, egregori) meg-
szerette az emberek leányait s velük az óriások faj-
zatát nemzette, minek büntetéséül daemonná lett és a 
földre száműzetett vagy a földbe záratott. E mese Móz. 
I. 6, 1. skk. félremagyarázásából eredt. Megjegyzendő, 
hogy az apokrif zsidó theologiában kétféle ördög van : 
a sátán vagy diabolus és a daemon. Előbbi természe-

1 Nem minden farizeus volt gonosz ; az a képmutató fa-
rizeusi typus, melyet az evangéliumok rajzolnak, csak a túlzó 
nomistikus pártot képezte. 
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ténél fogva rosszindulatú angyal, Istennek és ember-
nek ellensége, vagy pedig az Isten poroszlója, kinek 
helye van a mennyben (v. ö. Jób, 1, 6.); utóbbi pedig 
az asszonyok által bukott angyal. Más apokrifek azon-
ban a sátánt híveivel együtt lázadó és az alsóbb egekbe 
száműzött angyaloknak mondják. Leírja továbbá Hé-
nok-könyve ezen pátriárka útjait a mindenségen, a 
mennyen és poklon keresztül, továbbá a világtörténet 
áttekintését változatos jelképekben. Mai alakjában nem 
egységes munka, hanem számos régi könyv töredékei-
ből van észrevehetőleg összefércelve. Némely részei 
Kr. e. a II., mások Kr. e. az I. században eredtek. Szer-
zőjük jámbor palesztinai zsidó volt, nem farizeus, ha-
nem a farizeusok barátja. Van azonkívül a Hénok-
mondának egy másik, jelentékenyen különböző föl-
dolgozása, az ó-szláv nyelven fennmaradt Hénok-könyv, 
melynek jellemző tartalma Hénok útja a hét égen át 
s melyet Krisztus ideje körül egyptomi hellenista zsidó 
irt a régi mondák fölhasználásával. 

Az említett hét ég sok apokrif apokalypsisben és 
más régi zsidó és keresztény művekben gyakran sze-
repel s úgy látszik babyloni csillagászati eszmékből 
eredt. A régiek nem ismervén a nehézkedéserőt, azt 
képzelték, hogy a hét bolygó egy-egy átlátszó üres 
gömbhöz (sphaera) van erősítve, mely vele mozog és 
pályáján megtartja. Ezen gömbök mint a hagyma 
rétegei, concentrikusan illeszkednek egymásba a föld 
körül és felületük a mindenségnek egy-egy emeletét 
képezi, mindmegannyi eget. A bolygók egein túl van-
nak az állócsillagok ege, a víztartó ég, legfelül pedig a 
mozdulatlan firmamentum, az Isten lakóhelye. E véle-
mény lényegében a középkorig világszerte el volt fo-
gadva.1 Természetesen a mythologia és az apokrif theo-
logia ezen egeket be is népesítette angyalokkal és más 
csodálatos lényekkel. A szláv Hénok-könyv szerint az 
(alulról számítva) első égben van az eső és hó raktára 
a kezelő angyalokkal ; a másodikban a lázadó angya-
lok börtöne ; a harmadikban a paradicsom (v. ö. Kor. 
II. 12, 2. skk.), a szentek öröksége az élet fájával s az 
őrtálló angyalokkal, azonkívül a pokol a hóhérangya-
lokkal; a negyedik égben a nap, hold és csillagok, to-
vábbá hatszárnyú angyalok ezrei, fönixmadarak és 
chalkidri nevü szörnyállatok (Charles szerint szeráfok, 
de helyesebben sárkányok), melyek útjában kisérik és 
szolgálják a napot; az ötödik égben vannak az óriási 
egregorok, kik bukott testvéreiket gyászolják; a hato-
dik égben laknak a világot kormányzó s az emberek 
tetteit könyvbe író angyalok; a hetedik égben van az 
Isten trónja, kinek az angyalok karai udvarolnak.2 Azt 
hiszem, hogy az apokrifekkel közös forrásból táplál-
kozó gnosticismus aion-jai is tulaj donkép az egyes 
egek lakói voltak. 

Érdekes könyv Ábrahám apokalypsise is, mely 
leírja, hogyan ismerte föl Ábrahám káldeai hazájában 

1 Flammarion, L'Histoire du ciel, Paris, 1872. 177. 1. 
2 Bővebben 1. Charles, The book of the Secrets of Enoch, 

Oxford 1896. 4. skk. 1. 

a bálványozás hamisságát, hogyan gyújtotta föl a bál-
ványok templomát ; továbbá elbeszéli a szent pátriárka 
túlvilági útjait és történelmi látomásait. Ha nem előbb, 
akkor Kr. u. a II. században eredt keresztény szerző-
től, a ki azonban úgylátszik valamely régibb zsidó 
munkát dolgozott föl. Izaiás mennybemenetelének első 
része (a martyrium) a próféta vértanúságát beszéli el; 
második része pedig (a tulajdonképeni ascensio) a 
próféta útját a hét égen keresztül. Az előbbi részt 
zsidó, az utóbbit keresztény szerző írta Kr. u. 100. év 
körül. Messze fölülmúlja ezt irodalmi és theologiai 
értékre nézve a szyr Baruk-apokalypsis. A zsidö nép 
történetére, jövendő dicsőségére és a pogány népek 
bünhődésére vonatkozó kinyilatkoztatásokat ad elő 
oly magasröptű mélabús stilusban, mely néhol Izaiás 
legszebb részeivel vetekedik. Gyönyörű pl. a szőlő és 
az erdő allegóriája. (36 —37. fej.) Volt egy büszke erdő 
s vele szemben egy kis szőlőtő. A szőlőtő lábánál for-
rás fakadt, melynek megdagadó árja elmossa a hatal-
mas erdőt. Egy szál cédrus marad utolsónak, míg ez 
is kidől. Megszólal a szőlőtő és szemére hányja a céd-
rusnak bűneit. Lángba borul a cédrusfa és elég, míg a 
szőlőtő kivirágzik. A szőlőtő Izrael, az erdő a pogány 
világ, az utolsó cédrus az utolsó római császár, a ki-
virágzott szőlőtő a messiási ország. A részletek művé-
szileg vannak megfestve. Különben a munka zsidó 
eredetű és kevéssel Jeruzsálem pusztulása után ké-
szült. A szerző a földúlt város, haza és templom rom-
jain kesereg, miként Jeremiás siralmaiban a szent vá-
ros első pusztulása fölött. Van azonkívül egy görög 
Baruk-apokalypsis, melv a prófétának az öt (I) égen 
keresztül és az égitestek közt való utazását írja le. 
Keresztény kéz által megdolgozott zsidó munka Kr. 
u. a II. századból. Méltó párja a szyr Baruk-apokalyp-
sisnek Ezdrás IV. köngve. A reményeiben csalódott és 
leigázott népe sorsán kesergő Ezdrást Uriel angyal 
világosítja föl a választott nép nyomorúságának és a 
választottak csekély számának okairól; majd remek 
látomásokban szemléli Ezdrás népének jövendő di-
csőségét és ellenségeinek pusztulását. Természetesen 
Ezdrás képében a Rómától eltiport zsidóság van sze-
mélyesítve. Nagyon szép e könyvben a fiát gyászoló 
anya, a ki Sión jelképe és a saslátomás, mely az egész 
apokalypsis kulcsa. Az egyház e könyvnek számos he-
lyét fölhasználja a liturgiában; abból van véve többi 
közt a holtak officiumának zsoltárzáradéka: adj uram 
örök nyugodalmat nékik és az örök világosság fé-
nyeskedjék nekik. Különben Ezdrás IV. könyvét zsidó 
szerző írta Kr. u. az I. század végén, ha nem előbb ; 
de keresztény kéz simított rajta. 

Az apokrif apokalypsisok közé kell sorozni a 
Sibgllák könyveit is, Oracula Sibyllina. A pogány 
ó-kor véleménye szerint a Sibyllák a nemzetek sor-
sát jövendölő nymphák vagy jósnők voltak. Eredetileg 
úgy látszik csak egy Sibyllát hittek, de Varró már 
tizet ismer. Századokkal Krisztus előtt már Sibylla-
jóslatok voltak forgalomban Kis-Azsiában és Rómá-
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ban. A capitoliumi Jupiter templomában is volt egy 
gyűjtemény, melyet a monda szerint többszörös vissza-
utasítás és hat könyvnek elégetése után Tarquinius 
Superbus vásárolt a cumaei Sibyllától s melyből fon-
tos ügyekben tanácsot merítettek. E gyűjtemény azon-
ban Kr. e. 83. évben a Capitoliummal együtt elégett, 
mire a senatus Kis-Azsiából u jabb Sibylla-gyüjteményt 
kerített, mely később szintén elpusztult. 

Ezen pogány Sibyilla-könyvektől meg kell külön-
böztetni a fennmaradt Sibylla-jóslatokat, melyek egyp-
tomi zsidó és őskeresztény történelmi jövendölések s 
a pogány Sibyllák alapján vagy mintájára készültek. 
Az egvptomi zsidók kezdték a pogány jóslatokat a 
zsidó vallás terjesztése érdekében átdolgozni s lassan-
kint ujakat is gyártani Kr. e. a II. században. Ezen 
zsidó jóslatokat Kr. u. a II—III. században a kereszté-
nyek is átvették, átdolgozták, sőt utánozták. Az így 
eredt Sibylla-könyvek jövendölések alakjában titok-
szerű nyelven vázolják a világ történetét szerzőik ko-
ráig, azután pedig a messiás eljövetelét és országát, a 
pogány népek bünhődését s a világ végét, mindezt 
intelmekkel és fenyegetésekkel keverve. A fenmaradt 
Sibylla-jóslatok tizenkét könyvre oszlanak (I—VIII. és 
XI—XIV. könyv); de a könyvek és részek sorrendje 
véletlen és önkényes. A zsidó és keresztény eredetű 
részeket szétválasztani nem igen lehet. A két első 
könyv, melyben igen sok messiási jóslat található, 
zsidó eredetű munkának keresztény átdolgozása. Leg-
régibb a harmadik könyv, mely Kr. e. a II. században 
eredt Egyptomban, zsidó szerzőtől. A negyedik és ötö-
dik könyvet is, legalább azok nagy részét zsidó irta, 
előbbit Kr. u. 80. év körül, utóbbit a II. század vége 
felé. A hatodik, hetedik és nyolcadik könyv keresztény 
jellegű. A Kr. u. II. században készült nyolcadik könyv-
ben van a Krisztusra vonatkozó híres akrostichon : 'IrjaoOç 
Xpetcrrôç (sic) Öeoö ulèç aoraíjp (Jézus Krisztus Isten fia 
megváltó), melyet már Lactantius és szent Ágoston 
idéznek. A többi könyv egyptomi és római történetet 
foglal magában. 

Az újszövetségi apokrifeket a bibliai könyvek min-
tájára evangéliumokra, apostoltörténetekre, levelekre 
és apokalypsisekre osztják föl. Nagy részük az őske-
resztény irodalom legrégibb emlékeihez tartozik s ki-
vált dogmatörténeti szempontból szerfölött becses. 

A legrégibb és legfontosabb apokrif-evangéliumok 
elvesztek vagy csak töredékekben maradtak fönn. 
Ilyenek pl. a Zsidók evangéliuma, mely első század-
belinek látszik, sőt valószínűleg Máté arami nyelvű 
eredetijének eltorzítása; továbbá az Eggptomiak evan-
géliuma, az Ebionitdk (vagy a tizenkét apostol) evan-
géliuma, Péter evangeliuma, melyek már a II. század-
ban, sőt az Egypt, ev. már ennek közepe előtt meg-
voltak. Péter evangéliumának egy töredékét 1887-ben 
találták meg Egyptomban egy akhmimi sírban. Szin-
tén 1887-ben kerültek napfényre a behnesai Jézus-
mondások, Logia Jesu, melyek talán a II. századból 
valók; 1885-ben pedig találták Rajner főherceg gyűj-

teményében a III. századbeli fajumi papyrustöredéket, 
melyről azonban kétséges, vájjon evangeliumszöveg-e. 

Kedvelt tárgya volt az apokrif irodalomnak Jézus 
és Mária gyermeksége. Legrégibb gyermekségevange-
lium Jakab protoevangeliuma görögül, mely már a 
II. században, sőt talán már annak első tizedeiben» 
tehát az apostolok tanítványainak életében megvolt. 
Elbeszéli Mária születését, növekedését, eljegyzését, 
Jézus születését s a bethlehemi gyermekgyilkosságot. 
Anachronismusaitól és naivságától eltekintve, végtelen 
kedves és ártatlan könyv. Az a mély tisztelet és gyön-
géd szeretet, mely belőle szűz Mária iránt kisugárzik, 
a Mária-kultusz ősrégiségének hatalmas dogmatörténeti 
bizonyítéka. Itt van legrégibb nyoma azon legendának, 
hogy a kis Mária a templomi szüzek közt növekedett. 
Erősen hangsúlyozza Mária szüzeségét. Józsefet öreg 
özvegyembernek mondja, kinek előbbi házasságából 
fiai voltak. A Protoevangelium alapján később más 
hasonló tárgyú evangéliumok is keletkeztek és pedig 
úgy látszik nyugaton, névszerint : az Ál-Máté evange-
liuma Mária eredetéről és az Üdvözítő gyermekségéről, 
továbbá Mária születésének evangeliuma. Másik, ere-
detileg II. századbeli gnostikus evangelium, a Tamás-
féle, melyből csak a megtisztított gyermekségevangé-
lium maradt fönn görög és latin átdolgozásban és egy 
sokkal későbbi bővített arab kiadásban. Leírja a szent 
család futását és hároméves egyptomi tartózkodását, 
a kis Jézus furcsa, néha épen nevetséges csodáit (pl. 
mikor játszó pajtásait kecskékké változtatja, vagy mi-
kor az öszvérré varázsolt legénynek visszaadja emberi 
alakját), sőt későbbi pajkosságait. Van azonban benne 
sok kedves és ártatlan mese is.1 Jóval ú jabb Józsefnek 
az ácsnak története, mely a IV—V. században eredt. 

Van két apokrif szenvedésevangelium is, egyik a 
Pilátuscselekedetek (Acta vagy Gesta PilatiJ, másik 
Krisztus pokolraszállása (Descensus Christi ad inferos], 
melyeket később Nikodemus-evangelium név alatt 
összefoglaltak. Az előbbi Jézus ügyének birói tárgya-
lását adja elő, a második pedig a Jézus halálakor föl-
támadt Leuciusnak és Carinusnak elbeszélését Jézus 
pokolraszállásáról. Mindkettő talán még második szá-
zadi munka. Az apokrif-evangeliumokhoz sorozható 
még Mária elszunnyadásának vagy mennybemenetelé-
nek könyve (Dormitio seu Transitus Mariáé), melyet 
a cimirat szent János apostolnak, illetőleg Meli tónak 
tulajdonít. Több eltérő szövegben és fordításban ma-
radt fönn. Habár mai alakjaiban IV—V. századi, de 
régibb, legalább is III. századi eredetiből van átdol-
gozva. Körülményesen leírja Mária halálát, a távollevő 
apostolok csodálatos összegyűjtését (felhők szárnyain 
jutottak Jeruzsálembe), a szűz Anya temetését és 

'Ugy emlékszem, hogy Longfellow és Tóth Béla meséi Jézus 
gyermekségéről részben e könyvből vannak véve, vagy ennek 
mintájára költve. A g'yermekségevangeliumok tartalmát lásd 
bővebben e sorok Írójának Jézus és Mária ifjúsága című mű-
vecskéjében, a «Hittudományi Folyóirat» 1897. és különlenyo-
matban. 
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mennybevitelét. A legenda egyik alakja (Dormitio) 
szerint Jézns csak Mária lelkét vitte mennybe, a má-
sik legenda (Transitus) szerint Jézus leszállt Mária 
sírjához, föltámasztotta és testestül-lelkestül mennybe 
vitte. A Transitus arab fordítása (és az Euthymius— 
Damascenus-féle legenda) szerint Tamás a temetésnél 
nem volt jelen, megérkezvén látni kívánta Máriát, föl-
nyitották kedvéért a koporsót, de üresen találták. 
A Dormitio vagy Transitus ügy látszik legrégibb, de 
mindenesetre legrészletesebb elbeszélése Mária menny-
bevitelének. 

Az apokrif apostoltörténetekből csaknem egész 
terjedelmükben fennmaradtak : Péter, Pál, János, And-
rás és Tamás cselekedetei facta], melyek mind a II. 
században készültek s többé-kevésbbé eretnek művek 
voltak, ámbár lehet, hogy sok hiteles hagyományt is 
föntartottak ; későbbi időkben pedig az orthodoxok 
némelyiket a hibáktól megtisztogatták. Tartalmuk az 
illető apostolok prédikálása a különféle népeknél, cso-
dálatos tetteik és vértanúhaláluk. Hasonló ezekhez a 
Péter prédikálása (Kerygma) cimű s a 11. század ele-
jéről való munka, melynek néhány kis töredéke ma-
radt fönn. E könyvek az apostolok életére vonatkozó 
legendáknak fő és legrégibb forrásai. 

A biblián kívül az őskereszténységnek legrégibb 
és legbecsesebb emléke is apokrif irat: A tizenkét 
apostol tanítása (Didache], mely nagyon valószínűleg 
még az I. század utolsó tizedeiben, tehát némely apos-
tolok életében eredt. Fejtegeti a keresztény erkölcs-
tant a keresztelendők oktatása alakjában, továbbá a 
szertartásokat, különösen a keresztséget, bojtot, oltári-
szentséget; szabályozza a hitközségek belső életét s 
egymással való közlekedését. Valóságos őskeresztény 
rituálé és kánonjog, melynek alapján a következő 
századokban több más, szintén az apostolok, sőt 
Krisztus nevével és tekintélyével támogatott szabály-
gyűjtemény készült. (Szyr Didascalia apostolorum, 
Apostolische Kirchenordnung, Constitutiones aposto-
lorum és Testamentum 1). N. J. Christi. Az utóbbinak 
eleje eschatologiai jövendölés.) 

Fönnmaradt azonkívül néhány apokrif levél : Jé-
zusnak levélváltása Abgar edessai királlyal, Pilatus 
hivatalos jelentései Jézusról, továbbá szent Pálnak a 
Korinthusiakhoz és a Laodiceaiakhoz írt levelei, szent 
Pál és Seneca levelezése stb. Persze mindez későbbi 
koholmány. 

Az újszövetségi apokrif apokalypsisek közül leg-
nevezetesebb volt Péter apokalypsise, mely a II. szá-
zad első feléből származik, sok őskeresztény egyház-
ban keleten és nyugaton a kánonba soroztatott s mely-
nek jelentékeny részét a Péter-evangeliummal együtt 
1887-ben egy akhmimi sirban találták meg. Leírja 
benne az apostol, hogy mit látott a mennyben és po-
kolban s valóságos dantei színekkel festi le az elkár-
hozottak kínjait /falán ennek mintájára készült jóval ké-
sőbb, a IV. század végén, a hozzá hasonló Pál-apokalyp-
sis, mely teljes szövegében több nyelven fönnmaradt. 

De ezek csak a főbb apokrifek. Az ősegyházban 
csaknem minden apostol neve alatt jelentek meg 
evangéliumok, cselekedetek és apokalypsisek, melyek 
legnagyobb része elveszett. A koholt cím akkor nem 
ment hamisításszámba, hanem egyszerűen irodalmi 
divat volt és nem azt jelentette, hogy az illető köny-
vet csakugyan apostol írta, hanem hogy róla szól, vagy 
tanítását tartalmazza. Egyébiránt az újszövetségi apok-
rifek egy része, talán nagy része eretnek mű volt, 
metyet az orthodoxok pusztítottak el, a történelemnek 
ugyan kárára, de világos bizonyságául annak, mily 
gonddal őrködött az egyház a szentkönyvek hamisí-

Székely István dr. tatlansága és az igaz hit felett. 

Jíz alapokról szóló törvénytervezet. (iu.> 

A törvénytervezet indokolása, melyre most részle-
teiben rátérünk, egész kis monográfia. Szinte kész 
munka azok számára, a kik a miniszter kezelése alatt 
álló kath. alapjaink körül 1869 óta fölmerült képviselő-
házi eszmecserék és elállamosítási törekvések iránt 
tájékozódni akarnak. 

Két részből áll ; az egyik történeti, a mennyiben 
vázlatos áttekintést nyújt a képviselőháznak e tárgy-
ban eddig végzett munkájáról, illetőleg nem annyira 
végzett munkájáról, mint inkább a végezni akarás 
rossz és jó szándékairól; a másik magának az előt-
tünk fekvő törvénytervezet megalkotójának a jogi fej-
tegetése, illetőleg hasonló jogi eszmezavarban szenvedő 
megindokolása a saját tervezetének. 

Előbb az első, azután a második részén megyünk 
végig, tanulmányozva az embereket, a korokat és a 
hangulatokat, a melynek 1869 óta a Mahomed levegő-
ben lógó koporsójává avatták kath. alapjaink jogtör-
ténetileg oly tisztán és világosan álló kérdését. 

Előbbi cikkemben láttuk, hogy az 1848. évi III. 
t.-c. útján miként kerültek világi vonatkozású egyházi 
ügyeink a főkegyúr megbízott közegének, a helytartó-
tanácsnak a kezéből, a népképviseletévé átalakult 
alkotmányban, az alkotmányos király felelős minisz-
terének a kezébe. Hamarosan történt az, mint minden 
márciusi alkotásunk. Előkészítés, pápával való tár-
gyalás, szóval az egyházi tényezők minden megkér-
dezése nélkül. 

Az egyházi jogosítvány, a kath. állam korában 
szerzett jog, egyszerűen világi joggá, a nemzetből szár-
maztatott királyi jogok egyikévé tétetett, amúgy con-
scientia implicita. Úgy egyszerűen átsurranva a dolgon, 
észrevétlenül. De hát ki is mert volna akkor egyhá-
zunk érdekében fölszólalni és a mint a XX. t.-cikknél 
tényleg jobbjaink föl is szólaltak, ki hallgatta volna 
meg őket? Már félszázadon át a legnépszerűtlenebb 
intézmény itt nálunk a kath. egyház volt ; maga is 
mindent elhanyagolt, a szemei előtt közeledő átalaku-
lásokra nem készült, úgy látszik erkölcseivel sem 
imponált ; ilyképen világi híveinek a zömére sem 
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számíthatott. Tehetett a 48-ki törvényhozás egyházunk-
kal akármit, még csoda, s talán ez is csak a sietésnek 
tudandó be, hogy javait nem szekularizálta. 

Szóval főkegyúri jogunk, ez a kath. intézmény — 
természete ellenére — odakerült, a hová a királyokat 
magukat is juttatta abszolút hatalmuk : a kis királyok, 
a miniszterek felelőssége alá. 

Került pedig a III. t.-cikkbe oly zavarosan, hogy 
magából a törvénycikkből, ha nyomában ellenkező 
gyakorlat nem fejlődött volna ki, mai napig se tud-
nók,hogy aza jog a miniszter felelőssége mellett hogyan 
gyakorlandó ? 

A törvény szerint tulajdonképen nem a kultusz-
miniszter, hanem a király személye körül működő 
miniszter volna illetékes pl. a püspökök és egyházi 
méltóságok kinevezésénél. 

De már akkor nyomban, h a j ó i emlékszem július-
ban, az új gyakorlat szerint kinevezett egri kanono-
kok kinevezését Eötvös József báró kultuszminiszter 
írta alá. 

Vagy ki érti azt, a mi ugyanabban a törvénycikk-
ben mondatik, hogy a püspökök, apátok kinevezése 
egyenesen ő Felségét illeti ? Mi jogi jelentése van ennek 
az «egyenesen» szónak? A főkegyúri jog kivételes s a 
király felségi jogaival össze nem zavarandó termé-
szetét akarja-e ez jelenteni, mint a hogy a dolog ter-
mészete kívánja? S ha azt jelenti, miért működik 
közre a miniszter annál a jognál csakúgy, mint a király 
alkotmányos többi jogai gyakorlásánál? 

Nem tiszta a dolog s Fraknóinak a főkegyúri jog-
ról írt műve a megmondhatója, hogy mióta Zsigmond 
király az addig (úgy 1400-ig) kánoni szabványok sze-
rint betöltött egyházi méltóságok kinevezését magához 
ragadta, sohasem állott nálunk tisztán ez a kérdés. 
Volna az csak a protestánsoké, bezzeg olyan tisztán 
körülírva állna az ma a törvénytárunkban, mint az 
1790 : XXVI.. t.-c. A nemzetet bölcsőjétől kisérő, a nem-
zetet fölnevelő kath. egyház ellenben, az semmit sem 
érdemel, semmi világos jogi helyzetet. 

De akár így, akár úgy legyen megfogalmazva az 
a törvénycikk s akár ez, akár az legyen a jelentése, mi 
világi vonatkozású egyházi ügyeinkkel s így nagy kath. 
alapjainkkal is tényleg ott vagyunk a miniszter kezé-
ben, a miniszter pedig a parlamentében. A főkegyúrra 
pedig azt gondolom e tekintetben is — legalább a 
gyakorlatban — alkalmazzák az angol jogi elvet, hogy 
uralkodik, de nem kormányoz; vagyis, hogy ő a fő-
kegyúrnak csak a cimét viseli, aláír. Legalább Andrássy 
Gyula gróf, a volt miniszter, a minap azt írta, hogy 
a püspöknevezés olyan felségi jog, mint a főispán 
nevezés. 

Az alkotmány helyreállítása után — kezdi a tör-
téneti részt az indokolás — a képviselőháznak az 
1869. évi költségvetésének során, a november 12-iki 
ülésen, nyilt először alkalma alapjaink jogi viszo-
nyaira vonatkozó kérdéssel, és pedig az egyetemi 
alappal foglalkozni. Eötvös kultuszminiszter az egye-

tem szükségleteinek a fedezésére 50 ezer forinlot kért. 
Erre Tisza Kálmán indítványozta: adassék meg, de 
miután ő az egyetemet az 1848, évi XIX. t.-cikk foly-
tán, mely azt egyenesen a közoktatási miniszter ható-
sága alá rendeli, lisztán állami intézetnek tartja, el-
várja, hogy a kultuszminiszter ezen egyetem összes 
vagyonáról, jövedelméről, kiadásáról mielőbb pontos 
kimutatást fog a Ház elé terjeszteni. 

íme a Pázmány által a kath. hit terjesztésére ala-
pított, II. Ferdinándtól e célra megerősített; Mária 
Teréziától, az absolut módon uralkodó királynétól, de 
különben a főkegyúri jog cimén Budára áthelyezett, 
a jezsuiták által birt több apátság s prépostság 
s egyes katholikus magánosok alapítványaival gaz-
dagított s katholikusnak vallott, majd fia, a II. József 
által absolut hatalommal, de ismét csak a kath. fő-
kegyúri jog cimén Pestre áthelyezett mai egyetemünk, 
dekatholizálva, jellegében, birtokában alkotmányosan 
elállamositva — Tisza Kálmán szerint. 

Az 1848. évi XIX. t.-cikk, suttyomban, úgy mint a 
III. t.-cikk keletkezésénél említettem, a kultuszminisz-
ter hatósága alá rendelte az egyetemet, többet nem 
mondott. Tisza Kálmán már többet, mindent lát abban 
a törvénycikkben, látja a nagy katholikus jogfosztást, 
mint befejezett tényt, és lelkiismerete furdalása nél-
kül kijelenti, hogy a budapesti egyetemet szőröstűi-
bőröstűi állami intézetnek tartja. Midőn vagy két év-
tizeddel később ugyanabban a képviselőházban, Tisza 
Kálmán jelenlétéhen, Thaly Kálmán azt mondta egy 
alkalommal, hogy vasvillát fogna arra, a ki a protes-
táns egyház alapítványaihoz nyúlni merne, Tisza Kál-
mán ezt is természetesnek találta. Azt is, ezt is: a 
kath. jogfosztást és a protestáns jogvédelmet is. Tisza 
Kálmán 1869-iki fölszólalásakor azonban nem talál-
kozott ott a képviselőházban katholikus, a ki vasvil-
lát emlegetett volna. 

íme az egyetemnél is hová juttatott bennünket a 
főkegyúri jog; gyönyörűen eszközölte a védencénél, 
hogy a mi a mienk, az legyen mindenkié, de a mi a 
másé, ahhoz nekünk semmi közünk se legyen. 

Hát a patvarban, mi nálunk ezt is jogi helyzetnek 
hívják? 

Pedig az a pálos-templom az egyetem főépülete 
kapcsolatában ; továbbá az az egyetemi telek s azok 
a többi telkek — eltekintve a tőkevagyontól, vagy 
három millió forinttól — melyeken az egyetem szá-
mára újabban építkeztek, Isten és ember előtt mutat-
ják, hogy az egyetem nem mindenkié, hanem a katho-
likusoké volt. Vájjon végeztek-e protestáns atyánk-
fiaival is csak egyetlen egyszer ilyen manipulációt? 

Másnap, Tisza Kálmán után, Deák Ferenc három-
szor is fölszólalt s ráduplázott Tisza Kálmánra. A jelen 
miniszteri indokolás úgy látszik alapvető jelentőséget 
tulajdonít beszédének, mert elég részletesen közli. 
Alapvető is, mert Tisza Kálmán fölszólalását, fölfogását, 
Deák tekintélye tette népszerűvé a katholikusok között, 
úgy hogy az aztán szinte magától értetődőnek tartatott. 
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Deák, e tekintetben a jozefinizmus neveltje, így 
kommentálta Tisza beszédjét: «Ez történt a jelen 
esetben is azoknál, a kik azt mondják, hogy Pázmány, 
Szelepcsényi s több érsek katholikus alapitványait az 
állam el akarja foglalni. Ezt itt senki nem akarja, nem is 
mondotta senki, csak az volt említve, hogy az egyetem 
állami tanintézet. (És most egy nagyszerű, majdnem 
azt mondanám, Deákhoz nem méltó jogi és történeti 
megkülönböztetés — csavarásnak is nevezhetnők — 
következik !) Nem a Pázmány és Szelepcsényi által 
határozottan katholikus jelleggel és célokra alapított 
egyetemről, nem az említett érsekek által e célra adott 
vagyonról van szó, hanem (miről?) a jelenleg Pesten 
fönnálló magyar királyi egyetemről, mint állami tan-
intézetről. (És hol van akkor a Pázmány egyeteme?) 
Mária Terézia mint Magyarország királynéja alapította 
(talán csak áthelyezte?) ezen egyetemet s az említett 
érsekek által tett alapítványokat fölhasználta arra. 
(Ime mire jó az ész, ha valamit igazolni akar!) 

S mi ezen egyetemnek neve? — kérdi tovább. -— 
Nem országos egyetem, mint Paczolay képviselőtársam 
is megjegyzé, hanem magyar királyi egyetem. (S erre 
átugorva Mária Terézia korából az 1869-iki idők gon-
dolkozására, így okoskodik): «Magán-vagy hilfelekezeti 
tanintézeteket — szorosan véve — királyi intézeteknek 
nem hívhatnak (Mária Terézia idejében, a kath. állam 
és az uralkodó egyház korában sem?), mert a király 
fejedelme az egész országnak (de elfelejtette hozzá-
tenni, hogy: főkegyura csak a kath. egyháznak!) s a 
mit alapít, mint feje az államnak (Mária Terézia 
azonban főkegyúri jogánál fogva intézkedett!), arról 
nem lehet állítani, hogy kizárólag az egyik vagy má-
sik külön felekezet részére alapította, kivált ha az 
alapítólevélben a cél és szándék nem is említtetik 
(hanem igenis lehet állítani, tesszük hozzá, ha az 
intézkedés Mária Terézia alapító-levelében és korában 
máskép nem is érthető).» 

Vagyis — Deák szerint — Mária Terézia alapí-
totta a mai egyetemet, erre Pázmány, Szelepcsényi stb. 
alapítványait fölhasználta ; tette ezt, mint Magyarország 
királynéja, s mint ilyen azt kizárólag egyik vagy másik 
felekezet részére nem is alapíthatta s így tovább, tehát . . . 
a mai budapesti egyetem — Deák szerint — állami, 
felekezetnélküli egyetem, alapjai állami vagyon. 

Már az előbbi cikkemben, a magyar egyházi bir-
tokról szent István korában értekezve, megmutattam, 
milyen történeti anachronismusokban szenvedett Deák 
a kath. egyházi vagyonra vonatkozólag; itt is ugyanaz 
a hibája mutatkozik, midőn az alapítás tekintetében 
is téved, meg a 48-iki év utáni kor változott alkotmá-
nyos gondolkozását is átviszi Mária Terézia homlok-
egyenest ellenkező észjárású korába, s ezen a hibás 
alapon okoskodik. 

Mintha azonban úgy mellesleg mégis csak kételye 
lett volna az egyetemi alap jogi természetére vonat-
kozólag, hozzátette folytatólag: «Szükségesnek látom 
határozat által a közoktatásügyi minisztert oda uta-

sítani, teljesítve azon megbízást, a melyet az említett 
1848. évi XIX. t.-cikk különösen a tanrendszerre nézve 
foglal magában ; terjessze elő részletesen a magyar 
királyi egyetem állapotát, fejtse ki vagyoni állását s 
érintkezzék e célból a katholikus egyházzal; hozza 
tisztába, mik azon javak, jövedelmek és alapítványok, 
a melyek az egyetem jelen vagyonából, mint tisztán 
római katholikus célokra tett alapítványok, a római 
katholikus egyházat illetik; mik azok, a melyek annak 
mint állami intézetnek tulajdona gyanánt tekintendők 
s mik a netán kérdésesek? Mindezekről kimerítő je-
lentését az országgyűlésnek adja be, mely aztán a mi-
niszter előterjesztését vagy helyeslendi, vagy — a 
mennyiben szükséges leend — a netalán előforduló 
jogkérdéseknek, ha egyébként nem lehet, törvényes 
úton leendő elhatározásáról is fog rendelkezni.» 

Ekkora eszmezavar! Előbb azt mondta, hogy Mária 
Terézia az érseki alapítványok fölhasználásával alapí-
totta a mai egyetemet, alapította, mint feje az állam-
nak, tehát nem kizárólag egy felekezet számára. 

És mégis a miniszter érintkezzék a katholikus 
egyházzal, tisztázza az egyetemi vagyon kérdését, kü-
lönítse el a római katholikus célokra tett alapítványo-
kat stb. stb. Mindezt pedig egy és ugyanannál az álla-
minak elnevezett egyetemnél! Látjuk ebből, hogy ha 
már Deák Ferenc is így tárgyalta ezt a kérdést: álla-
minak is, meg nem is, a nem Deák Ferencek hogyan 
lássanak benne tisztán? 

Nem lehet az tehát igaz dolog, a hol ilyen görbe 
logikára van szükség. 

A képviselőház mindazonáltal az egyetemre, mint 
állami intézetre, megszavazta az 50 ezer forintot s el-
fogadta Deák indítványát, hogy az egyetem vagyoni 
állapotjára nézve a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
jelentést fog tenni. 

Ez volt az első állami, illetőleg képviselőházi intéz-
kedés vagyonunk körül. 

Országos vallásügyi állapotaink. 1670 től 1686_.g 

Gyökeresen megváltoztatta Magyarország vallás-
ügyi viszonyait az 1670-ben fölfedezett, szerencsétlen, 
Wesselényi-féle összeesküvés. 

Azt a rettenetes elkeseredést, amely a magyar 
nemzetet 1664 után a vasvári békekötés miatt el-
fogta, értjük. De azt a végzetes politikai ballépést, 
hogy Magyarország függetlenségének kivívására a tö-
rökkel akartak szövetkezni s annak magyar várakat 
átadni, nem menthetjük. Az idők akkor a korlátlan 
önkényuralomnak kedveztek mindenütt s ez önkény-
uralom pártolói, a bécsi kormányférfiak, a magyarok 
politikai ballépését fölhasználták azon tételük igazo-
lására, hogy Magyarország eljátszotta összes alkotmá-
nyos jogait s ezentúl csupán királyi rendeletekkel, 
tetszés szerint, igazgatandó. 

Ez önkényuralom megerősítésére Spork tábor-
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nok vezetése alatt erős, idegen sereget küldtek be 
Magyarországra 1670 tavaszán, birtokukba vették az 
összes várakat és nagyobb városokat. 

Azon tétel, hogy Magyarország összes alkotmá-
nyos jogait eljátszotta, vonatkozott az 1606. és 1647. 
években átkötött vallási törvényekre is 1 s ennélfogva 
a királyi és bányavárosokban, a földesurak pedig 
jószágaikon tetszésük szerint újra rendezhették a 
vallási ügyeket s a protestánsokat eddig birt jogaik-
tól, templomaiktól megfoszthatták. E tétel igazolá-
sára Bársony Gyrörgy, szepesi prépost, külön könyvet 
is írt. 

Az 1670-ben fölfedezett összeesküvés fejei túl-
nyomó részben katholikusok voltak. Az 1671-ben 
lefejezett összeesküvők közül pl. csak kettő volt pro-
testáns, azok közül is az egyiket, Drábik Miklós led-
nicei morva-református lelkészt, nem vallásáért Ítélték 
el, hanem azon sületlen jóslásaiért, amelyeket a Habs-
burg-ház végenyészetéről irogatott. 

Másrészt azonban az is tagadhatatlan, hogy az 
összeesküvők nagy sokasága protestánsokból állott. 
Ezeket tehát a bécsi kormányférfiak bizalmatlan sze-
mekkel tekintették. Viszont a protestánsok is vallási 
jogaik eltörlése miatt a kormány férfiai, katonái, hiva-
talnokai iránt szivükben nagy elkeseredést tápláltak 
s gyűlöletüket az intéző kormány férfiairól átvitték 
azoknak hittársaira, a katholikusokra is. így történt, 
hogy az 1672-ben a bujdosók részéről megindított 
háború egyúttal vallási háborúvá is vált. A kurucok-
nak nevezett bujdosók és társaik a tiszáninneni része-
ken a katholikusokat mint királypártiakat hevesen 
üldözték, papjaik közül kilencet megöltek, számosat 
kiraboltak és állomásaikról elűztek. Maguk a protes-
táns papok közül is többen leszállottak tanítószékeik-
ről s kardot fogva a protestánsok soraiban küzdöttek. 
A királypártiakra nézve győzelmes györkei csata után 
az idegen csapatok viszont a protestáns papokra va-
dásztak, részben azért is, hogy a bujdosók fogságában 
levő katholikus papokat kiválthassák. Az északnyu-
gaton lakó protestánsok elkeseredését mutat ja a nyitra-
megvei turolukai eset. Ezen helység földesura, Bár-
sony János itélőmester, 1672-ben az új elmélet értel-
mében el akarta foglalni a templomot, de a fölzen-
dült lakosok őt megölték, testvérét, Bársony György 
szepesi prépostot és váradi püspököt megverték s a 
többi velük jött személyeket visszakergették. 

A györkei győzelem után a bécsi kormányférfiak a 
magyar alkotmányt teljesen felfüggesztették, kormány-
zóul idegen embert rendeltek.2 Aztán pedig külön bíró-
ságot állítottak föl Pozsonyban, hogy az összeesküvés-
ben részes protestáns papokat megvizsgálják. E rend-

1 A Bocskay és I. Rákóczy György alatt a protestánsok 
által kivívott s vallásszabadságukat biztosító bécsi és linzi 
béke becikkelyezéseire is. Szerk. 

2 Lipót király Ampringen Gáspárt, a német lovagrend 
nagymesterét, nevezte ki kormányzóul s melléje négy magyar 
és ugyanannyi német tanácsost rendelt. Szerk. 

kívüli bíróság először 1673 szeptember 25-én ült 
össze és harminckét protestáns lelkészt idézett maga 
elé. Ezeket Majláth Miklós királyi ügyész azzal vádolta, 
hogy a király ellen szőtt összeesküvésben részesek, 
hogy a bujdosókat segítették, a katholikusokat rágal-
mazták és azok vallási jelvényeit meggyalázták. A bí-
róság hűtlenségben és felségsértésben marasztalta el 
őket, de mindannyian kegyelmet nyertek oly föltétel 
alatt, hogy vagy kiköltöznek]az országból, vagy pedig 
itt papi hivatalt nem viselve magánosan élnek. Erre 
magukat írásban kötelezték is. 

1674 végén a királyi ügyész kezeihez Vittnyédy 
István hires protestáns ügyvédőnek egy pár levele 
került. Ezekből ő azt olvasta ki, hogy az összes pro-
testáns papok és tanítók résztvettek az 1670-iki össze-
esküvésben. 1674 március 5-ére tehát a bíróság újra 
mintegy háromszáz protestáns papot és tanítót idézett 
maga elé. Ezeket is elitélték, de a kevésbbé súlyos 
vétkesek mind kegyelmet nyertek oly föltétel alatt, 
hogy többé papságot nem vállalnak. Kétszázharminc-
heten az erre vonatkozó kötelezvényt aláírták. A na-
gyon vétkeseknek találtakat, számszerint 41-et, először 
halálra Ítélték, de azután a halálbüntetést várfogságra 
változtatták. Egy darabig különböző várakban tartot-
ták őket fogságban, de aztán eladták őket a nápolyi 
királynak gályarabokul. Tettleg 30-an jutottak gálya-
rabságra (11 ág. ev., 19 réf.), de rövid idő múlva 1676. 
januárban, Ruyter Mihály hollandiai tengerésznagy 
kiváltotta őket. A még netalán várfogságban marad-
iaknak 1676 március 20-án I. Lipót kegyelmet adott. 
A kötelezvények aláírói vagy külföldön vagy hazánk-
nak török hódoltság alatt levő részein nemsokára újra 
hivatalhoz jutottak. 

A kettős ítélet és a mindent elnyomó katonai 
hatalom hatása alatt a király és a földes urak könnyen 
vették vissza a volt katholikus templomokat tartozé-
kaikkal együtt. Kassa, Bártfa, Lőcse, Sopron, valamint 
a bányavárosoknak sok ideig protestáns kezekben 
volt templomai most visszakerültek s velük együtt a 
hivek ezrei. 

De csakhamar rémes visszatorlás következett. 
1678-ban Thököly Imre állott a bujdosók élére és 
oly szerencsével harcolt, hogy először az ország észak-
keleti részét, ma jd 1682-ben az ország nyugati részét 
is elfoglalta s 1684-ig kezében tartotta. 

1678-tól 1684-ig a katholikus egyház hallatlan 
sokat szenvedett. Már 1681-ben a katholikusok na-
gyobb és borzalmasabb sérelmekkel állottak elő, mint 
a protestánsok. Nemcsak a visszafoglalt templomokat 
vették újra kezükhöz a protestánsok, hanem valósá-
gos irtóháborút indítottak a katholikus papok ellen. 
Megölték többek közt Dobisz István esztergomi kano-
nokot, Ivonaczki Tamás bodafalvi, Bohus György mo-
sód, Csernely Tamás puchai, Hunkai György ratkai 
(Gömör m.), Csepellényi György füzéri plébánost és 
még 16 esztergomegyházmegyei papot. Megraboltak és 
megvertek 47 plébánost és szerzetest, száműzetésbe 
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volt kénytelen menni 23 plébános. A 41 rabságra itélt 
protestáns papért és tanítóért tehát 22 katholikus pap 
szenvedett halált, hetven kínzást, fogságot és megra-
bolta tást. 

A pápai követ1 és a külföldi viszonyok arra kész-
tették a bécsi kormányférfiakat, hogy Magyarországon 
a fölkelést mielőbb megszüntessék. Ezért rászánták 
magukat, hogy fölhasználják a békés eszközöket is. 
A békés eszközökhöz tartozott a protestánsok vallás-
gyakorlatának engedélyezése is. E végből a király 
1681-ben Sopronba országgyűlést hirdetett. Itt Eszler-
házy Pál nádorrá választatván, az ország alkotmánya 
helyreállíttatott. Megkezdték egyúttal, hogy a vallás-
ügyi viszonyokat országgyűlésileg rendezzék. I)e egy-
részről a protestánsok hallatlan nagy követelésekkel 
állottak elő, másrészről a többségben lévő katholiku-
sok szenvedett sérelmeiktől ingerel tetve, követelésük 
teljesítésére nem voltak hajlandók. A király tett ugyan 
némi engedményeket a protestánsoknak, de azok elé-
gedetlenek maradtak s az engedmények törvényerőre 
való emelése miatt tiltakoztak s tettleg az 1681-iki 
soproni országgyűlés törvényei csak 1687-ben léptek 
életbe, mert addig a protestánsok jobban biztak Thö-
köly fegyvereiben, mint Magyarország törvényeiben. 

Erdélyben e 16 év új vallásügyi állapotokat nem 
teremtett. A protestánsok 1672-ben tőlük telhetőleg 
segítették a bujdosókat, de azután visszavonultak.2 

A török hódoltságban sem változtak az állapotok. 
Azonban a váci püspöknek sikerült joghatóságát a 
törökökkel is elismertetnie és így 1675-ben egyház-
megyéje papjait és licentiatusait Garamszentbenedekre 
hivta össze s ott velük zsinatol tartott. 

Az 1670—86. években dúló vallási viszályoknak 
sok szomorú és századokra szóló következménye is lön. 

Megszakítá vagy legalább is nagyon bizalmat-
lanná tette a társadalmi összeköttetést a katholikusok 
és protestánsok között. A katholikus világi főurak 
addig szívesen barátkoztak a protestáns urakkal, de 
most birtokaik megrablása és a katholikusokon el-
követett kegyetlenkedések őket is elidegenítették az 
összes protestánsoktól és kivánataikat ép oly mereven 
utasították el, mint az egyháziak, protestáns jobbá-
gyaikat épen csak tűrték, protestáns tisztviselőket, 
iparosokat nem alkalmaztak. 

Már maga az, hogy a bujdosók éveken át por-
tyázó háborút folytattak, elvadította a köznépet, de 
még inkább rajongóvá tette az, hogy papjai és urai 
belevonták őt a vallási küzdelmekbe. Ettől kezdve 

1 Buonvisi legátus áldásos és békéltető működéséről 
részletesen szól Fraknói a XI. Ince pápáról irt müvében. 

Szerk. 
2 Ennek oka Thököly Imre viselkedésében, nagyravágyá-

sában rejlett, a ki előbb Apa Ily Mihály és Teleky Mihály vál-
lain emelkedett föl, aztán pedig kijátszotta őket s afféle katonai 
csínnyel lett a fölkelők vezérévé. L. Angyal Dávid : Kés-
márki Thököly Imre. I. 145, 216. II. 69. 1. A hajdúk is, kálvi-
nista létükre, 1672 óta állhatatosan I. Lipótot szolgálták. 
Angyal i. müve I. 155. 1. Szerk. 

szó sem lehetett arról, hogy egész községek a tem-
plommal együtt vallásukat is változtassák, mert a nép 
rettentő gyűlölettel fogadott minden katholikus embert. 
Szobieszky lengyel katonáit, pedig' azok a kereszté-
nyeknek a segítségére siettek a török ellen, ép oly 
kegyetlenül bántalmazták, mintha azok a magyar nép 
halálos ellenségei lettek volna. 

A legnagyobb károkat szenvedte a katholikus 
egyház, iskoláinak, nevelőintézeteinek megsemmisítése 
által. Mikor a Wesselényi összeesküvés keletkezeti, az 
esztergomi, nyitrai és egri egyházmegyék már szer-
vezve voltak. Voltak papnevelőik, a jelesebb vidéki 
városokban gimnáziumaik, iskoláik, jeles tanítóik s 
mindezek fönntartására szép birtokaik, vagy alapít-
ványaik. Mindezek az 1678—84. években megsem-
misültek, vagy pótolhalatlan károkat szenvedtek. 
A jezsuitákat Kassa, Eperjes, Lőcse, Munkács, Besz-
tercebánya, Selmecbánya városokból kiűzték, sőt még 
Gyöngyösről is kikergették őket, pedig ott a török 
máskor megtűrte őket. Az iskolák és a szerzetesek 
javait lefoglalták, a kamarai és megyei hivatalokból 
a katholikusokat elmozdították, sőt még a katholikus 
főurak és főpapok jószágaiba is protestáns gazda-
tiszteket állítottak. A katholikus iskoláknak romlása 
annál nagyobb szerencsétlenség volt, mert a következő 
évtizedben ezrével kellett volna küldeni a törököktől 
visszahódított területre tanult férfiakat és papokat, de 
olyanok nem voltak. 

Az önkényuralom azon tette, hogy a protestáns 
papokat százával fogta pörbe, de még inkább azon 
szerencsétlen lépése, hogy a várfogságra ítélteket 
gályaraboknak eladta, fölkeltette a külföldi protestán-
soknak figyelmét is s mivel a franciákkal folytatott 
nagy háborúban a császár protestáns országokkal is 
szövetkezett, ez alkalmat adott külföldi államok köve-
teinek fölszólalásra. Ez által a magyarországi protes-
tánsok mindinkább nagyobb bátorságra kaptak, mert 
a külföldi protestáns államokban bizakodtak. 

Szomorú emléke végre az 1670—86-iki vallási 
viszálynak a hírhedt magyar átok-minta. Ezt Lányi 
György, volt korponai ágostai evangelikus gimnáziumi 
igazgató írta. Lányit 1674-ben a külön bíróság szintén 
elitélte, de midőn Nápoly felé vitték, ő útközben meg-
szabadult. Lipcsébe menekült és ott a katholikusok 
iránt lángoló gyűlölettel és elfogultsággal írta meg 
1676-ban «Narratio historica captivitatis Babylonicae» 
című művét. Ebben a 15., 16-ik lapon egy költött, 
állítólag Magyarországon a protestánsok visszavétele-
kor használt hitvallást közöl. E szerint a visszatérő-
nek meg kellett volna átkoznia az ő eretnek szüleit, 
tanítóit, sőt önönmagát is és meg kellett volna fogadnia, 
hogy a katholikus papot istentisztelettel fogja illetni 
és a boldogságos Szüzet jobban fogja tisztelni, mint 
Krisztus Urunkat. De természetesen e hitvallás merő 
rágalom, mert Magyarországon sem használtak mást 
a visszatérők fölvételénél, mint a trienti zsinat hitval-
lását, már pedig ebben a Lányitól fölsorolt badarsá-
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gokról szó sincs. Elég baj volt az a roppant elfogult-
ság, a mely kész volt hitelt adni Lányi rágalmainak 
s valónak tartani azt, hogy a magyar katholikus pap-
ság ezt az úgynevezett átok-mintát használta volna. 
A magyar katholikus papság mind egyenkint, mind 
összesen tiltakozott az átok ellen (legutoljára 1822-ben 
a nemzeti zsinaton); de mégis mindig voltak, több 
mint másfél századon át, a kik a katholikus egyház 
iránt való gyűlöletet e magyar átok-minta emlegetésé-
vel táplálták. Karácsonyi János dr. 

A halottégetés kérdése. (i.) 
Lázas korunk ellenemond a quieta non movere-

elvnek. Kérdést kérdésre halmoz s azt is kérdésre 
veti, a hol a közfelfogás szerint igazán már nincs is 
kérdezni való. így került újabban kérdésbe halott-
jaink megszokott eltakarítási módja is, a kegyeleti 
ténykedés, a melyben pedig az ész és szív, a termé-
szet és a vallás már régen megnyugodott. Vannak 
azonban — miért, miért n e m ? — a kiknek nem a 
temetés, hanem a tetemek megégetése, elhamvasztása 
kellene; azért válik szükségessé nálunk is a kegyelet 
által megszentelt eme kérdésnek közelebbi megvilá-
gítása. 

Keressük föl elsőben a pogányok emlékeit. Az 
irott emlékek közül, hogy csak egyet hozzak föl pél-
dául, Sophokles halhatatlan tragédiájának, az Anti-
gonénak tragikuma a temetés körül forog. Kreon, 
Theba királya, büntetésből megtiltotta eltemetni Poly-
nikes királyfinak a holttestét. Azonban huga, Anti-
gone,'1 a természet és az istenek törvényére hivatkozva, 
elhatározza magában, hogy a kiszabott halálbüntetés 
dacára is, mely a király parancsának megszegőjére 
vár, eltemeti. 

A két nővér, Antigone és Ismene között, e miatt 
hosszabb párbeszéd folyik.1 

ANTIGONE. 

Nem tagadá meg hajthatatlan szívű Kreon 
Egyik fivérünktől a tisztes temetést ? 
Eteoklest (mint a törvény és megszentelt szokás 
Kívánja) eltemetteté, hogy tisztelet 
Fogadja oda lenn az árnyvilágban ő t ; 
De Polynikest, a boldogtalant 
Sem eltemettetni, megsiratni sem szabad, 
Temetlenül, siratlanul heverjen ott 
A puszta földön . . . 
Akarsz-e részes lenni tervemben ? Beszélj. 

ISMENE. 

Mi vakmerő tervről beszélsz ? Mi szándokod ? 

ANTIGONE. 
A holtat enkezemmel eltemetni ma. 

ISMENE. 

Megtennéd azt, mi az egész népnek tilos ? 

1 Sophokles-Csiky : Antigone 24. 1. 

ANTIGONE. 

Testvérünkért — ha te nem is — én megteszem, 
Ne mondjon engem hitszegőnek senki sem ! 

S Oedipus hőslelkű leánya megteszi, a mit elhatá-
rozott; megszegi a király tilalmát, hogy lelkiismerete 
szavának engedelmeskedjék. A két kötelesség össze-
ütközése folytán tragikus hőssé válik, örök példája a 
szilárd jellemnek. Bátran odamondja Kreonnak: 

Nem Zeus volt az, ki a parancsot hirdeté, 
S Diké istennő, ki az árnyak közt honol, 
Az emberszív számára ily törvényt nem ad. 
Parancsodat nem tarthatám oly nagyra, én 
Halandó, hogy miatta megtagadjam a 
Nagy istenek örök, nem irt törvényeit. 
Isten törvénye nem ma, tegnap óta áll, 
Öröktől él s korát nem tudja senki sem ; 
Megtörni ezt a törvényt ember kedveért, 
S az égiektől érdemelni büntetést — 
Nem volt erőm 
Nem fáj a sir nekem ; de fájna az nagyon, 
Ha sírjától megfosztva, temetetlenül 
Látnám porladni testvéremnek csontjait, 
Kit szült saját anyám. Ez fáj, nem a halál! 

A hős lelkű görög leány, meghalva tettéért, a tisztes 
temetés apotheosisát mondta el örök időkre. A termé-
szetes érzésre és az ész szavára hivatkozott ebben, nem 
csoda, ha így gondolkoztak a többi pogányok is, a 
kiknél a tisztes temetés szabály számba ment s a 
tetem megégetése csak itt-ott képezett kivételt, mint 
még a mai természeti népeknél is. 

Az irott emlékeknél azonban talán még eleveneb-
ben beszélnek erről a fölfogásról a leletek, a fölásott 
őssírok embermaradványaikkal, melyekből a mai 
palaeontologia annyi tanulságot merít. Hogy e tekin-
tetben itthon maradjunk, a honfoglaló magyar idejét 
megelőző ős- és népvándorlási korból, kelták, rómaiak, 
avarok stb. idejéből, sok sírt ásott föl újabban a kutató 
tudomány hazánk mostani földjén, sok emlékét, tanu-
ját a pogány elődök tisztes temetéseinek s csak itt-ott 
urnájának. Az orosházai őskori sírmező, az egerszegi 
római temető, a závodi népvándorláskori sírmező, az 
ártándi Árpádházi sírlelet, a szent-gróthi ásatás stb. a 
pogány elődök tiszteletéről tanúskodnak halottjaik 
iránt.1 Az utolsónál például olvassuk : az átkutatott 
51 sír között csak két esetben fordult elő urna-temet-
kezés, 49 ellenben csontvázas sír volt.2 Igen sokban a 
magyarföldi sírok között ott találják a lónak a marad-
ványait is, mint pogány őseinkről is tudjuk, hogy lóval 
temetkező nép voltak. 

Tévedés tehát azt hinni, mintha a halottégetés a 
régi pogány népeknél valami általánosan el lett volna 
terjedve.3 Épen nem. Voltak népek, a melyek elásták 

1 Hampel : Archaeologiai Értesítő. 1886., 1890. és 1890. év-
folyamaiban leírva olvashatók a fölemlített leletek. 

2 Hampel : Arch. Értesítő 1896. évf. 127. 1. 
3 Csernoch : A halottégetésről. 1887. 7. 1. — Ruland : Ge-

schichte der kirchlichen Leichenfeier. 1901. 217. 1. 
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halottjaikat, mások bebalzsamozták, ismét mások ten-
geri sóval iparkodtak a tetemeket megóvni az enyé-
szettől. De legáltalánosabb volt mégis a tetemeknek 
földbe való temetése, mindenkor vallási szertartások 
kíséretében, a minek nyomai a halott fekvési módjá-
ból, a melléje tett tárgyakból stb. következtetve a föl-
ásott ősi sírokban ma is találhatók. 

Plinius szerint a rómaiaknál akkor kezdett álta-
lánosabban terjedni a tetemégetés, midőn a provin-
ciákban eltemetett halottjaikat a barbárok kiásták és 
megrabolták. S példaként említi, hogy még Sylla is 
csak azért akart elégettetni, mert félt, hogy holta után 
őt is kiássák.1 

Különben pedig ameddig csak emlékeink vissza-
nyúlnak a múltba, azt találjuk, hogy a temetés a népek 
vallási fölfogásával a legszorosabb összefüggésben 
állott. Egyszerűen annak kifolyása volt. Még a görö-
göknél és a rómaiaknál is, kivált a fejedelmeiknek 
istenek közé való iktatásakor később itt-ott sűrűbben 
divatba jött tetemégetés, a hol a föntebb említett pro-
vinciális szempont nem szerepelt, szintén egyenesen 
vallási fölfogásuknak, nevezetesen anyagelvi bölcsele-
tüknek a kifolyása volt, a mint erről Ovidius (Tristium 
I. Elégia IV.) és Quintilianus tanúskodnak. Bölcse-
lőik — kivált Heraklitos — szerint az emberi lelket 
oly félig anyagi lénynek tekintették, mely annyira 
össze van nőve a testtel, hog}' abból, mint az arany 
az ércből, csak tűz segítségével válhatik ki. A lelket 
tehát szerintök előbb oly anyaggá kellett változtatni, 
mint a minő a levegő, előbb ekkép kellett átszelle-
mülnie s csak úgy szállhatott föl aztán az égi regiókba. 
A «consecratio cum rogo» kifejezésnek ez volt a jelent-
ménye. 

Midőn pedig a kereszténység fölléptével, már a 
mikor ez t. i. hatalmukban állott, a pogányok ezeknek 
a tetemeire is kiterjesztették a halottégetést, ez az el-
járásuk már nem vallási motívumból eredt, hanem 
a gyűlölet és bosszú műve volt. 

Mikor ugyanis azt látták, hogy a keresztények 
vallásuk isteni alapítójának a példájára, a ki maga is 
három napig a sírban nyugodott, de meg, mint alább 
meghalljuk, a vallási elveik folyományakép is, nagy 
gonddal takarítják el hitsorsosaik holttetemeit, sírjai-
kat gondozzák, azokhoz eljárnak, hogy erőt és bátor-
ságot merítsenek vértanúik példáiból : a hóhér pallosa 
alatt kiszenvedettek, vagy az állatok által szétmarcan-
goltak testeit elégették, a hamut pedig szétszórták, 
hogy a keresztények se a végtisztességet nekik meg ne 
adhassák, sem pedig — mint tévesen gondolták — föl-
támadásukban ne reménykedhessenek. «Es ezt azért 
tették — mondja Eusebius történetíró2 — mintha ők 
az Istennél nagyobbak, erősebbek lehetnének és a föl-
támadást tőlük elrabolhatnák, hogy — mint mond-
ják — a kivégzetteknek még a föltámadás reménye se 
maradjon meg . . . Lássuk — mondogatják a pogá-

1 Híst naturalis VII. 54. * Hist. Eccl. V. 1. 

nyok — vájjon föl fognak-e támadni s vájjon velük 
lesz-e Istenük s képes lesz-e kezeinkből kiszabadí-
tani ?» 

Ig}r volt ez a régi pogányvilágban. 
Valamint pedig, mint az eddigiekből láttuk, a 

pogány természetes ész és érzület is a kegyeletnek 
a legmegfelelőbbnek tartotta a kedves halottnak el-
földelését és az anyaföldnek vallási szertartások között 
való átadását s mint a kiásott sírmezők mutatják, 
külön, sértetlennek tartott helyet jelölt ki e célra; úgy 
az isteni kinyilatkoztatásban részesült s a keresztény-
ségre, mint egyetemes vallásra, előkészítő zsidóság 
különös isteni ujjmutatás folytán szintén így cseleke-
kedett. Szent könyvében állott ugyanis megírva Jahvé-
nak a bűnbeesett Ádámhoz intézett szava: «Orcád 
verítékével eszed a kenyeret, míglen visszatérsz a 
földbe, melyből vétettél; mert por vagy és porrá 
leszesz.» (Gen. 3, 19.) 

A földből vett embernek tehát a földbe kell vissza-
térnie, emberhez illő módon, tisztes temetéssel. Mivel : 
teremté Isten az embert az ő képére, Isten képére 
teremté őt. (Gen. 1, 27.) 

Ismételten szól erről az írás. így Prédik. könyve: 
«A por visszatérjen földébe, a honnan lett és a lélek 
visszamenjen az Istenhez, ki őt adta.» (12, 7.) Jéz. Sir. 
f ia : «Fiam! a halotton könyezz; takarítsd el testét 
szokás szerint és ne hanyagold el az ő temetését». 
(38, 26.) 

Milano. Az olasz katholikus jogtudósok első kon- Ugyházi 
gresszusa f. évi szeptember hó 10—12-ikére van összehíva r-
ide Milanóba. Minden jel arra mutat, hogy ezen a kon-
gresszuson a polgári és kánoni jognak számos és kiváló K r o n i K a -
müvelője fog megjelenni. A kongresszus napirendjének 
főbb pontjai a következők : 1 .Az egyházi közjog tanul-
mányozása Olaszországban. Itt össze fogják hasonlítani 
az egyház jogi helyzetét Olaszországban Európa más 
katholikus nemzeteinek lelki ügyekre vonatkozó törvény-
alkotásaival. 2. A szerzetesrendek létezésének jogi föltételei 
Olaszországban és pedig a következő szempontok szerint : 
aj A szerzetesrendeket elnyomó törvény alapjai, jellege 
és hatásai ; bj mikép alkalmazták ezt a törvényt szemé-
lyekre és dolgokra? c) a közönséges (élő) jog alapján 
van-e képesség szerzetesrendek (kongregációk) alapítá-
sára és azoknak birtokkal való ellátására? 3. A vallás-
oktatás az iskolában és pedig : aj az állam kötelessége, 
hogy a vallásoktatást a népiskolákban megtartsa ; bj a 
vallásoktatásra vonatkozólag a törvényhozás és iskola-
igazgatás mai állapota ; c] milyen törvények szabályoz-
zák a külföldön a népiskolai vallásoktatást ? 4. A tőké-
sített, vagyis inkább az állam által saját céljaira fordí-
tott egyházi javak értéke után járó egyházi jövedelmek 
konverziója. Tudvalevő dolog, hogy az olasz állam az 
egyházi javakat magához vonta, azaz lefoglalta és helyet-
tök az egyházi személyeknek és intézeteknek évi jöve-
delmeket szabott ki, a melyeknek összege a volt egyházi 
vagyon jövedelme összegének körülbelül megfelel. Most 
az olasz pénzügyminiszter ezeket az egyházi jövedelmi 
címeket konvertálni akarja, mi az egyházi hatóságokat 
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tetemes károsodás veszélyének teszi ki. Látni való mind-
ezekből, hogy az olasz katholikus jogtudósok első kon-
gresszusa nagyon életbevágó dolgokkal fog foglalkozni. 
Bonomelli cremonai püspök március hó 13-án hosszabb 
látogatást tett itt Milanóban Ferrari biboros-érseknél 
és sajnálkozását fejezte ki a fölött, hogy az egyház és 
állam szétválasztásáról szóló főpásztori körlevelével 
északi Olaszország püspökeit megbotránkoztatta. A két 
főpap találkozása szívélyes volt s Ferrari bibornok közölte 
a cremonai püspökkel a milanói zsinat előmunkálatai-
nak jelen állását. 

A m s t e r d a m . A vegyes házasságok romboló hatásá-
ról az utrechti érseknek és a haarlemi püspöknek közös 
főpásztori levele jelent meg, a mely kimutatja, hogy 
Németalföldön összesen 20.000 vegyes házasság van, 
melyek közül 5000 a katholikus egyházra nézve veszte-
séget hozott. Természetes, hogy a két főpásztor a német-
alföldi katholikusokat alapos kioktatásban részesíti a 
vegyes házasságok tilos és káros volta tekintetében. 

* 

Pár i s . Az új minisztérium, mely a katholikus egy-
ház s általában minden pozitív vallás kipusztításának 
örökségét vette át a megbukott Rouvier kabinet közve-
títésével az exclerikus szabadkőműves Combestől, már 
meghozta a maga nevét. «Leltár-kabinet», ez a neve. 
Benne az atheizmus híres nótáját Briand kultuszminisz-
ter fogja mint előjátékos húzni, de a karmester, az 
kétségkívül a vérszomjas szociálista papgyülölő (clero-
phob) Clemanceau lesz, mint belügyminiszter, ki Francia-
ország valamennyi megyefőnökét egymásután Párisba 
rendeli, hogy nekik egyöntetű eljárásra nézve adjon uta-
sítást az egyház megrontására, vagyis a separatio törvé-
nyének végrehajtására. Clemanceau barátai maguk el-
ismerik és hirdetik, hogy Franciaország jelenlegi belügy-
minisztere erélyes és «impulsiv» : a mi világosan azt 
jelenti, hogy támadó és erőszakos természetű. A parla-
menti ellenzék, mely a mérsékelt Rouvier-kormányt 
megbuktatta, lapjaiban Clemanceaunak épen erőszakos 
természetére alapítja reményeit. A «Soleil» például azt 
mondja, hogy Clemanceau erőszakoskodása siettetni 
fogja a kabinet bukását. Az «Eclair» kiemeli, hogy a 
kabinet valamennyi tagja már volt miniszter, csak Cle-
manceau és Briand nem juthattak még eddig miniszteri 
bársonyszékbe. Most benne ülnek már és meg fogják 
rövid úton mutatni az országnak, hogy mire képesek, 
mit tudnak. A «République Française», a buktató pro-
gresszisták lapja, gúnyosan ezt jegyzi meg : «némelyek 
ezt a minisztériumot a «fejek» kabinetjének nevezik. Hát 
van valami a dologban és épen ez a kabinet baja : hogy 
nincs feje. A miniszterelnök, Sarrien, csak strohman a 
kabinetben». A «Gaulois» egymás alá írva a miniszterek 
vezetéknevét, egy-egy betűt emelve ki valamennyi nevé-
ből, a következő óment hozta ki a névsorból : «il ne 
durera-pas» (tartós nem lesz). Hát legyen, hogy tartós 
nem lesz. De egy bizonyos : hogy nagy, rohamos pusz-
títást készül véghezvinni Franciaország erkölcsi örök-
ségében. Clemanceaunak régóta hirdetett elve a francia 
köztársaság elkereszténytelenítése. Briand pedig «trónra-
jutását» azzal adta tudtára az országnak, hogy a cour-
rieresi borzasztó bányakatasztrófa alkalmából, a míg vala-
mennyi nemeslelkü francia a szerencsétlen halottak 

családjainak segítségére siet, ő a szociálistákat lázitja 
osztályharcra. «Le a tőkével ! Éljen a szocializmus !» 
Ezt kiabálták a szerencsétlen áldozatok temetésén Briand 
szociálista elvbarátai. Combes kiűzte a francia szerzete-
seket otthonukból, Bouvier megtámadta létjogában a 
papságot, Clémanceau-Briand magasabbra veti szemét : 
maga az Isten ellen intéznek merényletet. Sajnos, az 
emberek szenvedni fognak, vér is fog folyni. Sed Deus 
irridebit eos. + 

Bruxel les . A példa ragadós — mondja a közmon-
dás. A francia erkölcsök mindig találtak követőkre a 
belgák közt. Most is az egyházüldöző francia politika 
nagyon kezd tetszeni a belgiumi szabadelvűeknek, radi-
kálisoknak és szociálistáknak. A keresztény vallással 
szakított modern politikának ez a három árnyalata 
nagyon kívánatosnak tartja az egyház és állam «sepa-
ratió»-ját s annak meghonosítása céljából szövetséget 
készülnek kötni, hogy a követválasztásoknál a «kleriká-
lisokat» túlszárnyalják. S a dolog kezd komoly lenni. 
Tervük : törvény, mely az egyház és állam elválasztását 
elvül kimondja. Azután jön szándékuk szerint a dolog 
gyakorlati megvalósítása : a kultuszbudget megszüntetése, 
még az alkotmány megváltoztatásának megkockáztatásá-
val is. 

Berl in. Kereszténység-e a mai protestantizmus ? Erre 
a kérdésre nézve egy csattanós feleletet és egy őszinte 
vallomást nyílik alkalmam idézni. Előbb lássuk a val-
lomást, melyben nem közvetetleniil és egyenesen van 
kimondva, hogy az új divatú, vagyis modern protestan-
tizmus már nem kereszténység, hanem mellesleg van ez 
elismerve, mert következik a kétségtelenül tett világos 
vallomásból. Itt Németországban elismert dolog, hogy a 
berlini Harnack után Krüger Gieszenben a legtekintélye-
sebb dogmahistoricus. Nos, ez a Krüger legújabban köny-
vet adott ki e cím alatt : «A Szetháromság és az Isten-
ember dogmája». Szerző nyíltan bevallja e könyvében, 
hogy a kereszténységnek ez a két fődogmája (a három-
személyü istenség és Jézus istensége), melyekkel áll 
vagy esik minden, «teljes törhetetlen erejével» a katho-
likus egyházban és csak a katholikus egyházban van meg 
úgy, ahogy az ősegyház tanította. Krüger maga és vele 
az egész modern protestantizmus, nem hisz többé sem 
a Szentháromságban, sem a Megváltó istenemberségében. 
Sőt azt mondhatni, tréfát űz mind a két dogmával, És 
mégis kereszténynek nevezi magát, ép úgy, mint Har-
nack ; csakhogy persze ezt a szót máskép kell érteni 
róla, mint ahogy az ősegyház, a történelem és az egye-
dül élő katholikus egyház, a mely ugyanaz, mint az ős-
egyház és a történet egyháza együttvéve, érti és magya-
rázza. Kereszténység náluk nem igazság, nem valóság, 
hanem üres nagy szólani, mely a nagyközönség félre-
vezetésére nekik igen alkalmas eszköz, mert a romlatlan 
emberek valami nagyot értenek alatta. És a protestáns 
papság a Harnackok és Krügerek szellemében tanul és 
növekedik prédikátorrá az egyetemeken. Minden modern, 
vagyis újdivatú protestáns prédikátor nagy önérzettel 
lép föl a templomi szószékre és prédikál a híveknek a 
Szentháromságról és a megváltó Jézus Krisztusról, vala-
mint az egész apostoli hitvallásról, sőt tovább is men-
nek : keresztelnek az Atyának és Fiúnak és Szentlélek-
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Istennek nevében. De hogyan ? Talán úgy, hogy maguk 
is hisznek ezekben a dogmákban ? Szó sincs róla ! Csupán 
azért, mert igy van az Agendában előirva s nekik azt 
meg kell tartani, ha fizetést akarnak élvezni. Ezekről a 
prédikátorokról s a hozzájuk hasonló híveikről mon-
dotta ki I. Vilmos császár alkalomadtán a csattanós szót : 
«A ki az apostoli hitvalláshoz teljes szívvel nem ragasz-
kodik, az többé nem keresztény». És ilyen emberek akar-
nak bennünket katholikusokat az igazságra megtanítani. 
Ők akarják a világot a kereszténységre megtéríteni. 

* 

L o n d o n . Az iskolaügyben az angol katholikusok, 
föpásztorok és hivek élénk tevékenységet fejtenek ki 
folytatólagosan. A Catholic Education Council (Nevelés-
ügyi O. Kath. Tanács), melyben Angolország mind a 
16 egyházmegyéje érdekelve és képviselve van, Norfolk 
hg. elnöklete alalt ülést tartott és a következő határoza-
tot hozla : «A katholikusok az iskolaügynek semmi olyas 
megoldását nem fogadják el, a mely őket megfosztani 
akarná attól a joguktól, hogy saját iskoláik legyenek, a 
hol a tanítók katholikusok és katholikus ellenőrzés alatt 
meghatározott vallási oktatást adnak. Olyan megoldást 
nem fogadnak el a katholikusok, mely őket új iskolák 
fölállításától és a fönnállók fejlesztésétől eltiltani akarná». 
A resolutio, mely katholikus tanító-intézetek számára 
is szabadságot követel, nemcsak állít, de hitelesen bizo-
nyít, vagyis alaposan meg van indokolva. Érdekes és 
tanulságos az indokolásban annak kijelentése, hogy az 
angol katholikusok, bár vagyonilag szegények, több mint 
120 millió frankot fektettek be iskolákba, dacára, hogy 
az ú. n. Board- vagy Council-Schols (hivatalos iskolák) 
föntartásához is hozzájárultak és járulnak adójuk fize-
tésével. Ez a nagy áldozatkészség mutatja, mennyire 
ragaszkodnak az angol katholikusok a hitvallásos iskola 
elméletéhez és még inkább gyakorlatához. Példát vehet 
róluk az európai kontinensen sok nép. —y —la. 

Iroda- C h a r l o t t e P e r k i n s Gi lman : A nő gazdasági hely-
, zete. Tanulmány a férfi és nő közötti gazdasági viszony-
0 m ' ról, mint a társadalmi evolúció tényezőjéről. Fordította 

Schwimmer Rózsa. Budapest, 1906. (A Társadalomtudo-
mányi Könyvtár VII. kötete.) 

A mai kornak egyik sokat hangoztatott jelszava: 
védelmet a gyöngéknek! Nem mintha maga a gondolat új 
volna, mert a kereszténység ezt századokon át nemcsak 
hirdette, hanem gyakorolta is. De tényleg napirenden 
levő kérdés, és hogy azzá lett, abban legnagyobb része 
van a modern materialisztikus bölcselkedésnek és világ-
nézetnek. 

Mert a következetes materiálisták csakugyan arra 
a meggyőződésre jutottak, hogy a gyengét védelmezni 
maga is gyengeség és bün. Ezt persze nem hirdetik így 
nyíltan a nagy publikum előtt, szociáldemokrata nép-
gyűléseken vagy népakadémiákon. De a szalonokban, 
ott már meg szabad ütni az efajta akkordokat. S azért a 
szerencsétlen véget ért szalonbölcselő, a különben vele-
született paralizisben szenvedő Nietzsche, ki az anti-
krisztus szerepében tetszeleg önönmagának, egész lep-
lezetlenül állítja oda az ő új, világmegváltó s az embert 
fölemelő (?) tanítását, mely szerint a jótékonyságot 

gyakorló emberek, kik a szeretetet és könyörületességet 
ápolják, vétkeznek az emberiség ellen. Az új antikrisztus 
főparancsolatja, ellentétben a Krisztuséval, így hangzik: 
«Werdet hart, und schonet des Nächsten nicht». (Legye-
tek keményszivüek és ne kíméljétek felebarátotokat.) 

S ebből kifolyólag ezek az elvek a gyakorlatba át-
ültetve, nem jelentenének mást, mint a legteljesebb 
ököljog alapján a rabszolgaságnak életbeléptetését az 
egész vonalon ; rabszolgának kell lennie ily értelemben 
a fizikailag és gazdaságilag gyengébbnek ; rabszolgaság 
tehát a sorsa a munkásnak és a nőnek is. 

Ez a materialisztikus világfölfogásnak szükségszerű 
következménye, a társadalmi viszonyokra való alkal-
mazásában. 

Az ilyen kulturellenes és valójában retrogád moz-
galom ellenében nem maradhat el a reakció ; egészen 
természetes dolog, hogy azok a társadalmi rétegek — 
a fizikailag és gazdaságilag gyengébbek — melyek látják 
a feléjök közelgő lavinát, mindent elkövetnek az őket 
fenyegető veszedelem elhárítására. 

Ennek az önvédelmi harcnak tüneteihez tartozik 
korunknak két társadalmi mozgalma, az egyik, a régebbik, 
a szocialisztikus, a másik, az újabbik, a feminisztikus 
mozgalom. Mind a kettő alapjában jogosult, de gyakor-
lati érvényesülésében sokszor ferde irányokat követ. 

Az első mozgalom eléggé ismeretes már nálunk, 
erről most nem akarunk tüzetesen beszélni ; de a máso-
dik, a feminisztikus csak most teszi nálunk első szárny-
próbálgatásait, a melyekből azonban máris annyi világos, 
hogy a két mozgalomnak a forrása, az indító oka, közel 
fekszik egymáshoz és a folyamata párhuzamos irányú. 
Erről győz meg bennünket a feminisztikus irodalomnak 
egyik jelentős terméke, Charlotte Perkins Gilman könyve, 
melyet legújabban angolból magyar nyelvre átültetett 
Schwimmer Rózsa. 

Meggyőződhetünk ebből a könyvből — mely igen 
becses adatokat és társadalomtudományi megfigyeléseket 
tartalmaz — arról, hogy a modern nőkérdés a társa-
dalmi problémának egyik fontos és jelentékeny része ; 
de másrészt szomorúan tapasztaljuk azt is, hogy a femi-
nisztikus mozgalom abban a veszélyben forog, hogy 
ugyanarra a zátonyra kerül, a melyre szociálista kalan-
dorok, iránytű nélkül haladván, a szociális mozgalmat 
vitték. Ez a zátony a materialisztikus világfölfogás. 

Hozzáteszem azonban, hogy ebben a zátonyrajutás-
ban nem csupán a szociálista és feminista mozgalom 
vezetői a hibásak, hanem azok is, a kiknek hivatásuknál 
fogva vezetőknek kellene lenniök és a kiknek nincsen 
szemök, hogy lássanak és nincsen fülük, hogy halljanak. 

Abba a fölfogásba éltük mi bele magunkat, hogy a 
mi társadalmi rendszerünk minden mellékes tüneteivel 
egyetemben valami megmásíthatatlan dolog ; azt hiszik 
sokan, hogy a dolog természetéből folyik az, hogy pén-
zöket legalább is hatos kamatra adják ki — és hogy a 
nőnek egyediili föladata, hogy jól tudjon főzni, varrni, 
mosni és vasalni. S a ki e tekintetben más nézeteket 
kockáztat, azt veszedelmes reformernek, fölforgató elem-
nek tekintik. 

Innen van azután, hogy a társadalmi és gazdasági 
viszonyok követelő parancsával ellenkezésbe jutnak; 
és viszont azok, a kik lépést akarnak tartani a társa-
dalmi evolúcióval, gyakran azt hiszik, hogy ez a kon-
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zervativizmus elválaszthatatlan a keresztény fölfogástól, 
sőt, hogy épen ez lényege annak s azért a társadalmi 
reformeszmék előharcosai küzül sokan azt vélik, nekik 
először a kereszténységet kell ledönteniök, hogy aztán 
saját eszméik diadalát biztosítsák. Mindkét fölfogásban 
megbocsáthatatlan egyoldalúság és tájékozatlanság rejlik. 

Sajnos, hogy ezt az egyoldalúságot kell a feminisz-
tikus mozgalom fönt idézett irodalmi termékében is ész-
lelnünk s félünk tőle, hogy ez nem hogy előbbre vinné, 
hanem inkább megakadályozza a nemes cél felé való 
törekvést. 

Mert, célját tekintve, ez a munka kétségkívül az 
idealizmus szolgálatában áll. A nőt és a házas viszonyt 
föl akarja szabadítani a gazdasági viszonyok rabbilin-
cseiből. «Saját eszményeinket — így foglalja össze szerző 
fejtegetéseit — legmélyebb ösztöneinket, legmagasabb 
tudásunkat megszégyenítjúk azzal a képtelen föltevéssel, 
hogy a föld legnemesebb faja nem házasodnék, vagj' 
legalább nem házasodnék monogamikusan, ha a táp-
lálék és hajlék közös szükséglete meg nem vesztegetné 
és meg nem vásárolná és a törvény meg a szokás egyé-
neit egymáshoz nem láncolná.» 

De fölötte csodálkozunk, hogy szerzőnk ezt a nagyon 
is ideális fölfogását vajmi ingoványos talajra építi föl. 
Az ő talaja ugyanis az állat-ember és pedig a kizárólagos 
állat-ember, az az ember, ki csak quantitativ értelem-
ben különbözik a többi állatoktól, a ki primus inter 
pares — a majmok között. 

«Az ősemberek — így veti meg deductióinak alap-
ját (54. 1.) — hím és nőstény, állatok voltak, mint más 
állatok. Vad, erős, élénk állatok voltak és a nőstény ép 
olyan fürge és vad volt, mint a hím, ki csak a nőstényért 
folyó versengésre szükséges nagyobb harcoló erőben tett 
túl rajta. Ebben a versenyben a férfi, mint minden más 
hímnemű élőlény, vadul küzdött szőrös ellenfelével ; a 
nő pedig, mint a többi nőstény, nyugodtan szemlélte 
harcaikat és a győzőhöz társult. Máskülönben pedig táp-
lálékát keresve, a nő is ép oly szabadon száguldott végig 
az erdőkön, mint a férfi.» 

«Később, úgy látszik, olyan idő következett, mely-
ben a kedves vadember homályos intelligenciájában az 
az eszme derengett, hogy könnyebb egyszersminden-
korra legyőzni egy kis nőstényt, mint mindig újból 
küzdeni érte a nagyobb férfival. így vált szokássá a nő 
rabszolgasága, mely miatt, minthogy szabadságától meg-
fosztották, nem kereshette meg többé a maga és fiai táp-
lálékát. Az anyai kötelességeit jól teljesítő majomanya 
ugrálva futkos az erdőben, letépi a szükséges gyümöl-
csöt és diót és — kölykét hátán hordva, vagy erős kar-
jaiba szorítva — mindig lépést tart csapatjával. De a 
leigázott nő már nem tehette ezt. Mert a férj, az atya 
rájött, hogy a nő rabszolgaságba ejtése őt mindenfélére 
kötelezi : gondoskodnia kell arról, a minek megszerzését 
a nő számára lehetetlenné tette, máskülönben az elpusz-
tul kezei alatt. (Úgy látszik szerzőnő az ősférjeket még 
se tekinti oly szívteleneknek, mint a jelenkor férfiait.) 

így lassan és vonakodva, magára vette az új hely-
zetével járó kötelességeket. Elkezdte a nőt táplálni, sőt 
mi több, magáévá tette a nő kellemetlen anyai köteles-
ségeit is és a gyermekek táplálékáról is gondoskodott. 
Ez egyszerű beosztásnak látszik. Ha egyáltalán gondol-
kodunk rajta, csak bámuló elragadtatással tettük. A ter-

mészettudós ezt a beosztást mint olyat védi, mely az 
anyát minden egyéb gond alól fölszabadítja és így tisz-
tán az anyasággal járó kötelességek teljesítésére tartja 
fönn a nőt, a mit fajunkra nézve hasznosnak vél. Költők 
és regényírók, festők és szobrászok, papok és a tanítók 
mind csak dicsőítették ezt a kedves viszonyt. A szocio-
lógus föladata maradt, hogy biologiai szempontból rá-
mutasson arra a határra, melyet az emberi fajra gyako-
rolt s a mely úgy az egyénben, mint a társadalomban 
megnyilvánul.» 

Ez a szemelvény némi tájékozást ad a feminisztikus 
irodalom e termékének — nem épen nőies — hangjáról. 
De ezt udvariasságból egy nőnek elnézzük. 

Mi csak a logikájával akarunk most egy kissé leszá-
molni. 

Szerzőnő úgy látszik némi irigykedéssel tekint a 
majomnőstényekre, melyek függetlenek a hímektől. A nő 
ellenben egy degenerált része az emberiségnek ; a gaz-
dasági függés őt gyengébbé teszi, mint a férfiút, ezért 
az utóbbinak rabszolgaságáhan görnyed. Ebből az álla-
potból akarja kiszabadítani ; először a nőt gazdaságilag 
függetlenné akarja tenni a férfiútól, akkor aztán majd 
megszűnik a gyengébb nem lenni. 

Szerzőnő úgy látszik maga sem bizik abban, hogy a 
természettudós az ő dedukcióját helyben fogja hagyni. 
Tényleg pusztán természettudományi szempontból alig 
képzelhető el az, hogy a degenerálás csak az egyik 
nemre öröklődjék át. Ha a nő gazdasági helyzete dege-
nerálást hoz magával, akkor ez a degenerálás nemcsak 
a leánygyermekekre, hanem a figyermekekre is átörök-
lődik s így mindkettőnek gyengébb nemmé kell átváltoznia. 

De még egy másik következetlenséget is tapaszta-
lunk az egész munkában, amely közös tulajdonsága a 
bioszociologikus reformereknek. Ök folyton és kizárólag 
csakis a természeti törvényekre hivatkoznak, a társa-
dalmi fejlődésben pusztán természeti törvények műkö-
dését látják, de hát akkor, kérem, minek is vesződnek 
reformokkal ; a természeti törvényeket nem lehet meg-
reformálni, azok működnek úgy, a hogy működtek, akár 
tetszik az embereknek, akár nem. 

Azért a nőkérdést, hogy üdvös reformokat, a korral 
való haladást elérjük, át kell terelni abba az irányba 
is, amelyet minden szociális kérdésnél figyelembe kell • 
venni. Értjük az ethikai, a morális oldalát a dolognak. 

Nem akarunk azért mi sem egyoldalúságba esni. 
Nem állítjuk, hogy a szociális kérdés egyáltalán, s a nő-
kérdés in specie, tisztán csak erkölcsi kérdés. Igenis, 
nagy részben gazdasági kérdés is. 

De a gazdasági és az erkölcsi kérdés egymással 
szoros összefüggésben van, anélkül, hogy circulus vitio-
sust alkotnának. Morális igazságtalanságok teremtenek 
meg egészségtelen gazdasági viszonyokat és az egészség-
telen gazdasági viszonyok az erkölcstelenségnek meleg-
ágyai. Paupertas maxima meretrix — mindenféle érte-
lemben. 

S ha szociális téren valahol, úgy bizonyára a nőkér-
dés megoldásánál mellőzhetetlen az ethikai szempont. 
A nő fizikai erőkifejtés tekintetében mindig gyengébb 
volt és mindig gyengébb lesz a férfiúnál. Azért az 
egyenlőségre való jogigényt biologiai törvényekből nem 
lehet dedukálni, hanem csakis ethikai alapon lehet föl-
építeni. 
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S e tekintetben a nőnek sohasem volt oly hathatós 
védelmezője, mint a kereszténység s nevezetesen a katho-
likus egyház. 

Azért kár volt a szerzőnőnek szent Pál apostoltól 
rossz néven vennie, hogy a nőktől az egyházban hall-
gatást követelt. (60 I.) Ez a hallgatás nem vált a nőnem 
kárára. S kissé frivol a máconi (matisconense) provin-
ciális zsinatra vonatkozó megjegyzése is. «Ismeretes 
dolog — úgymond — bogy egy régi keresztény tanács-
kozáson szavazás alá bocsájtották a női lélek létezésé-
nek a kérdését. Szerencsére mellette szavaztak, mert 
kényelmetlen és kellemetlen lett volna a női lélek leta-
gadása épen olyan felekezet részéről, amely főképen női 
hivőire támaszkodik.» 

A zsinati atyák ez állásfoglalása bizonyára nem volt 
új dolog a katholikus egyházban, hol a boldogságos 
Szüzet minden szentek és angyalok fölött tisztelték és 
ahol a női szentek nagy serege kezdettől fogva tisztelet 
tárgya volt. De némely koranexegeták és a materialisz-
tikus árnyalatú arab bölcsészet tényleg tagadta a női 
lélek létezését. A mohammedán észjárás könnyen haj-
lott ahhoz a fölfogáshoz, mely a nőben csak valami szép 
virágot lát, amelyet kénye-kedve szerint üvegházban 
ápol és letép az, aki teheti. Az ilyen fölfogás ellen tilta-
koztak a Máconban egybegyűlt püspökök. 

De amint akkor foglalkoztak az egyház emberei a 
nökérdéssel, úgy kell, hogy mi is foglalkozzunk vele 
behatóan, gazdasági és ethikai szempontból egyaránt. 
A nőkérdés helyes megoldása az egyház kezében van 
s a nőkérdés helyes megoldásától függ az egyház és 
a nemzetek jövő sorsa. Giesswein Sándor dr. 

* 

Népmívelés . Havi folyóirat. Szerkesztik Bárczy 
István és Weszely Ödön. Budapest. 1906. 1. és 2. szám. 
175. 1. Egész évre 20 korona. A legújabb folyóiratunk, 
mely «a magyar népműveltség templomát» akarja föl-
építeni, illetőleg, mint a megjelent vaskos kötetből követ-
keztetni lehet, az iskolai nevelést, az elemi iskolai ügyet 
akarja népszerűsíteni. Nem a népnek szól, hanem a 
műveltebb osztályoknak, a nép müvelése érdekében. 
Talán ágy lehetne legegyszerűbben mondani, hogy a 
felnőttek oktatása a célja s a műveltebbek rávezetése az 
alsóbb nép műveltségének előmozdítására. 

Szép cél mindenesetre s azért csak üdvözölni lehet 
minden olyan új vállalkozást, mely a komoly, nevére 
méltó kultura terjesztésének szolgálatába áll. E tekin-
tetben különben nálunk nincs hiány, van többféle peda-
gógiai folyóiratunk, csak abból volna több, a mit épen 
ez a folyóirat is előmozdítani akar, a komoly olvasás-, 
tanulmányozás- és tudásvágyból. De hát ez a hiány épen 
a nagy baj ; kevesen tanulnak, kevesen olvasnak komoly 
dolgokat, nálunk még az arra hivatottaknál sem min-
denütt életszükséglet a tudás. Épen azért, ha a szűkebb 
körnek szóló szakfolyóiratok is csak tengődnek, bátor 
terv az ilyen, a nagyobb közönségnek szóló folyóiratot 
megindítani. 

Tartalma rendkívül gazdag, az elemi pedagógia 
minden lehető köréből. A kisebb közleményeket leszá-
mítva 35 cikk van benne, ugyanannyi szerzőtől. Termé-
szetesen relativ értékkel, pl. igen komoly, értékes cikk 
Sebestyénné Stettina Ilonáé a nőnevelés föladatairól, 

vagy Hajós Lajosé az egyéniség megismeréséről; de 
hogy pl. Nagy Sándor cikkét : hol kezdődik a nevelés ? 
miért vette be a füzetbe a finom izlésü Weszely, vagy 
Gárdonyi Gézát miért nem hagyta a mélyebb gondolko-
zást nem igénylő szépirodalmi csevegéseknél, igazán nem 
értjük. Sok maradhatott volna ezekből a cikkekből a 
szerkesztői kosárban, vagy legalább a szerkesztői ceru-
zát jobban kellett volna használni. Inkább kevesebb, de 
jó, mint tömeges, de felületes termelés. 

Aztán kissé lassabban kell hajszolni azokat a kül-
földi példákat a nép minden módon való megművelése 
tekintetében, hiszen nálunk egészen más a talaj, más 
értelmi állapotok között van a nép, mint odaát; nálunk 
látszatokat lehet űzni, de komoly, hasznos szellemi mun-
kát végezni a nép köreiben, melynek nagy föladata a 
megélhetési gond, az nehéz munka. Azt Budapesten nem 
lehet észlelni, a vidéken lehet azt látni, ha valaki komo-
lyabb és korosabb megfigyelő, mint ahogy itt Gárdonyi, 
az egykori néptanító, mutatja be magát. A művelődés 
helyett még nagyobb romlás lesz annak a vége. 

Ha mi a szorosan vett iskolai téren tudnánk csak 
jobb eredményt fölmutatni, nem még az élettel küzdő 
felnőtt nép körében ! E tekintetben talán a legtanulságo-
sabb pontja az egész füzetnek a Finánczy cikkében van, 
ott a hol az 1806-ki Ratio gimnáziumáról, tehát a régi, 
száz év előtt való középiskoláról beszél, mely «sok 
tekintetben visszatért a régi jezsuita gimnázium hagyo-
mányaira». 

«Ez az egyszerű és szegényes iskola — így ír — a 
kor mértéke szerint még sem volt rossz iskola. Nem a 
tankönyvek jósága, nem a tanterv által fölkarolt művelő 
anyag gazdagsága, nem a metliodus, nem a fölszerelés 
tette jóvá, hanem a tanár nevelő egyénisége és az a 
tökéletes összhang, mely az egész iskolai életen elömlött. 
A régi iskolából sok minden hiányzott, de volt benne 
sok szeretet (még ha vesszőzésben nyilvánult is), sok 
bensöség, sok melegség, sok közvetlenség, sok érzelem ; 
szelleme pedig ennek az iskolának nem tűrte a meg-
hasonlást és széjjelhuzást ; a mit egyik tanár épített, azt 
a másik soha sem ronthatta le. (Ne neked modern közép-
iskola !) Ma sokkal többet tanul az ifjú, de az iskola, 
melyben fiatal éveinek javát tölti, igen gyakran rideg és 
kedélytelen, s még többször megtévesztő és ingadozásra 
késztető disszonanciákkal terhes. Nem kell épen a régi 
idők magasztaléi közé sorakoznunk, hogy ezt elismerjük. 
Apáink iskolája egységesebb jellemeket nevelt. Nagy és 
szövevényes okai vannak amaz elkerülhetetlen átalaku-
lásnak, mely azóta végbement (és ennél fogva rosszul 
ment végbe !) ; de fölfejtésük itt messzire vezetne». (10.1.) 
Lám, a hol a meglevőben is ennyi a baj, mit kezdjünk 
a nép akadémiai művelésével ! 

De hát a dolog önmagában tekintve, ha helyes 
módon és okosan végzik, mindenesetre j ó s azért e folyó-
irat is, hozzávéve, hogy a valláserkölcsi alapról meg 
nem feledkezik fejtegetéseiben, hanem azt befoglalja, jó 
munkát végezhet. 

* 

A n e m i k i o k t a t á s r ó l azt írta a «Pesti Hirlap» 
március 23-iki számában, hogy kár a feministák ezirá-
nyú mozgalmával foglalkozni, megszűnik az magától is ; 
mert az illetők, ha szülők, maguk jönnének a legna-
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gyobb zavarba, ha nekik kellene gyermekeiket a nemi 
dolgokról kioktatniok, annyira távol áll itt az elmélet a 
gyakorlattól. 

De legjobban találta fején a szöget egy ügyvéd, aki 
az «Alkotmány» március 24-iki számában rámutatott 
arra, hogy ami e tekintetben lehetséges és szükséges, 
már régen történik a katholikus egyházban. Érdekes 
hozzászólása ez : 

A gyermekek nemi fölvilágosításának kérdését jogo-
san vélik föl és joggal tulajdonítanak neki fontosságot 
zsidó vallású, felekezetnélküli és címzetes keresztény 
szülők körében. De igaz keresztény, különösen keresz-
tény katholikus szülőkre nézve a szóbanforgó kérdés 
nem kérdés, nem probléma, mely megoldásra vár. 

Minden katholikus gyermek a szükséges nemi föl-
világosítást megkapja már az elemi katekizmus, de kü-
lönösen a közép-katekizmus tanulása alkalmával. Meg-
tudja belőle, mily undok, a lélekre és testre egyaránt 
vészthozó bűn a bujaság ; hogy mennyire szükséges óva-
kodni a hatodik parancsolat megszegésétől; hogy az 
embernek (a férfinak is) legnagyobb kincse az erkölcsi 
tisztaság ; hogy a keresztény tökéletesség egyik legfőbb 
eszköze az örökös tisztaság, de hogy azért a házasélet-
ben is nemcsak lehet, de kell is szentül élni, szentség-
nek tekintvén a házasságot, szeretetben és hűségben 
holtig való együttélésnek a jövő nemzedék érdekében. 

S az a fölvilágosítás, mit a káté nyújt, erkölcsi 
szempontból elégséges is. Mi köze az erkölcsnek a fizio-
logiához vagy pláne a hamis darwinisztikus alapon álló 
biologiához ? 

De e helyett van még egy dolog, amire a gyermek 
szorult : útbaigazításra és tanácsra egyes konkrét esetek-
ben. A katholikus egyházban erről is van gondoskodva ; 
a gyóntatószékben ott a lelkiatya, szeretettel osztogatja 
a gyermekeknek (a nagy gyermekeknek is) nemcsak a 
bűnbocsánatot, de üdvös intéseket is. B. K. dr., 

ügyvéd. 
* 

A P á z m á n y - E g y e s ü l e t mult vasárnapi közgyű-
lése a Szent-István-Társulat nagytermében a katholikus 
sajtó embereinek a beszámolója volt. Szintén egyike a 
legújabb alkotásainknak s olyan, hogy még emlékében 
is áldva maradjon annak a neve, aki létesítette. Ha száz 
év előtt létezik ez, ha létezik katholikus hírlapirodalom, 
akkor énnekem nem kellene és nem lehetne a magyar 
katholicizmus képét oly színekkel festenem, mint ahogy 
ez az alapokról szóló törvénytervezet tárgyalásában olvas-
ható. Nem jutott, nem juthatott volna el odáig a magyar 
katholikus egyház, ahol ma van s nem vált volna oly ide-
genné az emberek gondolkozása egyházunk tanaitól, 
szellemétől és intézményeitől. A dolgozó, a fölvilágosító, 
az emberek közé naponkint beférkőző sajtó mellett ez 
lehetetlen lett volna. 

De ami nem volt, az íme megvan ; késő s mégis 
jókor arra, legalább arra, hogy a lelkek lassú új hon-
foglalását végezze az ősi katholicizmus javára; hogy ne 
tomboljon rajtunk folyton, a már elbizakodott ellenfél 
és hogy mi ne állithassunk vele szemben egyebet — női 
sóhajoknál. 

Gyönyörködve néztem azt az elég szép csapatot ; 
40—50 ember ebből a fajtából fölér egy középkori had-
sereggel s annyian is voltak ott együtt, a fővárosból és 

vidékről, a katholikus hírlapírók. S ami igazán örömre 
hangolt, ami előttem nyomatékosan jelezte a jobb idők 
hajnalhasadását, az volt, hogy a világi írók száma fölül-
multa e csoportban a papi írókat. Ez az az egységes 
katholicizmus, ez a jele a Pázmány ideje visszatérésé-
nek, hogy mi, megoszlottak, ismét kezdünk eggyé válni, 
hogy a papság és a hivek kezdik megérteni egymást 
úgy a katholikus tanok követésében, mint azok korszerű 
védelmében I 

Hírlapíróink munkáját naponkint látjuk, nem is 
dolgozni jöttek ők össze ama közgyűlésre, hanem beszá-
molni arról, hányan vannak, hányfelé és mit dolgoztak 
az éven át és mi a további teendőjük. Egyesülésüknek 
azonban vannak más szempontjai is. A hírlapírók is 
emberek, akik idegbomlasztó munkát végeznek napról-
napra. Ettől az egyesülettől várnak ők anyagi támogatást 
is, melyet már nem őnekik, hanem a katholikus közön-
ségnek, amelynek érdekeiért fáradoznak, kell előterem-
tenie. Erről is beszámoltak. Margalits dr. nagy után-
járásának sikerült immár 45 ezer korona tőkét össze-
gyűjtenie. De mi ez még ahhoz, ami valóban szükséges 
a nagy és nemes célra ! Hogy a mi hírlapíróinkról is 
úgy legyen gondoskodva, mint ezt az ellentábor már jó 
ideje megtette. Hogy jó és lelkes hírlapíróink képződ-
jenek ! 

Óriási katholikus érdek fekszik ebben, olyan, mely 
megérdemli, hogy alapítványok?t tegyenek rá, hogy min-
denki tegyen érte legjobb tehetsége szerint. 

Különösen két igen szép mozzanata volt a közgyű-
lésnek : Prohászka dr. püspöknek elnökké választása és 
Cziklay Lajosnak, a védőiroda vezetőjének, a beszámo-
lója, mit és mennyit tett (121 esetben) a liberális sajtó 
útján megsértett katholikus becsület helyreállításáért. Ez 
a világi férfiú igazán tiszteletet és elismerést érdemel 
önzetlen s mások érdekében végzett munkájáért. 

Az egészből pedig az a tanulság, hogy a katholiku-
sok érdeklődése növekedjék ezen fontos egyesület iránt : 
tábori karunk van abban, mely mindennap a tűzvonal-
ban áll. Az olyat dupla díjjal szokás honorálni. 

L. Zágráb. Mint tapasztalta, szívesen teljesíteni. A jóra 
törekvő fiatal emberekben örömem telik. 

V. I n n s b r u c k . Igen, áldozat árán történik ; de a «Zeit-
schrift»-tel már a kollegiális viszonynál fogva is, s különben a 
magyar rendtagokra való tekintetből, készséggel lépek csere-
viszonyba. A P. Rektor és Hurter urakat üdvözlöm. 

TARTALOM: Antiochiai szent Ignác hitvallása. 
I. Szentiványi József dr.-tól. — Az apokrif irodalom. III. 
Székely István dr.-tól. — Az alapokról szóló törvényter-
vezet. III. — Országos vallásügyi állapotaink 1670—86-ig. 
Karácsonyi János dr.-tól. — A halottégetés kérdése I. — 
Egyházi világkrónika. —y —/a-tól. — Irodalom. Char-
lotte Perkins : A nő gazdasági helyzete. Giessivein Sándor 
dr.-tól. — Bárczy—Weszely : Népmívelés. — A nemi 
kioktatáshoz. — A Pázmány-Egyesület közgyűléséről. — 
Telefon. 
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DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

D U D E K J Á N O S dr. 
ESYETEMI TAN A ß 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IV. kei'., Egyetem-utca 5. 

A könyörgő ima ereje. 
Nemcsak azért könyörgünk, mint múltkor fejte-

gettem,1 hogy cselekvéseink a malaszt állal természet-
fölötti jelleget nyerjenek és érdemszerzők legyenek az 
örök életre ; hanem azért is, hogy Isten minket termé-
szetes képességeink minél tökéletesebb kifejtésére 
segítsen, minket értelmünk és akaratunk buzgó hasz-
nálatára indítson és azt a bnzgö használatot minél 
nagyobb eredményre vezesse. 

Mert általában mindarra, a mi csak az ember 
javára szolgálhat, vonatkoznak az Üdvözítő határozott 
szavai: a m i t kértek, megnyeritek. (Luk. 11, 9.). Úgy 
a természetfeletti, mint a természetes isteni Gondvise-
léssel szemben megvan a teremtményben az aláren-
deltségi képesség, melyet szent Ágoston potentia obe-
dientialisnak nevez. Valamint az ember szabadakarati 
elhatározása nem áll ellentétben a természetben mű-
ködő okok és azok okozatainak láncolatával, vagy az 
erők állandóságának nagy törvényével ; olykép Isten 
gondviselése, mely az Istenhivő emberek közmeggyő-
ződése és az Üdvözítő határozott kijelentése szerint 
könyörgéseinknek eleget tesz, érvényesülhet és érvé-
nyesül is úgy, hogy a természet erői ugyanazok marad-
nak minőségben és mennyiségben. 

Amikor tehát Istentől oly valamit kérünk, a minek 
akár a saját képességeinkben, akár a nagy világ folya-
matában kell valósulnia, azt kell hinnünk és remél-
nünk, hogy Isten a természet erőit az ő legfőbb terem-
tői, fenntartói és rendelkezői hatalmával a mi kéré-
sünk teljesítésére irányítja, anélkül, hogy a természeti 
erőkből valamit elvenne, vagy azokhoz hozzáadna. 

Némileg más megítélés alá esik Istennek az a ren-
delkezése, mely a tulajdonképeni csodát eredményezi. 
Ily esetben a természet erőihez Isten rendkívüli intéz-
kedéséből külön nagyobb erő járul, mert enélkül a 
természetinél nagyobb eredmény elérhető nem volna. 

A segítő malasztról írt cikkemben az imádság, a 
könyörgés hatásának azt a részét, mely a természeti 
rend keretében mozog, föltételeztem s mint magától 
értődőt, figyelmen kívül hagytam. Mert előadásom 

1 A megvilágosító malasztról és Ájtatos imáiba cimű cik-
keimben. 

határozott célja épen az volt, hogy cselekvéseink ter-
mészetfölötti jellegére fölhívjam a figyelmet. Az ilyes 
figyelmeztetés sohasem időszerűtlen, mert hiszen ter-
mészetfölötti rendben élünk, mozgunk és vagyunk s 
ennek tudatában is kell folyton élnünk és mozognunk. 
De mégis kiváltképen szükséges és korszerű napjaink-
ban, amikor az elterjedt anyagelvű felfogás hatása 
alatt magukból a keresztényekből is könnyen kivesz 
az a tudat, hogy természetfölötti célra vagyunk ren-
delve és ennek elérése végett a malaszt által termé-
szetfölötti rendbe vagyunk fölemelve : a megszentelő 
malaszt fölemeli a lelket, hogy állandóan a természet-
fölötti isteni világrend tagja legyen, a segítő malaszt 
pedig részint fölemeli, részint acélozza az ember cse-
lekvőképességét. 

Szóljon ez egyúttal ama nézet ellenében is, mely 
az imát akár Isten miatt, akár pedig a természet vál-
tozhatatlannak mondott törvényei miatt hatástalannak 
hirdeti. 

Antiochiai szent Ignác hitvallása. (n.) 
Szent Ignác és írásai körül egész irodalom kelet-

kezett. De én most nem firtatom a levelek igazcimű-
ségét, nem elevenítem föl azokat az érdekes irodalmi 
vitákat, melyeket a református Daille és az anglikán 
Pearson, Coreton és Denzinger vívtak. Mióta a codexek 
bővített, interpolált szövegéből a hét eredeti levelet ki-
választották : az irodalmi aranymosás be van már 
fejezve. Úgy használhatjuk őket, mint hiteles írásokat. 

Az érdekel bennünket elsősorban : mit tanít szent 
Ignác a hit dolgában. 

Nem rendszeres, tudományos theologia az, a mi-
vel szent Ignác leveleiben találkozunk. Az első keresz-
tény írások általában alkalmiak, mint Polycarpusnak a 
philippiekhez címzett levele, Clemens Romanusnak a 
korinthusiaknak szánt intelme. Ki kell válogatni 
belőlük theologiájuk darabjait, mint a gyöngyszeme-
ket. Később az apologéták korában már jobban elő-
térbe lép a szisztéma, az összefüggő egész. Ignatius, 
Polycarpus, római Kelemen még nem apologéták ; tel-
jesen a pastoratio emberei. Nem a pogányokhoz címe-
zik írásaikat, hanem ifjú, viruló egyházaknak van 
üzenni valójuk. Az apologéták majd később szólalnak 
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föl az üldözött, lenézett, meghurcolt kereszténység 
érdekében; a IV.—V. század hírneves, nagy theolo-
gusai számára alig van több előkészület a Credónál. 
Augustinus nyelvét még csak a Forumon beszélik, az 
agapékon aligha. A kereszténység a kezdet kezdetén 
áll. Tanít ugyan, de inkább szóval mint írásban. Min-
denekfölött pedig az életnek erejével. Míg ma a leg-
apróbb reformgondolatot szétviszi a sajtó: addig a ke-
reszténység, a világnak ez a legnagyobb reformmozgalma, 
csak századok multával jutott írásban rendszeres, tel-
jesebb kifejezésre. 

Két uralkodó tárgya van az antiochiai püspök 
leveleinek: Krisztus és az egyház. 

Krisztus történelmi létét nem vitatja, nem vitat-
hatja ma senki. A tudományos fölkészültség föltárja 
előttünk a mult perspektíváját s rég elpusztult koro-
kat csodálatos elevenséggel, az élet közvetlenségével 
állít elénk. Nemcsak XIV. Lajosnak, Hollós Mátyás-
nak udvara elevenedik meg előttünk, föléled a Forum 
világa is, sétáló, politizáló polgáraival, Vesta szüzei-
vel, verejtékező rabszolgáival ; minden az igaz meg-
világítás verőfényében mozog, hullámzik el előttünk. 
A históriai látás messze túlér a jelen szemhatárán, 
így áll előttünk Krisztus egyénisége is, mint a lehelő 
legreálisabb valami, elevenen beszédesen, eleven kör-
nyezetben, előtte a hullámzó Tiberias tava, körülötte 
a galileai parasztok, a gyanakvó farizeusok, hallgatva, 
leselkedve, vitatkozva, könyörögve, hálálkodva. Krisz-
tus a történelemé, a történelmi bizonyítékok ereje, 
gazdagsága, teljessége révén. 

De ezzel a tudattal, az ő történelmi létezésének 
tudatával még alig vagyunk gazdagabbak. Socrates is 
a történelemé, Plato is, még az indiai képzelet gazdag-
ságával kiszínezett Buddha is az. Nem ez a kérdések 
kérdése. Hanem az, a mit már Palesztinában is réges-
régen fölvetettek: Cuius filius est (kinek a fia ő)? Ez 
a kérdés Socratesnél, Buddhánál, Piátónál nem sok 
fejtörést okoz. Ismerjük valahogyan a családfájukat; 
de ha nem ismernők is, akkor sem bánthatna sokat 
e kérdés. Ember volt s embernek fia az athéni, meg 
a hindu bölcselő. Csak a tucatemberek közül magas-
latiak ők ki; a faj keretein túl nem járnak. De a ná-
zárethi Jézusnál új formája van a kérdésnek. Kima-
gaslik-e ő az emberi fajból? Van-e valami ember-
fölötti benne ? Kimerítjük-e az ö meghatározását, ha azt 
mondjuk róla : Jézus Krisztus ember volt, ember a javá-
ból, igazi dísze fa junknak. . . de csak e m b e r ! ? . . . Ez a 
kérdések kérdése. Igaza van-e a hivő kereszténység-
nek alapvető hittételében ? . . . 

Hogy a megoldás az érzéki tapasztaláson túl esik, 
természetes. A metafizika országa kezdődik itt. Súly, 
hang, szin csak távolról szerepelnek. S ha azt mon-
dom, hogy a metafizika országába értünk, nem aka-
rom azt állítani, hogy ezt a világraszóló kérdést som-
más úton, a magunk eszével, néhány kifogástalan 
syllogismussal megokolhatnók. Ha elégtelen az öt érzé-
künk, elégtelen a puszta eszünk is. Merő tapasztalás-

sal, okoskodással, találgatással a Krisztus-problémát 
meg nem fejthetjük. A misztériumok, a hittitkok, 
még a mi metafizikánkon is túl vannak. Nem sejtett, 
megérthetetlen mélységei a világnak. Ugy van velük 
az ember, mint a mélységes kék éggel. Kinyitja a 
szemét, fényes, világos nappal s nem lát rajta a kék 
kárpiton kívül semmit sem. Csak mikor a nap lecsú-
szik a szemhatár mögött s a fénynek és világításnak új 
rendje következik be, akkor ragyognak föl számára a 
csillagok. Ez kell nekünk a misztériumok dolgában 
is. Az érzéki tapasztalás igazi elemünk, a metafizika 
szálainak szövögetése is otthonos foglalkozásunk, de 
a misztériumok számunkra idegen világ, oda el nem 
érünk. Az Úrnak új fényt kell kigyújtania, új világí-
tást rendeznie, hogy észrevegyük őket. Föl kell a figyel-
münket hívnia, hogy létükről tudomást szerezzünk. 
Meg kell szólalnia, el kell árulnia a kinyilatkoztatás 
módjain a misztériumokat. 

Kinyilatkoztatás! Ez az emberi lélek számára az 
új fény. Ebben értjük meg a Krisztus-problémát is. 
A históriai látás szintén elér ugyan a názárethi pró-
fétához, de kimerül az esetlegességek szemléletében ; 
Krisztust egész mivolta szerint a kinyilatkoztatásból 
értjük meg. Az Istenember fogalma, ez a görög és 
ázsiai filozófiák számára merőben új fogalom, csak 
most tisztázódik előttünk. Az Isten kinyilatkoztatásá-
ból értjük meg a megtestesülés tényét. 

Ez a kinyilatkoztatás megtörtént ugyan, de már 
el is hangzott. Hivatalos volt, az egész világnak szólt, 
de nem újul meg. Nem újul meg minden lélek szá-
mára, mely Krisztussal foglalkozik. A kinyilatkozta-
tást az egyház hordozza, az egyház közvetíti számunkra. 
Elénk tartja a misztériumot s elénk tartja tekintélyé-
nek, küldetésének, csalhatatlanságának bizonyítékait. 
Sublime est, sed crede, quia verum est. Nem érted — 
azt mondod — de hidd el, mert igaz. Én sem értem, 
senki sem érti, legalább ideát — senki ! A századok 
eljártak, tapasztalásban, tudásban gazdagodtak, de a 
misztériumok, a hittitkok, titokzatos leplét föl nem 
lebbentették. Sokan okoskodtak fölöttük, de ki nem 
okosodtak, sokan fejtegették, de meg nem fejtették. 
Várj tehát, a mint én is várok, a mint a mult s a jövő 
vár ja : odaát majd megérted: a lepel lehull. Addig 
pedig higyj a múlttal és jövővel, higyj az emberiség 
szinével-javával: a szent Ágostonokkal és Morus Ta-
másokkal, a szent Lászlókkal és Hunyadi Jánosokkal. 
Higyj a régi igazságokban, melyeket nem ma találtam 
ki. De egyáltalában nem én találtam ki, én csak hir-
detem s féltve őrzöm. Úgy kaptam az elődöktől s 
azok elődjeitől. Szájról-szájra járt, írásból írásba szár-
mazott át. Piros betűkkel írták, aranyos initiálékka! 
ékítették, kapcsos, drága kötésbe fűzték ; azelőtt meg 
tekercsekbe göngyölték, vedrekbe rakták s úgy 
őrizték a kinyilatkoztatott tant, a kereszténység szent 
hagyományát. A Gergelyek és Ágostonok kommen-
tálták, a zsinatok szabatos formulákba foglalták, az 
apologéták védték s az apostoli atyák hirdették rövi-
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den, egyszerűen, rossz görögséggel, de nagy egyönte-
tűséggel. 

Mi elhisszük az egyháznak, hogy a szentatyák 
Credója megegyezik a miénkkel, hogy Krisztus az ő 
szemükben is az a Verbum Incarnatum, a kiről a mi 
előadásaink és katekizmusaink szólnak ; mi elliissziik, 
hogy szent Ignác egy kis megfontolás után aláírta 
volna a niceai s a vatikáni zsinatnak határozatait s 
hogy Denzinger Euchiridionját is approbálná; tudjuk, 
hogy az igazság régi. a dogmák nem változnak s hogy 
az első, meg a XX. század hit dolgában el nem tér-
hetnek, mi hisszük ezt, de az antiochiai püspök leve-
leiben szemtől-szembe látjuk e hit igazolását. 

Az öreg szir püspökben is ugyanaz a meggyőző-
dés él, melyhez szent Pálnál vagy szent Jánosnál, meg 
a többi újszövetségi szent írónál vagyunk szokva : az 
a mesterszavaiban gyönge, de a dolog lényegében egy-
öntetű, biztos hit, hogy Krisztus az Isten fia, önmaga 
is Isten, a ki testté lett s közöttünk lakozott. 

Első levelében, melyet az ephesusi egyházakhoz 
címzett, hamarosan két klasszikus hely is van. mely 
e hitnek hü kifejezése «Medicus unus est, el carna-
lis et spirituális, genitus et ingenitus, in carne exis-
tens Deus, in morte vita vera, et ex Maria et ex Deo, 
pr imum passibilis et tune impassibilis, Jesus Christus 
Dominus noster».1 VIII. 2., alább pedig a XVIII. 2. 
fejezetében: «Deus enim noster Jesus Christus in utero 
gestatus est a Maria iuxta dispensationen Dei, ex se-
mine quidem David, Spiritu antem saneto».2 

Jézus Krisztusnak isteni és emberi természete 
világosan és félremagyarázhatatlanul ki van itt fejezve, 
Polycarpushoz írt levelében (III. 2.) melléknevekben 
mondja el azt, a mit föntebb főnevekben vallott : 
«Eum, qui ultra tempus est, exspecta, intemporalem, 
invisibilem, propter nos visibilem, impalpabilem, 
impatibilem, propter nos patibilem, qui omni modo 
propter nos sustinuit».8 

A közbeeső öt levélben gyakorta megismétlődik e 
vallomás, többször, hogysem fölsorolhatnám, (cf. Magn. 
VI., VIL etc.) A Krisztus név mellett folytonosan ott 
díszlik az «isteni» appositio, értelmező jelző. Vegyesen 
itbç és 6 xeôç, nem tesz különbséget fő- és alárendelt 
istenség között ; nem gnosztikus egy csöppet sem. 

Az unió hypostatikának fontos és később annyit 
félremagyarázott tanát a neveknek vegyes használa-
tával maga is kifejezi. Tény, hogy az Istennek nincs 

1 «Egy a mi orvosunk, testi is lelki is, született és nem 
született, testben Isten, a halálban örök élet, Máriától is Isten-
től is, előbb szenvedésre képes, aztán nem képes, a mi Urunk 
Jézus Krisztus». 

2 «Istenünket, Jézus Krisztust, Mária Isten rendelkezésé-
ből méhében hordozta, Dávid magvából ugyan, de a Szent-
lélek erejétől». 

3 «0 reá, a ki az időkön túl van, várakozzál ; várd az időn-
kivülit, a láthatatlant, a ki miattunk láthatóvá lelt ; várd a 
tapintliatatlant, a nem szenvedhetőt, a ki miattunk szenved-
hetővé lett, a ki miattunk mindenképen viselte a terhet». 

Szerk. 

vére: a tiszta szellem nem hordozza ezt a nemes ned-
vet ; de van vére az Istenembernek. S ha a megtes-
tesült Igét, az Istenembert egy személynek tartom, 
akkor szent Ignáccal joggal elmondhatom Krisztus 
véréről, hogy «az Isten vére» (Eph. L), szenvedéseiről, 
hogy az «Istennek szenvedése» (Rom. IV. 3.), pedig 
Istennek lenni annyit tesz, mint örülni, túlcsordulni 
az örömtől és boldogságtól, nem érezni sem fájdal-
mat, sem szenvedést, csak gyönyört, önelégültséget. 

Jellemző, hogy a fölsorolt helyek inkább közbe-
szőtt gondolatok. Nem vitatja célzatosan, hogy Krisz-
tus: Isten, csupán csak ismételten és határozottan 
vallja. E tekintetben, úgylátszik, erősek voltak kora 
egyházai. Küzdeni, csak a dokéták ellen küzd. Az első 
század végén ennek a haeresisnek volt keletje, ez 
fenyegette eleven gyökerében az egyházat, a keresz-
ténység legsarkalatosabb tanait. Ha Krisztusnak nincs 
igazi teste, akkor tévedés szent János evangéliu-
mának prologusa, akkor az Ige nem lőn «testté», nem 
lőn emberré, legföljebb valami látszólagos emberré. 
Szenvedése akkor éjien olyan látszólagos, mint teste. 
Megváltás pedig szintén nincs, mert látszólagos szen-
vedéssel nem lehet valóságos bűnökért eleget tenni. 
Ezek a gondolatok vezették szent Ignácot, mikor első 
levelének bevezető soraiban (Eph. Inscr.) s későbbi 
leveleinek egész fejezetein át annyiszor kiemeli Krisz-
tus valóságos szenvedését, valóságos testi életét, «qui 
vere natus est», valósággal született, evett és ivott, va-
lósággal üldözést szenvedett Pontius Pilatus alatt, 
valóban fölfeszítették és meghalt, a mennybélieknek, 
földieknek s föld alatt levőknek szemeláttára, a ki 
valóban — már negyedszer írja : àÀrjô-w; — föltámadt 
halot taiból . . . «Ha pedig csak látszólag szenvedett, a 
mint néhány istentelen, azaz hitetlen hirdeti, olyanok, 
a kik épen maguk csak látszólag léteznek, minek hor-
dok én láncokat, minek akarok még fenevadakkal is 
küzdeni? Hiába halok meg tehát; tévedéseket hirde-
tek tehát az Úrról !» (Trail, c. IX., X.) Érezni e sorok-
ból, hogy mennyire szivén hordja a megtestesülés 
dogmáját, mennyire veszélyesnek tartja a dokéták 
eretnekségét. A ki rabláncaira, halálára hivatkozik, az 
nem tréfál ; egész egyéniségével támogatja meggyőző-
dését. 

De miért e nagy ti tok? Miért e titokzatos nagy-
ság itt közöttünk ? Mire való az Istennek nagy leeresz-
kedése ? Miféle í'va, miféle célbatározó mondat követi 
az incarnatiót hirdető tételt ? Krisztusnak az antiochiai 
püspök leveleiben az a szép appositiója: «Salvator 
noster,Üdvözítőnk.»(Eph. Inscr. Magn.Inscr.) A megtes-
tesülés és megváltás, összefüggő tények. A smyrnaiak-
nak ezt írja (c. II.): «Mindezt pedig azért szenvedte 
érettünk (Krisztus), hogy az üdvösséget elnyerjük». 
Krisztus halála nem a félreértett bölcsek, a merész 
újítók halála. Krisztust nem lehet párhuzamba állí-
tani Socratesszel, halálát az athéni bölcs halálával. 
Athenben egy jó ember halt meg, a Golgothán az Isten-
ember. S a milyen különbség e két «ember» értéke 
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között, olyan haláluk kihatása között is. Ott az 
erkölcsi jö példája, itt még azonfölül: igazán világra-
szóló fizikai kihatás. Halál,"melynek nemcsak erkölcsi, 
hanem megváltó értéke is van. A keresztnek száraz 
fája számunkra az élet fája. Krisztus meghal, nem 
azért, mert váratlanul áldozatul esik a farizeusok gyű-
löletének — mi sem lett volna könnyebb, mint ezt ki-
kerülnie — hanem üdvösségünkért. A mit szent Pál 
a korinthusiaknak írt, ugyanazt a gondolatot ismétli 
meg szent Ignác az ephesusiak előtt (XVIII. 1.) «a ke-
reszt a hitetlenek számára botrány, de számunkra 
üdvösség és örök élet». Később pedig a szmirnaiak-
nak azt írja a dokétákról: «ők nem vallják, hogy az 
Eucharistia Jézus Krisztusnak, a mi Megváltónknak 
teste, mely vétkeinkért szenvedett». 

Hogy miféle vétekre gondol szent Ignác, nem ne-
héz kitalálni. Elsősorban a személyes vétkekre, arra 
a szennyes áradatra, mely a világtörténelmen végig 
ömlik, mely fajunknak és földünknek örök szégyene 
lesz. Ezért áll az isteni igazságosság engesztelésére a 
Golgothán a kereszt véres fája. Nincs kizárva, hogy 
szent Ignác a «bűn»-nek általános kifejezésébe bele-
értette az eredeti bűnt is. Sem tagadni, sem bevitatni 
nem merem. A áfxapTÍa fogalma sokkal határozatla-
nabb, semhogy belőle merész dogmatikus következte-
tést lehetne vonni. Valóban csodálkozva olvastam, a 
mit a Bibi. SS. Patrum első sorozatának második 
kötetében, p. 62., e levelek kiadója í r : « Q u o n i a m genus 
humánum lapsum erat per peccatum Adae, Verbum 
üe i e caelo descendit in uterum Mariae Virginis etc.»,1  

nem a theologiai tételt sokallom, hanem az elszólást, 
a túlzást, mely abban a rövid okádó mondatban rej-
lik. Ádámnak s vele fa junknak bukását szent Ignác 
bizonyára hitte — ha egyebütt nem, szent Pálnak a 
rómaiakhoz írt leveléből tanulhatta — de e levelek-
ben kifejtetten nem említi, még kevésbbé hozza össze-
függésbe a megtestesülést az eredeti bűnnel. Nemcsak 
a peccatum originale, az eredeti bűn, de még csak 
Adám sem szerepel a hét levélben. Ezért helytelen 
az emberi nem bukásáról szóló tant belemagyarázni 
olyan irodalmi emlékekbe, melyek sem erről, sem 
más katholikus tanról egy szót sem említenek. 

Nazareth és Golgotha a legnagyobb események 
színhelyei, a megtestesülés és megváltás a világtörté-
nelem legfontosabb tényei, Krisztus, a mi megteste-
sült megváltó Istenünk. Ezzel még nincs kimerítve 
küldetése. Ö a nemzetek tanítója «solus doctor no-
s ter» ,amint Ignác a magnesiaiaknak írja (IX. 1.), a mi 
egyetlen mesterünk, a kire a próféták várakoztak, a ki 
a világnak erjesztő kovásza, «novum fermentum» 
(Magn. X. 2.), mely nem egy csapásra, hanem lassan-
lassan, de biztosan át fogja járni a világot. 

Ezer évvel az antiochiai püspök halála után egy 
clairveauxi barát (szent Bernát) énekelte a mystikusok 

1 «Mivet az emberi nem Ádám bűne folytán elesett, az Ige 
az égből leszállott Szűz Mária méhébe». Szerk. 

elragadtatásával: Nil canitur suavius, Nil auditur iu-
cundius, Nil cogitatur dulcius, Quam Jesus Dei Filius. 
Jesu dulcedo cordium, Fons vivus, lumen mentium, 
Excedens omne gaudium, Et onme desiderium. 
Ugyanez a mély érzés, ez a nagyrabecsülés, ez az 
imádkozó szeretet nyilatkozik meg az antiochiai püs-
pök lendületes prózájában, kevesebb édességgel ugyan, 
de nagyobb fönséggel. Leveleinek első és utolsó sza-
kasza (Eph. Inscr., Polyc. VIII. 3.) Jézus Krisztust, a 
mi Istenünket emlegeti, a ki mindnyájunk élete és 
közös reménysége (Phil. XI. 2.), a qua averti nemini 
vestrum accidat! (Magn. XI.), amelytől senki se for-
duljon el! 

A megtestesülésnek két dogmatikus föltétele van ; 
1. van Isten. 2. az Istenben három személy van. 

Hogy szent Ignác monotheista, egy Istenben hivő, 
mondanom sem kell. Az egyistenség reá nézve meg-
szokott és elemi fogalom. Nem vitaija az Isten létét; 
a kikhez leveleit intézte, hivő keresztények voltak; de 
épen ezért folyton említi az Isten nevét; a hét rövid 
levélben több, mint százszor. A Szentháromság tanát 
is ismételten kifejezi első leveleiben, «qui lapides 
sitis templi Patris»1 inti az ephesusiakat, «praeparati 
in Dei Patris aedificium, sublati ín alta per machinam 
Jesu Christi, quae est crux, Spiritu Sancto pro fune 
utentes».2 E helyütt a három isteni személy fölsorolását 
és az emberiséghez való különös viszonyukat olvas-
hatjuk. Később a magnesiaiaknak kissé más formában 
említi föl a Szentháromság dogmáját (1. XIII. 1.) «om-
nia quae facitis, prospéré vobis succédant . . . in Filio 
et Pâtre et in Spiritu».3 Ez a sajátságos csoportosítás 
nemcsak a három személy isteni méltóságát, de a 
«Filius» föltűnő előretételével egyenrangúságukat is 
élesen kifejezi. Ha e levél következő mondata teljesen 
authentikus, a mi ellen Lightfoot komoly kifogásokat 
tesz, szent Ignác még más oldalról is megvilágítja a 
dogmát: «Subiecti estote episcopo et vobis mutuo, uti 
Jesus Christus Patri secundum earnem et apostoli 
Christo et Patri et Spiritui».4 Az a csekély megszorítás 
a mondat első felében xaxà aàpxa egyszerre két tételt 
is sürget: Krisztus embersége alá van rendelve a min-
denható Istennek, Krisztus az Istennek nagy, de enge-
delmes, szerény szolgája; másrészt pedig épen a meg-
szorítás bizonyítja, hogy van Jézusban olyas valami, a 
mi nincs alávetve az Istennek, hanem egyenrangú az 
vele, a mint a mondat második felének felsorolása is 
mutatja. 

Ime egy darab kereszténység, egy töredék abból, 
1 «Kövei legyetek az Atya templomának». 
2 «Előkészítve az Atya-Isten épületéhez, magasra emelve 

Jézus Krisztus gépe által, a mi a kereszt, a Szentlelket hasz-
nálván kötélül». Keleties beszéd. 

3 »Minden, a mit tesztek, sikerrel végződjék reátok nézve. . . 
a Fiúban, az Atyában és a Szentlélekben.» 

4 «Alárendelve maradjatok a püspöknek és egymásnak 
kölcsönösen, miként Jézus Krisztus test szerint van aláren-
delve az Atyának s az apostolok Krisztusnak és az Atyának és 
a Szentléleknek». Szerk. 
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mit szent Ignác hitt; az igazán sarkalatos hittételek: 
a Szentháromság, a megtestesült Isten, a megváltás 
tana, a hogy azokról a régesrégi lapokról leolvashat-
juk. Uralkodó tárgya az Ur Jézus Krisztus, az ő imá-
dandó, szeretetreméltó egyénisége. 

Szentiványi József dr. 

Az alapokról szóló törvénytervezet. (iv.> 
A budapesti katholikus egyetemre vonatkozólag -

a mondottak szerint két via facti intézkedésünk van, 
az 1848: XIX. t.-cikk, mely az egyetemet a közoktatás-
ügyi miniszter felügyelete alá helyezte és az 1869-iki 
képviselőházi határozat, mely Deák Ferenc indítvá-
nyára az egyetemi vagyont és költségvetést az állami 
költségvetésbe bevonta. Azóta egyetemünket állami 
intézetnek tekintik, úgy is bánnak vele. Evenkint sze-
repel a miniszter kimutatásában az országgyűlés előtt ; 
de ez még csak a dolog anyagi oldala. A másik oldala 
az, hogy azóta megszaporodott benne, kivált a filozó-
fiai fakultásán, oly tanárok száma, a kik destruktív 
tanok hirdetésével egyenesen a keresztény világnézet 
ellenére nevelik az ifjúságot. 

Veszteségünk tehát kettős, valóságos gúnyjára 
annak a régi jogi elvnek: qui in alieno aedificat, non 
sibi aedificat: nem magának épít, aki idegen telken 
épít. A kik pedig annyit hivatkoznak e pontban Mária 
Teréziára, olvassák el Marczalinak róla szóló mono-
gráfiáját, a ki, gondolom, nem gyanús történetíró e 
tekintetben ; olvassák el Mária Terézia működésének 
szellemi irányait, különösen leányához, a szerencsétlen 
francia királynéhoz, Mária Antoinettehez írt leveleit, 
megismerik belőlük a hatalmas királyné egész világ-
nézetét, erős katholikus lelkületét és ha azt átolvasták, 
mondják meg akkor: vájjon ezt az elidegenítést akar-
hatta-e az abszolút királynő, a ki minden jogot a maga 
s király utódjai kezében akart összpontosítani; vájjon 
katholikusellenes intézetet akart-e ő a Nagyszombat-
ból Budára áthelyezett Pázmány-egyetemből létesíteni, 
az a Mária Terézia, a kinek erős katholikus térítői buz-
galmát mind a protestánsokkal, mind a görög-kele-
tiekkel szemben annyiszor szokták kifogásolni, ő, a ki-
nek kedvéért még egy Bessenyei György is otthagyta 
protestáns vallását? Ha ezt az elállamosítást olvassák 
ki erről az egyetemről akár az áthelyezési diplomá-
ban, akár Mária Terézia összes cselekedeteinek a szel-
lemében, a hogy egyetemünket ma állami egyetem 
módjára kezelik: akkor elhiszem, hogy a fehéret is 
feketének be tudják bizonyítani. 

Mária Terézia a főkegyúri jogot annyira szemé-
lyes jogának, privilégiumának tartotta, hogyha azt 
mondták volna neki, hogy jön idő, midőn (1848-ban) 
egy gyenge utódja alatt azt az alkotmányos, tehát a 
király állami jogai közé bekebelezik, hogy azt a nép-
képviselet ellenőrzése alá helyezik, a milyen tempera-
mentumos asszony volt, bizonyára egy másik diplo-
mát ad ki, melyben örök átok alatt megfenyegeti 

utódjait az ilyen megbocsáthatatlan gyámoltalanság 
miatt. Hiszen még a kanonokok kinevezését is magá-
hoz vonta s jóllehet az 1818. évi III. t.-cikk megfeled-
kezett erről, a király mégis ezen az alapon, a minisz-
ter ellenjegyzése mellett, ma is nevezi ki ezeket. 

A mennyire tehát ismerem Mária Terézia gondol-
kozását, lia a dekatholizált egyetemet a mai helyzeté-
ben látná, bizonyára korbácsot fogna mindazokra, 
a kik azt hirdetik, hogy ezt az állapotot ő akarta. 

Nem lehet egyáltalán hivatkozni ebben Mária 
Teréziára ; ebben a pontban a jogfosztás egyszerűen 
via facti történt, oly időben és oly szomorú fejlemé-
nyek között, a minők közé a magyar katholicizmus 
Mária Terézia kora után került. Az 1848. évi XIX. törv.-
cikkben egyszerűen kimondták a nem kedvelt papság-
gal azonosított s fiai által védtelenül hagyott katho-
likus egyház joga ellenében, hogy a Pázmány-egye-
tem a miniszter felügyelete alá tartozik és punktum. 
Az 1869-iki képviselőházi határozatban még megtol-
dották ezt azzal, hogy ennek az egyetemnek, mint 
állami intézetnek, a vagyonáról a miniszter a kép-
viselőháznak beszámolni tartozik és punktum. Punk-
tum és punktum. 

Indiában a páriákkal, Magyarországon így bántak 
és bánnak a sorsukra rászolgált katholikusokkal. 

Deák asszisztenciája e műveletnél mindkét eset-
ben rosszul veszi ki magát; az előző cikkemben idé-
zett érvelése meg egyenesen zúgprokátori szerepbe 
kergette; de hibája azok rovására esik, a kik nem lát-
tak bajt abban, hogy még a theologiai iskolákon is, 
félszázadnál tovább, jozefinisztikus egyházjogot taní-
tottak. Úgy beszélt, a hogy tanították; pedig mind a 
gimnáziumban, mind a jogi akadémián katholikus 
tanárai voltak. Megjegyzendő ugyanis, hogy egyáltalán 
ami baj, lehanyatlás, lefokozás egyházunkkal a mult 
század folyamán történt, azt elsősorban mind az egy-
háznak saját fiai, a mi anyakönyveinkbe b e j e g y z e t t 
világi katholikusaink, közvetetlen vagy közvetett közre-
működésökkel, idézték elő. 

És ezt az állapotot, a törvénytervezet indokolásá-
val a képviselőház 1870-iki tárgyalásaira térve át, épen 
az 1869. körül lefolyt időkre vonatkozólag közelebbről 
kell megvilágítanom. Ugyanis az indokolás szerint a 
képviselőház 1870-iki tárgyalásain megnőtt a képviselő-
hazafiak étvágya és a másik két alapunkat, a vallás-
és tanulmányi alapot is kezdték bolygatni és pedig 
hasonló államosítási szándékkal. Ezeknél ugyan nem volt 
meg az olyan 1848: XIX. t.-cikk-féle előzmény, melyre 
támaszkodhattak volna s nem volt min gyakorolniok, 
mint Deák az egyetemi alappal tette, a stat pro ratione 
voluntas-féle gyarló logikájukat, de kikezdeni már 
kikezdték. 

Hát megveszekedtek ezek az emberek? — gon-
dolja erre a szives olvasó. Erre persze a jelen indoko-
lás nem ad fölvilágosítást, csak a száraz tényeket 
jegyzi föl. De az előttünk álló tényeket nem lehet 
érteni az akkori emberek, a viszonyok, a hangulatok 
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ismerete nélkül; mert csak ezek nyújtanak betekintést 
az emberek lelkébe és azokat a lelkeket akkor moz-
gató indító-okokba. 

A mit az akkori országgyűlésen látunk, az erősen 
katholikusellenes hangulatot, az csak visszhangja volt 
az úgyszólván általános hangulatnak nálunk. 1867-ben 
visszaállíttatott az alkotmány, az ország föllélegzett a 
hosszú nyomás után, a sokszor emlegetett Deák-párt 
vette át az országos vezetést. A liberalizmus virágjába 
lépett, oly értelmezéssel, a hogy' különösen a külföld-
ről visszatért s nálunk ugyanakkor a szabadkőmives-
séget meghonosító emigránsok s az akkor emancipált 
izraelita polgártársak magyarázták. Ez a szellem hogy 
milyen, azóta nagyon is van szerencsénk, vagy szeren-
csétlenségünk behatóan ismerni. Ezzel teltek meg a 
lelkek s ennek a leplezetlen fitogtatásával kezdte tanult 
és tanulatlan mutogatni fölvilágosodását. 

A mi pedig az akkori papságunkat illeti, abban 
Sczitovszky prímás és egyes jobblelkűek buzgólko-
dásai — általában szólva nem voltak képesek se 
exercitiumok tartásával, se folytonos intelmeikkel 
megteremteni azt az igaz katholikus szellemet és 
tudást, mely a rohamosan erőre kapó kereszténytelen 
liberalizmusnak erősebb gátat vethetett és a forrada-
lom idején a papságban fölburjánzott szabadosságnak 
utolsó nyomait eltörülhette volna. Ok is nagyszámban 
liberálisok lettek, tolták a Deák-párt szekerét, politi-
záltak, de politikusaink tetszését csak annyiban nyer-
ték meg, a mennyiben velők egy nótát fújtak, eszkö-
zeikül szolgáltak; az egyház érdekeivel gondolni nem 
volt divatban. Egyházi és világi ember — kevés kivé-
tellel — a liberalizmussal úszott, még a püspökök 
sorában is. 

Akkor élte ez a mi régi Religiónk virágkorát, 
Palásthy Pál szerkesztő kezében. Oda állt az áradat 
ellenében s hősi harcot vívott egymagában. A többi 
között bátran, nyilt szóval kellően figyelmeztette a 
katholikusokat, legyenek rajta, hogy az 1848-iki tör-
vényhozásnak egyházunkra sérelmes rögtönzött tör-
vényei— aXIX-iket az imént láttuk, a másik a Ill.t.-cikk, 
a főkegyúri jog elkonfiskálása — revideáltassanak ; a 
másik, hogy katholikus pártot szervezzenek. A Nem-
zeti Kaszinónak, a Deák-párt középpontjának, legolva-
sottabb lapja a Religio volt. 

Deák azonban e tekintetben is kimondta a jog-
folytonosságot s Palásthyt ó-konzervativnek nevezték 
el, ép úgy mint Cziráky János, Zichy Nándor stb. 
grófokat, a katholikus pártot meg a Deáknak hódoló 
katholikusok fölöslegesnek nyilvánították s midőn 
Palásthy csak hirdette a megváltó igét, Eötvös minisz-
ter unszolására,hogy ne lábatlankodjék itl,Esztergomba 
küldték kanonoknak a rozsnyó-egyházmegyei papot. 

A hangulat teljesen katholikusellenes volt; a 
világi katholikusok, a század hagyományos szelleme 
szerint, nem szerették a papságot, a vallásukat s annak 
a jogait nem ismerték, nekik egyedül csak a liberális 
pap tetszett. 

Közben ehhez az ellenséges hangulathoz, illetőleg 
annak a megnyilatkozásához két nagyobb katholikus 
egyházi esemény járult épen abban az időben. Az egyik 
a vatikáni zsinat előkészületeit kisérő lárma, melyben 
Döllinger s más, ambíciójukban sértett paptanárok 
vitték a főszerepet, fölizgatva magokat a kormányokat, 
hogy a pápa, a kihirdetésre érett csalatkozhatatlan-
sági dogmával, az államokat akarja hatalmának alá-
vetni és hozzájárult még az épen akkor összehívott első 
autonomiai kongresszusunk. 

Ha a föllépő szabadkőmivesek és az emancipált 
izraelita polgártársak nem is telítették volna meg a 
levegőt nálunk antikatholikus bacillusokkal, ez a két 
esemény is elég lett volna katholikus atyánkfiainak az 
egyház ellen való demonstration. Az elnevelt, az el-
hanyagolt, csak katholikusnak keresztelt nemzedék jó 
alkalmat talált fölszinre hozni az eddig inkább csak 
elfojtva táplált érzelmeit : iitni a papságon. Mert nekik 
az egyház, a saját egyházuk, a papság volt. Viktor 
Manó seregei már a Porta Piához közeledtek, hogy 
elvigyék a pápától Rómát, a mi katholikusaink csak 
nem lehettek kevésbbé fölvilágosodottak, hogy valami 
hasonlót ne műveljenek, vagy legalább művelni ne 
akarjanak itthon. 

1869. végével megindultak az autonomiai kon-
gresszus ülései és már az előtt jóval az előkészületi 
ülésezések és választások. 

Nincs ennél tanulságosabb történet s a történet-
írónak csak ezeket az ülésezéseket kell tanulmányoz-
nia, hogy megírja az akkori idő magyar katholiciz-
musának siralmas énekét. Günther Antal dr., a jegyző-
könyvek vezetője, meg még közelebbről is fölvilágosít-
hatna a résztvevők lelkületéről, mely nem került a 
jegyzőkönyvbe. 

Az összehívó új prímást, Simort, nem szerették 
egyenes modoráért és azért, hogy az elnyomás idejé-
ben egyházi referens volt Bécsben. Ennél se kellett 
több az amúgy is kedvezőtlen hangulat izgatásához. 
Az előkészítő ülések elsein résztveit Deák Ferenc is, 
de a mint a dolgok az ő eszejárása szerint nem indul-
tak, társaival együtt elmaradt s többé részt nem vett. 
Az pedig akkor már mindent jelentett; oly dolog, 
melyet Deák elhagyott, nem sikerülhetett. 

A világi elemet protestáns mintára akarták szer-
vezni, hogy megbénítsák a püspökök kánonok által 
előírt terveit ; mert tudvalevőleg nálunk az ilyen 
autonomiaféle szervezkedés sem történhetik máskép, 
mint a katholikus egyház jogi elvei szerint. Követke-
zett aztán a kongresszus — ékesen és épületesen. 
Nekik mentek a püspököknek, neki Rómának; a 
püspöki vagyont koncetrálni akarták s parlamenti 
módon berendezni a magyar katholikus egyrházat. Ily 
értelemben létesült is egy tervezet, melyet azonban a 
királynak történt átnyújtása után a miniszter fiókjába 
rekesztettek. 

Ebbe a keretbe, ezek közé a hangulatok közé kell 
állítani a képviselőháznak 1869-iki határozatát az 
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egyetemi vagyonról s ezekből a hangulatokból érthet-
jük meg a továbbit, a mit a jelen indokolás folytató-
lag elbeszél, t. i. a képviselőháznak 1870-iki kikezdését 
a katholikus vallás- és tanulmányi alapunk körül. 
Uri formák között szinte dühöngtek a saját katholikus 
érdekeik ellen. S mivel az autonómiai kongresszuson 
épen ezeket az alapokat akarták a katholikus kézbe 
vonni, a Deák-párti katholikusok pedig ezen kéz alatt 
csak a püspököket értették : inkább az államnak óhaj-
tották kijátszani a saját egyházi vagyonukat, mint — 
a hogy gondolkoztak — a püspökök hatáskörét növelni. 
Azt már nem is akarták észrevenni, hogy maga a 
püspökök által támogatott tervezet is a központi kezelő 
bizottságban a világi tagok kétharmadát állította be. 

Nagy tanulság a mondottakból először, hogy pap-
ságunk jó szellemű legyen, hogy tiszteletet érdemel-
jen ; másodszor, hogy a papság, kezdve a főpásztoro-
kon, többet érintkezzék híveivel, hogy azok testvéreik-
nek, ne pedig idegeneknek érezzék magukat mellettök. 
Különben oly indokolatlan lelki állapotok állnak elő, 
aminőkről az 1869—70. körül lefolyt idő tanúskodik. 

Ezek ismerete mellett most már folytatólag át-
mehetünk az indokolásra, nevezetesen az 1870-iki kép-
viselőház idetartozó működésére, mely csak ügy izzott 
az államosítási szándékoktól. 

A kath. hitterjesztésügy a földkerekségen. 
(Xavéri szent Ferenc születésének négyszázados évfordulójára.1) 

I. 

Xavier ősi várában, Navarrában, 1506 ápril 7-én, 
tehát épen négyszáz éve született meg azon férfiú, ki 
később az egyháznak nemcsak kiváló dísze lett, ha-
nem lángoló és lángragyujtó lelkesedésével a katho-
likus egyház világmissiója történetében egészen új, 
dicső korszakot nyitott meg. 

Azon csodálatosan gyors terjedés után, mellyel az 
egyház fennállásának első évezredében egész népeket, 
csaknem azt mondhatnók, egész földrészeket hódított 
meg az evangéliumnak, beállt azon időszak, melyben 
a megtérített népek megszilárdítása és belső kiműve-
lése a hitéletben vette igénybe az egyház minden 
erejét és figyelmét ; úgy hogy ezen időszakban a külső 
missiói tevékenység, a még pogány népek megtéríté-
sén való fáradozás, bár teljesen soha meg nem szűnt, 
mégis jelentékenyen kevesebb gondban részesülhe-
tett. Egyéb óriási akadályokon kívül utóbb azon kö-
rülmény is rendkívül megnehezítette a hitterjesztést, 
hogy a keresztény Európát épen dél és kelet felől, 
amerre a távoli pogány népek felé közeledhetett volna, 
évszázadokon át elkeseredett pogány ellenség fogta 

1 Az adatokra nézve lásd a Die kath. Missionen c. folyó-
irat utóbbi évfolyamait; Baumgarten diszművét : Die Kath. 
Kirche in Wort und Bild (3 kötet) és Juraschek dr. statisz-
tikai tábláit. 

körül s ezen az óriási választófalon csak kivételesen 
szerencsés hithirdetőknek sikerült keresztiilhatolniok. 

A fölfedezések kora azonban új utakat nyitott 
meg a távoli pogány népekhez. A közlekedés a világ-
részek között akkor is és még sokáig csupa kaland és 
életveszély volt ugyan, de legalább nem volt többé a 
lehetetlenséggel határos. Az egyház azonnal fel is 
használta az újjáalakult viszonyokat s a fölfedezők 
nyomán számos világi és főleg szerzetes pap indult 
az új világokba, az új népeknek az evangéliumot hir-
detni. Kolumbus elérte főcélját: az egyháznak meg-
nyitotta az utat az ismeretlen vidékek pogány lako-
sainak milliói felé. 

Épen ezen időpontban született Xavéri Ferenc s 
mióta az újonnan alakult Jézus-társaságnak tagjává 
lett s 1541-ben pápai legátusi jelleggel Indiába küld-
ték, eddig hallatlan lendületnek indította a katholikus 
hitterjesztés ügyét személyes működése által: egész 
országokat nyitva meg az evangéliumnak, leveleivel 
és példájával pedig pezsgő apostoli buzgalomra keltve 
sokakat, főleg pedig az akkor fejledező Jézus-társasá-
gát, melynek egyik első tagja és utóbb tartományi 
főnöke volt. 0 maga ezer veszély és akadály dacára 
bejárta Elő-India óriási terjedelmű partvidékét, még 
pedig gyalog, mezítláb s többnyire egészen egyedül ; 
vadak, pogányok, irigykedő buddha-papok és kalózok 
között jutott el Hátsó-Indiába, Celebesz s a Molukkok 
szigeteire, utóbb Japánba; sőt már Kínába is be akart 
hatolni, midőn lízesztendei emberfölötti munkásság 
után Kina tengerpartjával szemben Szanhoan szikla-
szigetén utolérte a halál. 

Egymaga több százezer embert keresztelt meg, 
úgy bog}' karja a kereszteléstől elfáradva néha majd-
nem megbénult; számos hitközséget alapított, melyek-
ben rendtársait s más papokat hagyott hátra; kirá-
lyokkal, fejedelmekkel érintkezett, a mikádót is föl 
akarta keresni, a boncokkal nyilvános vallási vitatko-
zásokat tartott s minden módon iparkodott a pogá-
nyok előtt a kereszténységnek tekintélyt, érvényt s köz-
tük hiveket szerezni. Nyomában mindenfelé áldásos 
missiói tevékenység fejlődött ki s új egyházak oly gyö-
nyörű virágzásnak indultak, hogy a százados üldöz-
tetések közt papjaiktól megfosztva sem vesztették el 
hitüket teljesen s a vértanúi hősies hűségnek számos 
szebbnél-szebb tanújelét adtak. 

Xavér példájára és lelkesítő leveleinek buzdítá-
sára óriási lendületet vallott azonban a missióügy a 
világ egyéb tájain is. Xavér rendtársai, kiket bizonyos 
értelemben mind Xavér tanítványainak nevezhetni s 
velük karöltve a régi s az újonnan alakuló szerzetes-
társulatok Észak- és Dél-Amerikát, a Filippi-szigete-
ket stb. csakhamar nagy mértékben keresztényekké 
tették s a reductiókban (önálló keresztény telepek-
ben) a civilizáló és térítő tevékenység csodáit terem-
tették meg. A missióügy föllendülését állandóbb jelle-
gűvé tette a külön központi hitterjesztési társulat, a 
Congregatio de propaganda fide alapítása (XV. Ger-
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gely, 1622-ben). A XVIII. század végén az Európa-
szerte elterjedt kereszténytelen eszmék, a forradalmak 
s ezekkel egyidejűleg a vallási intézmények, főleg a 
szerzetesrendek elnyomatása jelentékeny kerékkötői 
voltak a hitterjesztés előrehaladtának. Érzékeny csa-
pás volt a missióügyre nézve a legújabb korban a 
pápai állam és a propaganda-kongregáció javainak 
lefoglalása az olaszok részéről. Viszont azonban a 
XIX. század folyamán a közlekedés óriási megkönnyí-
tése s a legújabb kor igényeivel számoló számos ki-
sebb missiótársulat alapítása folytán, úgyszintén a 
missiói egyházkormányzat célszerű rendezése követ-
keztében az utolsó pápák alatt a missióügy ismét igen 
szép virágzásnak indult az egész földkerekségen. A vér-
tanuk és hőslelkű apostoli bajnokok kora ki nem halt 
még, miként ezt különösen fényesen igazolja a véres 
üldözéseket szenvedő kinai és örmény keresztények 
viselkedése a legutóbbi években ; sem az Egyház 
nem vesztette el világraszóló, katholikus és apostoli 
jellegét. 

Ha már most a katholikus hitterjesztési tevékeny-
séget s ennek eredményeit a jelenkorban tekintjük, 
sok fájdalmas jelenség mellett igen sok szépet, vi-
gasztalót, fölemelőt s bátorítót látunk. A legelső be-
nyomás, melyet e szemle nvujt, azon jogos öntudat 
érzete, hogy a katholikus missióügy nagy és bámu-
latos és hasonlíthatatlanul fölötte áll minden egyéb 
vallásfelekezet hitterjesztési tevékenységének egyrészt 
eszményiség, másrészt általánosság dolgában. Ismétel-
ten elismerték ezt a legújabb kor protestáns és egyéb hitű 
írói is. Mily különbségvan az államilag fizetett, államilag 
segélyzett iskolai s egyházi vállalatokban hivatalos-
kodó, feleséges, kényelmes életű anglikán vagy ame-
rikai pásztorok — s az Ínséggel küzdő, bélpoklosokat 
ápoló, a kormányoktól nem pártolt, sőt gyakran üldö-
zött katholikus hithirdetők között, a kik semmi földi 
előnyt nem ígérnek és nyomorult fa-kápolnájukat pénz 
nélkül, maguk kezeivel kénytelenek megépíteni ! 

S a segédeszközök hiányossága dacára mily hév-
vel, mily önzetlenül, mily önfeláldozással hirdeti 
ugyanazt az egy tant az egész világon az a 30—40.000 
katholikus hithirdető, körülbelül háromszor annyi 
szerzetesnő támogatása mellett,1 a kik közt egyetlen 
egy sem kap fizetést, egyetlen egy sem gazdag s nagy 
ritkán kap valahonnan elegendő anyagi vagy erkölcsi 
támogatást. Igaz, hogy az eredmény magában tekintve 
még mindig kevés; az emberiség öthatoda nem ke-
resztény még s a hithirdetők nem ok nélkül pa-
naszkodnak, hogy szükség volna százszor annyi bit-
hirdetőre és ezerszer annyi anyagi támogatásra, mint 
az eddigi, hogy teljes munkát lehessen végezniök; de 
még így is igen bátorító és főkép igen reménytkeltő a 
kép, melyet napjaink hitterjesztésügyének látványa a 
földkerekségen nyújt. „ , ,. „ T ° J J Bangha Béla S. J. 

A halottégetés kérdése. (il.) 

Nézzük most a tetemeltakarítást a keresztény 
eszmekörben. Krisztus Urunk tanításával a temetésre 
vonatkozó kérdés még magasabb, még eszményibb 
fordulatot vett. Tanai alapján ugyanis fejlődött ki az 
ember, mint önálló, mint öncélú egyéniség fogalma, 
a kinek feladata, nem — mint az ókor államaiban — 
az egészben, a nagy tömegben elenyészni, hanem a 
saját jogaival élni és a saját kötelességeit teljesíteni 
és pedig szoros egyéni felelősség terhe alatt. A test-
ben és lélekben egy személyt képező ember méltósága 
és kölcsönösen kötelező megbecsülése az újkorban 
innen datálódik; ez lett az ókoriakat felváltó új, 
tudniillik a mai keresztény civilizáció egyik sarkalatos 
elvévé, mely társadalmi életünket vezérli. 

Az ember ezen sajátos jogai és kötelességei mind 
lelkére, mind testére vonatkoznak, szóval az egész 
emberre s az emberrel szemben tartozó megbecsülés 
is mind a kettőt illeti meg. 

Valóban magasra kellett ennek folytán emel-
kednie az ember test szerint való megbecsülésének is, 
midőn a keresztény vallásrendszerben az a tan hang-
zott, hogy a keresztény teste Krisztus tagja (I. Kor. 
6, 15.), a kinek a testi bűnök is igen súlyosan számít-
tatnak be (Máté 5, 27—32; I. Kor. 9 , 1 3 - 1 8 . ) ; továbbá 
hogy teste a Szentlélek temploma, ki benne vagyon 
(I. Kor. 6, 29.) s hogy e test a föltámadás dicsőségé-
ben fog részesülni. (Ján. 11, 25 ; I. Kor. 15, 12.) 

Eme tanok alapján fejlődött ki a keresztény 
temetés mély értelmű szertartása, mely a természetes 
emberi kegyeleti érzületen kívül egyúttal az ember, a 
keresztény tan által hirdetett,jövő sorsánakszimbolikus 
kifejezője is lett. A keresztéinek a halottól csak a 
viszontlátásra búcsúznak, égő fáklyákkal — a hit jel-
vényeivel — kisérik ki, sírját a föltámadás jelvényé-
vel, a kereszttel jelölik meg, érte imádkoznak és óvják 
a sírt, mert testvérük van benne, úgy, a hogy a ter-
mészet bontó törvénye lenni engedi. Maguk azonban a 
megsemmisítéséhez bármivel is hozzájárulni óvakod-
nak. Meghatóan nyilatkozik ez a szorgosság és kegye-
let a halottak köriil az ősi római katakombákban, 
nevezetesen a lokulusok körül fönmaradt festmények-
ben 1 és szinte temetői művészetté emelkedik a gyö-
nyörű műemlékekben, a miket én láttam, a legszeb-
bekben: a római Campo Santóban. 

Ilyen mélyértelmű kegyelettel temette a keresz-
tény nép a maga halottait, közel kétezer évig. Nincs 
tana, nincs intézménye a katholikus egyháznak, melyet 
ezen idő alatt meg nem bolygattak volna, a temetés-
hez azonban a legtúlzóbb eretnek sem nyúlt soha, 
egész a nagy francia forradalomig. 

A fölforgatásnak ezen eszeveszett idejében, midőn 
a sokáig, a XIV. Lajos óta felülről erkölcsileg és 

1 Ez tanúskodik igazán kézzelfoghatólag a kath. egyház 
elevenítő isteni erejéről s krisztusi voltáról. Szerk. 

1 Czobor Béla : A ker. míiarchaeologia encyclopaediája. 
1883. 29—159. 1. 
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anyagilag rontott társadalomnak minden szenvedelme 
egyszerre fölszabadult, mely aztán dühében mindent 
eltörülni, megsemmisíteni iparkodott, a mi csak az 
általa meggyűlölt múlthoz tartozott, egy izben még 
az Istent is leszavazta : mondom, az általános elpogá-
nyosodás ezen orgiái között merült fel és pedig akkor 
először a pogánykor emléke, a tetemégetés gondo-
lata is. 

Egyes franciák példái után maga a konvent is 
1796-ban bizottságot küldött ki a laikus temetés sza-
bályozására, de megállapodni nem tudott. Nehéz volt 
oly temetkezési módot kigondolni, melyből ki legyen 
zárva a vallási elem s mégis olyan legyen, mely az 
ember méltóságának s a szertartás komoly voltának 
megfeleljen. Egyesek fakultativ tetemégetést ajánlottak, 
mások az általános szabadság védőszárnyai alatt a 
hozzátartozóik tetemeit úgy temették el, a hogy nekik 
tétszelt. Voltak, a kik egyszerűen kidobták a holt 
testeket a városon kívül, mígnem az általános zűr-
zavarnak s ebben «a nemzeti temetkezéseknek» is 
I. Napoleon császár erős keze véget vetett. 

Az állami és társadalmi forradalmat, megbővítve 
a tudományba belevitt forradalommal, innen örökölte 
a XIX. század. Napoleon hadjáratai a széles Európá-
ban, a nyomában járó francia fölforgatási eszmék, az 
akkor jelentkezni kezdő nemzetiségi elv, majd a szá-
zad első felében az összes országokon végigzúdult 
forradalmak árja mintha örökre, vagy legalább is 
hosszú időre tönkretette volna a szellemek egyen-
súlyát, azóta nyugtukat nem találják. 

Állam kell nekik tekintély nélkül, tudomány Isten 
nélkül, társadalom vallás nélkül. Először a pantheis-
musba esett filozófia divalja járta, aztán az helyet 
engedett a föllendülő természettudománynak s a szá-
zad második felében s azóta folyton, előbb durvább, 
má már finomabb formába bujtatott materializmus 
hangzik mindenfelől. Azt hirdetik, hogy a keresztény 
világnézet helyébe ma már a természettudományi 
(helyesen : anyagelvi) világnézetet kell és pedig a 
tudomány nevében kell az életbe állítani. 

Ámbár pedig mindehhez a lázas, tehát egészség-
telen állapothoz a komoly és nevére méltó tudomány-
nak nagyon kevés köze van, az ugyanis kutatásaival 
ilyen felforgatásokra nem adott alkalmat, a lárma 
mégis erőszakkal tovább folyik, folyik napjainkban is. 
mert a lázas ember mérsékletet nem ismér. 

S a mint a francia forradalom első dolgának tar-
totta megrendszabályozni a katholikus egyházat, pedig 
a társadalom minden nyomorúsága a királyi udvar-
ból származott; úgy a modern áramlat sem ismer 
más sürgősebb teendőt, mint minden téren támadni 
a katholicizmust s intézményeit a társadalomból kikü-
szöbölni. Világiasítani a családot a polgári házasság 
behozatalával, világiasítani az iskolát az iskolák álla-
mosításával, miután magát az államot már felekezet-
lenné tette. Sőt ha lehet, magát a társadalmat is pha-
lanster-társadalommá akarja átalakítani a szociálde-

mokrácia útján. Az embert igyekszik állatnak elis-
mertetni, a vallásos érzést a lelkekből kiirtani. Úgy 
hogy ma már csak két világnézet áll egymással szem-
ben : a katholicizmus és a materializmus, minden 
más különbözet eltűnni látszik. 

Ilyen perspektívából nézve a szellemi mozgal-
makat, a mint egy század óta előretörnek, megért-
hetünk mindent, minden mai mozgalmat. Csak az 
téveszt meg sokakat, hogy a materializmus korifeusai 
nem oly őszinték, mint a francia forradalmárok, nem 
beszélnek nyíltan, hanem leplezve. Midőn rombolnak, 
egyúttal türelmet hirdetnek ; midőn az Istent is meg-
tagadják, azt úgy fejezik ki, hogy természettudomá-
nyos világnézetet vallanak. A sanda mészáros szerepét 
játszák, a ki máshová néz és máshová üt. 

Azoknak, a kik íróasztalaik mellett készítik eze-
ket az új elméleteket, szövetségeseik, terveik végre-
hajtói ma a szabadkőmivesek és a szociáldemokraták ; 
ilyen valamennyi, tudva vagy öntudatlanul, tehát 
elcsábítva, de ilyen valamennyi: mind ugyanahhoz 
az egy műhelyhez tartozik, a leplezett anyagelviséghez. 

A ki nem innen nézi az egyes kirohanásokat a 
katholicizmus ellen, az nem érti korát. Ugyan kérem, 
hall-e valaki valaha támadást a természettudományo-
sok részéről a protestantizmus kétszáz fajtája vagy 
az izraelitaság ellen? Nem hiszem, én legalább nem 
olvastam ilyet; csak a katholicizmus az a signum, 
cui continuos contradicitur. Hát én részemről erre 
büszke vagyok ugyan, mert csak az édes szőlőre 
rohannak a darazsak ; de mindenesetre oly jelenség 
ez, melyet csak a mai, gondolkozni lusta ember nem 
vesz észre. 

Ezen katholikus intézmények közé tartozik pedig 
a temetés is. Nem csoda tehát, ha az egész század 
folyamán át, liol itt, hol ott jelenik meg időnkint egy 
könyv, alakul egy egylet, mely a tetemégetés nép-
szerűsítését tűzi ki céljául. Olasz-, Francia-és Német-
országban s a 7ü-es évek óta nálunk is folyton jelent-
kezik az ilyen mozgalom, a szabadkőművesek moz-
gatják s ha nagyobb sikert fölmutatni nem képesek, 
csak annak tulajdonítható, hogy ebben a pontban 
«természettudományos» hajlamaik az emberi neme-
sebb érzésben találnak ellenkezésre. 

Különben pedig ez a mozgalom is ugyanabból a 
forrásból táplálkozik, a melyből a polgári házasság, 
az iskola-államosítás, a honnan a társadalmat anyag-
elvi alapon átalakítani akaró szociáldemokrácia; a 
honnan származik a kereszt kidobatása, a felekezet-
lenség, a független morál, a vallásnak magánüggyé 
való nyilvánítása s a honnan a többi hasonló származik 
az egész vonalon. 

Nagy szálka a keresztény temetők és a temetési 
szertartás a természettudományos nézet vallóinak a 
szemében, egyrészt, mert gyűlölik, mivel a katholikus 
egyház intézménye; másrészt meg mivel a temetők 
ápolják az élőkben a halottak iránt való kegyeletet, 
tehát őket is folyton figyelmeztetik a saját halálukra, 
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figyelmeztetik jövendő föltámadásukra s így az örök 
életre vagy az örök kárhozatra. E mellett persze a 
kolumbárium nem oly félelmetes, az elrakott urnák leg-
föllebb egy muzeum benyomását gyakorolj ákaz emberre 

Hogy azonban mi az igazi alap-motívuma az 
ilyen tetemégetés mellett megindított mozgalomnak, 
sohasem vallják be nyíltan a nagyközönség előtt. 
Ellenkezőleg, ők azt mondják, a vallást, a vallásos 
érzést a világért sem akarják bántani, hanem hogy 
csak egészségi,gazdasági és esztétikai érdekből tartják 
azt behozandónak.1 

Ezen érvek megrostálása a legnevetségesebbnek 
tüntetné föl az egész álláspontot s gyenge gondolko-
zásuaknak a terjesztőit, ha mögötte nem állana az 
igazi indító ok, melyet oly ügyetlenül palástolnak. 

A temetők ugyanis sohasem ártottak a község 
egészségének, ez régen kipróbált dolog. Ha tehát va-
lóban az egészségügyet hordanák szivükön, akkor 
alkossanak oly egyletet, melynek tagjai bejárják a 
falvakat s kioktatják az embereket a szobák, az utcák, 
az udvar tisztaságáról, a testi bűnök káros voltáról, a 
gyermekek gondozásáról, az orvosok szaporításának 
szükségességéről, valamint a mértékletességről. 

Vagy milyen indok az továbbá, hogy a temetők-
kel sok használható földet lehetne megtakarítani, 
mikor nálunk nem a mívelhető földben, hanem a 
nagy kivándorlás folytán a munkás erőben van hiány ! 
Avagy az én kedves hozzámtartozómtól én élő, a ki 
talán tőle egy vagyont örököltem, a ki tőle sok jóban 
részesültem, a ki talán atyám, anyám, testvérem, jó 
barátom volt, azt a másfél négyzetméter földet iri-
gyelném ? 

S végre mit szóljunk az esztétikai érvhez? Talán 
szebb a holttest elégetése, mint az eddigi temetés? 
Ez még gondolatnak is visszataszító. 

Kár különben ezek feszegetésébe bocsátkozni, mi-
kor a temetők törlésénél és a tetemégetés behozata-
lánál egészen más, t. i. vallási, illetőleg jobban mondva 
nagyon is vallástalan motívumok szerepelnek. Ne 
ámítsuk magunkat. Annak a nagy harcnak egyik rész-
lete ez csupán, melyet az anyagelviség minden téren 
folytat a kath. egyház ellen. 

Azért teljesen érthető a kath. egyház állásfogla-
lása is a halottégetők ellen. A kánoni törvényvtárban, 
valamint az egyházi törvények újabb gyűjteményei-
ben erre vonatkozó intézkedést nem találunk. Termé-
szetesen, mert ilyesmire a közelmúltig szükség nem 
volt. Az első határozat, melyet a Sacri Officii kongre-
gáció, XIII. Leo pápa jóváhagyásával, kiadott, 1886 
május 16-áról való. 

Számos főpásztor és hivő a kongregáció elé ezt a 
két kérdést intézte : 

1. Szabad-e belépni oly társulatokba, melyek célul 
tűzték ki maguknak az emberi tetemek elégetésének 
szokását előmozdítani ? 

1 Staatslexikon der Görresgesellsch. 1901. I. 738. 1. 

2. Szabad-e olykép rendelkezni, hogy akár a saját, 
akár mások holtteste elégettessék? 

Az elsőre: tagadólag és a mennyiben szó van a 
szabadkőmives páholyok fiókegyleteiről, az ezekre 
szabott büntetés alá esnek. 

A másodikra : tagadólag.1 Ez volt a kongregáció 
felelete. Egy későbbi, 1892. júl. 27-én hozott határoza-
tával pedig eltiltotta azoknak végső szentségekkel való 
ellátását, a kik testüknek a halál után való elégetését 
rendelték el.2 

A katholikus ember ebből megért mindent és 
nem vállalkozik arra a gyászos szerepre, hogy még 
minden más, még ha hitetlen is, védő álláspontot fog-
lal el, ha a saját felekezetéről van szó, ő, akár tudat-
lanságból, akár elhanyagolt nevelése folytán, az ősi, 
az európai emberiséget fölnevelő egyháza ellen fogjon 
kezet. 

Végül kiemelem még, hogy a mint a minap ná-
lunk megalakult az első magyar központi halottégető 
egyesület a belügyminiszter egyik tisztviselőjének 
vezetése alatt, rögtön fölszólalt ellene a Gyógyászat, 
első tudományos orvosi folyóiratunk, a büntető igaz-
ságszolgáltatás érdekében, nehogy ez az eljárás, t. i. 
a tetemégetés, különösen a biztosítási esetek kapcsán 
mind gyakrabban előforduló mérgezések alkalmával, 
bűnpalástoló eszközzé váljék. 

Ime egyik részlete. «Még szociális tekintetben is 
emelkedik ezen kérdés (az arzénmérgezés) jelentő-
sége, ha hódítani lesz képes azon újból intenzivebbé 
vált mozgalom, mely a hullaégetés körül buzgólkodik. 
A legmesszebbmenő óvóintézkedések válnak szüksé-
gessé, hogy a hullaégetés ne váljék a bűnöket palás-
toló methodussá és ha azt látjuk, hogy az arzén nyo-
mai tényleg megvannak minden szervezetben, még a 
hulla hamu maradványainak vizsgálata sem nyújt 
garanciát, mert az ebben talált arzénnyomok értéke-
sítésénél hiányzik a kritérium : melyik szerv tartal-
mazta az arzént? Nem is volna elegendő az elége-
tendő hullák praeventiv boncolása ; minden csak 
némileg gyanús esetben az egyes szerveknek vegyi 
vizsgálata is szükséges volna, oly körülményesség, 
melyre a hullaégetés különcködése valóban alig érde-
mes. (Tehát különcködés és semmi egyéb !) 

A hullák ezidő szerint divó eltakarításának két-
ségtelenül számos inconvenientiája van, köztük olyan, 
mely az egészségügyet is károsítja. De nem a földbe 
elhantolás képezi a legnagyobb egészségügyi és szociá-
lis-ökonomikus hátrányt. A föld hatalmas desinficiens 
és a temetők számára lefoglalt földrészek sem impro-
duktivek. A legnagyobb hátrány kétségtelenül a hulla 
eltakarítása körül kifejlődő fényűzés.»3 A fényűzést 
tehát meg kell szüntetni, de magát a temetést tiszte-
letben kell tartani. 

1 Csernoch : A halottégetésről. 74. 1. 
a Ruland i. műve. 288. 1. 
3 M. Állam 1906 jan. 20. 
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Az erdélyi kath. Státus tanárainak gyűlése. 
Kaptunk egy egyszerű, igen egyszerű meghívót. 

Se aranyos szegély rajta, se szecessziós betű. Egyszerű, 
a milyen egyszerű csak egy meghívó lehet. Nem is 
nagy úr küldte, hatalmas és tekintélyes, hanem küldte 
a nemzet szegény napszámosainak egy része, az 
erdélyi róm. kath. Státus középiskoláiban működő 
tanárok egyesülete. Szól pedig ez a meghívó az 1906. év 
április 17. és 18. napján Csíksomlyón (a derék szé-
kelység földjén) tartandó ez évi rendes közgyűlésre. 

Nézem ezt a meghívót, nézem és elgondolkozom. 
Uram Istenem! hogyan is vagyunk tulaj donkép ezen 
a magyar földön ? Erdély van-e nyugatra s Magyar-
ország, az anyaország, keletre, vagy megfordítva? Hisz 
azt hirdetjük folyton iskoláinkban, hogy a Nyugat 
előrehaladottabb a Keletnél. Hát Magyarország katho-
likus tanárai részéről szól-e ez a meghívó, vagy Erdély-
ből ? En ugyanis arról az Erdélyről azt tanítottam az 
I. osztály földrajzában, hogy az az 1848-iki unió óta 
Magyarország délkeleti felföldje. Tehát délen is fek-
szik, keleten is fekszik, csak nem nyugaton. 

Hogy van az tehát, bogy az a meghivó mégis ke-
letről jő és nem nyugatról ? Hát úgy van-e az itt 
körülöttünk valahol, hogy a Kelet mégis fejlettebb, 
előrehaladottabb a Nyugatnál ? Ez a meghivó legalább 
is arra látszik mutatni és ez a szabály alól való ki-
vétel engem igazán megszomorít. Nem azért, mert 
tanári gyűlésről szól, ennek szivemből örülök ; hanem 
azért, mert katholikus középiskolai tanárok részéről 
jő, jön keletről és nem nyugatról; tehát egy anomá-
liára figyelmeztet és ez az anomalia ismét csak 
katholikus anomália, egyike a többieknek, melyekben 
mi magyar katholikusok leledzünk. 

Vájjon láttatok-e meghívót Magyarország' katho-
likus középiskoláiban működő tanárok évi közgyűlé-
sére? Ugv-e, n e m ? én sem láttam még és senki sem 
látott olyat. Miért? Azért, mert ilyen tanári egyesület 
nincs, tehát meghívót sem küldhet, évi közgyűlést se 
tarthat. És ez így van errefelé, Magyarország nyuga-
tán? Igen, errefelé. De ez talán csak azért van, mert 
itt nincsenek katholikus középiskolák, tehát nincse-
nek katholikus középiskolai tanárok s ez az oka, hogy 
nincsenek megbeszélendő közös ügyeik s így nem lehet 
szó közgyűlésről sem? 

Oh, dehogy! Tulajdonképen volnának errefelé is 
katholikus középiskolák, következéskép katholikus 
középiskolai tanárok is, szerzetesek és világiak, sokkal 
nagyobb számban, mint amott Magyarország keletén. 
Hát akkor hogy van ez? Hát csak úgy van, tisztelt 
atyámfia, hogy az életben nincs logika. így lett nálunk 
e tekintetben a Kelet fejlettebb, mint a Nyugat. Ez az 
állapot egy fejlemény, mely azt mutatja, hogy a tör-
ténelem is sokszor visszájából dolgozik ; mert külön-
ben ennek az iskolai dolognak is épen megfordítva kel-
lene állania. Itt is a Nyugatnak fejlettebbnek kellene 
lennie, mint a Keletnek. 

A szegény erdélyi katholikusok tudniillik már a 
XVI. században, Szápolyai János Zsigmond alatt, a 
kinek udvari esze, udvari orvosa, az unitárius Blan-
drata György volt, a recepták közé kerültek, egyenlő-
síttettek az új protestáns vallásokkal, de úgy, hogy 
midőn ezt az elvet a tordai országgyűlés kimondta, 
rövid idővel rá a katholikus püspököt kikergették s 
az egyház javait elfoglalták. Az üldözött, a másodrendű 
polgárokká lefokozott erdélyi katholikusok szenvedtek, 
de kitartottak, egymáshoz simultak és a türelem végre 
rózsát termett számukra, ma van autonómiájuk, világi 
vonatkozású egyházi ügyeiket, alapítványaikat, isko-
láikat maguk kezelik és püspökük is van. most Mai-
láth Gusztáv gróf. 

Mi a közben, itt nyugaton, a Királyhágón innen, 
domináns, magyarul mondva, uralkodó vallás marad-
tunk, mint Szenczy a 48-iki «Religio»-ban sokszor 
írta, uralkodó, de a kin mindenki uralkodott, csak 
illetékes hatóságai nem. Volt főkegyúrunk is folyton, 
irigykedtek is ránk e miatt a protestánsok, de nagyon. 
És a sok védelemnek és a sok uralkodásnak mégis 
mi lett a vége ? Az, hogy mi elbizakodva aludtunk, 
elvesztettük minden cselekvési energiánkat; a protes-
tánsok meg nemcsak irigykedtek, de egyúttal folyton 
lármáztak, igyekeztek és dolgoztak. S beállott a nagy 
különbség az uralkodó alvó és az ébrenlévő és foly-
ton csetekvő két fél között. A protestánsok 1790-ben 
törvényben megkapták autonómiájukat, 1848-ban pedig 
egyenlősíttettek velünk. Bennünket meg a nagy véde-
lem alatt 1848-ban nemcsak lefokoztak, hanem a fele-
kezetlen kormányok markába dobtak; de miután ez 
csak a főpapjelölésre és alapjainkra vonatkozott, meg-
hozták tetejébe az 1883-iki középiskolai törvényt, 
mellyel elvették Isten és ember előtt sajátunkat ké-
pező középiskoláinkat — az egyetemet már 1848-ban 
vették el — s oda sorozták — természetesen kivévén 
a protestánsok s az erdélyi Státus iskoláit a 
miniszter közvetlen vezetése és felügyelete alatt álló 
iskolák közé. 

Van püspöki, szerzetesi, katholikus községi és a 
katholikus tanulmányi alapból fönntartott katholikus 
középiskolánk akármennyi, tehát katholikus közép-
iskolai tanárunk is egynéhány száz, de ez mind el-
államosítva van, vagy mondjuk csak a törvény finom 
kifejezésével élve: a miniszter közvetlen vezetése és 
felügyelete alatt áll. 

Ezért nincs Magyarország nyugatán katholikus 
tanári egyesület, ezért nem tartanak évi közgyűlést, 
ezért nem küldenek meghívót se egymásnak, se 
másnak. 

Van nálunk protestáns középiskolai tanári egye-
sület és van országos középiskolai tanáregyesület, 
elnöke Beöthy Zsolt. De katholikus tanári egyesület 
nincs ; a mi tanáraink az országos középiskolai tanár-
egyesületben foglaltatnak az állami középiskolák 
tanáraival, velük gymléseznek és velük gondolkoznak. 

Gyakorlati következménye ennek az, hogy van 
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egyáltalán protestáns intelligencia, van Erdélyben ka-
tholikus intelligencia is, de Magyarországon — egyes 
önmaguk lelkületéből azzá lett kivételek leszámításá-
val — katholikus intelligencia nincs. 

Hát azt gondolom, egy csöppet sem nagyítottam, 
midőn fönnebb azt mondtam, hogy az életben nincs 
logika s hogy a történelem sokszor visszájából dolgo-
zik, beteljesítvén az evangéliumi igét, hogy az elsők 
utolsókká s az utolsók meg elsőkké lesznek. A protestáns 
energia ezt az elvet követte : — akkor régen nálunk 
latinul beszéltek — pr imum lolerari, dein aequari, 
denique dominari ; előbb csak tűretni, aztán egyen-
lővé tétetni, végre uralkodni s ki vehetné tőlük rossz 
néven, hogy az utolsókból lettek elsők; a katholikus 
energia — vannak úgvlátszik negatív energiák is 
meg állandóan ezt az elvet követte : in pace esse cum 
domino quardiano. Védőernyő alatt az indiai fakír 
módjára pihent, pihent sokáig s azért nincs joga cso-
dálkozni, hogy raj ta is beteljesedett: az elsőkből 
lesznek utolsók; nincs joga panaszkodni, hogy a 
saját fiai is elidegenedtek tőle s a katholikus nagylel-
kűség, liberalitás címén karöltve küzdöttek ellene. 
Ő azt gondolta, a szegény ügyefogyott, hogy hiszen, a 
kit védenek fölülről, annak csak nem eshetik baja. 
Hát csalódott, mert élhetetlen az, a ki más emberben 
bizakodik. 

Ma már annyira vagyunk, a hogy vagyunk, a 
jogokban gazdag ősöknek vérszegény unokái, nézünk 
is egymásra, hogy hát tulajdonképen mi is történt 
velünk? hogy hová ju to t tunk? 

Hát sehová, csak oda, a hová őseink által úgy a 
XVIII. század közepe óta jár t úton jutni lehet. 

És már most, miért mondom ezeket el? Miért? 
Csak azért, mert az a bizonyos meghivó eszembe ju t -
tatta és mert a Szentírás azt mondja valahol, hogy: 
«Deus sanabiles fecit nationes», Isten gyógyíthatóknak 
teremtette a nemzeteket. Hátha ez az írási ige is betel-
jesedhetnék rajtunk, mint ama másik alaposan betel-
jesült m á r ? A mi kabátunk rosszul van begombolva, 
próbáljuk meg, hátha — ha nehezen is, ha nagy munká-
val és nagyobb lelkesedéssel, lia hosszú időn át, de ha 
mégis végre sikerülne azt valamikép jól begombolni? 

Az az 1883-ki középiskolai törvény, meg pl. az az 
1848. évi III. t.-cikk, úgy a katholikusokra vonatkozó 
részében, ott a főkegyúri jog kezelésénél, vájjon örök-
életű-e? Azt mondják, hogy nincs örökéletű törvény, 
a mint pl. a szent István intelmeiről is már jó ideje 
megfeledkeztek. 

De akármit hozzon is a jövő, most befejezésül 
csak annak a meghívónak a tárgysorozatát iktatom 
ide, a mi katholikus épülésünkre: 

1. Elnöki megnyitó és jelentés. 2. A tankönyvek 
ismertetése : aj Magyar nyelvtanok és olvasókönyvek. 
Ismerteti Veszprémi Dezső (Csiksomlyó). b) Stilisztikai 
és rhetorikai könyvek. Ismerteti Wasylkiewic Viktor dr. 
(Brassó), cj A poétikai könyvek. Ismerteti Szemlér 
Ferenc (Sz.-Udvarhely). d) Irodalom történetek. Ismer-

teti Péter János dr. (Gyulafehérvár), ej Latin nyelv-
tanok. Ismerteti Kovács Bernardin (K.-Vásárhely). 
1,1 Görög nyelvi könyvek. Ismerteti Ivárpiss J. (Gyula-
fehérvár). gj Német nyelvi könyvek. Ismerteti Biszner 
Ödön (Gyulafehérvár), hj Filozofiai propedeulikai 
könyvek. Ismerteti Szabó György (Marosvásárhely). 
i) Történelmi könyvek. Ismerteti Erőss József (Csik-
somlyó).^ Földrajzok.Ismerteti Kulcsár Ferenc (Gyula-
fehérvár). kJ Természetrajzok. Ismerteti Tamás Albert 
(Székelyudvarhely) és Albrecht József (Brassó). IJ Ter-
mészettani és fizikai földrajzi könyvek. Ismerteti Pál 
Gábor (Csiksomlyó). m) Rajzoló geometriák. Ismerteti 
Spanyár Pál (Székelyudvarhely). 3. Az érzékiség elleni 
küzdelem. Előadja Ivárpiss János. 4. A céllövés az isko-
lában. Előadja Balló István dr. (Csiksomlyó). 5. Indít-
ványok. A gyakorlati tanárképzés a státus középisko-
láiban. Az állandó tankönyvvizsgáló bizottság meg-
alakulása. Mindkettőt előterjeszti Pál Antal elnök. 

P á r i s . A separatio előzményei és következményei. — Egy 
A mi előzményeit illeti, azok felnyúlnak egészen a com-
munardok idejébe. 1871 márc. 18-án történt, hogy a / 
fellázadt nemzetőrség Thomas és Lécomte tábornokokat K r o r 

meggyilkolta. A katonai fejetlenség e bűntényével kap-
csolatosan a nép kikiáltotta a commune souverainitását. 
A márc. 26-iki választások a hazát nem ismerő nemzet-
közi szociálisták győzelmével végződtek. Erre aztán 
nemsokára, ápril 2-án, a következő határozat hirdette-
tett ki : «Páris községi képviselete (Commune), — tekintve, 
hogy a lelkiismeret szabadsága a szabadságok elseje ; 
tekintve, hogy a vallásügyi közköltség elvben a lelki-
ismeret szabadságával ellenkezik ; tekintve, hogy a 
papság a monarchistákkal a szabadság ellen foglalt ál-
lást ; — elhatározta, a mint következik: §. 1. Az egyház 
az államtól el van különítve. §. 2. A vallásügyi közkölt-
ség (kultus-budget) el van törölve. §. 3. A holtkéz va-
gyona s a mi a szerzetes-rendek tulajdonában van, ingó-
ságok és ingatlanok egyaránt, nemzeti tulajdonnak nyil-
váníttatnak. §. 4. Mielőbb bizottság küldetik ki, mely e 
javaknak értékét fogja megállapítani». íme a mai sepa-
ratio előzménye. Valóságos mintája a mai separationak. 
A mai előkelő hivatalos Franciaország egy húron pen-
dül a vérengző communardokkal. így van ez mindenütt, 
a hol elejét nem veszik a bajoknak. A mi egy nemzedék 
előtt még őrültség volt, ma már — napirend. A mi a 
kínos jelenetekben oly gazdag separatio folyásának kö-
vetkezményeit illeti, noshát azok a messze jövőben 
igazán beláthatatlanok, miért is csak a mar lepattantak-
kal, a már jelentkezőkkel foglalkozzunk. Tudvalevő do-
log, hogy több tekintélyes világi francia katholikus fel-
iratban fordult a francia püspöki karhoz, kérve, sürgetve 
azt, hogy az egyházi hatóság az ú. n. kultusztársaságo-
kat elismerje. Minden egyházának szellemét ismerő és 
követő katholikus előtt világos, hogy a világi elemnek 
ilyen «sürgető» s irányt adni akaró fellépése a hierar-
chiával szemben nem helyén való, elhibázott dolog : a 
laicisatio bevitelének megkísérlése az egyház kormányzá-
sába. Nem csodálkozhatik tehát senki azon, hogy annak 
a néhány előkelő francia katholikusnak ezt a kezdemé-
nyezését Róma és a francia püspöki kar zokon vette. 
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A mi Rómát illeti, annak két félhivatalosa, az «Osserva-
tore Romano» és a velencei «Difesa» világosan és hatá-
rozottan állást foglaltak a laikus egyházvezetés kísérleté-
vel szemben. Különösen a velencei «Difesa» római tudó-
sítója ismételten tüzetesen foglalkozik a francia világi 
notabilitások feliratával s hibáztatja Sangniert, a «Sil-
lon» szerkesztőjét, mert védelmére kelt a feliratnak és 
aláíróinak. Sangnier, a katholikus demokraták vezére, 
megtámadta a «Vérité Française», a «Croix» és a többi 
katholikus lapokat, melyek a katholikus állásponthoz 
következetesen ragaszkodnak és azt állítja, hogy a lel-
tározásoknál csak oly emberek lázongtak, kik azzal más, 
nem vallási célokat, milyen például a nationalizmus és 
a boulangismus, kötöttek össze. Szomorú, nagyon szo-
morú dolog, a legnagyobb veszedelem idején, a francia 
katholikusoknak ez az egyenetlensége és viszálykodása. 
Szerencsére, a legjobbak a világiak közül mégis csak 
inkább az egyházi kormánnyal tartanak, mint a Brune-
tiére-Sabatier-féle múlékony áramlattal. így például de 
Mun gróf, a katholikus parlamenti és társadalmi vezér, 
a «Croix»-ban kifejtette, hogy azok a katholikus társa-
ságok, melyeket a Brunetiére-Sabatier-féle felirat annyira 
ajánl, megtámadják a papság tekintélyét és az egyházba 
az ú. n. demokráciát, szóval a modernismust akarják 
bevinni. Ez ellen az igyekezet ellen rendíthetetlen ellen-
állást kell kifejteni. A «Croix» végül erősen korholja a 
felirat szerzőit, mert fellépésükkel a katholikus Francia-
országban új szakadást támasztottak. Szegény francia 
egyház ! Mi volt — és mivé lett ! így jár minden része 
az egyháznak, a mely kellő időben megújhodni nem tud. 

* 

Bécs. Harc a házasság szentsége és fölbont hat attan-
sága ellen — dúl most Ausztriában széles körben. A moz-
galom hátterében lappang a szabadkőmívesség, előtér-
ben nyilvánosan küzd a keresztény házassági jogrend 
ellen az 1902-ben alakult «Kulturpolitische Gesellschaft» 
és különösen az ettől a kultúrpolitikai társulattól alapí-
tott «Verein katholisch geschiedener Eheleute», a mely 
utóbbi egyesület 1904 okt. 22-én Körber miniszterelnök-
höz küldöttséget vezetett, a melynek előtte nagy garral 
hirdette, hogy Ausztria 200.000 «katholikus elváltja* 
nevében beszél, kik közül magára Bécsre 38.000 elvált esik. 
Természetes, hogy a dolognak fele se igaz; sőt a «Salz-
burger Kirchenzeitung» azonnal kimutatta, hogy Bécsre 
vonatkozó szám legalább is négyszerese a valódi szám-
nak. Mindegy, a németnek Ausztriában is Luther mon-
dása kell : stat pro ratione voluntas, a mit ésszel és 
igazsággal kivívni nem lehet, annak keresztülvitelére 
hivatott — szerintök — az akarat és erőszak. Szóval 
Ausztriában újból napirenden van a «házasság reform»-ja 
s a dolog már oly komoly jelleget öltött, hogy Gruscha 
bibornok bécsi érsek, a ki Arcóban keres agg korának 
gyengeségére üdülést, szükségesnek látta Arcóból intézni 
híveihez főp. levelet a házasság felbonthatatlanságáról s 
buzdítani őket, hogy állampolgári jogaikat ennek a hit-
cikkelynek védelmében lelkesen érvényesítsék. Megem-
lítem e helyütt, inert ide tartozik az, hogy itt Bécsben 
igen alapos népies füzet hagyta el a sajtót «Heirat auf 
Probe» cím alatt, melyet Marschall püspök, érseki viká-
rius, mint a kath. tan alapjára épített leírását a házas-
ság szentsége mibenlétének és hatásainak a legmelegeb-

ben ajánlott. Célja a füzeinek felvilágosítani a katholikus 
olvasóközönséget a «házassági reform-mozgalom» igazi 
céljairól. Szerzője A. J. Peters. Ily felvilágosítás talán 
másutt sem lenne fölösleges. 

* 

Berl in . Hit és hitetlenség küzdelme a protestantiz-
musban — az a jelenet, mely a napokban a szép Rajna 
mellett folyt le. Remscheidben a lelkipásztori állás került 
üresedésbe. Pályázott a többi között Römer licentiatus 
Gödesburgból. A jeles férfiú próba-papolásában erőser. 
kitett magáért és «hatalmas» szónoklatban tagadta Jézus 
isteni fiúságát és feltámadását. A remseheidi «felvilágo-
sult» keresztény hívek nagy lelkesedéssel megválasztot-
ták a «bátor» prédikátort lelkészükké. De hát a protes-
tánsok közt is van elöljáróság, a mely azt tartja, hogy 
«quod licet Jovi, non licet bovi». A mi szabad Harnack 
dr.-nak Berlinben, nem szabad Römer licentatus úrnak 
Renischeidben ! Vagyis a rajnamelléki consistorium Rö-
mer úr megválasztását nem hagyta helyben. A dolog felleb-
bezés útján a «legfelsőbb egyházi tanács» elé került. Ez a 
consistoriumi határozatot helybenhagyta. Nagy lárma 
keletkezett erre a hitetlenséget kedvelő modern protes-
táns világban, hogy hát mi joga van egy consistorium-
nak és felsőbb egyházi tanácsnak hit dolgában «pápás-
kodni», hogy a hit a protestáns vallás elvei szerint kinek-
kinek egyedül Krisztussal és a Szentlélekkel intézendő 
belső magánügye stb., stb. Szóval a hitetlenség a pro-
testantizmus körében nem enged «jogaiból». 

# 

Lipcse. A mi sok katholikus országban hiány-
zik — itt a német protestantizmus kellő közepén testet 
öltött és valóra vált. Egy itteni könyvkiadócég a Dürr-
féle, ez alatt a cím alatt «Dürrs Deutsche Bibliothek», a 
német nép nemzeti nevelésének átalakítása s izmosítása 
céljából egész kis kézikönyvtár kiadását indította meg. 
Csupa tankönyv a nép használatára az iskolában és 
életben. Ezek között az életrevaló tankönyvek közt van 
egy, a mely kiváló figyelmet érdemel az egész világon, 
mert még a buzgón író és dolgozó német katholikuso-
kat is meglepte a dolog újdonsága és életrevalósága. 
Dr. Pfleger Lucián fiatal katholikus író, fentemlített cég 
felhívására írt egy olvasókönyvet népies használatra isko-
lában és életben, csupa katholikus írók remek prózájá-
ból összeállítva. A tüneményes könyv címe : « Katho-
lischer Glaube im deutschen Volke. Ein Lesebuch religiöser 
Prosa zum Schulgebrauch im deutschen Unterrichte». 
Leipzig, 1906. Verlag der Dürrs'chen Buchhandlung 8°, 
148 1. Ára 1-75 M. Különös egy könyv ez I Maga mondja 
magáról, hogy nem apologetikát, nem dogmatikát, nem 
egyházjogot vagy egyháztörténelmet akar tanítani, hanem 
mintákat akar adni a német remek prózaírásból a német 
nyelv mívelt megismeréséhez és elsajátításához. Közvet-
lenül középiskolák, kiváltképen pedig tanító- és tanítónő-
képezdék számára van szánva s tulajdonképen német 
nyelvtani munka ez a tankönyv és mégis — úgyszólván 
teljes vallástani oktatásban részesiti a katholikus ifjúsá-
got és az olvasni, magát művelni szerető német népet. 
Csak oly szerzőkből vannak ez olvasmányok véve, a kik 
gazdag és mély tudással, szép nemes irályt tudtak egye-
síteni, régiek és újabbak, hogy csak néhányat említsek 



100 
RELIGIO LXY. évf. 1906. 

a sok közül : Regensburgi Berthold, Augsburgi Dávid, 
Strassburgi Miklós, Meister Eckhart, Tauber Suso, Gei-
ler von Kaiserberg a középkorból, a későbbi és újabb 
korból : Joh. Wild, Fr. Spee, Mich. Heiding, Stolberg gr., 
Sailer, Schlegel, Möhler, Kl. Brentano, Görres, Diepen-
brock, Schmid Kristóf, Standenmaier, Beda Weber, 
Geissei, Ketteier, Stolz Albán, Scheeben, Hettinger, Wol-
ter, Hattler, Meschler, Pesch, Willmann, Baumgartner 
Sándor, az irodalmi polyhistor, Weisz Albert, Keppler, 
Schell, Morsbach stb. A sok nevet lehetetlen itt felsorolni. 
Ennyi is sejtelmet kelthet arról, mennyi mély gondolat, 
hányféle és mily szellemes alakban kerül elő ebben a 
szerencsés ötletű olvasókönyvben. A németek — «poten-
tes potenter agunt». Nem lehetne ebben őket másoknak 
is követni ? 

* 

S z e n t p é t e r v á r . Forrongás az orosz államegyház-
ban. — Miklós cárt a szerencsétlen japán háború nyo-
mában támadt véres forradalom arra birta, hogy biro-
dalmának az állami ügyekhen alkotmányt adjon, a val-
lásiakban pedig általában szabad gyakorlatot engedjen. 
Ennek folytán az állammal összenőtt ú. n. orthodox 
orosz egyházat a reformok útjára utasította. Dictum 
factum. A minden oroszok zsinatja őszre össze van híva. 
Márc. 21-én ült össze az előkészítő-bizottság, a melynek 
tagjai : Antonius szentpétervári metropolita, a chersoni, 
jaroslavi, wilnai és finnlandi érsekek, a mohilenwi, wol-
hyniai és pskowi püspökök, a szent synodus főproku-
rátora Obolenski hg. és helyettese Ostrumow, több pap-
nevelőintézeti és egyetemi "tanár, valamint több világi 
férfiú, kiket mind a cár bízott meg és hívott össze. 
A bizottság tagjai mindjárt a megnyitó-ülésben össze-
különböztek. Antonius metropolita hódoló táviratot kül-
dött a cárnak. Ez azonnal válaszolt. Mind a két távira-
tot hevesen megtámadta Trubeckoi hg. charkowi egye-
temi tanár. A cárnak — így szólt — nincs joga az egy-
házban parancsolni. Neki is csak az egyházra kell hall-
gatni. A püspökök pedig magukban véve nem maga az 
egyház, a melyhez a «fehér papság» és a laikusok is tar-
toznak. «A zsinatnak — úgymond — csak akkor lesz 
gyakorlati értéke, hogyha a világi hivek részvétele nagy 
számban biztosítva lesz és a vélemény szabadsága is 
meg lesz engedve.» A laikus elemnek behatolása az 
egyház kormányába heves ellenzést keltett a jelen-
volt főpapok részéről. Antonius metropolita kijelentette, 
hogy a herceg messze túlment a határon. A püspökök 
habár meggyőződésük ellenére, engedtek annak, hogy 
világiak is hivassanak meg az egyházi reformok feletti 
tanácskozásba ; most azonban kitűnik, hogy engedé-
kenységük nem volt helyénvaló. Még élesebb hangon 
beszélt a wolhyniai püspök. Kijelentette, hogy ő vak-
merőségnek tekinti, ha a világiak theologiai és egyház-
jogi dolgokba avatkoznak be. Valamennyi püspöknek a 
beszédéből kitűnt a sajnálat, hogy Trubeckoi hg. meg-
hívásával kecske került a kertészi állásra, a kertbe. 
Márc. 24-én volt a bizottság második ülése. A tervezett 
reformok röviden mind szóba kerültek. Az egyház leg-
felsőbb kormányzásának kérdésével felmerült, hogy hát 
mi legyen ezentúl a legfelsőbb forum : patriarkátus, 
vagy zsinat ? Az őszi zsinat úgy látszik — nemcsak magá-
ban levő marad — hanem a jövőre nézve is minta marad. 

Nagy lesz a vita, sőt összeütközés lesz a papi és világi 
elem közt az iskola terén. A népoktatás állami feje azt 
kívánja, hogy a népiskolák neki legyenek alárendelve; 
a papság hallani sem akar másról, mint plébániai isko-
lákról. Szóval már most ís nagy, ezentúl pedig még na-
gyobb lesz a kavarodás az orosz «államegyházban». 

—g—'a. 

Ré(ji és ú j u t a k a h i t v é d e l e m b e n . írta : Zub- Jroda 
riczkv Aladár dr. egyet, magántanár. Esztergom, 1906. j o m 
274 1. Az apologetikáról tárgyal s annak régibb és 
újabb módszeréről. Nevezetesen részletes birálat alá 
fogja azt a legújabb irányt, mely a francia theologuso-
kat most lázban tartja s át-átcsap másfelé is, mely t. i. 
a kereszténységre való rávezetést, a keresztény vallás 
természetfölötti, isteni jellegéről való meggyőzést nem a 
régi, értelmi bizonyítékokkal, hanem az ú. n. lélektani 
módszerrel kisérti meg s a hitet az értelemből az aka-
ratba helyezi át. A kereszténység átélése, szépségeinek 
lelki élvezése által nyújtott bizonyítékokat akarja hasz-
nálni az eddigi ténybizonyítékok (jövendölések, csodák, 
az egyház létezése, a kereszténység gyors elterjedése stb.) 
helyett, oly értelemben, hogy ezeket szinte hiábavalók-
nak nyilvánítja. 

Előbb akar életet, érzelmet, szeretést s ettől vár 
valamiféle keresztényi meggyőződést. Azt gondolja, a 
modern embernek ez a módszer felel meg, ettől lesz 
majd a mai hitetlen világ ismét kereszténnyé. 

«A modern apologetikának a belső tapasztalás alap-
ján kell lábát szilárdan megvetnie. Inkább a kedélyhez 
és akarathoz szóló indítékokkal kell a lélekhez lépnie, 
mint spekulációval. Át kell éreztetni a lélekkel, hogy a 
természetfölötti oly természetesen illeszkedik bele a lélek 
szükségleteibe, hogy elvetése magát a természetet sodorja 
veszélybe. (Ezt alighanem nehéz lesz elhitetni a modern 
ember szivével !) Ez által a lélek előkészíttetik arra, 
hogy a természetfölötti, különösen ennek alapja, a hit, 
a maga igazi útján jusson az emberbe : nem az értel-
men át a szívhez, hanem a szíven át az értelemhez.» 
(116. 1.) Ez a felfogása a legújabb lélektani módszernek. 

Zubriczky éles elmével foglalkozik a kérdéssel ; 
megvitatja a régi módszert, a hogy azt a mai napig az 
alapvető-hittanban használjuk; majd részletesen bemu-
tatja ezt az új törekvést képviselőiben, megvizsgálja 
alapjait, mi vezette ezeket az embereket erre a — mond-
juk csak — téves, sőt veszedelmes útra. Bámutat Kantra, 
mint ilyen módon már a katholikus theologiába is be-
nyomuló forrásra, rámutat a francia hagyományokra : a 
tradicionalizmusra és ontologizmusra, melyekből még 
mindig az ész erőinek kevésre becsülése kisért. Majd 
kimutatja, mit tanulhat a régi módszer ettől az új kísér-
lettől. Finoman, méltányosan kezeli az egész kérdést, 
keresi a középutat, mely az igazságra vezet ; mert némi 
magva az igazságnak ebben a törekvésben is található, 
melyet a régi — a helyes — módszer javára értékesíteni 
lehet. 

«Gondolom, így ír, hogy a modern apologetika és 
a régi között való különbséget legbensőbb velejében 
ragadom meg, ha azt mondom, hogy minden különb-
ségnek gyökere a hit tényének különböző elemzésében 
rejlik. A régiek a hit tényének alanyául az értelmet vet-
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ték, ámbár nem zárták el szemüket az elől, hogy bizo-
nyos lokú elsőbbség az akaratot illeti meg ; az újak a 
hitet mindenestől az akaratba helyezik.» (221. 1.) 

Vájjon micsoda érzelgős kereszténységre vezethet az 
ilyen eljárás és mi lesz annak a tartalma? Hiszen a ke-
reszténység tanokból, igazságokból áll, melyek elfoga-
dása az észhez tartozik ? Egy valaki meghallgatván ilyen 
lélektani módszerű prédikációt, azt mondta : szép volt, 
de nem tudnám újból elmondani. Valamiféle miszticiz-
mus eredhet az ilyesmiből, de nem meggyőződés, mely 
szilárdan vezesse az embert az élet útain. 

Zubriczky nagy tudással megmutatja, hogyan kell a 
hitnél mindkét tén3'ezőt : az észt és az akaratot kezelni s 
a dolgot egyik irányban sem túlhajtani. Egész mesteri-
leg kezeli a kérdést ott, a hol fejtegeti a veszedelmeket, 
melyeket a lélektani módszerrel való visszaélés magá-
ban rejt. (234. 1.) 

«A lélektani módszernek — írja egyebek között 
semmiféle ajánlgatása nem tud meggyőzni arról, hogy a 
kereszténység természetlölöttisége tekintetében a való-
színűségnél erősebb bizonyítékot nyújthatna. Mivel pedig 
a hit ésszerű tényéhez legalább erkölcsi bizonyossággal 
kell bírnunk a kinyilatkoztatás fényéről, csak félig végez-
nők el apalogetikai föladatunkat, ha a belsó érvekkel 
beérnők.» (249. 1.) 

A mi Zubriczky szakmunkáján, mert ilyen az a szó 
teljes értelmében, feltűnik, az különösen két tulajdon-
sága : a rendkívüli olvasottsága és Ítéletének érettsége, 
biztossága, mely a legnehezebbb pontoknál is eltaláltatja 
vele a helyes útat. Nem közönséges tehetséggel van itt 
dolgunk és nem közönséges theologiai tudással, hanem 
olyannal, a minőből nem sok van nálunk. Oly ve-
szedelmes lejtőkön lépdel biztos lépéssel, a melyek 
nálánál szereplőbb férfiakat is megejtettek, megtévesztet-
tek ; ő nyugodtan megy át rajtuk, a csábító frázis nem 
ingerli, a rakétázás szemét el nem kápráztatja, sokkal 
érettebb az Ítélete, semhogy a modern embert félre-
értené és lelki szükségleteit, a régi, a helyes eljárási és 
meggyőzési mód elejtésével, balul fogná föl. 

Ettől a férfiútól még sok jót és sok helyeset vár-
hatunk. 

* 

A család , e g y h á z , á l lam jogai és kö t e l e s sége i 
a tanítás és nevelés terén. Irta Sarmaságh Géza, nyitrai 
főgimnáziumi tanár. Nyitra, 1906. I. kötet 498 lap, II. kötet 
588 lap. Ára 6 kor. 50 fül. Épen a mult számban, a Nép-
műveltség ismertetésénél idéztem belőle Fináczy egyetemi 
pedagógiai professzor lesújtó ítéletét a mai középiskolá-
ról, szemben a légi iskolával. A mai iskola — az állam 
kezében — se nem nevel, se nem tanít igazán. Hogy mi 
ennek a tulajdonképeni oka s miként lehet ezen a bajon 
segíteni, azt ebből az előttem fekvő, nagyszabású pedagó-
giai monográfiából tudjuk meg. Egy közel harminc éve a 
középiskolában működő tanár bőséges tapasztalataival, 
melyeket a tanüggyel való folytonos foglalkozás közben 
szerzett, nagy elméleti képzettséggel s a tanügy terén 
európai látókörével megvilágítja előttünk ezt a fontos 
kérdést, olyképen, hogy munkája e nemben valóban 
egyedülálló a mai magyar irodalomban. 

Nekünk, a kik az újabb légkörben nevelkedtünk s 
megszoktuk az államnak mindenbe való beavatkozását, 

szinte szokatlan a baj diagnózisának ilyetén való muto-
gatása, mint azt a szerző teszi, a ki nem kevesebbet ír 
elő, mint a mai téves utakról való visszatérést, vissza-
térést a régi, elhagyott útra, a hitvallásos iskolára, lévén 
az államnak más föladata, mint nevelni és tanítani. 
Mondom, szokatlan beszéd ez ; de csak olyan szokatlan, 
mint midőn azt olvasom, hogy az az állam, a mely a 
XVIII. század derekán Nagy Frigyessel, a kit aztán 
Mária Teréziánk is utánzott, elsőnek nyilvánította az 
iskolaügyet politikumnak, Poroszország, most, a nyilván-
való iskolai bajok enyhítésére, ismét elsőnek áll elő az 
ellenkező, visszaszívó példával, a mennyiben az új porosz 
iskolaföntartási törvény a felügyeletet mondhatni egé-
szen átadja az egyházi férfiaknak s csak annyit köt ki, 
hogy azok nem az egyház, hanem az állam megbízásából 
fogják a felügyeletet gyakorolni. Olyan szokatlan Sarma-
ságh diagnózisa, mint a milyen különös, de józan volt 
Deák Ferenc tanácsa, hogy a ki rosszul gombolta be 
mellényét, gombolja ki és gombolja föl újra. 

Meglep ez a munka, mert ma csak afféle könyv-
összeállításokhoz, titkos és rossz, de eredetiként kiadott 
fordításokhoz s még eltitkoltabb ollózásokhoz vagyunk 
szokva, meglep, mondom érettségével, tudásával, látó-
körével és szép magyar előadásával. Látom, hogy a 
nonum prematur in annum elve szerint készült s egy-
általán olyan, hogy ha a klikkhez tartozó ember írta 
volna, jövő évben akadémiai tagságra ajánlanák. 

Mélységes eruditiója, — látszik, hogy a tanuló tanárok 
közül való, — először is az alapvetéseken mutatkozik, állí-
tásait nagy jogi és történeti előfejtegetések keretébe 
illeszti, azután nyomról-nyomra kiséri a tételeket, mi 
illeti meg a családot, az egyházat és az államot a nevelés 
és tanítás terén. Látjuk, hogyan fejlődtek a dolgok e 
téren a XVI. század óta ; mert az újabb éra, a jó út elha-
gyása, ott kezdődik, valamint a ma minden téren ural-
kodó eszmezavar is. Látjuk, hogyan vannak e téren 
másutt s hogy vagyunk mi ? És azután a történtekre 
irányítja tanulságos kritikáját, majd végül megállapítja, 
miként kelljen a helyes elveket újból diadalra juttatni. 

És e tekintetben az állani nevelési, tanítási fölada-
tairól szóló II. kötet határozottan értékesebb az elsőnél. 
Itt vannak a mai nagy kérdések, az iskola tragédiája 
megírva, midőn az állam, csábíttatva először az egyház-
ból menekülő protestánsoktól, majd megtévesztve a 
különféle hamis filozófiai és jogászi elméletektől, ille-
téktelenül kiterjesztette sajátos szép föladatát és beállott 
tanítónak, nevelőnek, a mihez se hivatása, se ereje, se 
eszközei nincsenek. Elrontotta az iskolát, melyet csak 
támogatnia kellett volna, a minek folytán ma se tulajdon-
képeni állami föladatainak nem felel meg, se az iskolát 
nem engedi az illetékes kezekben nagy, emberiségi és tár-
sadalmi céljait betölteni. 

Nagy méretekben van tartva ez a fejtegetés és tel-
jesen kimerítő, úgy hogy első sorban a közoktatási mi-
nisztériumban kellene ebből a könyvből okulást merí-
teni ; mert ma igazán vakon rohannak a téves úton, a 
nélkül, hogy csak pillanatra is föleszmélnének. De for-
gatnia kellene ezt a kötetet az iskolaállamosítás minden 
barátjának, hadd lássa : miről is van tulajdonképen szó, 
miután az iskolához boldog-boldogtalan hivatottnak 
érzi magát hozzászólani. Kimutatja Sarmaságh, hogy a 
nemzeti egység, a társadalmi érdek, az állam felekezet-
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lensége, a mit e tekintetben szokás hangoztatni, mind 
csak frázisok, az állami iskola ezen nem segít, hanem 
még az iskolát magát is tönkreteszi. 

Sorban vonulnak föl a hatalmas tételek : az állam-
nak nincs joga tanítani a saját jogán, a természeti jogon, 
átruházott jogon és történeti jogon. Majd az állam tulaj-
donképeni céljának és föladatának megállapítása után 
kimutatja, hogy igenis vannak az államnak jogai és 
kötelességei a tanítás és nevelés körül is, de ezek egészen 
mások, mint a hogy ma szokás azokat megállapítani és 
gyakorolni. Majd következik a nagy ágyú : az állami 
semleges iskola jogtalansága (348—523. 1.) minden oldal-
ról megvilágítva. Fejtegetéseit kiterjeszti a tanítókép-
zőkre s az egyetemekre is. 

Nem ismerek könyvet irodalmunkban, mely ennyi 
tudással, ilj' kimerítően s annyi tárgyilagossággal tár-
gyalná ezt a fontos állami kérdést, mint ez a II. kötet. 
Élvezettel is fogja olvasni mindenki, a ki hozzászokott a 
szellemi munkához s komolyan érdeklődik az emberiség 
nagy érdekei iránt. Felekezetinek fog ugyan látszani sok 
laikus olvasó előtt ; ám kisérje csak figyelemmel törté-
neti alapvetéseit s észreveszi, hogy midőn a hitvallá-
sos iskolát igazolja, senkinek a jogát nem sérti, ellen-
kezőleg mindenkinek megadja a magáét. 

Értékesebbnek mondottam a II. kötetet az elsőnél, 
nem belső tartalma, hanem tárgyalási módja miatt. 
Tartalma, a családról, az egyházról szólva, szép, értékes 
és tanulságos, mint a másodiké. De helyenkint elnyúlt, 
a főkérdés — a tanítás és nevelés — tárgyalásának 
folyamatos menetét megakasztó, a mi az ilyenekhez nem 
szokott olvasónál unalmassá teheti a könyvet. A szerzőt 
a buzgósága s igaz katholikus lelkülete itt-ott annyira 
elragadta, hogy pl. a családnál a házasságot, az egyház-
ról szólva Jézus istenségét, az egyház isteni alapítását 
oly terjedelmesen tárgyalja, hogy a theologiai tanköny-
vekbe beillő tractatusok kerülnek ki belőlük. Csak annyit 
kell ezekből adni, a mennyi a főtétel igazolására szük-
séges. Ha ugyanis az író olvastatni akar, pedig katho-
likus íróink sokszor megfeledkeznek erről, a tárgyalás-
ban tartson mértéket, mert különben az olvasónál ellen-
kező eredményt ér el. 

Tani megjegyzésem is van annál az I. kötetnél. 
A 181. lapon nem jelzi helyesen az első ember állapotát 
a bűnbeesés előtt. A status originális iustitiae et sancti-
tatis nein terjedt ki arra, hogy «Isten az első embernek 
magát, mint legfőbb igazságot és jót szinről-szinre mu-
tatta s vele életközösségben volt ; az ember bírta, látta 
őt», ez a szinről-szinre látás legalább is félreérthető ; a 
Genezis elbeszélését, mely az emberi fölfogáshoz alkal-
mazkodik s közemberi módon beszél, nem kell azon a 
helyen betú szerint venni, mert igaz az, a mit két lappal 
előbb mondott : «Isten a maga teljes valóságában, úgy, 
a mint létezik, szinről-szinre nem állhatott az emberek 
elé». Az eredeti állapot ugyanis más javakból állott s nem 
az Isten szinről-szinre való látásából. 

Aztán, hogy még egy megjegyzést tegyek, nem szí-
vesen látom Felniérit idézve (320. 1.) a jellem meghatáro-
zásánál a többi jó meghatározások között. A mint tetszik 
látni, az a meghatározás rossz, csakugyan egy darwinista 
ember szájába való, mint Felméri is volt ; de ha jó is 
volna, akkor is úgy vagyok vele, mint mikor Voltairet 
olvasom idézve valamely vallási kérdés mellett. Minek 

idézni olyat, a ki egész lelkületével ellene volt az igaz-
ságnak ? 

Ez különben csak egy-két szépséghiba, emberi 
dolog; magát a klasszikus szép munkát a tanügy igaz 
barátainak a legmelegebben ajánlhatom. 

Cs. B a b o c s a . Az első számból már nem rendelkezem 
példányokkal. Ha azok, a kik szétküldési tévedésből két pél-
dányt kaptak volt, visszaküldenek, akkor pótolhatnám. A kö-
zönség egy része azonban úgy látszik még a leg'önzetlenebb 
szerkesztővel szemben is oly közönyös, hogy ilyesmire nem 
gondol ; valamint nehezére esik a lapot, mely csupán mutatóba 
jár, akkor is visszaküldeni, ha nem szándékozik rá előfizetni. 
Pedig csak a postásnak kellene visszaadni, hogy igy a szer-
kesztő a nyomatandó példányok száma iránt végre megálla-
podhassék. 

T u d a k o z ó d ó n a k . Kérdésére, mi ennek a régi latin sen-
tentiának : saltus in natura non datur (a természetben nincs 
ugrás) meggyőző, kétséget kizáró értelme, feleletem ez. Linné 
azt úgy mondta : natura non facit saltus, a mi a fönnebbivel 
egyértelmű. Két irányban értelmezhetjük ezt. Érthetjük akár a 
szervetlen, akár a szerves egyedek, illetőleg egyének lassú, fo-
kozatos fejlődését, a mint a tökéletlenebb állapotból a tökéle-
tesebbe mennek á t ; így fejlődik az elemekből a természet erői-
nek hatása alatt az ásvány, a magból a fa, a gyermekből a 
férfiú, fokozatos haladással, melyben nincs ugrás. A másik 
értelmezésben az evolúció elméleténél szokták ma használni, 
oly jelentésben, hogy a természet lényei a legegyszerűbb kez-
detből fokozatosan egymásból fejlődtek, a szervesek a szervet-
len anyagból és a szervesek nagy faunája és flórája egymásból, 
a legtökéletlenebb alakon kezdve, a legtökéletesebbig. Ez az 
értelmezése azonban a természetben nincs, ugrás-nak az ellen-
kezőjét mutatja, a teremtés tényét alapítja meg. Az élet ugyanis 
megjelent a földön, de az anyagból nem magyarázható ; ha-
sonlókép az ember ; az állatvilág számára a föld rétegeiben 
hiányzanak az átmeneti alakok. Linné ezt az ismételt terem-
tésekből magyarázta, mivel a természetben nincs ugrás. Lenhos-
sék is pl. Az emberben azt ír ja (17.1.), hogy az agy velőből a szel-
lemi életet megérteni nem tudjuk. Ez volna ugrás az anyagra 
nézve. De mivel a természetben nincs ugrás, nem állhat meg az 
anyagelvűek felfogása sem. Ez körülbelül az, a mi arról az 
axiómáról mondható. 

P . L e s z é t e . A kivánt számokat már levelét megelőzőleg 
küldtem el. 

W . P é c s . Utána néztem a dolognak, elejétől kezdve ren-
desen küldetik a lap ; talán a postán, vagy valahol másutt esik 
a hiba. 

S z . . . l y i Ú j s á g n a k . Komolyan ajánlják lapjukban a 
Műveltség Könyvtárának az «Emberét» ? 

TARTALOM: A könyörgő ima ereje. — Antiochiai 
szent Ignác hitvallása. II. Szentiványi József dr.-tól. — 
Az alapokról szóló törvénytervezet. IV. — A kath. hit-
terjesztésügy a földkerekségen. I. Bangha Bélától. — 
A halottégetés kérdése II. — Az erdélyi kath. Státus 
tanárainak gyűlése. — Egyházi világkrónika. —y —la-
tol. — Irodalom. Zubi iczky : Régi és új utak a hit-
védelemben. — Sarmaságh : A család, egyház, állam 
jogai és kötelességei a tanítás és nevelés terén. — 
Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUOEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

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

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IV. ker., Egyetem-utca 5. 

A parlamentáris elv és az egyház. 
A mult század 50-es éveiben, közvetelleniil a for-

radalom lezajlása és az abszolút hatalom felülkere-
kedése után — III. Napoleon volt már a császár — 
élénk vita folyt a franciáknál Montalembert és Veuil-
lot, a neves államférfiú és a hires lapszerkesztő kö-
zött, a kormányformákról.1 Amaz a parlamentáris 
rendszert, mint a szabadságnak megfelelőbbet, magasz-
talta; ez meg a rend és a közmegnyugvás megszilár-
dulása érdekében az abszolutizmust tartotta jobbnak. 
Megjegyzendő, hogy a kérdést nem elvontan, hanem 
az egyház szabadsága szempontjából vitatták. 

A vitából Veuillot került ki győztesnek, a komo-
lyabb elemek neki adtak igazat. Keserű és pedig köz-
vetetlen tapasztalatok szóltak akkor a parlamentáriz-
mus — a népképviseleti kormányforma — ellen, mint 
a melyben nem a legjobbak, nem a legkomolyabbak és a 
leglelkiismeretesebbek kerültek uralomra, hanem egy 
úgy a hogy összeverődött féktelen többség abszolutiz-
musa valóságos terrorizmust gyakorolt úgy a polgári, 
mint a vallási szabadság ellen s a társadalom meg-
nyugvását teljesen lehetetlenné tette. 

Saját szemeikkel látták s naponkint érezték volt, 
hogy igenis van abszolutizmus a parlamentáris kor-
mányrendszer idejében is, a mint van abszolutizmus 
a monarchikus elv mellett ; csakhogy ez mégis jobb, 
mivel egy, az uralkodásra nevelt s a kipróbált hagyo-
mányoktól kisért ember — az államfő — hamarább 
lehet lelkiismeretes a trónon, mint a folyton változó 
s a nép fölvert szenvedélyeitől, vagy a saját önzésé-
től befolyásolt többség uralma. 

Veuillotnak épen kapóra jött az új szardiniai 
alkotmány, mely első cikkelyében a katholikus vallást 
az állam egyedüli vallásának nyilvánította s ez leg-
kevésbbé sem akadályozta meg a képviseleti alapon 
álló kormányt, hogy ugyancsak az egyház szabadsága 
ellen sorompóba ne lépjen. Szembeszökő példája volt 
ez annak, hogy a parlamentáris rendszer is afféle spa-
nyol fal lehet, mely mögül az egyház ellenei,— elcsa-
varván a legvilágosabb törvényt is — törvényes lát-
szatot adván a dolognak, könnyebben nyilazhatnak a 
vallási szabadság védőire. 

» Religio. 1853. I. 113. 1. 

A kérdés nemcsak egyházi szempontból, de álta-
lános formájában is, elméletileg, valóban mindig kér-
désnek marad, annak dacára, hogy az újabb fejlődés 
teljesen a parlamentáris rendszer mellett döntött. 
A népképviseleti rendszer, mely abban áll, hogy a 
nép, a nemzet kormányozza önmagát, a papiroson a 
legszebb, a legvonzóbb kormányforma ; de mi haszna, 
ha az élet s nevezetesen az utolsó száz év története 
annyi példával félreérthetetlenül bizonyítja, hogy a 
legszebb eszme is, ha az életbe lép, lia a gyakorlatba 
megy át, lia a milliónyi nép tulajdonává lesz, elferdül 
s fikcióvá válik. 

A mit Eötvös József br. nagy művében, a «XIX. szá-
zad uralkodó eszméiben», az evangéliumból átvett 
egyenlőség és szabadság eszméin e tekintetben oly 
kézzelfoghatólag kimutatott, hogy azoknak értelmét a 
gyakorlat megváltoztatta: ugyanaz áll a parlamentá-
ris rendszerre, a többség elvére nézve is. Hogy csak 
közelről vegyünk erre példát, — a tapasztalat a 
legjobb mester — aki végig küzdött egy-két képviselő-
választást, vagy a ki éveken át jól megfigyelte a több-
ség működését a parlamentben, az, ha nyitott szem-
mel szokta nézni a dolgokat s a frázisok mögé tud 
tekinteni, kénytelen bevallani, hogy a parlamenti rend-
szerben is sok az ámítás s nevezetesen, hogy abban 
sem hiányzik — amúgy eltakarva — az absolutizmus. 

Az elmélet, a papiroson körvonalozott népkép-
viseleti rendszer ugyanis nem tud arról, a miről a 
rideg valóság beszél, hogy a többség, melyet az úgy-
nevezett pártfegyelem vasbékóival lehet összetartani s 
hogy ez lehetővé váljék, a hatalom előnyeivel kell 
elhalmozni, hogy az tulaj donképen nem többség, ha-
nem a hatalom élére fölvergődött ügyes ember, vagy 
a minisztérium abszolutizmusának a népies takarója 
csupán, melynek segítségével a nemzetre még olyat 
is lehet rádiktálni, a mire a nemzet nem is gon-
dolt, annál kevésbbé kívánt. Valamint ugyanezen 
tapasztalat tanúsága szerint a miniszteri felelősség 
elve is — a papiroson a legszebb elv — egyszerű fa-
pénz, melynek a gyakorlatban alig van valami értéke. 

A parlamentárizmus a szó teljes értelmében ideá-
lis embereket tételez föl, a milyenek nem léteznek s 
sok oly egyéb föltételt (a választók értelmi fokát, 
minden önző érdek kizárását, a választásokban meg-
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nyilatkozó, igazán tiszta többségi akaratot, ideális, rej-
tett tényezők által nem befolyásolt minisztereket stb.), 
tehát mind olyan dolgokat, melyek ezen a sáros föl-
dön föl nem találhatók. Ebben is, mint sok másban, 
nem a képzelődés, hanem az élet csalhatatlán való-
sága szerint, Horatiusként, sokszor: 

Turpiter atrum 
Desinit in piscem mutier formosa superne. 

Az egyháznak változatlan elvei lévén, magatar-
tása a különböző kormányformákkal szemben alap-
jában változatlan. Külső viszonyai az uralkodó hata-
lommal szemben módosítást szenvednek, a szerint, a 
mint módosíttatott a hatalom maga s azon mértékben, 
a melyben valamely hatalom az egyház jogait vagy 
tiszteli, vagy sérti. Mert tényleg úgy áll a dolog, hogy 
az egyház szabadsága magában foglalja összességét 
és biztosítékát mindazon jogoknak és szabadságok-
nak, melyek az embert, a családot, a társadalmat 
lényegesen és elidegenílhetetleniil megilletik. 

Az államhatalommal egy területen élvén s mind-
ketten — az állani és egyház — mellérendelt céljaik-
nál fogva egymás támogatására lévén utalva, az egyház 
olyan hatalommal, olyan kormányformával közleke-
dik, mint a minőt a nemzeti közjog megállapít. Ha 
parlamentáris a hatalom, ezzel áll viszonyban; ha 
abszolutizmust dekretálnak, azzal érintkezik. A fran-
ciák 1793-ban megölték a királyt, azt hivén, hogy 
lerázzák magukról az abszolutizmust; de 1804-ben 
császárrá emelték Bonaparte Napoleont, a ki nem 
tűrte a parlamentárizmust. Az egyház mindkét eset-
ben az állami közjogot követte. 

Nálunk 1848 előtt, a nem parlamentáris kormány-
forma alatt, vallásunk államvallás volt, de csak úgy, 
hogy mindenki uralkodott raj ta; majd a parlamentáris 
kormányforma fölállítása óta a szabadság van elvül 
kimondva, de egyházunk most is csak annyiban szabad, 
a mennyiben a parlamentnek tetszik, vagyr nem tet-
szik őt egyházpolitikai törvényekkel korlátozni. 

Az egyház sorsa küzdés minden időben. 
Tehát a régi kérdés az abszolutizmusról és a par-

lamentárizmusról kérdésnek marad s megoldva ügy, 
hogy az emberek végre valamely kormányformában 
teljes és végleges megnyugvást találjanak, talán soha-
sem lesz. A baj nem a formában van, hanem az em-
berekben s mindegyik kormányforma egyképen j ó s 
egyképen rossz lehet, a minő t. i. az ember, a ki ke-
zeli. Ennek oka pedig az, hogy még az ember fogal-
mát a papiroson úgy szoktuk meghatározni, hogy az 
testből és lélekből álló lény, a gyakorlatban mintha 
semmit sem mondtunk volna ezzel, ott az ember úgy 
jelentkezik legtöbbnyire — triviálisan szólva — mint 
a bölcseségnek és az ostobaságnak egy csodálatos 
keveréke. 

A közfelfogás ma az, hogy miután a vallásegyen-
lőség elvének az elfogadásával az egyház elvesztette azt 
a korlátozó hatalmat, mellyel egykor a királyok és 
fejedelmek ellenében a népek szabadságát védte és 

pedig jól védte,1 akkor ugyanis még a jog az erkölcs-
csel, az erkölcs a vallással szorosan összefüggőnek 
tekintetvén ; s miután más hasonló korlátokat is ledön-
dött az idő : a közfelfogás ma az, hogy egyedül a par-
lament az, mely az abszolutizmus visszaéléseit lehe-
tetlenné teszi s a népek szabadságát biztosíthatja. 

S ez valóban így is van. De ennek nyomában rög-
tön fölmerül a másik kérdés: mi legyen tehát az, a 
mi megint a parlamentek abszolutizmusa, a számok 
fatalizmusa s a többségek önkénye ellen védi meg az 
igazságot és jogot, miután a parlamentárizmus a 
Bousseau-féle naturalizmusból levezetett s így telje-
sen hamis népfelség elvén2 alapulván, szintén nem 
egyéb, mint a többségek által, melyek pedig annyi-
szor voltak igazságtalanok, gyakorolt abszolutizmus? 

Ennek a megfontolása a történelmet jól ismerő 
férfiú szemében a parlamentáris rendszert sem tünteti 
föl ideálisnak, végső megnyugtatást nyújtónak. Nem 
csoda azért, lia, kivált az utóbbi időben, nem egyszer 
hallunk hangokat a parlamentárizmus csődjéről. 

Veuillol szerint — hogy ismét ráhivatkozzam — 
ezt a korlátot csak a rendíthetetlenül vallott katholi-
kus hitigazságok képezhetik. Az abszolutizmus — akár 
az egyes ember, akár a többségek abszolutizmusa — 
ellen ezenkívül más korlát nem képzelhető; egyredül 
az egyház szabadsága képezi minden más szabadság 
alapját, mértékét és tartalmát, és pedig — jól jegyez-
zük meg — minden ember számára. Nemcsak lénye-
génél, de ama történeti jogánál fogva is, a mellyel a 
középkorban még az üldözött zsidókai is megvédte, 
külön városrészt jelölvén ki nekik magában Bómában. 

Csakhogy a tényleges viszonyok között, egyrészt a 
parlamentárizmus fönnállása, másrészt a kimondott 
vallásegyenlőségi elv mellett, midőn a kormány egye-
nesen felekezetlennek vallja magát, mi legyen a teendő? 
Miként és hol érvényesítse az egyház és pedig min-
den ember, az összes polgárok érdekében, az abszolu-
tizmust korlátozó elveit ? 

Más expediens ez érdemben alig lehet más, mint 
ha ezek az elvek, a hivek kitartásán kívül, egy beval-
lottan keresztény párt által találnak beutat a parla-
mentbe, mely párt, a programmját képező politikai 
hitvallása mellett, minden törvényjavaslatnál ezen 
elvek ellenőrző hatalmát veti latba s azok iránt a kép-
viselőházat esetről-esetre fölvilágosítani és helyessé-
gökről meggyőzni iparkodik. 

Látjuk ezt a német centrumnál, mely hazájában 
több évtizede végzi ezt a tisztet a közjó javára ; ugyanis, 
a mi a keresztény elvek szerint a szabadság érdeké-
ben történik, az az összes embereknek a javára tör-
ténik. A mint a német birodalom is a befolyásos cen-
trum dacára eddig se hatalomban, se tekintélyben 
nemcsak nem vesztett, hanem az egész világ előtt 
irányadó hatalomnak tekintetik. Vajha megértenék 
ezt nálunk is az emberek. 

1 Hergenröther : A kath. egyház és keresztény állam. 1874. 
2 Moulart : Az egyház és az állam. 1884. I. 64. 1. 
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JÇrisztus. 
A Krisztus görög szónak, a mely fölkentet jelent, 

a zsidó nyelvben a Messiás szó felel meg. Ezzel a név-
vel, a Messiás nevével, jelölték meg a zsidó próféták 
évezredeken át azt, a ki után az egész emberiség epedt, 
a ki a népek reménye volt ; mert tőle várták az áldást, 
a bűntől való megváltást, a boldogságot. És nemcsak 
a zsidó próféták tudtak erről a Messiásról, Krisztusról, 
ez után vágyakoztak pogány bölcsek és költők is, a 
mint ez Plato, Sokrates, Vergilius irataiból és a Sybillák 
jóslataiból kiviláglik.1 

Népek reménye, boldogítója, megszabadítója a 
bűntől : ez a Messiás, ez a Krisztus. A ki tehát a népek 
reményét ki tudja elégíteni, azaz a ki képes a bűn 
szégyenétől megtisztítani a lelkeket, a ki képes meg-
nyugvást adni az emberi szívnek a szenvedésben, a 
csapásban, életben és halálban, a ki megoldást nyújt 
az élet minden problémájára: ez a Krisztus. 

De hát hol van ez a Krisztus? ki az? eljött-e 
m á r ? megláthatjuk-e? érezhetjük-e az ő megváltó 
kegyelmeit ? . . . 

A zsidóknak megjövendölték a próféták, hogy 
milyen leszen Krisztus, de a zsidók félreértették a pró-
féták jóslatait és hamis ábrándokat alkottak maguk-
nak a Messiásról. Várták ugyan a Krisztust, de várták 
földi fényben és pompában, királyi méltóságban, hogy 
megszabadítsa őket a római rabigától és megalapítsa a 
zsidó világbirodalmat. Ilyen Krisztust vártak ők és ezért 
a názárethi Jézust, a kiKristusnakmondotta magát, nem 
fogadták el Messiásnak, hanem megfeszítették.2 

Vigyáznunk kell nekünk is, bogy a modern világ 
forgatagában ügy ne járjunk, mint kétezer évvel ezelőtt 
jártak a zsidók. Ott volt közöttük a valódi Krisztus 
et non receperunt cam, és nem fogadták őt el (Ján. 
1., 11.); nem ismerték föl, mert hamis fogalmakat 
alkottak maguknak Krisztusról. Vigyázzunk, mondom, 
hogy igv ne jár junk mi is. Mert itt van mi közöttünk 
is a Krisztus, a népek reménye, a nemzetek áldása, a 
szivek boldogítója, és mégis hány modern emberről 
szintén áll az: et non receperunt cum, nem fogadták 
el őt. Mert hamis fogalmakat alkotnak maguknak a 
Messiásról, hamis Krisztusok után futkosnak : az igazit, 
a ki közöttük van, nem ismerik föl. 

Ilyen hamis Krisztus-fogalmak végig vonulnak a 
kereszténység korszakain is. Ott voltak pl. a dokéták 
és a manicheusok, a kik azt állították, hogy a Krisztus 
nem volt ember, az egy isteni «eon», isteni szellem, a 
ki alászállott ugyan a názárethi Jézusra, mikor meg-
keresztelkedett, de ismét elröpült tőle szenvedésének 
kezdetén.3 íme, egy hamis Krisztus-fogalom. Mit ér az 

1 Hettinger, Lehrbuch der Fundamentaltheologie I. § 
35—36. 

2 Berthe : Jézus Krisztus élete, szenvedése, győzelme. For-
dította Szeghy Ernő dr. 1906. 

3 Stentrup : Praelect. dogm. de Verbo incarnato. I. 155. 
s köv. 11. 

embernek a názárethi Jézus minden vezeklése és 
szenvedése, ha az isteni, a mi ennek a szenvedésnek 
végtelen értéket adna, elröpült belőle a szenvedés 
kezdetén ? 

Majd jönnek hosszú sorban az ariánusok és az ő 
utódaik, a modern racionalista tudósok, Baur, Strauss, 
Renan,1 a kiket utánoznak a művészek is, pl. Veres-
csagin, a kik azt mondják: a názárethi Jézus fenkölt, 
a népek boldogságáért rajongó, korát fölülmúló nagy 
ember volt, de semmi más, csak ember, ép úgy mint 
Plato, Sokrates, Buddha, Mohammed. 

Vannak aztán mások, a kik még tovább mennek 
és a názárethi Jézustól teljesen megtagadják, hogy ő 
lenne a Krisztus, a népek reménye ; a názárethi Jézus 
szerintük rajongó volt, képzelte magáról, hogy ő a 
Krisztus, de mikor keresztrefeszítették, szétfoszlottak 
ábrándjai és kétségbeesve halt meg a keresztfán.2 

Egyáltalán — mondják ezek a modern elmék 
a Krisztus az nem személy, hanem eszme. Olyan ember, 
olyan személy nem is létezhetik, a kiben a Krisztus 
fogalma megtestesülhetne: a ki a népek vágyát be 
tudná tölteni. Nem személy, hanem eszme a Krisztus, 
a Messiás! Itt van a fölvilágosodás, a tudomány, a 
művészet, a műveltség, itt van a liberalizmus, a huma-
nizmus, a szocializmus: mindmegannyi Messiás, mind-
megannyi Krisztus. 

Jézus mindezt előre megjövendölte, hogy I. i. tá-
madni fognak hamis próféták és hamis Krisztusok, a 
kik csodás dolgokat lógnak mívelni, hogy tévútra 
vezessék, ha lehetne, még az igazakat is. Vigyázza-
tok — mondá — és ha hallani fogjátok: ime, itt a 
Krisztus; ne menjetek utána, ne higyjetek nekik. 
(Máté 24, 23-6 . ) 

Előre megmondotta tehát, hogy jönni fog a hamis 
Krisztusok korszaka. Es megjött. A mi korunk is az. 
Telve van hamis Krisztusokkal, a kik csakugyan káp-
ráztató fénnyel veszik magukat körül, csodás dolgokat 
mívelnek, hogy tévedésbe ejtsék még az igazakat is. 

De ne higyjetek nekik, nem igazi Krisztusok ezek. 
Görögtüzek, melyek vakító fényt árasztanak egy ideig, 
de nem marad utánok más, csak egy marék korom. 

Ne tévesszen meg senkit a görögtűznek csodás 
fénye. Hisz nem a csodás dolog a lényeg a valódi 
Krisztusban sem, hanem a szentség, a szeretet, az 
irgalom, az önfeláldozás ereje, mely belőle kiárad, 
szétsugárzik az egész világra ; mely minden népet, 
szivet át tud járni, mely képes minden korban, min-
den embert fölemelni, megnyugtatni; mely erőt ad az 
embernek a bűn leküzdésére, a szenvedélyek meg-
fékezésére, az erény gyakorlására, egész a szeretet ön-
feláldozó heroizmusáig ; mely megnyugvást, reményt, 
bizalmat nyújt a szívnek életben és halálban egyaránt. 
A kiben ilyen erő van, az a valódi Krisztus. 

De hát ilyen Krisztus-e a tudomány ? a miivelt-

1 Székely: Hermeneutica biblica generalis. 1902. 293. s k. 11. 
2 Ignotus : Olvasás közben. Bpest, 1906. 43. s. k. 11. 
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ség? a liberalizmus? a humanizmus? a szocia-
lizmus ? 

Ha nekem bemutat a tudomány, a liberalizmus 
vagy szocializmus annyi millió martirt, szentet, szüzet, 
az önfeláldozó szeretetnek, lemondásnak, önmegtaga-
dásnak, bűnbánatnak annyi ezer héroszát, a mennyit 
a katholikus egyházban minden korban, minden nép-
nél össze tudok gyűjteni ; ha nekem bemutatják, hogy 
vadnépek erkölcseit úgy átalakítják, a mint a katho-
likus egyház a frankokat, germánokat, angolszászokat, 
magyarokat és szlávokat megnemesítette ; ha nekem 
bemutatják, hogy tudósokat és tudatlanokat, gazdago-
kat és szegényeket, igazakat és bűnösöket, szenvedőket 
és haldoklókat úgy meg tudnak nyugtatni és vigasz-
talni, mint én ezt a katholikus egyházban látom : 
akkor leborulok a tudomány, a szocializmus, a huma-
nizmus előtt, akkor elfogadom őket Krisztusoknak, 
mert ezek, a miket fölsoroltam, valódi Krisztns-iu/o-
mok, melyek elvezetnek bennünket az igazi Krisz-
tushoz. 

Csakhogy ezeken a nyomokon haladva, máshova 
jutunk mi el, másutt van az igazi Krisztus, nem a 
tudományban, nem a szocializmusban, nem a huma-
nizmusban. Ezek a Krisztus-nyomok elvezetnek engem 
egyenes úton először is a katholikus templomokba, 
oda a főoltár elé, a hol éjjel-nappal az öröklámpa ég. 
Odavezetnek a szentségház elé. Itt a Krisztus, az igazi 
Krisztus: az Oltáriszentségben. 

Mert, ha vizsgálom, mi adott erőt a vértanúknak, 
a szenteknek, a szüzeknek, a bűnbánóknak, a jámbo-
roknak; mi szelídítette meg a barbár népek erköl-
cseit, mi ad vigaszt életben és halálban, mi tölti be 
az emberi szivet békével és Isten kegyelmével, azt 
találom, hogy az Oltáriszentség. 

Itt van tehát közöttünk a valódi Krisztus az 
Oltáriszentségben. 

Miután megtaláltuk, most már könnyen meg 
fogjuk ismerni Krisztust egész fenségében, ki fog bon-
takozni előttünk személyének csodálatos ereje, szent-
sége, isteni volta. Megtaláltuk ugyanis nemcsak az 
Oltáriszentségben elrejtett Krisztust, hanem egyszers-
mind a kulcsot is az evangéliumok megértéséhez. 

Az evangéliumokban le van írva a Jézus Krisztus-
nak személye, születése, földi élete, de ahány szekta 
csak alakult, ahány bölcsész vagy kritikus az evangé-
liumokat forgatta, annyiféle torzalakokat, hamis Krisz-
tusokat olvastak ki belőlük. Egyedül ott, a hol örök-
lámpa ég, a hol megőrizték az Oltáriszentségben el-
rejtett Krisztusba helyezett hitet: egyedül ott őrizték 
meg az evangélium elbeszélésének teljes és igazi értel-
mét Krisztusról, és így egyedül csak ott ismerhetjük 
meg Krisztust egész valóságában, nagyságában és 
isteni fenségében. 

Tekintsünk tehát most a katholikus egyház ka-
lauzolása mellett az evangéliumba, mit mond ez Krisz-
tusról ? 

A mit Isten már az emberiség bölcsőjénél meg-

ígért, hogy asszonytól fog születni, a ki a sátán fejét 
szétzúzza (Gen. III, 15.), a ki tehát az emberiség meg-
váltója leszen, az beteljesült Augusztus császár ural-
kodása alatt Palesztinában. Asszonytól született, de 
az égből szállt alá egy szűz leányzó kebelébe, hogy 
az ember testét öltse magára a mindenható Istennek 
egyszülött,legszentebb Fia.Ez a názárethi Jézus. Ember, 
de Isten is : valódi istenember. És ezt a két vonást, az 
istenit és az emberit sugározza felénk az evangélium-
nak minden egyes lapja. 

Angyal jelenti Máriának, hogy őt választotta ki a 
Magasságbeli szent Fia földi anyjává és a szent Szűz 
angyalok glóriája mellett szülte meg szent Fiát egy 
rozzant istállóban. (Luk. I, 26—37 ; II, 7.) Az égen 
csillag gyúl ki, hogy az isteni Kisdedhez vezesse kelet 
bölcseit (Máté II, s k.); de viszont József éjnek idején 
futva menekül a gyermekkel és anyjával Egyptomba 
Heródes haragja elől. (Máté II, 13—15.) Mikor meg-
keresztelkedik a Jordán partján, megnyílik az ég előtte 
és e szavak hallatszanak: «Ez az én szerelmes Fiam, 
kiben nekem kedvem telik» (Málé III, 13—17.), viszont 
a gonosz szellem megkísérti őt a pusztában. (Máté 
IV, 2. s k.) Bejárja egész Palesztinát, csakúgy sugárzik 
belőle az isteni mindenhatóság : közelben és távolból 
egy szóval, intéssel, érintéssel meggyógyít gyógyít-
hatatlan betegeket (Máté IV, 23.), vakon szülötteknek 
megadja a látást (Ján. IX.), lábra állítja a bénákat, 
sántákat, megérinti a fekélyeseket és egy pillanat alatt 
visszanyerik egészségüket. (Máté VIII. 1—4.) Egy mo-
dern német orvos a mult évben külön tanulmányt írt 
e címen: «Christus medicus?» Orvosi szempontból 
elemezte Krisztus beteggyógyításait és arra a végkövet-
keztetésre jutott, hogy Krisztus gyógyításait emberi 
tudomány vagy ügyesség eredményeinek tekinteni 
nem lehet.1 

Engedelmeskedik neki a természetnek minden 
ereje, törvénye. A vizet borrá változtatja (Ján. II, 
1—11.), öt kenyérrel kielégít ötezer embert (Máté XIV, 
14—21 ; Ján. VI, 1—15.), egy szavával lecsillapítja a 
háborgó tengert. (Máté VIII, 23—26.) Fölszólítására a 
gonosz szellem megszégyenülve hagyja el áldozatait. 
(Márk V, 1—13.) Sőt engedelmeskedik neki a halál is : 
a Jairus lányát .(Máté IX, 23—26.), a naimi özvegy 
egyetlen fiát (Luk. VII, 1 — 16.), a már föloszlásnak 
indult Lázárt (Ján. XI, 17—45.) mindenható szavával 
életre kelti. Ime, ezek az isteni vonások, isteni termé-
szetének villogásai, kisugárzásai. 

De viszont, mindjárt mellettük olt találjuk a leg-
jellegzetesebb emberi vonásokat is. Megkeresztelke-
dése után böjtölt, mire megéhezett (Máté IV, 2.), taní-
tásai után elfáradt és a hajóban elaludt (Máté VIII, 24.), 
mások fájdalmának a látása a részvét könyeit csalta ki 
szemeiből (Ján. XI, 33—35.); saját szenvedéseinek 
közeledése megrázkódtatja és megremegteti, szomorú-

1 Christus medicus ? Von Dr. Knurr. Ein Wort an die Col-
légén und akademisch Gebildeten überhaupt. Freiburg, 1905. 
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sággal tölti el (Márk XIV, 33—34.): mindenütt az 
isteni és emberi vonások összevegyülve alkotják 
meg Krisztusnak, a názárethi Jézusnak igazi egyé-
niségét. 

És mikor jön a názárethi Jézus szenvedése, nem 
repül el tőle az isteni felség, miként ezt a dokéták 
képzelték : maga ez a Krisztus, ez az Isten szenved az 
ő emberi természetében és testében. És ezt világosan 
látjuk magából az evangéliumból. Hisz szenvedésében 
még jobban kidomborodik az isteni, mint az emberi 
vonás. Olyannyira, hogy a vele fölfeszített jobb latort 
a Krisztus szenvedésében megnyilatkozó isteni fenség, 
nagyság, türelem és szelídség téríti meg, úgy hogy a 
haldokló názárethi Jézusban látja, hiszi a Krisztust, a 
Megváltót, az Üdvözítőt. Uram ! ha bemész országodba, 
emlékezzél meg rólam. (Luk. XXIII. 39—43.) 

És a pogány századost, a ki ki volt rendelve 
a keresztrefeszítés végrehajtására, annyira meghatja 
Jézusnak a szenvedésben, a halálban tanúsított fen-
séges nyugalma, hogy hangosan fölkiáltva, mondá : 
Ez valóban az Isten fia volt. (Máté XXVII, 54.) 

Krisztus meghalt a kereszten, egy katona még a 
szivét is átdöfte lándzsával (Ján. XIX. 33 — 44.), sírba 
tették, eltemették (Ján. XIX, 40—42.), kővel lezárták 
a sírüreget (Máté XXVII, 60.), a követ lepecsételték és 
a sírt katonákkal őriztették. (Máté XXVII, 66.) És 
mégis harmadnap hajnalán fölpattant a sírt záró kő 
és Jézus Krisztus dicsőségben föltámadva, kelt ki sír-
jából, legyőzve a halált. (Máté XXVIII, 2 ; Márk XVI, 4; 
Luk. XXIV, 6 ; Ján. XX.) 

És hogy ki legyen zárva minden kétség, ismétel-
ten megjelent tanítványai, a jámbor asszonyok és 
többi hivei előtt. Tanítványai előtt evett (Luk. XXIV, 
39., 41—42 ; Ján. XXI, 9—10.), őket fölszólította, hogy 
érintsék kezeinek, oldalának, lábainak sebhelyeit 
(Luk. XXIV, 38—40.), hogy győződjenek meg arról, 
hogy ugyanazt látják maguk előtt a megdicsőülés 
ragyogásában, a kit láttak a szenvedés megaláztatá-
sában. 

És a negyvenedik napon föltámadása után, mi-
után meghagyta tanítványainak, hogy menjenek szét 
az egész világba és hirdessék az ő tanítását (Máté 
XXVIII, 18—20.), szemük láttára fölemelkedett a 
mennyekbe (Márk XVI, 19 ; Luk. XXIV, 51.), hátra-
hagyva nekik tanítását, kegyelmét és az Oltáriszentség 
leple alá rejtve önmagát. (És ime, veletek vagyok a 
világ végezetéig. Máté XXVIII, 20.) 

Es ez a tanítás, és ez az Oltáriszentség megkezdte 
körútját a föld kerekségén. És a hol befogadták, ott 
új élet fakadt szivekben, népekben, társadalmakban. 
A Krisztus igéje és a Krisztus teste az Oltáriszentség-
ben, mert isteni erő és kegyelem lakozik bennök, 
átalakitották a társadalmat, megdöntötték a pogány 
világnézetet, lerakták alapjait a keresztény kuliurának 
és civilizációnak, neveltek vértanúkat, szenteket, szü-
zeket, szerzeteseket, önfeláldozó héroszokat; kiemelték 
a nőt a pogány világnézet által megbélyegzett, leala-

csonyító helyzetéből ; megbecsülni, szeretni tanították 
az embereket, még ha szegény, beteg, bűnös, nyomo-
rult is ; megtanították az embert lemondásra, áldo-
zatra, megnyugvásra minden katasztrófában, szenve-
désben, még a halálban is. 

íme, ez a Krisztus, a népek reménye, nemzetek 
vágyódása, világ megváltója. 

De még hiányzik egy vonás ebből a Krisztusból. 
Mert — miként maga megmondá — még egyszer 
meg fog jelenni ezen a földön, de akkor már nem 
alázatos szegénységben, hanem isteni fényben és 
dicsőségben, körülvéve angyalaitól, hogy megtartsa a 
végső igazságszolgáltatásnak nagy napját, a mely befe-
jezése, koronája lesz az ő krisztusi működésének. És 
akkor fog igazán elbámulni a hinni nem akaró világ, 
hogy mily közel volt hozzá e földön a Krisztus és 
nem találta meg, nem ismerte föl. Mert ezen Ítélet 
alkalmával az üdvözültekhez így fog szólani: Jöjjetek 
atyám áldottai, mert éheztem és enni adtatok, szomjú-
hoztam és inni adtatok, mezítelen voltam és fölruház-
tatok. És mikor ezek csodálkozva kérdik tőle : mikor 
láttunk, Uram, léged éhezni és szomjúhozni s mikor 
adtunk neked ételt és italt? felelni fogja: a mit leg-
kisebb embertársaitokkal tettetek, velem tettétek. 
(Máté XXV, 31-40.) 

Oh, igen, már e földön a szentek életében is látjuk 
ezeknek a csodás szavaknak beigazolását. Szent Márton 
egy szegénnyel osztotta meg köpenyét és ez a szegény 
maga Krisztus volt.1 Szent Erzsébet egy fekélyes bete-
get fektetett ágyába és ez a szegény beteg maga 
Krisztus volt.2 És kérdezzük meg" a kórházakban a 
betegágyak mellett elsorvadó apácákat, mi ad nekik 
erőt arra az önfeláldozásra, mellyel a betegeket ápol-
ják, felelni fogják: az a hit, hogy a mit a betegekkel 
tesznek, azt Krisztussal teszik. íme, a legegyenesebb 
út eljutni Krisztushoz: az önfeláldozó jótékonyság, 
irgalmasság gyakorlása. 

Érzem, hogy sok oly vonás van fejtegetésemben, 
a'mely a modern ember kételyektől hányatott lelke 
előtt keménynek tűnhetik föl. 

De így volt ez már Krisztus Urunk korában is. 
Épen mikor az alapítandó Oltáriszentség mélységes 
misztériumát magyarázta tanítványainak, többen el-
hagyták őt, mondván : Kemény beszéd ez, ki hallgatja 
ezt ? Erre megkérdezte az apostolokat : ti is el akartok 
hagyni engem? Ők azonban felelték: Kihez menjünk? 
hisz az örök élet igéi nálad vannak. (Ján. VI, 61, 69.) 

Hát mi kihez menjünk? Tudom én azt, hogy 
ebben a modern világban, melyr mindent megingat, 
mindent fölforgat, nehéz nekünk a mélységes hit 
Krisztusban, az ő istenségében, az ő egyházában, az 
Oltáriszentségben, de hát kihez menjünk? A hamis pró-
fétákhoz ? a hamis Krisztusokhoz ? a kik csak ígérnek, 

1 «Martinus catechumenus hac veste me contexit.» (Bre-
viárium.) 

2 Horn : Magyarországi szent Erzsébet élete. 67. 1. 
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hitegetnek, de Ígéreteiket beváltani nem tudják? Nincs, 
a hol üdvöt, megnyugvást, boldogságot találnánk élet-
ben és halálban, csakis a Jézus Krisztus. Mert ő az élő 
Isten Fia, az örök élet igéi nála vannak. 

Mihály fi Ákos dr. 

Antiochiai szent Ignác hitvallása. (m.) 
Krisztus mellett egy másik tárgya szent Ignác 

leveleinek : Krisztus halhatatan műve : az Ecclesia, 
az egyház. A mi kétezeréves dicsőséges egyházunk, 
melynek akkor még olyan rövid múltja s olyan 
nagy jövője volt. Az egyház, mely akkor szerényen 
megvonult a hivatalos állami vallás, vagy ha úgy 
tetszik — vallástalanság mögött; melynek püspökei 
akkor üldözött alakok s nem császári főudvarmeste-
rek, meg tanácsosok voltak. Az antiochiai püspök meg-
lepő biztossággal és szabatossággal ír róla. A protes-
táns theologia korábban nem tudta szenvedni e 
leveleket. A Krisztus-képpel még csak megbékült 
volna, az Evangéliumot szívesen látta benne föleleve-
nedni, de az Evangelium mellett az Ecclesiáról is 
olvasni, püspökök, presbyterek nevét hallani egy 
nagyon-nagyon régi ember s nem egy IV. századbeli 
theologus ajkáról, az már mégis gyanúsnak tetszett. 
A következetességet abban találták, hogy a hét levél 
eredetiségét tagadták le. Mikor pedig a hét levél elbírta 
a kritika aranypróbáj át s az émaxÓTraí-t is, npepßuTeptov-t 
is benn kellett hagyni az eredeti szövegben, megkez-
dődött a találgatás és félremagyarázás, hogy mit jelen-
tenek szent Ignác világos szavai s még inkább, hogy 
mit nem jelentenek. 

Az, a kinek testét átszögezték — mondja szent 
Ignác (Smyrn. 1.2.) az egyház alapító Krisztusról — föl-
támadt s a föltámadás dicsőségével lengeti meg zász-
laját az emberiség előtt s meghívja a nemzeteket, 
zsidót és pogányt, meghívja a hit és szentség országába, 
szent egyházába. Ebben a néhány, rövid sorban kije-
löli szent Ignác az egyház alaprajzát. Krisztusé az 
egyház, ő szervezte, ő gondolta ki, ő szerezte kínban 
és gyötrelemben, szenvedésben és szeretetben, senki a 
magáénak nem nevezheti, csak ő, «Ecclesia sua». Egy-
séges, mint az élő, szervezett test, melynek milliónyi 
eleven, munkálkodó, fejlődő sejtje együttmarad, 
együtt él, szét nem hull, szolgál a többinek s közben 
maga is boldogul, «unum corpus Ecclesiae suae». 
Egyházának egy a teste. Nem máról-holnapra élő, 
hanem századokra szánt intézmény «in saecula». Nem a 
körülmények fejlesztik, több szerencsével, mint megér-
demelné, hanem Krisztus akaratából van itt, az ő 
zászlórúdja az egyház tengelye (elevat vexillum) s ha 
el nem pusztul, meg nem romlik : Krisztusé az érdem, 
ő akarta úgy, ő kente fel a szentség és a romlatlanság 
kenetével (Eph. XVII. 1.). Nem zsidó szervezet, mint 
az ószövetség egyháza volt, nem egy nép hatalmi 
törekvéseinek s telhetetlen nagyravágyásának hordo-
zója: ilyen törekvéseket az Isten nem támogathat. Az 

Ecclesia nem nemzeti, hanem nemzetközi szervezet, 
«sive in Judaeis sive in gentibus» (cf. még Smyrn. 
VIII. 2.) Felveszi a libanoni pásztort s a chald jósokat, 
a gall galadiatort s a mongol lovast ; nem a vért, nem 
a koponyát, nem a nemzetségfát s a zsinagógák szü-
letési adatait nézi, ilyenekre nem ad már semmit, 
hanem hitet keres és jóságos lelkületet, vallásos érzést, 
mint igazi vallásos társulat s nem bölcselőknek szer-
vezete. Krisztus zászlaja a nemzetek felé leng s meg-
hívja őket, hogy szentjei és hivei legyenek, «elevat 
vexillum pro sanctis et fidelibus suis». 

Az egyház szent Ignác szemeiben nem homogén 
intézmény, mintha minden tagjának egyforma jogai 
és teendői lennének. Tagoltság van benne, u. n. hier-
archia: elöljárók és alárendeltek, püspökök, papok, 
diaconusok és hivek, a tekintély hordozói s a tekintély 
követői. Feltűnően sokszor emlegeti az antiochiai 
püspök leveleiben e hierarchikus szervezetet. Vájjon 
azért, mert a tekintély hordozói mindig a tekintélyt 
féltik ? Nem azért ! 

Ha a híveknek folyton emlékezetükbe idézi a 
püspöki és papi tekintélyt, ugyanakkor sokat kíván a 
püspököktől is. Olyan püspöki instructiót, a milyent 
szent Ignác ad Polycarpnak, csak szentek és apostolok 
adhatnak. Tény az, hogy az időben orthodox és erénye-
seknek ismert férfiak voltak a püspökök. 

Szent Ignác hangsúlyozza a hierarchiát és sürgeti 
a gyermeki, hivő ragaszkodást, mert félti az egyházat 
a subjectivismustól s az eretnekségektől. A tanuló 
egyház a püspöki magisteriumra van utalva (Eph. 
III. 2.). Mindenkor úgy volt, de főleg az első századok-
ban, mikor nem volt római katekizmus és Denzinger-
féle Enchiridion félremagyarázhatatlan glosszákkal, 
hanem néhány inspirált irat s az élő hagyomány. Meg-
kívánta az egyház helyzete az élő csalhatatlan tanítói 
testületet. Különben a dolog természete is megkívánja 
a tekintélyt. Jóravaló, virágzó társulat nem lehet meg 
nélküle. De nem is ez a legnyomósabb érv, mellyel 
Ignác a hierarchia jogosult voltát bizonyítja, A hier-
archia isteni eredetű. Jogos, nemcsak azért, mert ter-
mészetes, hanem s főleg mert Krisztus szerezte. 

Eph. VI. í r ja : «Bárkit küld a háziúr háza veze-
tésére, úgy kell őt fogadnunk, mint azt, a ki küldötte. 
Világos tehát, hogy a püspököt olybá kell venni, mint 
az Urat magát». Az okoskodásnak minorját elhallgatta 
ugyan szent Ignác, de azt hiszem nem nehéz kiegészí-
teni a meglevő három fogalomból : a püspök az Úr 
jóvoltából, az Úr missiója alapján áll az egyházközség 
élén. Nem mond vele szokatlant. Szent Pál is hangoz-
tat ja: «quomodo praedicabunt, nisi mitantur», hogyan 
tanítanak pedig, hacsak nem küldetnek ? (Rom. 10, 15). 
Nem a maguk jószántából, szerencsés találékonyság-
ból vállalkoznak az emberek egy galileai próféta böl-
cseségének terjesztésére: ő maga küldött a világba 
embereket, rájuk ruházta tekintélyét, az ő nevében 
járnak, nem a magukéban. S minthogy az Isten kül-
dötteiről van szó, ragaszkodni kell az egyházi elől-
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j á rókhoz; ez a ragaszkodás lesz erősségük a haeresi-
sekkel szemben; ebben a ragaszkodásban jut tat ják 
érvényre keresztény lelkületüket. «Qui intra altare 
est — irja a trallesieknek (VII. 2.) — mundus est, 
qui verő extra altare est, non est mundus ; hoc est 
magyarázza önmaga a képet — qui sine episcopo et 
presbyterio et diaconis quidpiam agit, is non est mun-
dus in conscientia».1 Lelkiismeret dolga az engedel-
messég, Jézus Krisztustól kell ezt az engedelmes szel-
lemet eltanulni : «Omnes episcopo obtemperate — 
figyelmezteti a szmirnaiakat — ut Jesus Christus Patri 
et presbyterio : ut apostolis ; diaconos autem reverea-
mini, ut Dei mandatum» (Smyrn. VIII.).2 

A hierarchiának ez a fokozatos tagoltsága nem-
csak e két helyen, egyebütt is gyakran szerepel. Hang-
súlyozza, hogy ez Krisztus rendelése. «Cuncti similiter 
revereantur diaconos ut Jesum Xum, sicut et epis-
copum, qui est typus Patris, presbiteros autem ut 
senatum Dei et concilium apostolorum. Sine his Ecc-
lesia non vocatur !»3 Krisztus egyháza nincs, nem lehet 
meg e hierarchikus szervezet, e hierarchikus fokoza-
tok nélkül. Bizonyára nem azért, mintha más elöl-
járói szervezetet nem tűrne meg az egyház természete, 
hanem mert az egész intézmény pozitiv isteni aka-
raton nyugszik. Azt tartja róla szent Ignác, azt vallják 
a hivek is. «De his vos ita sentire persuasion habeo», 
meg vagyok győződve, hogy erről ti is ily módon 
gondolkoztok, fűzi az előbbiekhez. 

Érdekes az egyházi hierarchia történetét illetőleg, 
hogy a püspöki jurisdictio már azidőben korlátolt volt. 
Onesimust, az ephesusi főpásztort, episcopus vester-nek 
nevezi két helyen is (Eph. I. 3. V. 1.) nemcsak püspök-
nek ; önmagát pedig az antiochiai egyház pásztorának, 
a kinek nincs joga másoknak parancsolni, a mint ezt 
az ephesusiak s a rómaiak előtt kifejezi (Rom. IV. 3.). 
Annál érdekesebb ez a korlátozás, mert az apostoli 
collegium tagjai még szinte korlátlan joghatóságot 
gyakoroltak az egyházban. Utódaik nem a rendkívüli, 
csak a rendes püspöki hatalmat öröklik. 

A Szentírás sugalmazásának újabb elmélete. 
I. 

A kik távolállanak a kath. hittudósok köreitől, 
átlag úgy vélekednek, hogy a kath. hit tudomány rég-
óta holt pontra jutott, elvesztette életerejét, fejlődés-

1 «Aki az oltáron belül áll, tiszta ; aki pedig az oltáron 
kivül áll, nem tiszta ; azaz, aki a püspök, a papok és a diaco-
nok nélkül végez valamit, az nem tette azt tiszta lelkiismerettel.» 

2 «Mindnyájan engedelmeskedjetek a püspöknek, mint 
Jézus Krisztus az Atyának és a presbitereknek, mint aposto-
loknak ; a diakonokat pedig tiszteljétek, mint az Isten rendel-
kezését». 

3 «Mindnyájan azonkép tiszteljék a diakonokat, mint Jézus 
Krisztust, valamint a püspököt is, ki az Atya képviselője, a 
presbitereket pedig mint Isten senatusát s az apostolok gyüle-
kezetét. Ezek nélkül nincs Egyház». Szerk. 

ösztönét, csiraképességét és legfölebb régen kifejlődött 
és már idült ellentétek keretei között mozog. A kik azon-
ban közelebbről látják a dolgot, máskép ítélnek. Egyes 
régi ellentétek talán századokon is megmaradnak és 
eleven cáfolatai a szűkkeblűségnek, a melyet az egy-
házra fogni szoktak, de új ellentétek, belső forrongá-
sok is keletkeznek. Néha olyan mértékben, hogy egye-
seknek komoly aggodalmakra adnak okot. Nap-nap 
mellett tanúi vagyunk annak, hogy az egyházi tan 
valamely pontján erősen tavaszodik, bámulatosan 
gyors sejtképződés áll be, egészen friss hajtásokat 
veszünk észre és oly területek is megnépesednek, a 
melyeken eddig halandó ember csak ritkán és felüle-
tesen járt. 

Ilyen jelenségnek vagyunk tanúi a Szentírás tekin-
télye, sugalmazott volta és tévedéstől való mentessége 
kérdésében. 

Vannak sokan, a kiket ez izgat és aggaszt. Féltik 
tőle a hitnek letéteményét, magát a sugalmazást. Tisz-
telnünk kell megdöbbenésüket, mert szent szeretet-
ből, a Szentírásért való lelkesedésükből fakad. Lélek-
tanilag érthető is. Távol állanak az ellentétektől és 
csak a kósza hír hoz el fülükbe egy-egy tételt a mo-
dernek állításaiból. Természetes dolog, hogy egy-egy 
állítás, kitépve a szerzőnek teljes szövegéből, néha 
olyan, mint az erratikus kő, a mely mázsasúllyal 
nehezedik az olvasó lelkére. Ugyanaz az állítás, a 
mely a szerzőnek teljes szövegében önmagától jóin-
dulatú magyarázatot kap, esetleg más szövegekben is 
foglalhatna helyet, a hol éktelen disszonanciát kel-
tene a hivő lélekben. A ki szeret valamit, azt félti. 
Magukban véve ártatlan nyilatkozatok mögé is komor 
utógondolatokat haj landó magyarázni, talán olyano-
kat is, a melyek attól, a ki azt a nyilatkozatot tette, 
távol állanak. 

Helyén valónak látom ebben az ügyben néhány 
megnyugtató megjegyzést tenni. 

1. Legyünk föltétlen bizalommal az egyházi tanító-
tekintély iránt és ne feledjük azt, a mit a tan tisztán-
tartása érdekében kapott: charisma veritatis certum, 
v.avwv xfjç à'/.rfèeiaç. 

A hol a tanítótekintély elérkezettnek látja az időt 
arra, hogy gyógyítólag lépjen közbe, nem fogja elmu-
lasztani. Ebben a kérdésben is megteszi. Néhány mű-
vet, a melyeknek szerzői tényleg a hitletétemény útjai-
tól idegen utakra tévedtek, a tiltott könyvek jegyzé-
kére tett.1 Ezen negativ szerepén kívül pozitiv alakban 
is megtett annyit, a mennyit a tényleges körülmények 

1 Indexre kerültek: Lenormant, Les origines de l'liist. 
d 'apr . 1. Bible et les traditions d. peuples orientaux, Par. 
1880—4. 2 köt. (1887. dec. 19. indexen) ; Salvatore di Bartolo, 
Criteri teologici, Torino. 1888. (1891. máj. 14. ; de a 2. kiad. : 
Nouva espozicione dei Criteri teologici, Roma. 1904. már nin-
csen indexen) ; Iloutin, La quest, bibi. chez 1. Cathol. de 
France an XIX. s. Par. 1888. (1903. dec. 4.) ; Loisy, La relig. 
d'Israël, Par. 1901., Ëtud. évang. 1902., L'évang. et L'Égl., 1902., 
Autour d'un petit livre, 1903., Le quatr. Évang. 1903. (1903. 
dec. 16.). 
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között jónak látott. XIII. Leó pápa 1893. nov. 8-án a 
Providentissimus Dens cimű enciklikában nagy tekin-
téllyel megbeszélte a Szentírás tekintélyét, isteni sugal-
mazását és tévedéstől való mentessegét. Fejtegetései 
tömérdek ujj mutatást tartalmaznak ezen szőnyegen 
levő tárgy tekintetében, de nem adják a sugalmazás 
elméletének minden irányban kiterjedt megállapítását. 
Konzervativek és modernek egyaránt tisztelettel szó-
lanak róla és egyes kifejezéseit mindkét fél a maga 
érdekében iparkodik kizsákmányolni. Átlag közmeg-
egyezésnek tekinthető azonban theologiai körökben, 
hogy a pápa ezen körlevelének kiadásakor nem akarta 
latba vetni legfőbb tekintélyét olyan módon, hogy ez 
a körlevél ex cathedra való megnyilatkozásnak volna 
tekintendő. 

2. Legyünk tisztelettel a pápai szék szándékai 
iránt és ne kívánjunk tőle többet, mint a mennyit a 
jelen viszonyok között jónak látott tenni. A kik a szu-
verének cselekedeteit a maguk alacsonyabb helyzeté-
ből magyarázzák és bírálgatják, nem érzik a felelős-
ség súlyát, a mely a szuverénnek vállát cselekedeteiért 
nyomja. Epen ezért hajlandók volnának a maguk 
részéről a szuveréntekintélyt lépten-nyomon latba 
vetni, mint a gyermekek, a kik királyosdit játszanak. 
A kinek vállát a felelősség nyomja — honos habet 
onus — az óvatosabb és a legritkább esetben él leg-
különlegesebb jogaival. Az egyeseknél sok hatálytalan 
anathema van készen az asztalfiókban, az egyház a 
maga hatályos anathemáit a legritkább esetekre tar-
togatja. 

Az egyház úgy tesz, mint az Úristen, a ki szent 
Ágoston szavai szerint : mavult de malis benefacere, 
quam nulla mala esse admittere.1 Megemlékezik isteni 
Jegyese szavairól, a ki azt mondta, hogy nem kell 
minduntalan a konkolyt tépegetni, mert ez veszedel-
mes volna a búzára is, hanem az érésig kell vára-
kozni. Az egyház tudja, hogy a kinyilatkoztatott tan-
nak fejlődnie kell s hogy minden fejlődés némi for-
radalommal jár . Ezek a forradalmak azonban átlag 
ártatlan jellegűek és legjobb gyógyulásukat maga az 
idő hozza meg. Ha nekünk eddig egy tanbeli részlet 
világosnak látszott is, más korszak talán ugyanabban 
a pontban homályra és nehézségekre akad. Keresnek 
tehát új megoldásokat. Míg ez a keresés nem veszti 
el szeme elől a vezércsillagok gyanánt szolgáló bizto-
san kinyilatkoztatott elveket, ártatlan, ha közbe-közbe 
tévedezne is. Önmaga elébb-utóbb észre fogja venni, 
hogy zsákutcába jutott és ha nem bántották, könnyeb-
ben megy visszafelé a helyes útig, mintha mindunta-
lan zaklatták volna. Minden theologiai vita kezdetén 
bizonyos napfogyatkozás észlelhető, de csakhamar 
még ragyogóbban tűz a nap. Minden theologiai vitába 
beledobja mindenki a maga megoldását, ebből chao-
tikus keverék származik, a mely bántja azt, a ki a 

1 Inkább akarja a rosszakat jóra fordítani, mint meg-
engedni, hogy semmi rossz ne történjék. Szerk. 

vita előtt ugyanazon ponton áttetsző vizet látott. I)e 
csak kavarodjék ez a keverék, majd leülepedik, sok 
elpárolog magától és a végén tisztább, ragyogóbb, 
áttetszőbb és szabályosabb kristályokat látunk, mint 
a vita elején. Tehát kutassanak, keressenek a hittudó-
sok; közbeközbe eltévednek, bukdácsolnak, megégetik 
az uj jukat ; de mindez a tan világosabb kifejtése érde-
kében történik. 

3. Ne feledkezzünk meg az egyház csalatkozha-
tatlanságának természetéről. A hittudomány ezt élesen 
megkülönbözteti a sugalmazástól. Az egyháznak hatá-
rozatait nem sugalmazza a Szentlélek ; ha sugalmazná, 
leesne a válaszfal a Szentírás és az egyházi tanhatá-
rozatok között és az egyház jogosítva volna a saját 
határozatait a Szentírás folytatása gyanánt közölni. 
Ebben az esetben a Szentírás nem volna ezredek óta 
lezárt könyv, hanem valami, a mi folytonosan nő. Az 
egyház határozatainál a Szentlélek újat nem nyilat-
koztat ki, hanem csupán őrködik a már kinyilatkoz-
tatottnak tévedéstől ment előadása fölött. Ennek aztán 
természetes következménye, hogy az egyház az ő 
határozatainak előkészítésében theologusaira támasz-
kodik. Tehát hagyja őket dolgozni, kutatni, az ellen-
téteket megvilágítani, hogy aztán megmutassa az ellen-
tétek között vezető biztos utat. 

A theologiában is szükség van Kolumbusokra és 
Nansenekre, a kik merészen nekivágnak oly területek-
nek, a hová eddig mások nem merészkedtek. Igaz, 
hogy ez a merészség gyakran veszedelmeket rejt 
magában az illető theologusra nézve. De teljesen 
téves az a fölfogás, hogy az egyháznak legtöbb bajt 
mindig a merész kezdeményezők okoztak. A mono-
physitismus története ellenkezőre tanít. Nestorius me-
rész újító volt és az egyház elég hamar végzett 
vele. Eutyches ellenben maradi volt a javából, a ki 
égre-földre esküdözött, hogy csak az alex. Cyrillus 
formulája üdvözít. Ragaszkodott is hozzá addig, míg 
nyilt absurdumig nem vezette. Ne feledjük, hogy ez a 
hyp er konzervatív monophysitismus századokig meg-
bontotta az egyház belső békéjét. Tertullianus, Hippo-
lytus és Novatianus tévedései szintén hyperorthodoxiá-
ban gyökereznek. A régi penitenciális rendet jobban 
szerették, mint azt a bölcs egyházat, a mely indokolt-
nak látta a régi penitenciális rendet fokonkint enyhí-
teni. Ha szent Ágoston megmaradt volna azon az 
állásponton, hogy Pelagius és Coelestius ellen csak 
hangsúlyozni kell az egyszerű egyházi fölfogást; ha 
nem volt volna mersze szemébe nézni a keresztény-
ség legmagasztosabb gyakorlati titkának ; ha tévede-
zések és retractatiók között nem szentelt volna tizen-
nyolc hosszú évet a kegyelem problémáinak; ha 
különféle munkákban más és más oldalról, más és 
más nyomás alatt, más és más hangulat mellett nem 
közelített volna rendületlen kitartással ezen nagy 
thémák felé: talán egyik-másik eltévelyedéstől, né-
hány ellenmondástól és sok keserűségtől megszaba-
dult volna; talán az egyházra sem zúdítja rá a semi-
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pelagiánusokat és nem ad ürügyet a protestánsoknak 
és janzenistáknak későbbi üzelmeire; de bizonyos, 
hogy a kegyelem tana is terra incognita, valóságos 
Neufundland maradt volna. 

Zubriczky Aladár dr. 

Az új erkölcstan veszedelme. 
A szociálizmus előttünk többnyire csak arról az 

oldaláról ismeretes, hogy a magántulajdon eltörlésé-
vel a termelési eszközök közössé tételére törekszik. 
Ez oknál fogva sokan félnek tőle s nem is igen tart-
ják tanácsosnak nevét említeni. Pedig hát foglalkoz-
nunk kell vele, mert a benne kétségkívül föltalálható 
féligazságok erejével tért hódít és mindig több elmét 
s kezet biztosít magának. 

A szociálizmus, vagy nevezzük szabatosabban: a 
szociáldemokrácia — mert van keresztény szociáliz-
mus is — nemcsak gazdasági rendszer, hanem böl-
cseleti rendszer is, erre alapítja tételeit és mint ilyen 
a legdurvább materializmusnak a képviselője. 

Minden bölcseleti rendszernek a gyakorlati ki-
fejezése az ő erkölcstana. Azt lehet mondani, hogy ez 
az a gyümölcs, a melyről megismerhetjük a fát. 

Azért nagyon érdekes a szociáldemokrácia patlio-
logiájának megismerésére az a kis könyvecske, melyet 
a nemrégen elhunyt Menger Antal kevéssel halála 
előtt adott ki e çimen: Neue Sittenlehre, azaz az új 
erkölcstan. 

Menger szerint az erkölcsösség föltételezi ugyan 
az emberben az akarásnak és cselekvésnek a szabad-
ságát. De ez a szabadság csak képzeleti dolog, mert 
valójában az embert az őt környékező hatalmi ténye-
zők (állam, egyház, közvélemény, rang és állásbeli 
előítéletek stb.), mint egy mechanikai színház báb-
alakját láthatatlan drótokon jobbra-balra ráncigálják. 

Azért ennek az erkölcstannak nem az a tárgya, 
a mit a legtöbb moralista annak vesz, hogy mi az 
embernek kötelessége (was der Mensch thun sollJ, 
hanem a mit a szociális hatalmi tényezők befolyása 
alatt tennie kell (thun muss). 

Ezzel az állítással azonban ellenkezik az, a mit 
Menger az erkölcsösség lényegéről mond. Erkölcsös 
ember szerinte az, a ki szociális hatalmi viszonyok-
hoz alkalmazkodik, erkölcstelen pedig az, a ki velük 
ellenkezésbe helyezi magát. De ha a föntiek szerint 
az embert a szociális hatalmi tényezők ráncigálják, 
hogyan lehetséges akkor, hogy az ember velük ellen-
kezésbe helyezze magát? Úgy látszik, a szociáldemo-
krata bölcselkedés még nem jutott el a logikáig. 
Hiába, a szabadakaratot minden erőlködés mellett 
sem lehet a világból eszkamotálni. Még azok is, kik 
az embert minden erkölcsi felelősségtől emancipálni 
akarják, elszólják magukat, nem képesek az emberi 
természettel homlokegyenest ellenkező tételüket kö-
vetkezetesen végigvezetni. 

Persze van még egy dolog, egy igen titokzatos és 

mindenki által szemben tartott dolog, melynek hiánya 
az embert a józan emberiség fölfogása szerint az 
értékében legjobban leszállítja, t. i. a lelkiismeret, a 
mi Mengernek még némi gondot okoz. Ez a furcsa 
dolog az ő elméletével sehogy sem egyeztethető össze; 
azért hát álokoskodásokkal iparkodik azi tekintélyé-
től és súlyától megfosztani. 

A vallásos érzelmű bölcselkedők — így szól 
Menger — a lelkiismeretet, mint Istennek a mi ben-
sőnkben megnyilatkozó szavát szeretik feltüntetni. Még 
Kant is a gyakorlati ész kritikájának zárószavában 
azt mondja, hogy két dolog van, a mi az embert min-
dig új és növekvő bámulattal tölti el, minél többször 
és minél behatóbban szemléli és elmélkedik fölötte : 
a csillagos ég fölöttünk és az erkölcsi törvény ben-
nünk. Pedig, teszi hozzá Menger, a lelkiismeret alap-
jában véve nagyon prózai jelenség; teljesen nélkü-
lözi azt a fenséges poézist, mellyel a vallás, a bölcsel-
kedés és a művészet minden időben körülvették. 

Mert, miután az erény nem egyéb, mint a szociális 
hatalmi tényezőkhöz való alkalmazkodás, a bűn és 
vélek pedig a velük való szembeszállás, ennélfogva a 
lelkiismeret nem lehet más, mint az a félelem, hogy 
ez az ellenkezés rossz következményekkel jár. Azért 
az embereknél a hatalom és a lelkiismeret fordított 
viszonyban állnak egymáshoz. Minél nagyobb hata-
lomra tesz tehát valaki szert, annál kevésbbé fél az ő 
cselekedetei szociális következményeitől és annál ke-
vésbbé fogja az ő tevékenységét holmi lelkiismeret-
beli furdalás befolyásolni. Mert, miként egy más helyen 
olvassuk, hatalom és erkölcsösség lényegében egy 
dolog s mindenkinek szabad az, a mit megtehet. 

Ebből látjuk egyúttal azt is, hogy ez a legmo-
dernebb bölcselkedés még a psychologiáig (a lélek-
tanig) sem jutott el és alig is log eljutni, mert psychét — 
lelket — nem ismer. Ha azonban tényekkel akar 
számolni s ettől már még sem mentheti föl magát, 
hát a tényekkel csakugyan hatalmas összeütközésbe 
jön. Mert azt a tényt elvitatni nem lehet, hogy a lelki-
ismeret szava független minden következménytől, meg-
szólal akkor is, midőn a bűnös teljes biztonságban 
van és ha a hatalmasnak kevesebb oka is van a szo-
ciális következményektől félnie, a lelkiismeret szavát 
ő sem tudja elhallgattatni. 

Különben pedig ezekből az általános elvekből 
látjuk, hogy a szociáldemokrácia erkölcstana nem 
más, mint ethikai mimicry, egyszerű alkalmazkodás-
tan. Azt mondja a nagy tömegnek, a mit valamikor 
Macchiavelli mondott tanácskép az ő fejedelmének: 
legyetek jellemtelenek és gazemberek. Mert ezentúl 
már nem lesz megbélyegző dolog, ha valakiről azt 
mondják, hogy lelkiismeretlen ember! 

De mi lesz akkor a politikai és polgári szabad-
sággal, mi lesz a kulturai fejlődéssel és a becsületes-
séggel, azt könnyen elképzelhetjük. 

Mindez igazolja pedig, hogy ebben az értelemben 
igaza volt Herbert Spencernek, midőn egyik levelé-
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ben ezt í r ta: «Rossz idők szele dühöng mindenfelé a 
világban. Én részemről meg vagyok győződve, hogy a 
szociálizmus elkerülhetetlen. Az lesz a legnagyobb 
csapás, a mit a világ eddig ismert».1 

Azért azonban még sem osztozkodunk H. Spencer 
pesszimizmusában. Mi a szociális fejlődéstől, a szó 
nemes értelmében vett szociálizmustól, jókat várunk; 
a politikai és polgári szabadság megerősödését, a mű-
veltségnek és jólétnek szélesebb rétegekre való kiter-
jedését, társadalmi békét, a magántulajdonnal való 
visszaélések korlátozását és annak a közjóra való 
hathatósabb gyümölcsöztetését ; a családi életnek az 
üzérkedési szellemtől való megszabadítását, szóval 
egy ideálisabb életfölfogásnak áldásait reméljük, a mi 
természetesen csak akkor lehetséges, ha a Marx- és 
Menger-féle alaptévedésektől megszabadítani és ke-
resztény alapra fektetni tudjuk. 

A jövő politikájának és társadalmi akciójának ez 
lesz a legfontosabb föladata. 

Giesswein Sándor dr. 

A k^th. hitterjesztésügy a földkerekségen. 
(Xavéri szent Ferenc születésének négyszázados évfordulójára.) 

II. 

Legtöbb hive az Egyháznak Európa után (itt 180 
millió a katholikus) Amerikában van, t. i. legalább 
70 millió. Hogy szemlénket Délen kezdjük meg: 
a közép- és délamerikai köztársaságok lakossága 
csaknem taljesen katholikus (57 millió), bár a pap-
hiány s a fölforgató-párt uralomra jutása, mely a 
70-es években Ekvádor hitvalló elnökét, Garcia More-
nót is meggyilkolta, erősen csorbítja a hitéletet. Az 
északamerikai Egyesült-Államokban a katholikus val-
lás kisebbségben van ugyan az összes protestáns feleke-
zetekkel szemben (12 millió az összes lakosság 77 mil-
liójával szemben), de mégis a legnagyobb egységes 
vallási társulat Észak-Amerikában s bár a katholiku-
sok helyzete nem könnyű — a felekezetlen állami 
iskolákon kívül pl. saját erszényükből kell a katholi-
kus iskolákra adózniok — igen tekintélyes állást vív-
tak ki maguknak. Kanadában a katholikus kisebbség 
(két millió a hét millióval szemben) erősen áll helyén 
s egyre növekszik. Talán egész Amerikában legszeb-
ben Mexicóban virul a katholikus hitélet. A még ki 
nem irtott bennszülött indiánok közt a Tűzföldtől 
kezdve föl Alaskáig és Grönlandig számos missió-
telepen működnek többnyire szerzetes hithirdetők. 
Mind összevéve Amerika 146 miliónyi lakosságának 
csaknem fele katholikus. 

Egészen más körülmények közt fejlődik a hitter-
jesztés ügye a legnagyobb világrészben, Ázsiában. Itt 
nem az európai civilizációból kivált népekkel van az 

1 Idézve Bourdeau : Les Maîtres de la Pensée Contempo-
raine. 105.1. 

evangélium hirdetőinek dolguk, hanem ősrégi idők 
óta magukban fejlődő s a népeknek, úgyszólva, vé-
rükbe, társadalmi intézményeikbe, államszervezetükbe 
átment világnézetekkel és vallási fölfogásokkal kell 
számolniok. Ott vannak mindenekelőtt az elszakadt 
egyházak. Legújabban innen is, onnan is. főleg a nes-
toriánusok közt hallani nagyobbméretű egyesülési moz-
galmakról. A nem latin szertartású, de Rómával egye-
sült katholikusok száma Ázsiában jóval meghaladja az 
egy milliót. Ezek nagyrészt török és perzsa kerületek-
ben élnek, a hol az alig 50.000 latin szertartású ka-
tholikussal együtt csaknem eltörpülnek a 15-ször annyi 
mohamedán és pogány mellett. A katholikus bithir-
detőknek a világ kevés táján van oly nyomasztóan 
nehéz helyzetük, mint a török kormány alatt. Valósá-
gos csoda például, ha engedélyt kapnak arra, hogy új 
templomot építsenek. Hasonlóan szomorú képet nyújt 
Szibéria 20 millió pogánya s a Himalája-államok, 
melyekbe a hatholikus hitterjesztők a legújabb korig 
is úgyszólván egyáltalában nem juthattak be. 

Reményteljes, de még a kezdet nehézségeivel küzd 
s rendkívüli akadályokkal kénytelen szembeszállni a 
katholikus missió Ázsia nagy, műveltebb birodalmai-
ban : Indiában, Kinában és Japánban. A számszerinti 
eredmény ezen országokban is igen kicsiny még: Elő-
indiában 262 millió lakos közt csak alig két millió, 
Hátsóindiában s a szigeteken 75 millióból alig egy 
millió, Kina 330 millió lakosa közt vagy 800.000, 
Japán 48 milliója közt csak vagy 60.000 lélek katho-
likus. Tekintettel India, Kina és Japán népeinek mű-
veltségére és rohamos fejlődésére, mellyel azon pont 
felé látszanak növekedni, a hol mint elsőrangú nagy-
hatalmak tekintélyes és egész Ázsiára behatásos sze-
repet fognak játszani a jövő századokban, főleg néhány 
évtized óta a rendes missiói ténykedésen kívül arra 
helyeznek sűlyt a katholikus hitterjesztők, hogy a ma-
gasabb műveltségű és behatásos osztályokat tudomá-
nyos intézmények — egyetemek, természettani és 
csillagászati intézetek, tudományos sajtó — útján 
nyerjék meg a kereszténységnek s aztán ezek révén 
keltsenek mozgalmat a kereszténység befogadására s 
esetleg tömeges megtérésekre. Ily célból alakultak 
meg a katholikus indiai egyetemek, melyek már jelen-
tékeny számú előkelő brahmánt neveltek keresztény 
gondolkozásban a különféle közpályákra. 

Ázsia missióinak, sőt az egész katholikus hitter-
jesztésnek egyik főbüszkesége a Filippi-szigetek, me-
lyeken a katholikus hit nemcsak teljes egyeduralomra 
jutott — hetedfél milliónyi az egész katholikus lakos-
ság— hanem teljesen áthatotta a társadalmi és állam-
szervezeti intézményeket is. Ujabban a Filippi-szige-
tek az Egyesült-Államok kezére kerültek, melyek-
nek kormánya protestáns angol hivatalnokokkal és 
tanítókkal árasztja el az országot, kiknek bomlasztó 
hatása a katholikus filippinók hitéletében máris egyre 
jobban megérzik, bár ezek még mindig igen szívósan 
ragaszkodnak a katholikus hithez. Egyébként a Filippi-
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szigetek hetedfél milliónyi katholikusa teszi ki Ázsia 
összes katholikusainak — HV2 millió — több mint 
felét. E IIV2 millió, melyet a hitben csak megtartani 
is sok helyen oly nehéz s annyi áldozatot köve-
telő föladat, s mely ha biztosan is, de igen lassan gya-
rapszik, bizony szomorú kisebbség azon 820 milliónyi, 
túlnyomó részben még pogány népvegyülék között, 
mely a legnagyobb földrészt lakja. 

A legnagyobb földrészről a «legsötétebbre» térve 
át, Afrikában is azon szomorú tényt kell legelői meg-
állapítanunk, hogy 180 milliónyi lakossága közül még 
csak három millió katholikus(tehát egy hatvanadrésze). 
Ez a sajnálatos tény azonban itt sem elbátortalanító, 
főleg, ha meggondoljuk, hogy e három millió közül 
egy millió tisztán az utolsó 30 év fáradozásainak ered-
ménye; továbbá, ha nem feledjük, hogy Afrika északi 
felében mindenfelé ott kisért az izlám, a hit- és erkölcs-
életnek ez a legrettenetesebb akadálya, szörnyeteg-
szerű, pusztító démonja. Egyes vidékekről vigaszta-
lóbbnál vigasztalóbb hírek érkeznek ; a Niger-tarto-
mány pl. néhány év előtt egy keresztény katekistát vá-
lasztott meg királyává s ez valódi apostolként működik 
egész népe megtérítésén. A vadak Afrikában is, mint 
aránylag kevés kivétellel az egész világon, készségesen 
fogadják a hithirdetőt s hogy többen nem térnek meg, 
tíz közt kilenc esetben csak azon múlik, hogy kevés 
a hithirdető s még kevesebb a templomok, iskolák, 
kórházak emelésére szükséges anyagi támogatás Euró-
pából ; bár viszont az is igaz, hogy egy földrészen 
sem oly áldozatos és viszontagságos a hithirdető mű-
ködése, mint Afrikában, honnan csaknem folytonosan 
jönnek a jóbhi rek : hithirdetők legyilkolásáról, a 
klíma, az elemek, a vadállatok iszonyú pusztításairól 
stb. A mi két magyar zámbézii hithirdetőnk közül is 
az egyiket, Menyhárthot, állítólag mérgezés, a másikat, 
Czimmermannt, a gyilkos éghajlat folytán ragadta el 
a korai halál ; többi zámbézii társai közül is csak egy 
bírta ki 20 évig az éghajlatot, míg 70—80 társa sok-
kal rövidebb idő alatt kidőlt mellőle. Mindazonáltal 
az egész földrész, az egész kemény talaj tele van úgy-
szólván hintve missiótelepekkel s nincs év, melyben 
új és új erők ne indulnának apostoli útra a sötét föld-
rész felé. Különös említést érdemel Madagaszkár szi-
gete, a hol pl. a katholikus iskolák látogatóinak száma 
öt év alatt 20 ezerről 150 ezerre emelkedett; továbbá 
északon a koptok tömeges visszatérése az Anyaegy-
házba. 

Hátra van még Ausztrália és a Szigetvilág. Mind-
két helyen igen fiatal még a missió s máris számos 
hithirdető vértanúi vérével kellett a talajt megöntöz-
nie. A missió-iigy azonban itt is erősen fejlődik és 
Ausztrália s Óceánia hat és fél milliónyi lakosságából 
ma egy millió a katholikus egyház hive. A térítésnek 
igen szép jelenségét mutat ja a Szamoa-szigetcsoport 
missiója, hol a bennszülött király, Mataafa is meg-
tért s az evangéliumnak lelkes apostolává lett. Dél-
Ausztráliában az angol nyelvű katholikusok nagy 

tekintélynek és népszerűségnek örvendenek ; a század 
fordulópontján tartott nagygyűléskor joggal hirdet-
hették a protestáns lapok is, hogy valamennyi feleke-
zet között Ausztráliában a katholicizmusé a jövő. 

A ki a katholikus hithirdetők leveleit, jelentéseit 
s működésük leírását a hitterjesztési folyóiratokban 
tanulmányozza, megfigyeléseinek eredményeként fő-
kép azon tényt állapíthatja meg, hogy bár sokfelől, de 
különösen az évezredes erkölcstelenségbe, babona-
ságba s tudatlanságba merült népek megrögzött ha j -
lamai, szokásai, intézményei és fölfogásai részéről 
óriási nehézségek állanak a hitterjesztés ú t jában: az 
egyház meghagyásából és az ő áldásával mégis min-
denütt ott küzdenek már az evangélium apostoli ter-
jesztői az egész világon, Grönland és Labrador hó-
sivatagjain s a Szudán forró homokján, a Himalája 
lejtőin s a pampák síkjain; és küzdelmeiket, ha las-
san is, lia emberfölötti erőlködések árán is, de min-
denütt biztos siker kiséri. 

Az egyház tehát a maga részéről a szó teljes értel-
mében megfelel az Üdvözítő meghagyásának: «Hir-
dessétek az evangéliumot minden teremtménynek». 
Csak a katholikus nép támogatásától függ, kellő foga-
natja lesz-e az egyház s önfeláldozó bajnokai erő-
feszítéseinek. A hithirdetők ezrei mondtak le kényel-
mükről, hazájukról, mindenükről ; még életüket is 
folytonosan készek odaáldozni : csak egyet kérnek 
tőlünk : hogy mi meg valami kevéssel támogassuk őket, 
nehogy leghősiesebb áldozataik s erőfeszítéseik kárba 
vesszenek. 

S ez a gondolat kissé megszégyenítő feddést tar-
talmaz reánk, magyarokra nézve. Magyarország tíz 
millió katholikusa évenkint csak vagy 20—30.000 ko-
ronát juttat missiói célokra,1 azaz átlag négy katholi-
kus egi/ülvéve hord össze egy fillért. Ausztria kétannyi 
katholikusa 10—15-ször ennyit, Németország katholi-
kusai 100-szor, 200-szor ennyit áldoznak, hogy az 
áldozatkészségéről hires Franciaországot és Belgiumot 
ne is említsük. Számarányunkat s átlagos jólétünket 
tekintve, túlságosan kevés gondot viselünk felebará-
taink azon millióira, kik talán épen a mi részvétlensé-
günk folytán vesznek el a keresztény művelődésre 
és meglehet, az örökéletre nézve. Nálunk valóságos 
kivétel az érdeklődés, legalább a gyakori érdeklődés, 
a mi világegyházunknak mint ilyennek ügyei iránt s 
gyakran annyira elmélyedünk itthoni gondjaink- és 
bajainkba, mintha a nemzet határain kívül ránknézve 
nem léteznék sem felebarát, sem kötelesség, sem mű-
ködési tér. 

India és Japán apostolának, a világokat felölelő 
buzgalmú Xavéri Ferencnek jubileuma juttassa ismét 
emlékezetünkbe azt, a mire ő a mennyei Atyát magát 
szokta emlékeztetni világhírűvé vált imájában (Aeterne 
re rum omnium) : 

1 A nép vezetőinek többet kellene az ilyen eszményi célo-
kat mutogatniok, többet róluk beszélniük. Szerk. 
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«Tekintsd a hitetlenek lelkét, mely a te képedre 
teremtetett. íme, ezekkel telik meg a te gyalázatodra 
a pokol . . .» tíangha Béla S. J. 

"Egyházi Bruxelles . Egyetemi bölcseleti tanárból primás-érsek. 
vi láp- Márc. 27-én szentelték föl Malinesben püspökké mons. 

r° Mercier-1, a louvaini egyetem bölcseleti karában a bölcse-
krónika. Jet v o i t tanárát, az ottani bölcseleti felsőbb iskola világhírű 

igazgatóját. A fölszentelést mons. Vico nuntius végezte. Je-
len volt Belgium valamennyi vagyis 5 püspöke, a senatus és 
kamara elnökei és Woeste miniszter. Theologiai tanszék-
ből hogy egyenesen püspöki trónra lépjen valaki, arra 
van, bár kevés példa. Ujabban sűrűbben kezdenek az ily 
esetek előfordulni. De hogy bölcseleti kathedráról lépjen 
valaki a püspöki trónra, az valóban ritkítja párját, az 
újabb korban páratlanul áll. Mercier D. érseknél, Bel-
gium prímásánál, ez az eset szinte magától értetődő 
dolog. O, mint a theologia és a bölcselet doktora a lou-
vaini kath. egyetem bölcseleti felsőbb iskolájának ala-
pításában és vezetésében oly érdemet szerzett, a mely 
nevét világhírűvé tette. A bölcselet tanítása a louvaini 
egyetemen érte el korunkban a virágzás legmagasabb 
fokát. És ez Mercier érdeme. «Cours de Philosophie», 
eddig öt kötetre gyarapodott munkája, tekintettel min-
denütt korunk bölcseleti törekvéseire és kísérleteire, a 
perennis philosophia mai fejlettségének csúcspontján áll. 

London. Az iskolaügyben, melyet az angol katho-
likusok magukra nézve életkérdésnek tartanak, kezd a 
helyzet tisztultabb lenni. Magában a minisztériumban 
két tag nem ért egyet Birrel közoktatásügyi miniszter 
terveivel. Birrel tudvalevőleg a hitvallásos iskolákat el 
akarja törülni s helyettük mindenütt s kötelezőleg vegyes 
(simultan) iskolákat akar behozni, kötelező biblia-olva-
sással. A lóláb világosan kilátszik a tervből. Hiszen a 
protestantizmus bibliával a kezében nyitott utat és tért 
minden véleménynek, még magának a hitetlenségnek is. 

Páris. Egy konfliktus megoldása. Le Nordez volt 
dijoni püspök, kit az apostoli szentszék püspökségétől 
megfosztott, vagyis lemondásra bírt, sehogysem akarta 
eddig átadni utódjának, mons. Dadollenak, a püspöki 
palota kulcsait. Végre maga a kormány is megsokalta a 
dolgot s a kulcsok kiadását elrendelte. Le Nordez a 
kulcsokat a kultuszügyek kormányzóságához küldi be, 
az pedig azokat Poinselin általános helynöknek küldi át. 
Lavalban ugyanily eljárást fognak követni. Hogy javu-
lás az egyház helyzetében alig várható, mutatja az, mi-
kép készül a «bloc» a parlamenti választásokra, a melyek 
május 6-án, illetve 26-án lesznek. Az uralmon levő szö-
vetkezett pártok, a bloc, a végrehajtó bizottság elnökévé 
Combes-t választották meg. A kormány tehát Combes 
szellemében fogja a csatát megvívni, a sociálisták, a 
hazátlanok, a vallástalanok kedve szerint és érdekében. 

Róma. Az olasz kath. társadalmi akció ügyében a 
«Ditesa», a melynek összeköttetése X. Pius kormányzá-
sával köztudomásu, ezt a nyilatkozatot közölte : A püspö-

kök a kath. sociális akció fölött őrködni fognak, az 
egyesületeket tapintatosan vezetni fogják és tekintélyü-
ket csak ott fogják latba vetni, a hol a szó szoros értel-
mében vallási és erkölcsi érdekek kerülnek szóba. 
A pápa mult hó végén fogadta együttesen Pericoli-l, 
Medolago-Albani-t és Tonioló-t, az olasz katholikus tár-
sadalmi szervezkedés és tevékenység vezéreit s átvette 
tőlük a flórenci kongresszusról szóló jegyzőkönyvet, 
annak a kijelentésével, hogy azt «nagy figyelemmel 
fogja tanulmányozni» s azután utasításokkal fogja a 
kongresszusi határozatokat az elnökséggel és a püspöki 
karralisközölni.Aparlamentben Sonnino miniszter a vasár-
napra vonatkozólag kitérő választ adótt. A jobbpárt meg-
szentelését akarja a vasárnapnak, a balpárt csak «pihenő 
napot akar a hetedik napon» vallási kötelességekre való 
tekintet nélkül. Sonnino «nagy nehézségek» miatt az ügy 
rendezésének elhalasztását kérte. Bajos dolog is két úrnak 
szolgálni. Az ily szolgálat miniszternél a bukás előjele. 
X. Pius pápa Türk prépostot Münchenben márc. 17-én 
kelt decretummal Theologiae Doctorrá avatta honoris 
causa. Ugyancsak O szentsége Buffalo Bill impresario 
indiánjainak, mivel kitűnt, hogy a kért kihallgatás csak 
reklám akart lenni s nem tisztelet a pápa személye iránt, 
az audenciát megtagadta. Mint X. Pius pápa erélyessé-
gére nézve jellemző és az egész egyházban figyelemre 
méltatandó tényt kell itt említenem azt, hogy O szent-
sége az ú. n. refonn-katholicizmussal való szembeszál-
lást igen komolyan veszi s ennek következtében az «II 
Santo» hirliedt szerzőjével, Fogazzaro-val való intimus-
kodás miatt mgre. Gella kamarást ettől a méltóságtól 
megfosztotta. Hiábavaló volt minden utólagos kunyerá-
lás, a pápa Gellát méltóságába vissza nem helyezte. 

—y—la. 

Teozól'ia és a teozófiai mozgalom. Dr. Hartmann J f p d a 
F. és mások nyomán irta Sztojits Iván. Budapest. Az Atlie- . 
naeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. bizománya. 1905. l o m ' 
Ára 1 korona. 

Ezen 49 oldalra terjedő füzet 1905. évi december 
hóban jelent meg, és annak megírására szerző, mint elő-
szavában írja, azért vállalkozott, mert tapasztalta azt : 
«hogy nálunk Magyarországon alig ismerik a teozófiai 
világfelfogást, már pedig ez a magasabb világfelfogás 
bizonyára hivatva van az emberiség ideális, átszellemült 
kultúrájának a megvalósítását siettetni azáltal, hogy a 
végtelen élet legteljesebb egységes mivoltára és ebből folyó-
lag az egész emberiség szellemi szolidaritására és kultu-
rális együvétartozására utal». 

Szerző ezen teozófiai és okkultisztikus világfelfogás-
ban látja a jövő világvallást, a jövő kulturát és a pana-
ceát minden baj ellen. Nem csoda tehát, ha az előszóban 
e világfelfogásról folytatólag így ír : 

«Ebből a megismerésből nyilvánvalóan önként fakad 
az általános emberszeretet és testvéresülés üdvös szel-
leme. És minél jobban terjed el a fajokra, népekre és 
felekezetekre oszló emberiség legteljesebb kulturális szoli-
daritásának a magasztos eszméje, annál inkább romba-
dől az emberi nyomornak, a népek és lajok egymásközti 
gyűlölködésének, a militarizmus és a háborúknak mos-
tani könyörtelen uralma. Szintúgy utal a teozófiai világ-
felfogás a földi élet igazi rendeltetésére és az emberi szel-



10. szám. RELIGIO 147 

lem (lélek) halhatatlan mivoltára és fényes jövőjére. Fel-
világosítást nyújt továbbá az erkölcsi világrendről, az 
ember «okkult» konstituciójáról, a «reinkarnáció» és 
«karma» törvényéről stb. Az erre vonatkozó beható fel-
világosítást az érdeklődők a függelékben feljegyzett mü-
vekben találhatják meg». 

A füzet öt fejezetből áll : I. Az élet problémája. 
II. A teozófiai világfelfogás. III. A jövő vallása. IV. Teo-
zófia. V. A modern teozófiai mozgalom. Es végre egy 
függelék : Teozófiai irodalom. 

Az I., II., V. fejezet a szerző munkája, a III. és IV. 
fejezetről azonban szerző maga is megjegyzi, hogy az szo-
rosan dr. Hartmann Ferenc hasonló cimű cikkének át-
ültetése. 

Az «élet problémáját» (I. fej.), Sztojits J. szerint, 
egyedül az okkultista (teozófus) irók tudják megoldani, 
de velük a mai iskolás tudomány most ügy bánik el, 
mint a scholasztikus tudomány bánt el Galilei tanításá-
val. Szerző is elismeri, hogy ezen problémát már régi 
korban megoldották és hirdették az okkultisták, mint 
Hasilides (II. századbeli szir gnosztikus szektaalapító), 
Saccas (ez a III. századbeli pogány neoplatonikus Egip-
tomban), Plato (?), Jamblichiis, Plotinus (neoplatonikusok, 
Saccas követei), Paracelsus (ez a XVI. századbeli, bázeli 
kémikus, a ki a bölcsek kövét kereste), Schwedenborg 
(ez a XVIII. századbeli bányamérnök vallásalapító), legú-
jabban pedig az okkultista írók, főleg du Prêt hirdetik. 

Sztojits szerint az embert az élet problémájának fel-
ismerésére az ember lelkében rejlő titokszerüség vezeti, 
a melyet egyoldalú materialista felfogással megfejteni 
nem lehet; szerinte az újabb pszichikai megfigyelések 
(londoni «Society for psychical research») mind több ilyen 
titokzatos dolgot fedeznek fel az ember lelki életében. 
Ilyeneknek tekinti szerző a telepatikus jelenségeket, az 
előérzeteket és jóslatokat, a szomnambulikus tüneteket, 
a melyeket sem véletlennek, sem a tehetetlen anyagnak 
tulajdonítani r.em lehet. 

Ezen jelenségek alapján, szerző szerint, az ember 
önkéntelenül felveti a kérdéseket, mi az ember? Honnét 
az öntudatos szellemi élet ? Mi a földi lét rendeltetése ? 
Van-e élet a földi halál után? 

Sztojits szerint ezen kérdésekre (ezek alkotják az 
élet problémáját) csakis a fentemlített okkultista írók 
tudnak kielégítő megoldást adni. 

Itt már az ismertető helyett a kritikus szólal meg 
belőlem : Hát a zsidó és a keresztény vallás nem felelt 
meg régen ezen kérdésekre? Hiszen épen csak az anya-
got a szellemtől lényegileg (substantialiter) elválasztó 
(nemcsak megkülönböztető) dualisztikus világfelfogás, 
minő a zsidó és a keresztény, helyezkedhetik szembe a 
materializmussal és csakis a személyes Istent és a sze-
mélyes emberi létet valló ember törődhetik saját rendel-
tetésével és a földöntúli élettel, míg a pantheizmust, a 
pantheisztikus moniszmust követő bölcselőnek kár azon 
kérdések fölött töprengenie, mert hiszen alapelvük sze-
rint minden történő csak szükségszerűen folytatódó 
emanációnak, öntudatraébredésnek és tökéletesedésnek 
egy-egy folyamat-részletét alkotja. 

Már pedig Sztojits által idézett teozófusok mind 
ilyen monisztikus, pantheisztikus alapon állottak, sőt 
még a katholikus vallást követő (Meister Eckhardt és a 
késő középkor misztikusai) vagy a protestantizmushoz 

tartozó (Jakob Böhme az 1624-ben elhunyt görlici ci-
pészmester-bölcselő és F. Baader) teozófusok is, bár öntu-
datlanul a pantheizmus pályájához közeledtek és a misz-
ticizmusukban az emberi egyéniséget a világszellemben 
hagyták elmerülni. 

A II. fejezetben («A teozófiai világfelfogás») Sztojits 
meghatározza a teozófiát, amely szerinte abban áll, hogy 
az ember saját bensejében megismeri az «örök igazságot» 
közvetlen («isteni») szemléléssel, olyanformán, mint a 
nagy vallásalapítók : «Krishna (ó-indiai mythologiai 
alak), Laotse, Buddha és Krisztus» ; és ezen szemlélés 
útján megismeri : a földi élet igazi célját, az emberi 
lélek okkult szervezetét és halhatatlan voltát, a túlvilágot 
stb. Ide érve, szerző hozzáteszi : «Ezáltal olyan útra te-
reli az igazságszerető embert (a teozófiai világfelfogás), 
amelyen haladva, már néhány reinkarnáció múlva be-
fejezheti a pályafutását, vagyis kinő a földi iskolából az-
által, hogy saját bensejében fokozatosan az «örök igazság» 
megismeréséhez jut, a mi nem egyéb, mint isteni meg-
ismerés (teozófia)». 

Ezt Sztojits bővebben is kimagyarázza úgy, hogy az 
ember nemcsak a földön, hanem érdemeinek jutalmául 
más égitesteken is mindig magasabb és magasabb rendű 
létre ébred (reinkarnáció), míg végre eljut végző céljá-
hoz, a teozófiához, amelyben megszűnik ember lenni 
és korlátolt személyes öntudatából határtalan isteni ön-
tudatra ébred. Ez az úgynevezett «karma» (erkölcsi világ-
rend) alól való teljes felszabadulás. 

Mi ez más, mint az evolucionista-pantheista világ-
felfogás, erős buddhisztikus és schopenhaueri utóízzel : 
a személyes élet «nirvaná»-ja után beolvadás az isteni 
létbe. 

És hogyan képzeli magának ezek után Sztojits az 
istenséget ? 

O így ír (16. lap) : «A számtalan különálló lény és 
égitest lényegét egyetlen egy örök szellemprincipium 
alkotja, amelyet az egyes vallásokban és misztikus 
iratokban istenségnek, Brahmának, Tao-nak stb. ne-
veznek». 

Köszönjük az ilyen világtél fogást. Ezt bátran alá-
írhatná az atheista, a materiálista Haeckel is, mert egy 
kozmikus energiát ő is csak elismer a matériában, de 
aláirhatja ezt bármely akozmikus bölcselő, aki a 
világ önálló létezését tagadásba veszi és mindenben csak 
«Istent» lát. Nem érthető tehát, miért volna a teozófia 
ellenlábasa a materiálista világfelfogásnak. 

Amit azután Sztojits a világegyetem (makrokosmos) 
hétféle régiójáról regél, arra már nincs is szavunk, csak 
kuriózumképen említjük, hogy az okkult tudomány sze-
rint hét régió van: 1. földi (fizikai) régió, 2. asztrális ré-
gió, 3. devaliani régió, 4. buddhi-i régió, ö. nirvánái régió, 
és még két más régió, amelynek nevét szerző nem is 
mondhatja meg. Még misztikusabban beszél szerző az 
embernek (mikrokosmos) hét konstituciójáról, de itt 
már csak négy régiót mer elősorolni (anyagi test, asztrális 
test, mentális test, szellemi test), míg a többiről így 
szól : «A többi még fmomultabb test elősorolása csak 
zavarólag hathatna». 

Sohase féljen tőle Sztojits úr; abszolúte nem zavarna 
meg senkit az ilyen «abraxas»-féle régiók elősorolása; 
legfeljebb még jobban kijózaníthatná az olvasókat, akik 
a makrokozmosznál a mikrokozmoszt mégis csak valami-
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vei jobban ismerik és a «lelki»-nél magasabb régiókat 
az emberi «természet» keretében nem ismernek. 

Bezzeg nem akar hallani az ilyen teozófus nemze-
dék a kath. theologiának tanításáról a lélek felsőbb szfé-
ráiról : a természetfeletti kegyelem állapotáról és a kiváló 
lelkek felvilágosítási (via illuminativa) és elragadtatási 
állapotáról (via unitivá). Pedig ezen tanítás mellett egy 
egyháznak tekintélye és annyi ezer szentnek élete esik 
latba. 

Pótlólag még megjegyzem, hogy Sztojits úr a rein-
karnaciónak valósága melleit abban látja a döntő bizo-
nyítékot, hogy a gyermekek szellem-tehetségei sokszor 
teljesen elütnek a szülők szellemi képességeitől és neve-
zetesen, hogy : «Zenéhez nem értő szülőktől olyan gyer-
mek származik, aki a legzsengébb, néha már 6—8 éves 
korában bámulatba ejti a világot zeneművészetével. 
Mindez nyilvánvalóan csak abban leli magyarázatát, 
hogy a született «gyermek» földi szüleitől csak az anyagi 
testet kapta meg, melyben az ő már korábban is létezett 
lelke (szelleme) csupán újra reinkarnálódik, hogy foly-
tassa útját végcéljához : a tökéletességhez». 

Hát biz ez gyenge argumentum. így egy hirtelen 
gyöngeelméjűből fényes tehetséggé fejlődő ifjúra (ez 
sokszor előfordul) is ráfoghatnók azt, hogy más lélek 
szállt belé. 

Nem más ez, mint a praexistentianismus régi taná-
nak (Origenes, Priscillianus) felújítása. Theologiát tanult 
ember ezen tan téves voltával tisztában van; a fenteni-
lített népies érv talán egynémely laikus embert meg-
téveszthet, de a reinkarnáció valóságára tudományos 
érvnek el nem fogadható. Aki hiszi, hogy Isten teremti 
az emberi lelket (a szülőtől valóban csak a test és a 
pszicho-fizikai díspoziciók erednek), az semmi érthetet-
lent nem talál abban sem, hogy titokszerű és kivételes 
tehetségek lakoznak egyes egyénekben. 

A III. fejezetben (A jövő vallása) szerző (szorosan 
Hartmann F. «Die Religion der Zukunft» című cikke 
nyomán, megkülönböztetendő Hartmann Ede, a «Philo-
sophie des Unbewussten» megalkotójától) az összes ma 
létező vallásokat külső, külsőséges vallásfelfogásoknak 
mondja, amelyekre az embereknek csak egy ideig volt 
szükségük, addig t. i., míg a külsőségekben, az illúziók-
ban éltek; külsőségek a dogmák is, amelyekre a gyer-
mekkorából kinőtt embernek már nincsen szüksége, sőt 
azok, főleg a hittitkok, neki már akadályai is lesznek az 
«igazi vallás» gyakorlásában, hacsak nem bánik úgy el 
velők, mint kell (?) bánni, t. i. nem tekinti azokat má-
soknak, mint szimbólumnak, amelyeket a teozófus, az 
igaz vallás követője, a maga benső mivoltában ismer 
meg (míg a vakhitű csak a betűt ismeri) a benső vilá-
gosság segélyével, melyet Isten szeretete ad neki. Az igaz 
vallás követője, a teozófus a szívre, nem pedig a kom-
bináló észre helyezi a fősúlyt. 

A mi teozófusunk a hitvallás szerint való vallásos 
embereket önzőknek mondja, akik magukat keresik 
imáikban is, míg az «igaz vallás» követője, a teozófus, a 
saját akaratát alárendeli Isten akaratának úgy, hogy a 
két akarat teljesen azonossá lesz. Az eddigi vallások tá-
masztéka szerinte a remény és a félelem, a jövő vallásáé 
azonban az igazi tudás és a magasabb megismerés lesz, 
amikor megismeri az «asztrál testet», a «mentális testet», 
a «szellemi testet» stb. ; ekkor megérti, mi az a reinkar-

náció, mi az a «karma». Ezen megismerés mindjobban 
tökéletesül az önmegtagadás által (itt egészen Buddha 
nyomain halad Sztojits, illetőleg Hartmann F.) ; ezen 
megismerés előhaladásával magától megszűnik «minden 
egyenetlenség és vétkezés». 

Ezen jövő vallás hivői, olvassuk tovább, lesznek az 
emberiségnek vezetői és igazi «lelkészei», akik a Jézus 
által az őbenne hivők által gyakorlandó jeleket (Ján. 
14., 12.) fogják cselekedni; az ehhez szükséges hit azon-
ban nem a keresztény értelemben vett hit (Sztojits «vak-
hit»-nek nevezi az ilyen hitet), hanem : «egy élő mágikus 
erő, amely ez idő szerint még nem található meg min-
denkiben». 

Itt tehát Sztojits már a theurgiát vagyis a magiát állítja 
oda, mint a teozófiai fejlődésnek, a jövő vallásának 
ujabb stádiumát, amint valóban az újabb mágikus és 
spiritisztikus áramlatok összefüggésben is állanak a teo-
zófiával. («Sphinx» című braunschweigi spiritiszta folyó-
irat a buddhismus tanaiban látja a jövő kulturának 
alapvonásait, épen így vélekedik a teozófusoknak «Lotus-
bliiten» cimű lipcsei folyóirata.) 

Érdekes a III. fejezet befejezése, amelyből azt ol-
vassuk, hogy : «Beavatott okkultisták (íme az adeptusok, 
akik a profánt nem bocsátják be a misztériumokhoz!) 
szerint az emberiség őshazája egy olyan szféra volt, 
amelynek középpontját a Szinusz nevű égitest alkotta és 
amelyhez a mi naprendszerünk is tartozott. Akkoriban 
az «eterikus testalkattal» biró emberiség számára eme 
szférának összes világai voltak hozzáférhetők. Mi pedig 
teljesen a «földnek» nevezett kis bolygóra vagyunk utalva. 
A tiszta lelki állapotunkhoz való visszatérés révén megint 
uraivá leszünk elveszett nagy világbirodalmunknak és 
épen ebben a visszatérésben rejlik az igazi vallás». 

És ezen magas sziriusi szférából lenézve Sztojits 
kisszerűeknek (bár szerinte is tiszteletreméltóaknak) tartja 
a mai 'vallásokat. 

Hát csak hagyja békében a mi jó magyar teozófu-
sunk a mai vallásokat. A keresztény ember nem a Szi-
rius állócsillagot, hanem a mennyországot tekinti hazá-
jának, amely magasabb minden állócsillag szférájánál 
és ahol nagyobb boldogság vár reá, mint egy «rein-
karnáció.» 

De a főbibéje ennek a jövő vallásának : az érv, a 
tekintély hiánya. Ezt nem adja meg Flammarion neve 
sem, akit Sztojits szintén említ füzetének több helyén. 

Azután mit akarnak a teozófusok az ő «belsőséges» 
vallásukkal? Hát ki gátolja a keresztényt abban, hogy 
vallásának igazságai, dogmái felett elmélkedjék, azoknak 
mélyebb értelmébe behatolni, istenszerető szívvel és ke-
gyelem által megvilágosított érzéssel törekedjék? Senki. 

Ami pedig az önzés vádját illeti, hát a vallásban, 
mint Isten és ember között lévő kölcsönös viszonyban, 
a véges, a korlátolt fél mindig csak kérő lehet és nincs 
abban semmi, sem az emberre nemtelen, sem Istenre 
sérelmes, ha azt, amit minden józan ember kiván ma-
gának az élet folytatásához, kéri a jó Istentől, sőt a lelki 
javakat egyenesen köteles is kérni. A buddhista és a 
teozófus télfogásban épen egy végnélküli gőg rejlik, 
amely nem kér, mert magában véli tudni Istent, és azt is 
véli, hogy minden úgy is úgy történik, a mint Isten 
akarja. Ez vezette Buddhát a teljesen passzív aszkezisbe ; 
ide vezetett a görög köldök-nézőknek és a latin quietis-
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táknak merőben passzív miszticizmusa : itt már a szel-
lemi halál, a tétlenség kezdődik. A keresztény tökéletes-
ség ideálja az ima és a munka kapcsolata, az egyéni 
törekvés párosulva személyes Istenbe vetett bizalommal. 
A teozófus, a buddhista, nézi és várja, mint ébred foko-
zatosan öntudatra őbenne az isteni elem, de ő maga 
tétlen marad, csak intuiciót gyakorol. Ez keleti ideál, az 
ezeregyéjszaka világába való, nem a nyugaton életképes 
munkás, tevékeny élet ideálja. 

Ami pedig a theurgiát illeti, itt van a legnagyobb 
gyengéje az egész mozgalomnak. A felvilágosodás kor-
szakában még mi maradiaknak nevezett katholikusok is 
décadence-nak nevezhetjük a magia újabb téléledését; 
ide tartoznak a spiritiszta séance-ok csak úgy, mint a 
folkloristák őskori mythusápolásai és vámpirmeséi. 

Igaza van Geyser-nek (Wetzer u. Welte Kirchenlexi-
kon) abban, hogy a teozófia a világtörténelem tanúsága 
szerint akkor szokta felütni a fejét, a mikor a filozófia 
hanyatlásnak indul és nagy vallási átalakulások vannak 
folyamatban. A még pár évtized előtt uralmon volt ma-
teriálizmus és az elterjedt vallási indifferentizmus kora 
után jön a reactió kora, a melyben a pozitiv vallás-
tól fázók ilyen babonás szurrogátumhoz nyúlnak. De 
a teljes, az egészséges emberi léleknek az ilyen táp-
lálék nem elég; a babona, a fantázia a vallást nem 
pótolhatja. A teozófia pedig nem az igazi vallás, liá-
néin fantasmagória. Kár, hogy teozófusaink nem kö-
vetik a hires Basilides teozófus! abban, hogy «abraka-
dabra» talizmánt is nem aggatnak a nyakukba. 

A IV. fejezetben («Teozófia») szerző ismét szorosan 
Hartmann F. cikke nyomán, a teozótiának éltető elemé-
ről, a mindenkire és mindenre, még az állatokra és más 
teremtményekre (növények, ásványok) kiterjedő szere-
tetről értekezik ; e szeretet, szerző szerint, azért olyan 
általános, mert vele Isten tulajdonképen önmagát sze-
reti. Itt van a tiszta pantheizmus : Isten minden és min-
den az Isten. A keresztény vallás is hirdeti az általános 
szeretetet és a szeretetet az erények közt első helyre 
teszi, de nem zavarja össze Istent a teremtménnyel; a 
keresztény szereti Istent mindenekfelett, de Istenért 
szereti az ő kezemunkáját is, az embert. 

Az V. fejezetben («A modern teozófiai mozgalom») 
előadja Sztojits, hogy New-Yorkban 1875-ben alakult 
meg a teozófiai társulat és annak egyik megalapítója 
Blavatskij «Secret doctrine» címen «mediális úton» (íme 
a spiritismussal való összeköttetés) nagy teozófiai munkát 
irt. A teozófiai társulat célja az emberek közt az egye-
temes testvéresülést előidézni és erre szolgáló eszközül 
a «keleti és nyugati vallások tanulmányozását (íme így 
helyezik a tlieurgikus apparátussal bíró keleti vallásokat 
a keresztény vallás fölé) és az ember lelkében szuny-
nyadozó magasabb szellemi képességek használatát» (ez 
a theurgia, a mágia !) ajánlja ; az előbbi adja meg Sztojits 
szerint a felvilágosodást, a második a szellemi újjá-
születést. 

Sztojits azzal zárja be a fejezetet, hogy a teozófiai 
társulat semmit sem támad, a vallásokat sem, mert 
azokat szükséges fejlődési fokoknak nézi. Kilátásba he-
lyezi, hogy nemsokára egy bővebb magyar munka is 
fog megjelenni a teozófiáról, mert már hazánkban is 
vannak «lelkes» hívei a teozófiának. 

Ezt elhisszük, mert hát vannak hazánkban szabad-

kőművesek is szép számmal, a kik szintén az egyetemes 
testvéresülést, a nemzeti és felekezeti korlátok ledöntését 
proklamálják, mint a jövő humanitás föltételeit. A ke-
reszténység már kétezer év óta hirdeti a testvéresülést 
és hithirdetői által dolgozik eredményesen e mű létre-
hozásán. 

Sztojits J. füzete azonban alig fog valakit a teozó-
fiára átcsábítani ; sokkal homályosabban (valóban «ok-
kultista» módon), bár épen nem nagy tudományossággal, 
van megírva, semhogy a mi, vallási olvasmányokban 
járatlan, laikus közönségünk a sötét labirintba beleta-
lálja magát. Még mi katholikusok, kiknek az igazi misz-
tikáról van fogalmunk, legjobban megérthetjük és egy-
egy kis «scintilla veritatis»-t is találunk eszméi között, 
a melyekre a szerző is rendszerint Jézus tanításaiban 
keres egy-egy idézetet. 

Tanulságos annyiban is a katli. papságra e füzet 
és a teozófiai mozgalom, hogy a lelki élet mélyebb bi-
rodalmában is iparkodjék otthonosságra szert tenni és 
irodalmilag is ezzel foglalkozni, mert az emberi lelkek-
ben benne van a vágj' Istennek bensőséges, misztikus 
szeretete és a vele való egyesülés öntudatos ápolása 
iránt. Ezen vágy, ha nem talál kielégítésre a kath. vallás 
törvényes korlátai között (lelki vezetés stb.), akkor köny-
nyen az álmisztika útvesztőjébe vagy pláne holmi teo-
zófus társulatba vezethet el. 

Hamui Ferenc dr. 
* 

Elrendeli-e az 1 8 4 8 : III. t.-cikk a parlamenti 
k o r m á n y t ? - Irta Tillmann Béla. Andrássy Gyula gróf 
előszavával. Budapest, 1906. 1301. Ára 2 korona. — Midőn 
1848 március első napjaiban hire ment, hogy 3-án, Kossuth 
Lajos, a párisi forradalom híreinek hatása alatt, a napi-
rendtől eltérőleg, a pozsonyi diétán a független felelős, 
tehát a parlamentáris minisztérium felállítása érdekében 
feliratot fog indítványozni, Eötvös József báró Pozsonyba 
sietett, hogy az addig a megyei autonómia miatt ezt az 
intézményt ellenző Kossuth Lajos szájából hallja saját 
eszméinek napirendre tűzését. Eötvössel t. i. sokszor meg-
esett, hogy ő vetett fel valamely eszmét és más valósí-
totta meg. így történt a jelen esetben is. Kossuth tény-
leg — elhagyva addig vallott álláspontját — nemcsak indít-
ványozta, de a márc. 15-én Bécsbe vezetett nagy dietai 
deputáció élén ki is vitte a királynál a felelős, parlamen-
táris minisztérium felállítását. 

Amiért tehát akkor az u. n. centralisták (Eötvös, 
Szalay, Trefort stb.), amióta csak 1844-ben átvették 
Kossuthtól a «Pesti Hírlap» szerkesztését, állandóan küz-
döttek s a mivel ennek a hírlapnak a lapjai három éven 
át megteltek : meglett 1848. márc. 31-én a parlamentáris 
minisztérium, addigi ellenfele, Kossuth által, keresz-
tülvive. 

Ez volt a speciálitásuk, a parlamentáris kormány 
behozatala, ettől reméltek ők mindent. S a mi akkor oly 
világos volt és a mit 1867 óta sem tagadott senki, hogy 
nekünk az 1848: III. t.-cikk a parlamentáris, vagyis a 
többségből kinevezendő, többségre támaszkodó kormá-
nyunk van, az az utóbbi évben egyszerre elhomályosít-
tatott amaz ürügy alatt, hogy ez a szó parlamentáris 
abban a törvénycikkben elő nem lordul, mintha — külö-
nösen tekintve a gyakorlatot — a felelős nem volna az 
alkotmányban egy jelentőségű a parlamentárissal? 
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Ezt mutatja ki Tillmann fönnebbi jogi monográfiá-
jában szembetűnően. Elmondja a törvény előzményeit, 
magokat a dietai tárgyalásokat s a folytatólagos állandó 
gyakorlatot az eddigi minisztériumok kinevezésénél. Egy-
úttal cáfolja Kautz és Concha ellenkező fejtegetéseit. 

A monografia teljes és tanulságos, becsületére válik 
a különben is tehetséges hírlapírónak. Érdemlegesen alig 
lehetne ahhoz hozzáadni valamit, meggyőző és világos, 
úgy, hogy a kérdés jogtörténetileg egyszer s mindenkorra 
tisztázottnak tekinthető. 

Midőn nagy élvezettel áttanulmányoztuk, egy kérdés 
támadt lelkünkben, nem lehetne-e szintén hasonló ala-
pos, kimerítő monográfiákat írni a számos felszínen lévő 
magyar kath. kérdésről ? Ilyen módszerrel és ilyen stilus-
ban ? Hej, pedig olyan szükséges volna ez nálunk, mint 
a darab kenyér. Jussanak eszünkbe azok a kérdések is. 

* 

Giesswein Sándor: S z e n t J a k a b , J e r u z s á l e m első 
p ü s p ö k e . Egyszersmind válaszul e kérdésre : voltak-e 
az Úr Jézusnak testvérei? Budapest, 1906. 32 1. Ára 80 
fillér. Egy felolvasás ez, melyben Giesswein dr., a 
nagy nyelvész s talán ez idő szerint a legkiválóbb bibli-
kusunk előadja kutatásainak eredményét arról a Mász-
nyik által könnyelműen felszínre dobott kérdésről : voltak-e 
Jézusnak testvérei ? A mi anyagot a mai előhaladott 
biblikus tudomány csak képes szolgáltatni, ennek a külön-
ben rég eldöntött kérdésnek a megvilágításához, azt 
Giesswein mind bemutatja, ógv hogy újból tisztán áll 
előttünk a felelet : Jézusnak nem voltak testvérei, hanem 
csak unokatestvérei, illetőleg közeli rokonai. 

Nagy tudás párosulva könnyed, világos előadással, 
a füzetnek kiváló tulajdonai ; látszik, hogy a mi vezető 
ker. szociálistánk mily sokoldalú tudós. A mire annál 
büszkébbek lehetünk, mert nemrég is elhangzott az Aka-
démián a magyar tudományosságot, modern szóval élve, 
némileg lekicsinylő nyilatkozat, melyre az ilyen eredeti 
kutatásokon alapuló magyar kiadványok szembeszökő 
cáfolatot képeznek. 

Szerzőnk egymásután, szép logikus rendben halad 
a kérdés részleteiben : Jézus testvérei kérdése nyelvészeti 
szempontból, tárgyi szempontból, majd néhány ellen-
vetés fölvilágosítása ; továbbá Jakab és az apostolok, a 
hagyomány és az apokrifok — sorba vonulnak el előt-
tünk, még a kérdés minden oldalról teljes világításba 
helyeztetik. A jegyzetekben pedig látjuk nagy irodalmi 
készletét, úgy hogy alig van valamirevaló nevesebb író 
az európai irodalomban, a ki e kérdéssel foglalkozott s 
ki Giesswein figyelmét elkerülte volna. 

Vajha mindenkor tapasztalnék azt a készséget, mint 
ennél a kérdésnél történt, hogy a mint valaki meg-
támadja az igazságot, azonnal iróink egész sora vonul 
fel ellenében. 

Ismertetéseül, Giesswein kutatásának az eredményét 
iktatjuk ide, a füzet végéről. 

Ezek után — mondja Giesswein — vizsgálódásaink 
eredményét röviden a következőkben foglaljuk össze : 

1. Nyelvi szempontból nincs semmi alapos meg-
okolása annak a föltevésnek, hogy Jézusnak testvérei 
voltak. Az ily értelemben magyarázható kifejezések, a 
hebraizáló nyelvezet sajátosságait tekintve, döntő bizo-
nyítékot nem képeznek. 

2. A tárgyi szempontok ellenben igen súlyos érve-
ket nyújtanak a mellett, hogy Jézusnak sem mostoha, 
sem édes testvérei nem voltak, úgy hogy, csupán csak a 
történelem-kritikai módszer alkalmazása mellett, ezt a 
föltevést oly tudományos bizonyossággal beigazoltnak 
kell tekintenünk, a minőt enemű tőlünk távoleső törté-
nelmi dolgok kutatásánál egyáltalán csak el lehet érni. 

3. Ugyané történelmi módszer a valószinűség leg-
magasabb fokára emeli azt is, hogy Jeruzsálem első 
püspöke, Jakab, egy volt a tizenkét apostol közül. Az 
érvek, melyek e föltevés mellett fölhozhatok, fölötte 
súlyosak, míg az ellentétel elfogadásával újabb problé-
mák egész sorozata merül föl. 

De még egyebet is tanulhatunk az úgynevezett pozi-
tív theologiai iskola termékeinek vizsgálatából. Azt tudni-
illik, hogy bármily nagyra tudjuk becsülni a kritikai 
módszert, az mégis mindig csak egyik eszköze a tudo-
mánynak, az igazság megismeréséhez vezető út, de magá-
ban véve még nem tudomány és nem az igazság maga. 
Hogy a dolgokat valójukban megismerjük, arra nem ele-
gendő a folyton csak boncoló analysis, hanem szüksé-
ges az összefoglaló és egyesítő synthesis. 

A kizárólagos kriticizmus nem tudja egymagában 
elénk tárni az ősi kereszténység és isteni Megalapítójá-
nak reális képét, ép úgy, miként nem tudta megtenni 
Verescsagin naturalisztikus ecsetje. Az egyik s a másik 
is nem lát meg mindent, a mit pedig igazi tudománynak 
s művészetnek meg kell látnia ; a puszta analysis mellett 
elpárolog a szellem. 

Sz . . . lyi Újságnak . Szívesen értesülök az elnézésből 
történt tévedésről s annak a helyreigazításáról. Nem való ä 
konkoly a buza közé. 

E . Lőcs . Azt tetszik kérdezni : Nem volna-e a hitélet föl-
lendítése céljából is sokkal célravezetőbb az újabb moralisták 
nagy engedékenysége helyett a régi katholikusok szigorú di-
sciplináris rendszerét elővenni ? — Elővenni lehet s mindenki 
teljes szabadsággal gyakorolhatja magán ; de hogy a hitélet 
föllenditése céljából is — tehát másokra alkalmazva — célra-
vezetőbb volna most a régi disciplina, nem hiszem. Egyébiránt 
kérdése annyira általános, hogy tulajdonkép nehéz kitalálni, 
mely disciplináris pontokra gondol s miféle engedékenységét 
érti az újabb moralistáknak? — Örülök, hogy Szentiványi cikke 
az ősi kereszténységről oly üdvös gondolatokat támaszt. 

TARTALOM: A parlamentáris elv és az egyház.— 
Krisztus. Mihály fi Ákos dr.-tól. — Antiochiai szent Ignác 
hitvallása. III. Szentiványi József dr.-tól. — A Szentírás 
sugalmazásának újabb elmélete. I. Zubriczky Aladár 
dr.-tól. — Az új erkölcstan veszedelme. Giesswein Sándor 
dr.-tól. — A kath. hit terjesztésügy a földkerekségen. II. 
Bangha Bélától. — Egyházi világkrónika. —y —la-
tol. — Irodalom : Sztojits : Teozófia és a teozófiai moz-
galom. Hanuy Ferenc dr.-tól. — Tillmann : Elrendeli-e 
az 1848: III. t.-cikk a parlamenti kormányt? — Giess-
wein Sándor : Szent Jakab, Jeruzsálem első püspöke. — 
Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 



50250 

RELIGIO 
TUDOMÁNYOS, 

TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATH. FOLYÓIRAT 

S Z E R K E S Z T I 

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

HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM. * 8. SZÁM. * 1906 ÁPR. 22. VASÁRNAP. 

TARTALOM: 

Antiochiai szent Ignác hitvallása. IV. Szentiványi József dr.-tól. — A Szentírás sugal-
mazásának újabb elmélete. II. Zubriczky Aladár dr.-tól. — Az alapokról szóló törvény-
tervezet. V.—Szerb gör. katholikusok Magyarországon 1526—1711-ig. Karácsonyi János 
dr.-tól. — A magyar baptisták. I. — Egyházi világkrónika, —y —/a-tól. — Irodalom. 
Gorka : Az ember származása. II. (A műveltség könyvtárának II. kötete.) — A Debreceni 

Protestáns Lapból. — Telefon. 

R U D A P E S T 

S T E P H A N E U M NYOMDA R. T. 

1906 





50250 
LXV. évfolyam. iz 8. szám. 1906. április 22. 

R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 
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F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

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

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IV. ker., Egyetem-utca 5. 

Jlntiochiai szent Ignác hitvallása. (iv.> 
Különös szerepet juttat szent Ignác az egyházi 

szervezetben a római egyháznak. A római kereszté-
nyekhez címzett levele előszavában annyira kiemeli 
egyházuk előkelőségét, rangját, fontosságát, hogy sza-
vait nem lehet puszta díszítő jelzőknek tekinteni. Az 
a híres «Ttpoxalbjfiivr) xyjç àyâTcrjç», melyről a tudomá-
nyos világban annyit vitatkoznak, egymaga is sejtetné, 
talán bizonyítaná is a római egyház különleges hely-
zetét a krisztusi egyházban, de ha melléje vesszük 
azt a másik «7ïpo-/tafrr|fiév7)»-t, mely a rómaiak vidékére 
vagy akár városára vonatkozik, alig hiszem, hogy 
félre lehetne magyarázni szent Ignácnak képekben ki-
fejezett gondolatát, hogy a római egyház előljár a nagy 
egyházi szervezetben, még pedig nemcsak erényben, 
hanem tekintélyben is. Ha az «áyámp) nemcsak sze-
retetet jelent, hanem egy «Krisztus szeretetében élő 
szervezetet», a mint szent Ignác egyéb leveleiből kitet-
szik (Trail. XIII. 1, «salutat vos agape Smyrnaeorum 
et Ephesiorum» s néhány rokon hely Bom. IX. 3, Phil. 

XI. 2. «Caritas fratrum, qui in Troade sunt», Smyrn. 
XII. 1.) s ha «7tpoxaíb]|Jiév7p nem tűr meg más kapcso-
latot, csak valami társulati vagyr helynevet, akkor a 
protestánsok semmitmondó fordítása, mely nem a 
grammatikán, hanem dogmatikai tagadásokon alap-
szik, egy cseppet sem helyén való, akkor sokkal töb-
bet mond ez a két szó «Ttpoxacltojiiévr) zfjç àyâmjç». Kife-
jezi azt, a mit már a római szent Kelemen jelez a 
korintusiakhoz írt levelében: a római egyház primá-
tusát (felsőbbségét). Igaz, hogy mi nem a római egy-
házmegyének, hanem a római püspöknek primátusát 
valljuk (legfeljebb ez oldalról lehet gyöngíteni a 
7ipoxaib]|i8vr/ erejétI . . . ) , de az előbbit főpásztorának 
fontossága nélkül amúgy sem lehet megérteni. Az 
apostolfejedelmek halála nem lendítene a római egy-
ház tekintélyén. Akkor Jeruzsálemnek sokkal több 
jogcíme volna a primatusra. Ott maga az Úr halt meg. 
Az egyház ott szervezkedett, ott részesült a tűz- és 
vérkeresztségben. A kegyelet és a mull inkább neki 
juttatták volna a főszerepet! . . . Szent Péter római 
működése s az ottani püspökség szervezése adják meg 
a kulcsot a római primátus megértéséhez . . . 

Súlyosabbá lesz a bizonyíték s nem függ az ocfín-q 

képes értelmezésétől, ha az előtte álló sorokban azt is 
olvassuk a római egyházról «rjuç v.cci Ttpoxátbj-cai év títzm 
yupíoo Pojxaíwv.» 

Először is szembeötlő, hogy szent Ignác egyéb 
leveleiben a helymeghatározást a dativusszal ésefvac-al 
fejezi ki, pl. z f j oöotj év 'E<péa(j), TpáXXeaw sc. tíj'ExxÀïjaia, 
míg a rómaiakhoz írt levelében az egyszerű «s ív ai» he-
lyett a npoxád-rjad-at-t használja, a mi «kiválóságot», 
«elöljáróságot» jelent. Azután az egyszerű Pwjxij helyett 
«TÔTOÇ yupíov Pojj,aíwv»-t ír, a mi Zahn szerint a római 
impérium területét jelentené s ez esetben az egész 
kifejezés azt mondaná, hogy a római egyház elöljá-
rója a római birodalomban alakult keresztény egyhá-
zaknak. Minthogy pedig a római hatalmi körön kívül 
akkor még kevés egyház virágzott: a npoxád-rjad-cci cen-
tralis szerepet jelentene az egész világegyházban. 
Funk kevesebbel is beéri s a «x^pcov» határait a római 
várfalakban látja, de az ő értelmezése szerint is meg-
tartja a npoxád-rjad-xi ige eredeti jelentését s fordítása 
úgy szól, hogy «az egyházközség, mely Bómában van 
«praesidet», előljár, a nagy anyaszentegyházban.. .» 

Akár az egyik, akár a másik értelmezést tart ja is 
valaki elfogadhatóbbnak, megmarad a dolog lényege, 
t. i., hogy szent Ignác a római egyházat különbnek 
tart ja a többi egyháznál s azt hirdeti róla, hogy a 
«primátus» nála van. 

Szó sincs róla, hogy szent Ignác levelének beve-
zető soraiból akarnók a római egyház primátusát, ki-
váltságos és vezető szerepét, bebizonyítani. Az egyet-
len «TcpoxáS-yjCTxai» igéből nem lehet a primátus termé-
szetét, kiterjedését megállapítanunk. Hátha csak az 
apostolfejedelmek iránt való vallásos kegyelet ara-
nyozta be a római püspöki széket, hátha máskép irt 
volna szent Ignác a jeruzsálemi egyházhoz, mint a 
rómaihoz? Talán még pazarabb lett volna a jelzők-
ben, az elismerésben, a magasztalásban ? A hagyo-
mány egyéb emlékeitől elszigetelten nincs apodiktikus 
ereje a Tipoxáíbjixcai-nak, de kapcsolatban szent Irenaeus 
híres helyével (de praescr. haer. III. c. 3.), Cyprianus-
nak, Clemens Bomanusnak, Hegesippusnak írásaival, 
továbbá, kapcsolatban szent Máté evangéliumának 
XVI. fejezetével talán joggal olvasunk ki az egy igéből 
többet, mint amennyit az egyszerű, szószerinti for-
dítás olvasna. Egy dolog azonban kétségtelen: az 
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antiochiai püspök mindjár t bevezető soraiban egé-
szen szokatlan s a többi leveleitől elütő kifejezésekkel 
jelzi a római egyház kiváltságos helyzetét. Ebben a 
római egyházban hiányzanak még a bíborosok s a 
S. Uffizio, hiányzik a Camera Apostolica és a Propa-
ganda, hiányzik püspöke fejéről a tiara s kezéből a 
világi hatalom pallosa, hiányzik mindaz, a mi időben 
fejlődött s idővel el is múlik, még csak a primitiv, a 
lényeges van meg benne, a mivel nem a történelem 
gazdagította, hanem Krisztus látta el világtörténelmi 
missiójára. 

Megvan tehát szent Ignác leveleiben az egyháznak 
összes lényeges eleme: a krisztusi eredet, a vallásos 
jelleg, a sirontúli cél, a katholicitás, a hierarchikus 
tagoltság, a monarchikus szervezet Róma primátusá-
val, felsőbbségével, ha nem is elég részletesen, leg-
alább néhány figyelemreméltó terminussal, jelzéssel. 

Ez az egyház tanítóiban hitünk biztosítéka a tév-
tanokkal szemben. (Eph. III. 2.) Ez az egyház a szent-
ségek hordozója és kiszolgáltatója. «Separatim ab 
Episcopo nemo quidquam faciat eorum, quae ad Eccle-
siam spectant — írja a szmirnaiaknak1 (VIII.)» «Valida 
Eucharistia — csak az a törvényes, megengedett 
Eucharistia quae sub episcopo peragitur vei sub eo, 
cui ipse concesseri t . . . Non licet sine episcopo neque 
baptisare, neque agapen celebrare; sed quodcumque 
ille probaverit, hoc et Deo est beneplacitum, ut fir-
mum et validum sit onine, quod peragitur».2 Olyan 
actusok, melyek a püspök hatáskörébe tartoznak, 
bizonyára nem lehetnek közönyös ténykedések, ha-
nem csak vallásos szertartások. 

Az a «baptisma» keresztség tehát, melyről a szmir-
naiaknak (VIII. 2, Polyc. VI. 2, szintén a szmirnai 
keresztényeknek szól) ír két ízben is, nem valami 
közönséges lemosás, hanem vallásos célt szolgáló 
intézmény, melynek a lélekben nyomai maradnak. 
Igaz, hogy a szentséghez több kell még. Vallásos szer-
tartásokat, melyek kegyelemfélét közvetítenek, később 
is eleget szerzett az egyház; szentségeket pedig csak 
Krisztus szerezhetett. De nem szabad szem elől tévesz-
tenünk, hogy szent Ignác leveleket ír, nem pedig bit-
tudományos értekezéseket; ezért a theol. tárgyakat 
rendesen csak érinti, ki nem fejti. 

Az Eucharistiáról mégis több a mondanivalója, 
mint a keresztségről. Hogy milyen fontos helyet fog-
lalt el az Oltáriszentség az őskereszténység kultuszá-
ban, hitéletében, eléggé kitűnik abból a néhány hely-
ből, melyeket a hét levélből össze lehet szedni s a 
melyek az Eucharistia-irodalmában klasszikusok. Pa-

1 «A püspöktől elkülönözötten senki sem végezzen 
olyasmit, a mi az egyházhoz tartozik.» 

2 «Az a törvényes Úrvacsora (oltáriszentség), melyet a 
püspök készít, vagy az, a ki erre föl van hatalmazva. Püspök 
engedelme nélkül sem keresztelni nem szabad, sem szeretet-
lakomát végezni : hanem amit ő hagyott jóvá, az tetsző az 
Isten előtt, hogy érvényes legyen mindaz, ami végeztetik.» 

Szerk. 

naszkodik egyr helyen (Smyrn. VII.) a dokéták ellen : 
«Ab Eucharistia et oratione abstinent, eo quod non 
confitentur, Eucharistiam carnem esse Salvatoris 
nostri Jesu Xi.»1 Másutt a mennyország örömeire gon-
dol s ismét az Eucharistia ju t eszébe, az a belsőséges 
egyesülés Krisztussal, melynek csak az égben van 
pár ja . «Non delector alimento corruptibili, neque 
voluptatibus huius mundi — a ki a martyr iumra 
készül, annak meg kell vetnie az ilyesmit ; más gyö-
nyöröket kell keresnie — Panem Dei volo (ez elégíti 
ki) quod est caro Jesu Xi, qui ex semine David factus 
est et potum volo sanguinem ipsius; quod est Caritas 
incorruptibilis».2{Rom. VII. 3.) Az Eucharistia a mulan-
dóság szinei alatt a halhatatlanság és örökkévalóság 
romlatlan gyönyöreit hordja. Az a vér, melyért áhíto-
zik, szerető szívből fakadt és szerető sziveket nevel. 

«Pharmacum immortalitatis», a halhatatlanság 
gyógyszere, ismét csak az Eucharistia, az a páratlan, 
egyetlen kenyér, mely arra szánva, «hogy meg ne 
haljunk, hanem Jézus Krisztusban örökké éljünk». 
(Eph. XX. 2.) Ezeket a szavakat nem Liguori szent 
Alfonz írja a XVIII. században, hanem egy öreg szir 
püspök az első század végén, ugyanazzal a hittel, 
imádó nagyrabecsüléssel, mellyel később az Eucha-
ristia doctora írta meg a «Szentséglátogatások» halha-
tatlan könyvét. 

Misézett-e szent Ignác? kérdezhetné valaki. Ter-
mészetesen! A hol Eucharistia van, ott mise is van. 
Mikor az első századnak szir presbytere vagy egy mai 
pap elmondja a kenyér fölött Krisztus emlékére a 
«Hoc est enim corpus meum»-ot, «Ez az én testem»-et, 
megvan a szentmise lényege, a titokzatos nagy áldo-
zat. Márványoltár vagy tölgyfa asztal, kopt vagy latin 
szavak, éjfél vagy délután, kétórás énekes szertartások, 
vagy egy rövid félórácska nem változtatnak a dolog 
lényegén. Az egyház sokat megszabott, az idő sokat 
hozzáadott, de a szentmise-áldozat megvolt, ugyanaz 
volt a nikomediai börtönben Lucianus presbyter keb-
lén, a szent Péter confessiója fölött s antiochiai szent 
Ignác megbilincselt kezében. ,, . . . . . , , , h bzeiihvaiuji Jozsej dr. 

A Szentírás sugalmazásának újabb elmélete. 
II. 

4. Az egyház csak következetes marad önmagá-
hoz, lia a theologiai megbeszéléseknek elég tág tért 
nyit még akkor is, mikor itt-ott olyan hangok ütik 
meg fülünket, a melyeknél a subjectiv benyomások 
azok, hogy egy hajszálnyira vagyunk csak már az 

1 «Az Oltáriszentségtől és az imádságtól tartózkodnak, 
mivel nem vallják, hogy az Oltáriszentség a mi Üdvözitőnk 
Jézus Krisztus teste.» 

2 «Nem gyönyörködöm a romlékony táplálékban, sem a 
világ örömeiben, Isten kenyerét kívánom, mely Jézus Krisztus 
teste, ki Dávid magvából származott, és italul az ő vérét kívá-
nom, mely romolhatatlan szeretet.» Szerk. 
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eretnekségtől. így tett az egyház a régi theologiai vi-
tákban is, melyeknél az egyik fél meg volt róla győ-
ződve, hogy a másik nem képes menekülni egy kánon 
anathémája alól, míg a másik csendesen mosolygott 
ilyesféle gyanúsításon. A modern ellentétek a Szent-
írás körül forognak és mindkét félen fennen hirdetik, 
hogy ők a sugalmazás és a tévmentesség helyes ér-
telmezői, míg a másik fél értelmezése gyökerében 
támadja meg a sugalmazást és a tévmentességet. Mind-
két fél büszkén hivatkozik a Florentinumra, Triden-
tinumra és Yaticanumra és meg van róla győződve, 
hogy ő küzd korrekt eszközökkel a szent ügyért. 
Mindkét fél támasztékot keres a keresztény múltban 
és a modernek meg vannak róla győződve, hogy szent 
Jeromos, a kit az egyház imádsága in exponendis SS. 
Scriptum Doctor Maximus-nak nevez, az ő pártjukon 
áll. A modernek meg vannak róla győződve, hogy a 
régi sugalmazási elmélet túlliberális, megengedhetet-
lennek tartják azt az állítását, hogy benne a forma 
teljesen az embernek és az anyag teljesen Istennek 
tulajdoníttatik. Ezt indokolatlan vivisectiónak nevezik 
és azt tartják, hogy az eddigi sugalmazás-elmélet, a 
mely tiltakozott a verbál-inspiratió ellen, voltaképen 
apostasia a múlttól. Az ember nem gondolná, hogy a 
modern iskolának egyik hive mondta Franzelinról : 
inter sectores Scripturae et limitatores inspirationis 
ejusdem merito recensetur.1 

Végül ne felejtsük, hogy az új elmélet hívei nem 
épen ismeretlen nagyságok, hanem soraik között 
nagynevű írókat és bizonyos szempontból Rómában 
is akkreditált embereket számítanak: Zanecchia do-
minikánus, a Minerva rektora Rómában (a Scriptor 
Sacer. 1903. állítólag a Mag. S. Pal. jóváhagyásával 
jelent meg; így mondják a Revue Biblique és Pesch; 
Fonck azt írja, hogy az ő kezében levő példányon ez 
nincsen föltüntetve); Höpfl, az Anzelmianum tanára 
Bómában ; Höpfl, Chauvin, Prat a Comissio Biblicá-
nak tagjai. Ez persze nem akar bizonyíték lenni állí-
tásaik igazsága mellett, hiszen Billotnak müve is (De 
Inspirât. S. Script. Roma. 1903.) a Mag. S. Pal. jóvá-
hagyásával jelent meg és Delakre is tagja a Com-
missio Biblicának ; pedig ők ellenfelei az új iskolá-
nak. A mondottak azonban azt mindenesetre igazol-
ják, hogy nincsen jogunk az új iskola híveinek tudo-
mányát és jóhiszeműségét kétségbe vonni ; nem 
szabad őket előkelően mellőzhető mennyiségeknek 
tekintenünk és főkép nem szabad azt gondolnunk, 
hogy azok az elvek, melyeket hirdetnek, azért nem 
vonták magukra Bóma kárhoztatását, mert Róma nem 
vett róluk tudomást. 

Vonjuk le a mondottakból a következtetést. Sur-
font pas trop de zële ! Ne legyünk kicsinyhitűek, ne 
izgassanak bennünket rémlátások, ne féltsük theologiai 
vitáktól a hit letéteményét. Bízzunk benne, hogy a mi 
nekünk az űj elméletekben idegenszerű, az idővel 

1 Zanecchia, Scriptor Sacer. 1903. 84. 1. 

nyomtalanul el fog párologni, vagy alkalmas órában 
az egyházi tanítótekintély rosszalását vonja magára, 
vagy húsunkká és vérünkké fog válni. 

Peccatur extra Iliacos muros, et intra! Legyünk 
igazságosak a modernekkel szemben, ha nem vagyunk 
is abban a helyzetben, hogy minden állításukat alá-
írjuk. Ne kételkedjünk az ő jóhiszeműségükben, ha-
nem iparkodjunk egymást megérteni. Hogy a modern 
sugalmazás-elmélet sokakat visszariaszt, annak nem 
utolsó oka az, hogy a modernek egyik része szintúgy 
mint ellenfeleik a modern gondolatoknak legexorbi-
tánsabb részét és mintegy a perifériákon fekvő gon-
dolatokat szokták kidomborítani. Figyelemmel végig-
olvastam Fonck-nak legújabb művét: Der Kampf um 
die Wahrheit der />. Schrift seit 25 Jahren, Innsbruck 
1905. Igen tanulságos és a legnagyobb mértékben tar-
talmas könyv, méltó párja a kiváló szerző eddig meg-
jelent műveinek. De egy hiányát mégis elevenen 
éreztem. A szerző végigvezet a modernek irodalmán, 
de szemelvényei átlag a moderneknek legkirívóbb 
gondolatait nyújtják, a melyeknek sok tekintetben 
megnyugtató cáfolatát nyújtja. Azonban nem találtam 
meg művében a modernek pozitiv munkájának ki-
hüvelyezését, nem találtam meg az inspiratio-elmé-
letnek minden irányban való kidolgozását, pedig a 
modernek nemcsak gondola (töredékeket nyújtottak 
eddig, hanem gondolataikat rendszerbe is igyekeztek 
foglalni. 

Persze, hogy az egység máig még a modernek 
között is kevés. Épen ezért bajos az ő munkájuknak 
teljesen egységes rendszerezése. A mennyire azonban 
a körülmények és a rendelkezésemre álló szerény 
eszközök megengedik, megkísérlem Fonck kitűnő mű-
vét erről az oldalról kiegészíteni. A jelen cikkben be 
fogom érni a modernek gondolatainak némi rend-
szerezésével és más cikk számára tartom fönn az al-
kalmat, hogy egyéni nézeteimnek, hozzájárulásomnak 
és aggodalmaimnak kifejezést adjak. Azt vélem, hogy 
már ez az előkészítő munkám sem lesz teljesen cél-
talan. 

* 

Lássuk magát az új sugalmazás-elmélet et.1 

A modernek őszintén elfogadják az egész Szent-
írásnak, még a deuterokanonikus részleteknek is sugal-
mazott voltát. Sőt tovább mennek és a Szentírás min-
den legapróbb részletét is sugalmazottnak tartják. Ezt 
onnan következtetik, mert történetileg kimutatható, 
hogy a trienti zsinat a cum omnibus suis partibus 
kifejezésnél nem gondolt csak általában a deutero-
kanonikus részletekre, hanem különösen az új-szövet-
ségiekre, a melyek közül az egyik, a mely Jézus 
véres verítékéről szól (Lukács 22, 43 — 4.), mind-
össze két vers, tehát igen apró részlet. Ezen föl-
fogás alól csak Newman képez kivételt, a ki holmi 

1 Újra kijelentem télreértések elkerülése végett, hogy eb-
ben a cikkben tisztára a referens szerepére szorítkozom. 
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obiter dictumokat (Nabukodoiiosor, Ninive királya, 
Judith 1, 5.; Pál köntöse 2. Tim. 4, 13.) kivett 
a sugalmazás alól; továbbá Didiot, a ki a Szent-
írásnak csupán a hit- és erkölcsbe vágó részeinél 
kívánt isteni hitet az olvasótól, a többi részletnél 
pedig csak olyasféle értelmi hozzájárulást, a minővel 
adózunk az egyháznak a dogmatikai tényekre vonat-
kozó határozatai iránt. 

2. A modernek élesen különböztetnek a Szent-
írásnak azon részletei között, a melyeknél a szentíró 
isteni kinyilatkoztatásban részesült és azok között, 
melyeknél ebben nem volt része. Az előbbi részletek-
nél az inspiratio nyomába lép a már megtörtént ki-
nyilatkoztatásnak és a ki a sugalmazás fogalmát meg 
akarja állapítani, annak szerintük nem föladata az 
inspiratiót megelőző kinyilatkoztatás természetével 
foglalkozni. Az inspiratio szerintük csak olt kezdődik, 
a hol az író Istentől természetfölötti indítást kap arra, 
hogy a mit a maga tapasztalatából, előleges kutatásá-
ból vagy esetleg előleges isteni kinyilatkoztatásból 
már tud, azt könyvbe foglalja össze. A mi az író lel-
kében a könyvírással nem közvetlen összeköttetésben 
megy végbe istenileg, az még nem nevezhető sugal-
mazásnak. 

3. A modernek hibáztatják, hogy az eddigi sugal-
mazás-elmélet indokolatlanul előtérbe nyomta az 
értelemnek istenileg történő megvilágítását, az illumi-
natiót, holott a sugalmazás latin neve : inspiratio 
maga vezethette volna a theologusokat, hogy az in-
spiratiónál az akarat áll előtérben. Hiszen a kegye-
lemről szóló tanban Istennek az akaratra való hatását 
szoktuk inspiratiónak nevezni, szemben az értelemre 
való hatással, a melyet illuminatiónak nevezünk. «Azt 
kell gondolnunk, hogy az inspiratio első sorban és 
főkép az akaratra vonatkozik és csak közvetve érinti 
az ember megismerő tehetségeit.»1 Az értelem meg-
világosítása csak ott lép előtérbe, a hol az inspiratio 
kombinálódik a kinyilatkoztatással, a mi sokszor tör-
ténik ugyan a Szentírásban, de nem mindig. Az in-
spiratiót tehát ügy kell fölfogni, mint egy gratia 
gratis datât, a mely a szentíró akaratát hatályosan 
megragadja és egyre determinálja. Ez a megragadás 
teljesen közvetlen, vagyis Isten nem intéz a szentíró 
értelmén át fölfogható parancsolatot az ő eszközéhez, 
hanem az értelem közvetítése nélkül közvetlenül 
magát az akaratot ragadja meg fizikailag, de mindig 
az emberi előkészület, kutatás, tétovázás stb. utolsó 
pontján, közvetlenül az írás előtt. 

A modernek ezen gondolatok igazolására hivat-
koznak mindenekelőtt a Providentissimus bullára, 
a mely nem állítja az inspiratiónál az értelmi meg-
világosítást az előtérbe, hanem az akarat indítását: 
«Nam supernaturali ejus vir tute ita eos adscribendum 
excitavit et niovit, ita scribentibus adstitit, ut ea omnia 
eaque sola, quae ipse juberet, et recte mente concipe-

1 Calmes, i. m. 32. 

rent, et fideliter conseribere velleut, et apte infallibili 
veritate exprimèrent: secus non ipse esset auctor 
sacrae Scriplorae universae». A modernek ebben a 
szövegben első sorban az excitare és movere szavakat 
hangsúlyozzák, mint a melyek az akaratra vonatkoz-
nak; de másodsorban fölhívják a figyelmet a recle, 
apte és fideliter szavakra is, mert szerintük, ha az 
enciklika is az értelmi megvilágítást akarná előtérbe 
helyezni, inkább a clare, perspicue és faciliter szava-
kat kellene használnia. 

De szent Tamást is a maguk érdekében zsákmá-
nyolják ki (föltűnő, hogy a modernek között sok a 
dominikánus, tehát az orthodoxthomista : Lagrange, 
Zanecchia, Zapletal stb.). Szent Tamás (Quaest. disput. 
De veritate, 12, 7.) különböztet az acceptio cognitorum 
és a judicium de cognitis között. A Summa Theol. 
//-//. 17 k. 2. ad 3-ban pedig így ír : Si vero lumen in-
tellectuale alicui divinitus infundatur, non ad cog-
noscendum aliqua supernaturalia, sed ad judicandum 
secundum certitudinem veritatis divinae ea, quae hu-
mana ratione cognosci possunt, sic talis prophetia 
intellectualis est infra illám, quae est cum imaginaria 
visione ducente ad supernaturalem veritatem ; cujus-
modi prophetiam habuerunt omnes illi, qui nume-
rantur in ordine prophetarum ; qui etiam ex hoc 
specialiter dicuntur Prophetae, quia prophetico officio 
fungebantur; unde ex persona Domini loquebantur, 
dicentes ad populum : Haec dicil Dominus ; quod non 
faciebant illi, qui hagiographaconscripserunt ; quorum 
plures loquebantur frequentius de his, quae humana 
ratione cognosci possunt, non quasi ex persona Dei, 
sed ex persona propria, cum adjutorio tarnen divini 
luminis. 

Hogy állításuknak még nagyobb erőt tulajdonít-
sanak, ezeket a bizonyítékokat tetézik egy kiváló 
thomistának, Zigliara kardinálisnak idevágó össze-
foglalásával : Inspiratio cum judicio, sed sine accep-
tione est proprie et vere inspiratio divina (Propae-
deutica, 147. l.J. 

4. Calmes az ilyen értelemben vett, tulajdonképeni 
sugalmazást így gondolja magának. Egy iratnak teljes 
megkészítése a következő stádiumokat öleli föl : meg-
fogamzds (a koncepció), kidolgozás (az elaboráció) és 
a fogalmazás (a redakció). 

A koncepció az irat tárgyának és céljának vagyis 
alapeszméjének megszületése. Ez az íróban esetleg 
hosszas szellemi munkát, spekulációt, habozást, inga-
dozást és kombinációt tételez föl. Ez az előleges 
munka még nem tartozik az írásnak, hanem csak a 
gondolkodásnak rendjébe. Ezen előleges munkának 
záróköve azonban egy praktikus Ítélet, az az elhatá-
rozás t. i., hogy ezt és ilyen céllal vagyis ilyen alap-
gondolattal fogom megírni. Ez a végső judicium 
practicum az író akaratából természetfölötti isteni 
közreműködés folytán váltódik ki. vagyis isteni deter-
minatiónak tekintendő. 

A kidolgozáshoz az író összekeresi saját vissza-
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emlékezéseit, a különböző okmányokat, mások irott 
műveit és segítségül hivja saját gondolkodását is. 
Közbe-közbe esetleg kinyilatkoztatásokat is kap, olyan 
dolgoknál pedig, a melyek a kinyilatkoztatást nem 
teszik szükségessé, értelmi illuminatiót. I)e a volta-
képeni inspiratió itt is abban áll, hogy az író az egyes 
összeszedett gondolatok és adatok fölött sokszor talán 
huzamos kétkedés és habozás után praktikus Ítéletet 
mond ki, hevegye-e azokat iratába, vagy nem. Ez a 
sok részletes praktikus i télét az akaratból természet-
fölötti isteni közreműködés mellett fakad meg. 

A koncepció és a kidolgozás még a szándék (in-
tentio) rendjébe tartoznak, a fogalmazás ellenben már 
a végrehajtás (executio) rendjébe. A fogalmazás volta-
képen «második kidolgozás, de sokkal methodikusabb 
és aprólékosabb, mint az első» (i. m. 41). Ezen a pon-
ton tehát az inspiratió szintén voltaképen az akarat-
ban nyilatkozik meg, t. i. az az utolsó judicium prac-
ticum, a melynek következtében a szerző ezt és így 
fogalmazza meg, ez létesül természetfölötti isteni 
közreműködés mellett. 

«A determinatio a vége tulajdonképen a munká-
nak; ez vet véget a habozásnak és keresésnek. Az 
inspiratió kegyelmének megkapása előtt a szerző 
akarata határozatlan és imbolygó volt. Mikor ezt meg-
kapja, megmerevedik; skolasztikus formula szerint 
megszületett a Szentírás in actu primo» (i. m. 43.). 

Ha valaki úgy gondolja magának a sugalmazást, 
hogy Isten a fogalmazás nélküli kész gondolatokat 
helyezi az auctor lelkébe intelligibilis speciesek alak-
jában, tehát egész közvetetlenül, az túlsókat mond. 
Mert a hagyomány nemcsak Istent mondja a Szent-
írás valóságos szerzőjének, hanem a hagiographusokat 
is. Az említett fölfogás mellett pedig a hagiographus 
nem volna igazi szerző, az ő lelke nem volna az írot-
tak valóságos forrása, hanem csak egyszerűen Isten 
által fölhasznált csatornája. Azután ezen fölfogás mel-
lett elveszne a különbség a kinyilatkoztatás és a su-
galmazás között. Az új elmélet tehát kellően kidom-
borítja a sugalmazás alatt az emberi szerzőnek önálló 
szerepét, de Istenét sem felejti el, mert mindennél, a 
mi a sugalmazott könyvhöz tartozik, a végső prak-
tikus determination Ítéletet Istentől teszi függővé. 
Isten marad az elsőrangú szerző, mert közfölfogás 
szerint nem az elsőrangú szerző dolga az anyaggyűj-
tés, hanem az Írottakért való kezességnek és felelős-
ségnek elvállalása. 

Zubriczky Aladár dr. 

Az alapokról szóló törvénytervezet. v. 
A jelen miniszteri indokolás rátérve az 1870-

iki képviselőház alapjainkra vonatkozó akciójára, így 
kezdi: az 1870. évi tárcaköltségvetés tárgyalása al-
kalmával nagy vita volt a kormány kezelése alalt 
álló (kath.) alapok és alapítványok ügyében. 

Bizony nagy és ma már egészen szokatlan, meg-

gondolatlan hangon. Ez volt külsőleg a legvisszataszí-
tóbb viselkedése a magyar katholikus világiaknak 
azóta, hogy Mária Terézia kora óta elszakadtak a 
kath. hagyományoktól s II. József szellemét szívták 
magukba. Heves, illetlen felszólalások történtek a 
30-as, a 40-es évek diétáin is, de csak egyesek részé-
ről: a 70-es évek képviselő-katholikusainak támadásai 
egyházuk ellen páratlanok. Igazán nem lehet ezt 
máskép jellemezni, mint hogy a liberalizmus akkor 
élte csikó éveit, a fiatal csikó egész szilajságával. 

Járatlanság a saját vallásuk ügyeiben, a gyűlöle-
tig fokozott ellenérzés a papsággal szemben, a min-
dennapijelenségek közé tartoztak. A szó szoros értel-
mében egyházuk alatt a papságot értették s midőn 
egyházukat, a jelen esetben pedig alapítványait, tehát 
a saját érdekeiket támadták, azt gondolták: csak a 
papságot ütik. A szabadkőmíveseknek és az izraeli-
táknak azóta se okoztak annyi örömet a mi kedves 
katholikusaink. Az izgatottság rendkívüli volt, a mi 
természetesen csak úgy érthető, ha az idő keretébe be-
illesztjük. Az országgyűléssel párhuzamozan ülésezett az 
autonomiai kongresszus, Rómában meg a vatikáni 
zsinat. Harmadik tényezőnek tekintendő a darwiniz-
mus tana, mely akkor élte virágkorát, úgy hogy becsü-
letes embernek se tartalott, a ki nem volt darwinista. 
Ezek a hangulatok egymást táplálták. Az úgynevezett 
kisebbség, Bartalék, Hataláék, mely pedig igen tekin-
télyes volt, izgatott a kongresszuson s kiterjesztette 
szellemét az országgyűlés katholikusaira is. A vatikáni 
zsinatról közszájon forgó mende-mondák ezt még 
ápolták ; a darwinizmusban rejlő materializmus pedig 
időszerűtlennek, elmaradottnak festette az egész 
katholicizmust. Emberek, újságok, hirek rálicitáltak 
egymásra a túlzásokban. Az Andrássy-kormány csak-
hogy le nem tiltotta a püspöki kart a zsinat ülésein 
való részvételtől ; elmenni elmentek ugyan, de a sza-
vazás előtt távoztak Rómából. S midőn az infallibili-
tási dogma meghozatott, eltiltotta annak a szószékről 
való kihirdetését s midőn Jekelfalussy fehérvári püs-
pök mégis megtette, ad audiendum verbum idéztette 
Bécsbe, Schopper rozsnyói püspököt pedig kevésbe 
múlt, hogy keresztre nem feszítették. Három éven 
át tartott ez így, egész Deák Ferenc nagy egyház-
politikai beszédéig (hattyúdaláig), 1873. júniusában, 
midőn az egyháznak szükséges elválasztását az 
államtól hirdette s a későbbi egyházpolitikai refor-
mok programmját megjelölte. Előképül s buzdítóul 
szolgáltak itt a Németországban, a Bismarcktól ugyan-
akkor hozott egyházellenes májusi törvények. 

Az egész világ össze volt akkor gabalyodva s 
természetesen mi sem maradhattunk hátul. Nagy és 
heves vita volt tehát az 1870. évi tárcaköltségvetés 
tárgyalásakor, annak a Deákpártnak a részéről, mely-
nek szekerét tolta a rövidlátó papság. 

Az volt a hangulat, hogy az egyház javai, mint 
Deák, az atyamester, vélte, amúgy is az állami vagyon-
ból keletkeztek, tehát hogy a katholikus alapokat és 
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alapítványokat be kell kebelezni az állami vagyonba, 
mert ha az autonómiának kiadatnának: azok a püs-
pökök hatalmát növelnék. S ez a hangulat a világi 
katholikusaink hangulata volt. 

Természetesen valami úri formát kellett ehhez 
keresni, brevi manu még sem akartak eljárni. Ez az 
úri forma a bizottság kiküldése volt. Mintha érezném, 
hogy a mi a kulisszák e nézetváltoztatására, de különö-
sen a kormányra e tekintetben befolyással volt, az a 
főkegyúr ismert hangulata, hogy jogait nem szereti 
megosztani s következéskép a katholikus alapokat is 
sem az autonómiának, sem pedig az állami kezelésbe 
nem hajlandó átengedni. A kormány tehát engedte 
bolygatni az ügyet, de csak a bizottság kiküldéséig; 
mert különben tudta, hogy az alapokat az állami 
költségvetésbe befoglalnia — saját állása veszélyezte-
tése nélkül nem szabad. Nem a jog, hanem a fő-
kegyúr ismert hangulata irányította. Egyúttal az auto-
nómiai kongresszusnak is így akarták tudtára adni, 
hogy hiába reménykedik az alapok körül, a képvi-
selőház az 1848 : III. t.-cikk folytán a főkegyúr kedve 
ellenére is markában tartaná azokat. 

A február 17-iki ülésen Hoffmann Pál, különben 
katholikus egyházjogtanár az egyetemen, javaslattal 
állt a ház elé: küldessék ki egy bizottság a kultusz-
minisztérium kezelése alatt álló e vagyonok (a kath. 
alapok és alapítványok) jogi természetének kipuhato-
lása iránt oly célból, hogy a törvényhozás tudja, hogy 
ez alapokra nézve minő intézkedéseket tegyen ? Ime, 
a Csáky szalmája! Tehát az alapoknak jogi természe-
tét kell megvizsgálni, mert nem tudvalévő dolog; 
mert ismeretlen a jogi természetük; és pedig meg 
kell vizsgálni azért, hogy a törvényhozás tudja meg 
azt, a mit a kis hamis — tudni amúgy sem akart. 

Az egyetemi alap után, melyet 1869-ben elintéz-
tek, ime itt a másik két alapunk első izben a kép-
viselőház előtt. 

Hoffmann után Horváth Mihály, 1849-ben kul-
tuszminiszter és kinevezett csanádi püspök, majd 
emigráns, hasonló, de bővített indítványt terjesztett 
be. Mindkettőre pedig ráduplázott Ghyczy Kálmán, 
szintén katholikus, de az akkori képviselőház leg-
hevesebb katholikus-támadója, hasonlókép bizottság 
kiküldését látta szükségesnek, de indítványát meg-
toldotta azzal, hogy: «addig is, míg a törvényhozás 
az említett alapoknak és alapítványoknak jövőben 
miként leendő kezelése iránt az előrebocsátandó 
vizsgálat folytán határozni fog, a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter a közvetlen felügyelete alatt álló 
(ez az a közvetlen felügyelet, mint középiskoláinknál !) 
alapok és alapítványok bevételeinek és kiadásainak 
előirányzatát az illető tételek, rovatok és címek sze-
rint minden évben a költségvetésbe foglalja». 

Igen, foglalja költségvetésébe ! Hiszen ez az az 
ügyvédi formula, ahogy az egyetemi alapunkat is el-
államosították. Minek akkor a jogi természet vizsgá-
lása ? Hiszen amiről a miniszter a költségvetésben 

a képviselőház előtt minden évben beszámol, arra 
már keresztet vethet minden katholikus, állami az. 

Ghyczy tehát legügyesebben szegezte fejszéjét a 
fa gyökerének. Mintha mondta volna : vitatkozzék a 
bizottság, ahogy akar ; ámítsa a katholikusokat, ahogy 
tud ; húzza-halassza a dolgot akármeddig, csak szá-
moljon be a miniszter az alapokról a képviselőház 
előtt az állami költségvetésben, nekem az elég. 

A kecske nem szereti annyira a kést, mint a 
mennyire szerette Ghyczy Kálmán a katholikus anya-
szentegyházat. Pedig katholikus nevelés volt, ép úgy, 
mint Deák. 

A képviselőház azonban, teszmészetesen a kor-
mány kedve szerint, Hoffmann indítványát fogadta el, 
bizottságot kúldött ki és pedig 12 tagú bizottságot; 
de azért a vallás- és tanulmányi alapunk költségvetése 
a mai napig sem került soha a képviselőház elé. Ezt 
a főkegyúr következetesen megakadályozta, csakhogy 
tovább sem ment s azokat — bizonyos alkotmány-
jogi következetlenséggel — ma is a kultuszminiszter 
kezeli. 

A bizottság kiküldése után szünet állott be. Ez 
1872. évi április 8-án terjesztette be jelentését a Ház-
hoz. E jelentésben előadta, hogy három albizottságra 
oszolva működik, melyeknek elseje a vallásalap, 
másodika a tanulmányi alap, harmadika a többi 
alapok viszonyainak előleges megvizsgálásával bíza-
tott meg. 

Azonban csak az első albizottság végezte be mun-
káját s az összbizottság az idő rövidsége miatt ennek a 
resultatumát sem tárgyalhatta. Szóval jelentette, hogy 
azt végezték, hogy majd fognak végezni, a bizottsá-
gok és albizottságok rendes szokása szerint. 

Bezzeg, mikor az 1790. évi XXYI. t.-cikk világosan 
és szabatosan kimondta, hogy a protestánsok alap-
jaikat, iskoláikat maguk kezelik, ennyi komédiát nem 
csináltak; senkinek sem jutott akkor eszébe bizottsá-
got küldeni ki, hogy hát Bethlen Gábor tulaj donkép 
micsoda vagyonból gazdagította azt a nagy-enyedi 
kollégiumot, hiszen neki, mint szegény százados fiá-
nak, eredetileg semmije sem volt? Nem, azoknál 
senkinek sem jutott ilyen vizsgálat az eszébe; nálunk 
azonban az elpusztult zárdák és az eltörölt szerzetesek 
birtokaiból előállott vallás- és tanulmányi alapnál 
éjtszaka sötétségű lett a kérdés, hogy vájjon katho-
likus birtokok-e azok ? Azt igazán meg kell vizsgálni, 
mert rengeteg nehezen dönthető el ! 

Én azonban úgy látom, hogy azok az urak más-
hová néztek és máshová ütöttek ; meg sem gondolták, 
hogy ők tulajdonkép a magánjog szentségét vonták 
kétségbe, az enyém és tied között felállított határfalat 
kezdték bontogatni, a mivel előfutárai lettek a szociál-
demokráciának, mely most már az ő tételüket minden 
magánjogra terjeszti ki s minden vagyont, a képviselő 
urakét is, közös állami vagyonnak akarja kinyilvání-
tani. így boszúlja meg magát minden az egyházon 
rövidlátóan elkövetett igazságtalanság. 
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A nagy bizottság tehát akkor semmit sem végzett, 
az első albizottság vizsgálatának az eredményét sem 
tárgyalhatta. Tehát semmit sem terjesztett a képviselő-
ház elé. 

De az albizottság munkálata emlékbe maradt, 
abba betekinthetünk. A jelen miniszteri indokolás 
sem hagyja említtetlenül. A jelentést Ghyczy Kálmán 
(kath.), Péchy Tamás (luth.) és Győrffy Gyula (kath.) 
írták alá. Konklúziója az, hogy a valldsalap törzs-
vagyonának tulajdona, vagyis a rendelkezési jog ezen 
alapvagyonra, annak és jövedelmeinek kezelése és 
hováfordítása felől az államot, a törvényhozást illeti 
(ime, ime !) ; hogy a kezelés a kormányt illeti s hogy 
a kormány úgy ez alap költségvetési előirányzatát és 
zárószámadását, miként ez a birodalmi tanácsban 
képviselt (nini : itt a Gesammtmonarchie a példájuk!) 
és katholikus vallásalappal szintén biró országok 
minisztériuma részéről is folyvást történik, az ország-
gyűlés vizsgálata alá terjeszteni tartozik. 

És még csodálkoztak sokan, hogy az utóbbi hó-
napokban Lányi Bertalan hogyan volt képes a köztudat 
ellenére az 1848: III. t.-cikkből kihozni, hogy orszá-
gunknak alkotmánya nem követeli a parlamentáris 
kormányt? Hát csak úgy hozta azt ki, sőt még a kir. 
biztosokra is talált nem létező törvényt, mint ez az 
albizottság kihozta, hogy a kath. vallásalap tulajdon-
joga az államot illeti meg. A különbség csak az, hogy 
ha a magyar kir. ész ilyesmit a katholikusokkal szem-
ben eszel ki, azt mindenki természetesnek találja; ha 
ellenben a politikában, vagy a protestánsokkal szem-
ben követnek el ilyesmit, akkor mindenki felindul, 
mert az már más! 

Szörnyű lábon állhatnak nálunk a jogi fogalmak 
és az igazságérzet, no meg az osztóigazság: a cuique 
suum ! Mintha most is a török hódoltság alatt élnénk 
s tőle tanulnánk pénzért vehető igazságot. Esetről-
esetre máskép fest a jog és az igazság, a szerint, 
hogy kiről van szó. Vájjon hogyan romolhatott meg 
nálunk ennyire maga a természetes becsületesség és 
az emberi érzés? 

Az elmaradt kérdést azután az új ciklusban, 1873 
február 23-án, ismét Ghyczy Kálmán vetette fel. 

Szerb gör. katholikusok Magyarországon. 
1526-tól 1711-ig. 

Bartenstein bárónak II. József császár számára 
készített jelentése egész irányzatosan ismerteti a ha-
zánk délvidékén megindult s a gör.-keleti szerbeknek 
a katholikus egyházzal való egyesülését óhajtó moz-
galmat. Úgy tüntetik azt föl, mintha az a görög-keletiek 
üldözésével járt volna, holott megfordítva a szerb gör. 
kath. egyháznak kellett a gör. keletiektől roppant 
sokat szenvednie. Bartensteint követi az ág. ev. Csap-
lovics János (Slavonien, Pest, 1817.) és utána még a 
magyar történetírók is. Ép azért célszerűnek tartjuk 

ehelyütt röviden ismertetni az új, egykorú kútlorráso-
kon alapuló kutatások eredményeit. 

A török rettenetes nyomása és öldöklése elől a 
XVI. században is tömérdek gör. kel. szerb (bosnyák) 
menekült a magyar királyság területére. Ezeket usz-
kókoknak, azaz szökevényeknek, néha pedig előbbi 
életmódjukról valahoknak, azaz pásztoroknak hívták. 
A katonai kormány egy részüket felhasználta határ-
őröknek és Károlyváros, Ivanics, meg Körös vidékén 
telepítette le őket. Az Ivanics vidékén letelepültek leg-
nagyobbrészt a zágrábi püspök jószágain laktak. Ezek 
közé vándorolt be 1610 táján egy Vratanja Simon 
nevű gör. kel. püspök. Az akkori zágrábi püspök, 
Domitrovits Péter eredetileg gör. kel. szerb (vagy 
bosnyák) volt, ez tehát szívesen fogadta Vratanját és 
szerzeteseit s rábírta őket, hogy a kath. egyházzal 
egyesüljenek szertartásaik, szokásaik épségben tar-
tásával. Nekik adta az Ivanics mellett eső Marcsa 
falut, hogy ott szent Mihály tiszteletére monostort 
építhessenek. Megerősítette ezen intézkedést V. Pál 
pápa 1611-ben és így megalakult Magyarországon 
(illetőleg annak társországában, Tótországban) az első 
gör. kath. egyház. Püspökeit a magyar királyok ren-
desen szvidnici püspökökké nevezték ki. Később a 
károlyvárosi kerületben lakók számára építették az 
Ogulintól északkeletre eső gomirjei és a Körös vidé-
kén lakók számára (a Körös és Kapronca közt fekvő) 
lepavínai monostorokat. A nép és a papság követte a 
nagy tekintélyű bazilitákat s így ezen szerb gör. kath. 
egyház szép számú hívekkel virágzott 1663-ig. 

Az 1611-iki egyesüléskor nem szabályozták pon-
tosan a Marcsán lakó gör. szert, püspök és a zágrábi 
püspök viszonyát. A zágrábi püspök a IV. lateráni 
zsinatnak akkor még érvényben levő törvénye alap-
ján az ő gör. szert, helytartójának tekintette a Marcsán 
lakó püspököt, ellenben ezek önállóknak vitatták ma-
gukat. Ebből és egyéb okokból nagy viszály támadt a 
zágrábi püspök és a népet vezérlő baziliták közt s ez 
veszélyt hozott a szerb gör. kath. egyházra. 1663-ban 
Miakits Gábort nevezték ki a gör. kath. szerbek püspö-
kévé. Ez azonban gör. keleti püspököktől szenteltette 
föl magát. A monostorokból a gör. kath. könyveket 
kihányatta s helyükbe gör. keletieket hozatott. Gör. 
kel. papokat is alkalmazott. Épen azért, mert elsza-
kadni vágyott, belekeveredett a Zrinyi-féle összeeskü-
vésbe. Ennek következtében a katonai kormány 
1670-ben elfogatta, elhurcoltatta Tótországból s Szi-
léziában elcsukatta. 

Hogy többé ily esetek elő ne fordulhassanak, a 
zágrábi püspök és a királyi udvar szorosabban akarta 
a gör. kath. szerbeket a kath. egyházhoz csatolni, a 
tudatlan s épen azért könnyen félrevezethető papság 
helyett pedig tanult papokat akart alkalmazni s a 
bazilitákat csupán monostoraikba szorítani. Zorzich 
Pálnak, Miakits utódjának, meg kellett ígérnie, hogy 
nem tekinti magát másnak, mint a zágrábi püspök 
gör. szert, helytartójának s mivel az apostoli szent-
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szék lajstromában a szvidnici püspökség nem fordult 
elő, nem szentelték őt fel szvidnici püspöknek, hanem 
az elpusztult plataei piipökség címére szentelték fel. 
1678-tól kezdve a gör. kath. szerb ifjakat a zágrábi 
papnevelőben nevelték és 1682-ben épen ezért java-
dalmazták a gör. szert, helytartóságot (a Zágrábme-
gyében Jaskától nyugatra eső) Pribics faluval, hogy 
hat növendékért a zágrábi papnevelőnek tartásdíjat 
fizessen. 1686-ban kísérletet tettek arra, hog}' olyat 
nevezzenek ki gör. szert, püspökké, a ki nem volt 
bazilita szerzetes. Ez azonban az akkori szokásjoggal 
ellenkezett, a bazilitákat egészen felháborította s 
lassan-lassan előkészítette a lótországi (szlavóniai) 
szerb. gör. katholikusok egyesülésének csaknem teljes 
bukását. 

A tótországi szerbeken kívül a szoros értelemben 
vett Magyarország területén lakó szerbeket is felszólí-
tották egyes buzgó kath. férfiak a kath. egyházzal 
való egyesülésre. E szerbek nem voltak katonák, ha-
nem csak földmívesek és pásztorok, gyakrabban érint-
keztek katholikusokkal s az egyesülés első pillanatra 
nagyon sikeresnek Ígérkezett. A mint Székesfehérvár, 
Pécs, Szigetvár, szóval az egész Dunántúl a kereszté-
nyek kezére került (1687-ben) s az ott lakó szerbek a 
töröktől való félelemtől megszabadultak, örömmel 
fogadták el a kath. hitet. A hajdan pécsi egyház-
megyéhez tartozó Dráva-Száva-közén lakó szerbek is 
már 1688-ban egyesültek a kath. egyházzal. 1690. ele-
jén mind a Dráván innen, mind a Dráván túl lakó 
szerbek ünnepélyes okiratban elfogadták a kath. egy-
házzal való egyesülést. A Szekszárdtól délre eső 
grabóci, a Drávától délre eső orahovicai monostorok 
fejei, a székesfehérvári, simontornyai, ozorai, döbrö-
közi, dombai, pécsi papok és 19 jobhmódú világi 
ember írták alá az okiratot. 

A Dráva-Száva-közén lakó gör. katholikusok 
első püspöke Raies Longinus lett és az opovai mo-
nostorban lakott. Mivel akkor a Dráva-Száva-közét a 
szerémi püspök a maga egyházmegyéjének tartotta, 
egyházjogi szempontból Raies az ő gör. szert, hely-
tartója vala. 1690-ben testvére: Raies Jób, volt ora-
hovicai hegumen lőn utódja, négy év múlva pedig 
Lyubibratics Péter. Azonban nemsokára, a mint a 
Csernojevics Arzén vezetése alatt beköltözött fegyve-
res szerbek meggyőződtek róla, hogy régi hazájukba 
vissza nem mehetnek, féktelen izgatást kezdtek meg 
a gör. katholikusok ellen s mivel a fegyveres hatalom ke-
zükben volt, kényszerítették Lyubibraticsot, hogy Po-
zsegamegyébe, Pakrácra vonuljon. Ott halt meg 1705-
ben s vele a mai Szerém-, Verőce- és Pozsegamegyék 
területén keletkezett gör. kath. püspökség elenyészett. 

A magyar baptisták• (i.> 
Lukács vallás- és közoktatásügyi miniszter a bap-

tista felekezetet mult év nov. 2-án, bemutatott szerve-
zete és hitvallomása alapján, az 1895. évi XLIII. t.-cikk 

rendelkezései értelmében, törvényesen elismert vallás-
felekezetnek nyilvánította. 

Ez tehát a törvényesen bevett (róm. kath., evang., 
réf., unit., görög kel. és utoljára az izraelita) valláso-
kon kivtil az első elismert felekezet, mely nálunk 
közjogi állásban részesült.Ezzel az első hazai törvényes 
jövevénnyel illik tehát közelebbről is megismerked-
nünk. 

Mielőtt azonban tudományos szempontból foglal-
koznám vele, némít előre kell bocsátanom. 

A baptista felekezet (szervezkedő üléseit Ócsán, 
Pestmegyében tartotta) ama kisebb bibliás vallások 
közé tartozik,1 a melyek, bevallásuk szerint, egész 
lényiségökben a Szentírásra támaszkodnak s Luther 
idejétől, az általa kimondott bibliai szabad vizsgálati 
elv alapján, mint a protestantizmus váladékai, külö-
nösen Angliában és Amerikában, ma már kétszáz egy-
néhány ilyen kisebb-nagyobb, egymástól különböző, 
gyülekezetre szaporodtak. Mind ugyanazon egy keresz-
tény Szentírás alapján. 

Hogyan történhetett ez Y Hiszen az a biblia csak 
egyféleképen hangzik, csak egy szövege van? Hogyan 
lehet tehát azt az egy szöveget kétszázféleképen értel-
mezni nemcsak, hanem egyenesen rátámaszkodva két-
százféle egymástól eltérő dogmatikái és egymástól 
eltérő kétszázféle egyházi szervezetet — valamennyit 
egyformán Krisztus tanának, Krisztus intézményének 
föltüntetve — konstruálni, mind ugyanazon egy biblia 
alapj án ? 

Hát csak úgy lehet ez, hogy ámbár a biblia mon-
datai csak egyfélekép hangzanak ugyan, de az őket 
olvasó, kutató ész, az sokféle; hol fejlettebb, hol ke-
vésbbé fejlett; hol jobban, hol kevésbbé elfogult; 
a mihez aztán ráadásul hozzájárul még az emberi ke-
vélység is, mely újdonságot szeret s mindig olyasmit 
kíván létrehozni, a mi még nem volt, a mi nem olyan, 
mint a már meglévő. 

A bibliás kereszténységnek e miatt aztán, jóllehet 
Jézus csak egy volt s csak egy tant hirdetett és szent 
Pál szerint is csak: egy Úr, egy hit, egy keresztség 
vagyon (Ephes. 4, 5.), tényleg arra a sorsra, t. i. az ál-
talános oszladozásra kellett kerülnie s épen az ana-
baptisták, az újrakeresztelők— Lutherénál jobb logi-
kával — a kimondott szabadvizsgálati elv értelmében 
Storch vezetése alatt már 1525-ben voltak az első el-
válás Luthertől, annak dacára, hogy ő maga nyomban 
dörgő intő beszédeket intézett ellenük Wittenbergben 
(Szászország.) 

Ez az oszladozás, részekrebomlás ugyanis, hittudo-
mányi szempontból, teljesen érthető a felekezeteknél. 

Tudjuk, minő volt a helyzet Luther föllépése első 
idejében (1517.), midőn még az egész Európa katholikus 
volt, kivéve a keleti görög schismaticus részeket. S tud-
juk azt is, mi zavarta föl azt a helyzetet. Az ágostoni 
és dominikánusi szerzetesi súrlódásokból váratlanul 

1 Rapaics : Egyháztörténetem. 1886. III. 23. és 182. 1. 
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támadt Németországban Luther — az ágostonrendi 
barát — föllépése a búcsúkat hirdető Tetzel domini-
kánusi szerzetes ellen ; majd az egészből, a reneszánsz 
embereinek izgatásai folytán, általános európai kázus 
lett. Luther tévedései miatt a pápától szorítva tovább 
és tovább ment; szorultságában majd ezt, majd azt a 
régi tévtant fölujítva egyik tagadásból a másikba esett, 
innen annyi ellenmondása tanaiban; míg végre aztán, 
a mire kezdetben nem is gondolt s a mire akkor egy-
általában szükség sem volt, új egyház alapításába so-
dortatott s a valdiak(XII. sz. eretnekség) tévedését föl-
újítva, hogy a neki annyira kellemetlen tanító-egyház 
tekintélyétől s büntető karjától végleg szabaduljon: a 
bibliát, a néma könyvet, állította föl mindennek, hitlor-
rásnak, hittörvénynek s hitmagyarázónak.1 

Megszakítva a tizenhatszázados fejlődést, a helyett 
hogy a reneszánszkori erkölcsök által megviselt em-
bereket megjavítani igyekezett volna, megváltoztatta a 
katekizmust s a régi, az apostoli korból való egyház 
helyébe újat, mint ő mondotta, a bibliának megfelelőt 
állított föl fejedelmi pártfogói segítségével. Azóta aztán, 
az ő példájára, annyian és annyian szerveztek új egy-
házakat, másokat és másokat, mind ugyanarra az egy 
bibliai alapra támaszkodva. 

Ennek a vallási sokféleségnek pedig okvetetlen be 
kellett következnie, egyszerűen azon okból, mivel az 
az alap, a melyre támaszkodnak, a biblia, ilyen célra, 
t. i. új vallás alapítására, nem alkalmas. Egykoron az 
apostoloktól már megalapított, tehát a már fönálló 
egyház kebelében, az egyes hitközségek szükségletei 
szerint íródtak egyes részei, a könyvek, a levelek, 
melyek a már éleiben levő, tehát a már működő egy-
házat tanaival, szervezetével föltételezték. T. i. vagy az 
egyes fölmerült, részletes kérdésekre a távollevő egyik-
másik apostol feleletét foglalják magukban vagy pedig 
olyan részleges célokat szolgálnak, melyek minden 
másra, csak nem az egyház alapítására vonatkoznak. 
Mivel t. i. a keresztény egyházat magát — m á r a Szent-
írás létezése előtt — szóval s nem Írással alapították. 

Innen, még katholikus értelemben véve is: az új-
szövetségi Szentiratok se Krisztus tanát teljesen, se az 
egyház szervezetét teljesen, kodifikálva nem tartal-
mazzák; se nem katekizmusok, se nem alaptervek, ha-
nem alkalmi iratok, az ilyeneknek összes sajátságaival. 
Homályosak, hézagosak, helyi és személyi vonatkozá-
sokkal telvék! azért egy későbbi s kivált pedig egy mai 
embernek — tizenkilenc teljes század lefolyása után — 
ha, elvonatkozva az egyházi élettől, melyben eleven 
testet öltöttek, csak magukból ezekből az iratokból, 
mint holt hetükből, akarna kiokoskodni, a megértésre 
nehezek, sokszor szinte hasznavehetetlenek. 

Azért mondja róluk a kath. egyház, hogy csak 
«cum consensu Patrum», vagyis az egyházi tan- és 
szervezeti fejlődés keretében, ahová eredetileg befog-
laltattak, érthetők meg.2 

1 Janssen: Geschichte des deutschen Volkes. II. köt. 1879. 
2 Franzelin : De divina traditione et scriptura. 1882. 215.1. 

Annak idején azonban ezen tulajdonképeni és ere-
deti céljuk ellenében a megszorult Luthertől egészen 
más célra alkalmazva, általános zűrzavar okozói let-
tek s okozóivá kellett lenniök a protestantizmus kebe-
lében. Ebből származott aztán, egyik a másik után, az 
a kétszáz egynéhány különböző prot. bibliás fele-
kezet a XVI. század óta. 

Mondom ez nem is történhetett máskép. Ugyanis 
tizenhat századon át élt és működött a kereszténység 
mint katholicizmus (már szent Ignác, + 107-ben, nevezte 
így). Krisztustól és az apostoloktól alapítva, mustár-
magból terebélyes fává fejlődött, megteremtette az 
európai civilizációt, millió és millió embert fölnevelt, 
intézményeket hozott létre, hagyományai közt a bib-
liával. S akkor egyszerre tőle, kezéből elveszik azt ; 
eltekintenek az élettől, az összes addigi fejlődéstől s 
ellene fordítják a biblia néma betűit. De még hogyan ? 
Oly módon, mintha a magból nőtt fát valaki megta-
gadná csak azért, mert ime az már nagyobb, mint a 
kicsiny mag, mely még nem fa, de nem is cserje. Egy-
szerre mint valami addig ismeretlen lényt kezdik ke-
resni a kereszténységet, mely pedig szemeik előtt állott, 
természetesen nem az apostolok korabeli igénytelen-
ségében, mint még fejlődő csira, hanem már tizenhat 
százados növekedésével. Keresték az egyházat a XVI. 
században, de úgy, hogy az I. századi termékkel, az al-
kalmi iratok gyűjteményével, a bibliával, mérték össze. 
S mivel, mint az természetes, az egyház már akkor 
nagyobb volt, egyszerűen megtagadták, mivelhogy nekik 
az apostolkori egyház kell. Miután pedig az újszövet-
ségi Szentírás — mint fennebb említettem — se nem 
rendszeres katekizmus, se nem valami alapterv az egy-
ház építéséhez : azt sem találták meg, azt az I. századi 
egyházat sem tudták rekonstruálni, mivelhogy az apos-
totok nélkül szerették volna fölállítani. A dolog tehát 
nem sikerült, de sikerült más, az t. i., hogy most azon 
az új alapon, illetőleg alaphiányon építve, kétszáz egy-
néhány kisebb-nagyobb különböző u. n. egyház kelet-
kezett, mely mind egyképen Krisztus igaz egyházának 
tartja magát, a nem keresztények nagyobb előnyére 
és örömére, a mint azt mi magyarok mindjárt a XVI. 
században, a török hódoltság idejében, oly keservesen 
megtapasztaltuk. 

Hogy az egyszerű könyv alapján, lia csak holt 
betűit nézzük s eltekintünk az élettől s el a könyv 
legjobb magyarázójától, a hagyománytól, hogy milyen 
csodálatos konfúzió támadhat az emberek között, azt 
rövid időn belül, a nemzeti életünkben, mi magunk 
az imént már másodszor tapasztalhattuk; tehát szem 
előtt álló, szinte fogható példánkból megérthetjük a 
bibliának az imént vázolt sorsát. 

A nyolcvanas években, mint sokan fognak még 
emlékezni, a magyar kath. sajtóban egyszerre mozga-
lom támadt az iránt, hogy a kath. vallás Magyarorszá-
gon nem számítható a törvényesen bevett vallások 
közé, hanem közjogi helyzete most is az, a mi 18 előtt 
volt, vagyis hogy a régi törvények kifejezésével élve, 
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még most is avita, haereditaria religio, szóval állam-
vallás. Alapul szolgált ennek az állításnak egy könyv-
barátnak az a fölfedezése, hogy íme az 1848: XX. t.-c. 
csak általánosságban mondja, hogy a bevett vallások 
között tökéletes egyenlőség és viszonosság állapíttatik 
meg. A kath. vallás kifejezetten megemlítve nincs. Mi-
vel pedig törvényeinkből ismerjük, hogy idő folytán 
micsoda vallásokat vettek be, a kath. vallás ellenben 
sohasem neveztetett ezen a néven, tehát hogy az a t.-cikk 
a kath. vallásra nem vonatkozik. 

A ki már most kezébe veszi pusztán az 1848-iki 
törvénykönyvet s eltekint minden egyébtől, nevezete-
sen a mult század elejének a hangulatától, a XX. t.-cik-
ket kisérő országgyűlési tárgyalásoktól, egyszóval a 
jogi hagyománytól , az a t.-cikk betűje szerint ezt az 
állítást csakugyan igaznak fogja találni. A kath. val-
lásra nézve arról, hogy előbbi államvallási jellegéből 
lefokoztatik s a bevettek közé soroztatik, annak a tör-
vénynek a szövege csakugyan nem említ semmit. De, 
sajnos, az állítás még sem igaz. A nemzet kisérő föl-
fogása s a törvényhozók intenciója, valamint a törvény 
óta dívó gyakorlat szerint az a vonatkozás mégis csak ott 
benn foglaltatik ; annyira köztudomású volt ez a maga 
idején, hogy az országgyűlés nem is tartotta szüksé-
gesnek azt a kath. vallásra nézve nyíltan kifejezni. 

A mozgalomnak sok hive támadt, míg kellő föl-
világosítás után aztán csendesen elült. íme a holt 
betű és az élő hagyomány viszonya ! 

A másik eset most napjainkban közvetlenül sze-
meink előtt ismétlődött. Az 1848: III. t.-c. óta, de ki-
vált az alkotmány visszaállítása óta, a miniszterválsá-
goknál csaknem évenkint ismétlődő gyakorlat tanu-
sága szerint, se a nemzetben, se az illetékes tényezők 
körében nem merült föl kételkedés az iránt, hogy újabb 
alkotmányunk sarkalatos elve, a régibb angol minta 
szerint: a felelős, független és parlamentáris minisz-
térium. Aminek értelme az, hogy a miniszteri kineve-
zés joga ugyan a koronát illeti meg, de az a képviselő-
ház legnagyobb pártjához van kötve. A legújabb s már 
megszűnt válság beálltával egyszerre a többségből kor-
mány megalakítható nem volt, hanem pártokon kívül, 
sőt párt nélkül lévő férfiak neveztettek ki, mintegy 
kisegítő módszer szerint, minisztereknek. Minden zsák-
nak akadván a maga foltja, nem akadt-e itt is mindjárt 
jogász, a ki ezt a helyzetet törvénynek egészen meg-
felelőnek igyekezett minősíteni ? Akadt bizony és pedig 
tekintélyes helyen, azon az alapon, hogy hiszen a 48-iki 
t.-cikk ezt a kifejezést «parlamentáris» nem ismeri. 

Ez igaz, mivel a 48-iki törvényeink hamarosan 
készültek, valóságos rögtönzések, nincs bennük — a 
betűikben — minden szabatosan kifejezve. De azért a 
48-iki tárgyalások és az állandó folytonos gyakorlat 
nem elég világosan hirdetik-e annak a t.-cikknek valódi 
értelmét, hogy a kormánynak parlamentárisnak kell 
lennie ? 

Alkalmazzuk most ezeket az eseteket a bibliára, 
mely szintén holt betűnél nem egyéb. Ha már az annyi 

gonddal készült t.-cikkek, önmagukban tekintve, ilyen 
félremagyarázásokra alkalmasok, mikor pedig azok-
nak kifejezett céljuk lehetőleg rendszeresen és szaba-
tosan írásba foglalni a szükséges intézkedéseket s a tör-
vényhozókgondolatait kifejezni; mi történhetik akkor 
a biblia néma betűivel, mely épen nem rendszeres 
összefoglalása a krisztusi tannak, hanem csak alkalmi 
iratok összege ? Ha tehát már a törvényt sem szabad 
elszakítani az élettől s az őt kisérő gyakorlattól, ha t. i. 
a helyes, a valódi értelmét akarjuk megállapítani; meny-
nyivel kevésbbé szabad ezt tenni a biblia valódi értel-
mének a megállapításánál? 

S viszont, ha már a törvény elmagyarázásának is 
mindjárt akadnak hívei, ha t. i. valaki ügyesen csopor-
tosítja a látszatokat s nevezetesen, ha a törvény betűit 
a maga javára ügyesen tudja kihasználni : vájjon nem 
könnyebben megy-e ez a bibliánál, kivált ha valaki 
annak a fönséges voltát, hogy Isten igéje s az emberi 
érzelmeket ügyesen tudja a saját magyarázata szá-
mára lefoglalni ? 

íme itt előttünk, a fönnálló ellenkező gyakorlat kö-
zepett, mégis támadhatott annak a két t.-cikknek a 
félremagyarázása: vájjon csodálkozhatunk-e azon, 
hogy ugyanez történhetett a XVI. században a bibliával 
is az élő, a fönnálló, a mindeneket átkaroló kath. egy-
ház gyakorlata ellenében ? Az akkori viszonyok e te-
kintetben mindent megmagyaráznak. A kisebb feje-
delmek V. Károly császár hatalmának a gyengítése 
céljából, a reneszánsszal megújhodott pogány szellem 
pedig a meggyülölt kath. egyház megdöntése céljából 
bármi újításba voltak hajlandók belemenni, csakhogy 
megdönthessék a fönnálló régi viszonyokat. Ez a haj-
landóság adott jelentőséget Luther személyének és sza-
vának, ez vezette a kort a különféle érdekek kapcsán 
az erkölcsileg megviselt emberek javítása helyett a 
katekizmus megváltoztatásának az elfogadására. 

A néppszichologiában ésa történet folyásában sok-
szor csodálatosan különös jelenségek merülnek föl, 
melyeket elvont elméletekkel, vagy egyszerűen a logika 
világos elveivel elbírálni nem lehet. Az életben — 
mint Guizot mondta — sokszor hiányzik a logika. 

A biblia eredete és rendeltetése ismeretes a törté-
nelem előtt s ime a sajátságosan alakult XVI. századbeli 
viszonyok között mégis minő szerepet kapott? Tessék 
ezt a logika rendes szabályai szerint elbírálni ! 

A régiek is csak úgy gondolkoztak a bibliáról, 
mint mi s arra nézve, hogy hogyan kell az igazat a 
a hamistól, az igaz egyházat a szektáktól megkülön-
böztetni, határozott szabályuk volt. De ez a szabály 
nem a biblia volt. 

így Tertullian í r ja : Hogy mit tanítottak az apos-
tolok s hogy mit nyilatkoztatott ki nekik Krisztus, a 
praescriptióra utalok, nem máskép kell megtudni, ha-
nem azoktól az egyházaktól, melyeket az apostolok 
maguk alapítottak, tanítván nekik részint élőszóval, 
részint írásban azután. Ha pedig ez így van, nyilván-
való, hogy minden emez egyházak hitével megegyező 
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tan, igaz tan.1 E szerint Krisztus tanítását nem a Szent-
írásban kell kutatni, hanem az apostoli egyházaktól 
kell megtudakolni. 

Irenaeus szerint : Amiért is az egyházban székelő 
püspökökre kell hallgatni, azokra, a kikben az apostoli 
utódlás megtalálható ; ellenben a többit, a kik az utód-
lás híján vannak, bármit is mondjanak magukról, 
gyanús szemmel kell nézni, mint afféle haeretikusokat.2 

Mindez azonban, valamint az évezredes gyakorlat 
és közmeggyőződés is egyszerre mind kevés meg-
győző erővel kezdett birni a XYI. század viszonyai közt 
élő és szertelenségre hajló emberekre : a fönnálló kath. 
egyházzal szemben mégis itt-ott fölülkeredett a betű s 
az ingó talajon megindult az új keresztény felekezetek 
képződésének a divata. 

El kell ismerni azonban, hogy a kedvező viszo-
nyokon kívül a nyugtalankodó lelkiismeretek elaltatá-
sára kezdettől fogva volt a hitújítóknak egy csábító frá-
zisuk is, mely első tekintetre olyan megtévesztő hatású, 
kivált abból a szempontból, hogy fölötte hizeleg a hiú-
ságra hajló emberi észnek, az az állításuk t. i., hogy 
midőn az egyházi tanítótekintély helyébe a bibliát 
állítják, nem tesznek egyebet, minthogy az Isten igéjét 
emelik az emberi tekintély fölé. 

Ez valóban első tekintetre megkapó egy mondás, 
mert hiszen a bibliát csakugyan mindnyájan Isten ki-
jelentett igéjének tartjuk. Azonban mélyebben nézve 
bele a dologba, a mint arra már Stapleton löveni tanár 
a XVI. században (1595.) figyelmeztetett, az egész nagy-
hangú és tetszetős állítás ügyvédi fogásnál, afféle pia 
fraus-nál nem egyéb. 

Ezt hirdetve, játszanak az Isten igéjével és játsza-
nak a sokat emlegetett ú. n. emberi tekintéllyel a 
hitújítók, mivel nekik a bibliáról, mint könyvről s nem 
egyszerűen mint az Isten igéjéről s a tanító-egyházról 
is, mint Krisztus rendelte tekintélyről s nem egyszerűen 
mint puszta emberi tekintélyről kellene beszélniök. 
A kettő között ugyanis ég és föld a különbség. 

Isten a maga tanát nem közli közvetetlenűl az 
egyesekkel, ez volna egyszerűen az Isten tiszta igéje ; 
hanem az Isten igéje mint írott ige foglaltatik a bib-
liában, tehát könyvben, emberi termékben, melyről, 
mielőtt belőle az Isten tiszta igéjét olvashatnók, tud-
nunk kell: melyik könyv is az és vájjon az a könyv 
nincsen-e meghamisítva, elrontva? Ez az egyik szem-
pont. 

A másik pedig, hogy rosszul beszélnek, midőn 
az egyház tanítótekintélyét egyszerűen csak emberi 
tekintélynek nevezik. Nein egyszerű tekintély az, ha-
nem Krisztus intézménye, a csalatkozliatatlanság isteni 
kiváltságával ellátva, melyet a Szentlélek vezet a taní-
tásban. «Midőn pedig eljön az Igazság lelke, az meg-
tanít titeket minden igazságra». (Ján. 16,12.) «En pedig 
(ti tanítani küldött apostolaim nektek segítségtekre) 

1 Tertullian : De praescriptionibus c. 21. 
2 Irenaeus : Adversus haereses 1. 4. c. 28. 

veletek vagyok a világ végezetéig» (Máté 28, 19.), 
mondta Krisztus nem a bibliát olvasó híveknek — 
Krisztus a bibliát nem ismerte — hanem az apostolok-
nak és törvényes utódaiknak (a világ végezetéig). Ez az 
az illetékes egyházi tanítótekintély, melyről a hitújítók 
oly megtévesztőleg mint puszta emberi tekintélyről 
beszélnek. 

Ennek folytán pia fraus az, ha azt mondják, hogy 
a bibliát olvasó és kutató hivő Istennek hisz; dehogy 
Istennek, hanem magának, a saját téveteg eszének hisz, 
midőn olvas ; példa és bizonyság rá az a kétszáz egy-
néhány szekta, mely ily eljárás mellett keletkezett. 
Isten ugyanis ellentmondó kijelentéseket nem tehet, 
félreértésekre nem vezethet. 

Pia fraus, ügyvédi fogás az is, midőn azt mondják 
ellenünk, hogy mi az Isten igéjét emberi tekintélynek 
akarjuk alávetni, midőn az egyház tanítótekintélyétől 
tesszük függővé. Mi azt nem tesszük, mi nem az Isten-
nek igéjét vetjük alá az embernek, hanem a bibliát, 
a hamisításoknak kitett kéziratot vagy nyomtatványt 
bízzuk az arra rendelt tekintélyre s a biblia szükséges 
magyarázatánál is azt a tanítótekintélyt nem az Isten 
igéje fölé, hanem a téveteg emberi ész, a csavarásra 
képes emberi magyarázat fölé emeljük: hogy valóban 
megőriztessék tisztán és hamisíttatlanul az Isten igéje. 
A híveknek tehát a Szentírást, a nyomtatványt, az illeté-
kes egyházi tanítótekintély kezéből kell fogadniok, 
mert különben a Szentírás neve alatt akárminő hami-
sítvánnyal minden imposztor becsaphatja őket. 

Hasonlókép a maga értékére kell leszállítani az 
olyan frázist is, a minővel a többi között a különben 
komoly Erőss Lajosnál is találkozunk, hogy: a refor-
máció a középkori bálvánnyal (a tekintéllyel) vég-
kép leszámolt s mint a szabad gondolkozás úttörője 
ott, a hol hitről volt szó, az Istenen kivül más tekin-
tétv előtt meg nem hajolt.1 Dehogy nem hajolt meg! 
Épen Isten előtt nem hajolt meg, már t. i. a mennyi-
ben, miután Isten közvetetten nem szól hozzánk s látni 
se lehet őt, a reformáció nem hajolt meg az Isten in-
tézkedései előtt, hanem meghajolt a saját esze előtt s 
az Isten tekintélye helyébe más tekintélyeket állított 
magának. 

Tudnia kell ugyanis Erőss Lajosnak, hogy az em-
ber tekintély nélkül el nem lehet. 

A reformáció is, — hogyan is mondja ezt Erőss ? 
— leszámolt ugyan a középkori bálvánnyal, t. i. 
elvetette az egyház jól megindokolt tekintélyét, de 
nyomban más, kevésbbé indokolt bálványokat állított 
magának helyébe. Luther elvetette a pápa tekintélyét 
s mégis maga irt elő kisebb és nagyobb katekizmust. 
Elvetették a kath. zsinatok határozatait, de maguk 
mindjárt symbolikus könyveket állítottak híveik elé. 
A püspököket megvetették, de nyomban a földesurak 
tekintélyét állították helyükbe s a legzsarnokibb elv-
nek, a cujus regio illius religio-nak lettek hangoztatói. 

1 Apologetika 11. 1. 
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Luther szidta a pápát, de annál inkább hizelgett Fri-
gyes szász választó-fejedelemnek. S így tovább : így 
voltak s így vannak ma is a hitújítók azzal a csupán 
Isten tekintélye előtt való alázatos meghajlással. 

Meghajolt tehát a reformáció a hit dolgában, de 
az egyéni téveteg ész előtt, a megbízhatatlan privát 
magyarázat előtt hajolt meg, a mit, mint az eredmény 
mutatja, igen rosszul tett. 

Krisztus eredeti intézkedésével (euntes docete ; qui 
vos audit, me audit) szemben ily módon keletkezett 
aztán a bibliás vallások hoszú sora s ezek egyike a bap-
tisták felekezete, mely most nálunk is meghonosodott ; 
a miért is a vele való közelebbi megismerkedés cél-
jából a szervezetét, majd a hitvallomását vesszük ta-
nulmánvozás alá. 

ha az eddig élvezett községi segítségről lemondanak és 
saját iskolájuk föntartása mellett a hivatalos iskolákra 
is megfizetik a kirótt közoktatásügyi adót. Mindenesetre 
visszás helyzet. Azért mondta a «Standard», hogy ennek 
a törvényjavaslatnak előterjesztésével az új kormány el-
vetette sorsa fölött a kockát. A hivatalos iskolákban 
bibliaolvasáson felül rendszeres vallásoktatást csak akkor 
lehet adni, hogyha azt a szülők 4/s része követeli. Ezt 
az anglikánok a legritkább esetekben fogják előterem-
teni. Győzni fognak tehát a disszidensek. S ez az oka 
annak, hogy a konzervatív pártiak a törvényjavaslatot 
hevesen ellenzik, mint olyant, a mely türelmetlen és a 
vallási szétbomlásnak kedvez. A vita hónapokig fog tar-
tani a képviselőházban. Feltűnt, hogy a katholikus val-
lású Ripon őrgróf a kabinetben marad. Ezt sokan arra 
magyarázzák, hogy az új törvény végre is tűrhető hely-
zetet fog a katholikusoknak teremteni. 

"Egyházi London. Az új népiskolai törvényjavaslat végre 
világ- hó 9-én az alsóház elé került. Angolországban 

° tudvalevőleg a hivatalos iskolák mellett magánjellegű 
^roniJ^a. hitvallásos iskolák vannak. Ez utóbbiak számra nézve 

felülmúlják az előbbieket és növendékök is több van, 
mint az előbbieknek. A mostani szabadelvű kormányt a 
megelőző konzervatív kormány elnöke, Balfour, három 
év előtt, a lakosság vonzódását véve tekintetbe a hitvallá-
sos iskolák iránt, ezeket a hivatalos iskolákkal körül-
belül egyenlő rangra emelte. A Balfour-féle Education 
Act értelmében fölállított hivatalos iskolákban a vallás-
oktatás az orthodox-anglikán egyház tanai szerint törté-
nik. És épen ez a körülmény szolgált okul arra, hogy a 
közoktatás jelenlegi minisztere, Birrell, a filozóf és lite-
rátor miniszter, a mostani törvényjavaslattal lépjen elő. 
Angolországban ugyanis ujabb időben az episkopális 
anglikán egyháztól sok disszidens szakadt el, kik ennek 
az egyháznak hitvallásából hol ezt, hol amazt a tant 
hagyták ki és mellőzték. Ezek a disszidensek az episko-
pális egyháznak kedvező Balfour-féle népiskolai törvény 
ellen foglaltak állást és harag]ukban passziv resisten-
tiára tökélték el magukat, vagyis megtagadták a hiva-
talos iskolákra való adózást. Ez az ellentállás a legutóbbi 
választásoknál is éreztette hatását. A többségre emelke-
dett szabadelvű párt győzelmét nagyrészt ennek az áram-
latnak köszönheti. A szabadelvű képviselők közt 1(50 
kötelezte magát a disszidensek követelésének pártolására. 
Ebben rejlik az oka annak, hogy a szabadelvű párt kor-
mánya új törvényjavaslattal lépett elő, mely a dissziden-
sek álláspontjának kedvez az anglikánokkal szemben, a 
mennyiben a kötelező vallásoktatást a hivatalos iskolák-
ban a Szentírás puszta olvasására szorítja magyarázat 
nélkül, a vallástan rendszeres tanítását pedig csak kivé-
teles esetekben engedi meg. Ezenfelül intézkedik a tör-
vényjavaslat az iránt, hogy a magániskolák, ha azok-
nak föntartói kívánják, az állami hatóságok által «vissza-
válthatók». A magánjellegű hitvallásos, tehát a katholi-
kus iskolák ellen az új törvényjavaslat azt a további 
támadást intézi, hogy 1908 január elsejétől kezdve hit-
vallásos iskola a községi adókból semmiféle segítségben 
nem részesíthető, csak abban az esetben, hogyha a hit-
vallásos iskola fölött a megye vagy város korlátlan ellen-
őrző jogot nyer. Ezentúl tehát lehet ugyan katholikus 
népiskolát föntartani a katholikusoknak, de csak úgy, 

Pá r i s . A püspököknek tanácsot adó világi notabilitá-
sok már megkapták a nevüket. Les intellectuelles a nevük. 
Mintha csak ők értenének az egyház ügyeihez vagy legalább 
is ők értenének legjobban. Föliratuk felett, melyet a püspöki 
karhoz intéztek, nem tud napirendre térni a francia 
katholikus közvélemény. Legújabban két nevezetes férfiú 
foglalt a fölirattal szemben állást. Az egyik François 
Coppée, a ki de Mun grófhoz csatlakozva ezt írja : 
«Messze elutasítom magamtól az eszmét, hogy a francia 
episcopatusnak tanácsokat osztogassak. Én csak egy-
szerű gyermeke vagyok az Assisi szent Ferencről neve-
zett plébániának, a ki ép oly engedelmes a plébánosnak, 
mint ez az érseknek és ez a pápának. Tagja vagyok a 
nyájnak és csak egy legfőbb pásztort ismerek, a minden 
hivek atyját». A «Gaulois»-ban Costa akadémikus azt 
mondja, hogy akár így, akár úgy határoz a Szentatya, 
engedelmes gyermekekre fog találni. Ha nem is fogja a 
pápa a kultusztársulatokat helyeselni, nem lesz oly baj, 
a minőnek azt az esetet a fölirat aláírói hiszik. Az egész 
francia hadsereg nem lesz elég, hogy a francia katholiku-
sokat az ő 64.000 templomukból kikergesse. Francia-
országnak nem lesz elég bírója az ellenálló katholikusok 
elitélésére ; nem lesz elég börtöne az elitéltek befoga-
dására. —y —la. 

Az e m b e r tes t i és lelki é le te . II. (A műveltség Jroc 
könyvtárának II. kötete.) Szerkesztették : Alexander Ber-
nát és Lenhossék Mihály. Athenaeum kiadása. 1905. 
781. 1. 470 képpel. (Gorka Sándor : Az ember származása 
és helye a természetben — első fele.) 

Az emberről szóló nagy kötetben, Lenhosséknak 
ismertetett1 bevezetője után, következik a nagy ütő-
kártya : Gorkának illusztrált cikke az ember állati szár-
mazásáról. Fiatalosan hadonászó, jobbra-balra vagdalódzó 
egy cikk, melynek pedig igen higgadtnak illenék lennie. 
Akadnak ugyanis férfiak, akiket a már másutt, részben 
már az öreg Margónál, részben pedig a német Haeckel-
nél látott illusztrációk nem hoznak zavarba, nem tévesz-
tenek meg ; valamint meg nem tévesztenek a tudomány 
igazságaitól távol álló fiatalos frázisok sem ; hanem a 

1 Lenhossék bevezetőjét a 3-ik számban tárgyaltuk. 

lom 
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kik nyugodtan tényeket kérnek, tényeket várnak, rideg, 
világosan beszélő tényeket ; tényeket s nem hipotéziseket 
s a kik nem Gorka, hanem csak a tények beszédére 
hallgatnak. 

Már ismételten találkoztam Gorkával a «Természet-
tudományi Közlöny»-ben, sőt egyik"cikkével : a «Termé-
szettudomány és világnézet» ciművel foglalkoztam is az 
«Alkotmány»-ban. (1905. jan. 18.) Ebben egész higgadtan 
tárgyalta azt a kérdést, mennyiben lehet a lelki folya-
matokat az anyagra visszavezetni ? S miután úgy vélte 
a materializmus ellenére megoldani a felvetett kérdést, 
hogy inkább megtagadta az anyag létezését is, és semhogy 
kelljen az emberi lelket elismernie: inkább léleknek 
mondott minden létezőt, — én ezt a véleményét ott 
nyomban meg is cáfoltam. 

Itt ellenben valóban «a fiatalabb tudósok gárdájá-
ból» valónak mutatja be magát; hiszékeny és hitet 
követelő ; megszóló és hetvenkedő, afféle fiatal óriás, a 
kinél valósággal «stat pro ratione voluntas». Mivel ő 
mondja, hát annak a «régi, megrögzött» világnézetnek 
azon nyomban meg is kell dőlnie — az ő szavára ! Sza-
kasztott mása a német materiálista tudósok nagydob-
verőjének: Haeckelnek. De ép azért a nagy tudósok : 
Virchow, Wigand, Dubois Raymond, Frass, Zittel stb. 
szerénységéből és megfontoltságából semmi sincs benne. 

Hát nem úgy, jó uram ! csak lassabban a testtel ; 
az a bizonyos régi világnézet látott már nagyobb viha-
rokat is, mint a minőket ön az elcsépelt és már számos 
természettudományi kongresszuson megvitatott, kellő 
értékükre le is szállított morfológiai, biologiai stb. efféle 
állításaival támasztani képes. Hiszen még újat sem 
mond, olyat, a mire az igazi szakférfiak már meg nem 
feleltek volna. 

Ep azért mert Gorka itt egy már régebben megfő-
zött, félre is tett, majd meg újból elővett káposztát 
melegít fel, de melyet hogy épen felmelegítve szeretnek 
némelyek, beszéljük meg részletesen az ő nagyratartott 
előadását az ember állati származásáról és pedig beszél-
jük meg először az erre vonatkozó általános konziderá-
cióit*(37—44. 1.), azután pedig azokat a sokszor emlege-
tett hires tényeket. 

Korunk felmagasztalásával kezdi : dicsőíti a termé-
szettudományok korát. És méltán — úgymond — mert 
csodás vívmányaik nyomában egész életünk és gondol-
kodásunk gyökerében átformálódott. Tehát gyökerében 
átformálódott ! Hogyan ? Úgy, hogy szerinte a természet-
tudományok egyik része : a kémia, fizika és technika 
életünk külső keretét, létünk gyakorlati oldalát változ-
tatta meg. Millióknak kényelmesebbé tette az élet anyagi 
oldalát : a közlekedésben, az érintkezésben és élvezet-
ben. Ez igaz s mi még megtoldjuk azzal, hogy a termé-
szettudományok e része a test igényeit rettentően fel-
csigázta, a vágyakat pedig felverte annyira, hogy ha 
ennek megfelelő ellenszerekről nem gondoskodunk, az a 
haladás egyúttal töméntelen oly bajnak, melyet azelőtt a 
világ nem ismert, lehet a forrása s már is az. 

Továbbá átformálódott az által is — így folytatja — 
mivel a természettudományok másik része : «a kozmolo-
gia, biologia és geologia gondolkodásunkat és világnéze-
tünket alakította át». Ez már csak részben igaz, verum 
secundum quid ; úgy pedig, a hogy Gorka gondolja, 
egyáltalán nem igaz. A való ebben a dologban az, hogy 

a természettudományoknak ez a része csupán csak ter-
mészeti ismereteinket gyarapította és gondolkozásunkat 
is, már a mennyiben az az anyagi világ behatóbb isme-
retével időről-időre tökéletesedik, bizonyos irányban 
helyesbítette; (le a mi magát a régi világnézetet illeti, 
a mennyiben ez t. i. a kozmikus világnak Istenhez való 
viszonyára s eme viszonynak részünkről való felfogására 
vonatkozik, ezt a világnézetet, nem ugyan a komoly ter-
mészettudomány, hanem a Haeckel, Gorka-féle urak a ter-
mészettudomány nevében próbálkoztak átalakítani, ille-
tőleg lerontani ; de megnyugtatásul legyen mondva, az 
a kísérlet nekik a jelen pillanatig egyáltalán nem sike-
rült. Csak azt említem fel e tekintetben, hogy Darwin 
is a fajok keletkezéséről (1859-ben) kiadott müvével 
csupán csak egy hipotézist akart a tudomány fejtegetése 
alá bocsátani s azt is egyáltalán nem irányította a vallás 
ellen, mert annak az általa felveti négy vagy egy ősi 
tipusnak a keletkezését ő maga egyenesen a teremtésre 
vezette vissza. Hipotézise csak később a Haeckelék tolla 
alatt fordult Isten ellen. Az efféle törekvések egyikének 
példáját, Lenhossékról szólva, mutattam be, a ki szeretné 
sok mással együtt a pszichológiát a fiziológiába beol-
vasztani, szóval megtagadni az emberi lelket s átalakí-
tani a régi világnézetet : de nyomban láttuk, hogy ebbeli 
kísérlete még nagyon messze áll a sikertől; láttuk, hogy 
az ma még egyáltalában lehetetlen. 

Gorka szerint azonban a dolog mégis csak úgy van, 
hogy t. i. a természettudomány csakugyan átalakította 
világnézetünket és pedig azért, mert hogy vizsgálatai-
val a fejlődés eszméjét gondolkodásunk megingathatat-
lan alapjává szilárdította. Tehát szerinte a fejlődés 
eszméje volna az a tényező, mely átalakította régi világ-
nézetünket ! Ugyanis azt mondja, hogy a kétségbevon-
hatatlan tények özöne alapján ma minden jelenséget, 
bármilyen jelentéktelennek lássék is az, úgy fogunk fel, 
mint az időben és térben végtelen fejlődésnek egy lánc-
szemét. A mi egyértelmű a régi vilánézet elvetésével. 

Ebből az állításából sokat kell tagadnom és sokat 
kell kiigazítanom. Tagadom a tények özönét, tagadom 
a végtelen fejlődést, tagadom, hogy minden jelenség, még 
a legjelentéktelenebb is, végtelen fejlődésnek egy lánc-
szeme. Látszatokkal dolgoznak, nem tényekkel ! Tagadom 
végre, hogy a természetbúvárnak, tudománya természete 
és módszere nevében, joga volna így beszélni. 

Másodszor, a mi magát a fejlődés eszméjét, mint a 
természettudományi tapasztalat által igazolható eszmét 
illeti, állítom, hogy az Gorka felfogásában rendkívüli 
kiigazításra, szinte új átdolgozásra szorul, ha csak hamis, 
ha csak nem létező dolgokat nem akarunk jelezni vele. 

A fejlődés szó ugyanis, ha a tartalmát igazolni képes 
természeti tényekkel szembesítjük, Gorkánál hamis 
értelmezésben szerepel, ép azért teljesen megtévesztő. 
Folyton filozófiai és általánosító értelemben használja, 
egy más térről veszi át ; holott tisztán természettudo-
mányról s ennek a tapasztalatairól lévén szó, azt termé-
szettudományi értelemben kellene használnia, a mi pedig 
jóval más, mint e szónak filozófiai értelmezése. 

A természetben ugyanis csupán külön, önmagukban 
álló egyedek, individiumok léteznek : ez a bizonyos egyes 
fa, ez a bizonyTos egyes gép, ez a bizonyos egyes ember, 
Péter vagy Pál. Ellenben a fogalmak, mint az ész 
elvonásának termékei, nem léteznek, csak az észben 
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vannak meg : ember, állat, fa, ásvány a természetben 
nem létezik, mivel az mind sorba fogalom csupán. 

A természettudós vizsgálatának tárgyai kizárólag 
maguk ezek a fizikai egyedek, egyedek s nem fogalmak 
s mindaz, a mit rajtok, ezeken az egyedeken észrevesz. 
Ezeken az egyedeken a fejlődés szónak különös értelme 
van. Az egyes fán például fejlődésnek nevezzük azt a 
folyamatot, mely ezen az egyeden a mag voltától fel egé-
szen a kifejlett s gyümölcsöt hozó fáig végbemegy, majd 
midőn ismét a kimerülés és a száradás folyamata jelent-
kezik rajta, egész a kivágatásig. Hasonlóképen vagyunk 
a fejlődéssel az állatnál vagy az embernél; az a folya-
mat az, a mi az utóbbinál testileg és szellemileg, fogam-
zásától a haláláig, végbemegy. A természettudós, mint 
a kinek kutatása tárgyát csupán a természeti egyedek, 
vagy egyének képezik, más fejlődést nem ismer, mert a 
fizikai eszközök észrevevése alá más fejlődés nem esik. 

Mindez a fejlődés pedig, mint tudva van, időben 
és térben megy végbe, mint az ember tapasztalata is, és 
pedig eléggé korlátolt méretekben, szintén időhöz és tér-
hez van kötve. 

Midőn teliát Gorka végtelen fejlődésről beszél, vagy 
lia azt mondja, hogy minden, a legapróbb jelenség is, 
valami végtelen fejlődésnek egy láncszeme, olyasmiről 
beszél, amiről a tapasztalaton alapuló természettudomány 
semmit sem tud, semmit sem tudhat ; mert a kutatás 
tárgya véges és az is csupán csak egyes jelenség, úgy, 
a hogy itt és most jelentkezik. A miből egyúttal nyil-
vánvaló az is, hogy magát a fejlődés, a végtelen fej-
lődés szót is a természettudományban teljesen ismeret-
len értelemben használja. És miután ezt mint természet-
búvár teszi, egyszerűen megtéveszti az olvasót. Mi neki 
ugyanis a fejlődés? Valamennyi szerves alak vérrokon-
sága és históriai összefüggése. Vagy amint azt Darwin 
világosabban kifejezte : az egész mai változatos fauna és 
flóra fokozatos kialakulása négy vagy egy első szerves 
tipusból, az idők igen hosszú lefolyása alatt. Példaként 
úgy, hogy a tökéletlen és alsóbb állati fokokból idővel 
oly tökéletesebb állat alakult ki, melyből aztán egyik 
irányban a majom, a másik irányban, mintegy másik 
kiágazásként, ember állott elő, a mai ember. 

No de ez nem fejlődés,hanem egészen más; hiszen ez a 
lénynek átalakulása egy más, nála fokozatosan magasabb, 
tökéletesebb lénnyé, ez nem evolúció, hanem transfor-
mizmus. Ez nem fejlődése a lénynek, hanem lényegben 
való megmásítása. Ezt a kettőt pedig — mint látjuk — 
összezavarni, felcserélni, vagy egy ugyanazon szóval jelezni 
nem szabad, annál kevésbbé, mert még a fejlődést meg-
engedem, miután minden irányban az egyedeken magam 
tapasztalom ; addig a transformizmussal szemben két-
kedve állok meg, mert azt sehol sem látom, mert azt 
még konkrét példában se közvetetlenül, se közvetve nem 
mutatta meg nekem senki. 

A fejlődés eszméje Herdertől származik, a ki az em-
beriség művelődésére, tehát szellemi téren alkalmazta elő-
ször, oly értelemben, hogy minden nemzedék tanultabb, 
gazdagabb az ismeretekben, mint az előbbi, mivel annak 
az elméleti és gyakorlati ismereteit készen veszi át öröksé-
gül. S ez egészen úgy van, ez is egyszerűen tapasztalati 
tény, a melyet a történelem a maga beszélő emlékeivel 
naponkint hirdet. De ez egészen más fejlődés és össze 
nem zavarandó azzal a mondjuk csak hipotézissel, a 

melyei a szerves világba akarnak bevinni s mint a szer-
ves lények feltételezett, de be nem bizonyított átalakulá-
sának módját Gorkával együtt sokan szintén fejlődésnek 
kezdenek nevezni. 

Van fejlődés az egyedeken, minden egyed önmagá-
ban zárt, a benne rejlő erők folytán végbemenő és az 
egyed céljának megfelelő fejlődésen megy át ; van továbbá 
fejlődés a szellemi téren, a kulturában is, mint ma-
gunkon is tapasztaljuk ; ezek mind tények, azért a fejlő-
dés szó, mint ilyen, előttünk egy egészen magától értődő, 
senkitől nem tagadott, tapasztalati fogalom. Ne tessék 
azonban ezt az ismert szót és fogalmat egy egészen más, 
ismeretlen területre átvinni s vele egy cseréplábon álló 
új hipotézist szalonképessé tenni akarni azon célból, hogy 
egy régi, ismert szó becsúsztatásával s annak a révén 
majd az akarnokok által erőiteteti új materialisztikus 
nézetet — a lények átalakulását is — könnyebben fogad-
ják majd el az emberek. 

Tessék csak a dolog lényegét kifejező átalakulás, 
transformizmus, szónál maradni s a portékát — az új 
világnézetet — a saját firmája alatt árulni. Hadd tud-
ják meg az emberek világosan, mit vásárolnak. 

Ha ezek után most újból idézem az olvasónak 
Gorka állítását, hogy a természettudomány azért alakí-
totta át világnézetünket, mert «linóm vizsgálataival a 
fejlődés eszméjét gondolkodásunk megingathatatlan alap-
jává szilárdította» : saját szemeivel meggyőződhetik arról, 
hogy mekkora megtévesztést lehet űzni egy ismert szó-
nak, egy előttünk egészen ismert és szokott értelme sze-
rint tőlünk vallott kifejezésnek egy egészen más, isme-
retlen s még csak bebizonyítandó tényre való rácsava-
rása által? A fejlődés ugyanis, a maga sajátos mivoltá-
ban, az egyedekben és a kulturában, előttünk egészen 
bizonyos és ismert tény; Gorka pedig ezt a szót, a fejlő-
dést, a nélkül, hogy csak figyelmeztetne is rá, a szerves 
lények bizonytalan, vitatás alatt lévő egymásból való 
fokozatos átalakulása és átalakulhatására viszi át : vájjon 
nem téveszti-e meg ezzel az olvasót, hogy a szó révén 
hajlandóvá tegye annak a másnak is az elfogadására, a 
mit ő fejteget s a mi nem fejlődés, hanem átalakulás? 

Vájjon ily megtévesztő eljárás mellett jut-e csak 
eszébe is az olvasónak, hogy kérdezze : miért volt hát 
szükség a természettudomány újabb, finom vizsgálataira, 
hogy a fejlődés régi eszméjét valljuk, mikor mi azt az 
újabb természettudomány nélkül is már régen vallottuk 
s mikor Herder, midőn ezt a fejlődési eszmét először fej-
tegette, mint költő és kulturhistorikus, nem is gondolt a 
természettudományokra? Dehogy jut eszébe, hogy egy régi 
szóval egy új portékát vesz be s az író épen az által már 
megnyerte a játszmát, mert az olvasó ezen a réven csak-
ugyan könnyen hajlandó mindazt igaznak elfogadni, a 
mit neki a fejlődés ismert szava alatt előtálalnak. Ez az 
első tévedés, a mit Gorkánál konstatálnunk kellett. 

Magáról erről a lényi átalakulásról alább többet 
mondunk, most egyelőre tovább kisérjük Gorkát általá-
nos természettudományi konziderációiban. 

* 

A D e b r e c e n i P r o t e s t á n s Lapbó l , mely külön-
ben egyházi és iskolai hetiközlöny, látom, hogy Debre-
cenben is csalatkoztam. A minap, ép itt e helyen, Erőss 
debreceni ref. tanár Apologetikáját ismertetve, a mely 
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olyan higgadtan és tárgyilagosan beszél, elébe tettem a 
debreceni kálvinistákat a sárospatakiaknak, mert azt 
gondoltam, hogy az Erőss-féle stilus már általános nálok 
és a művelődés hatása alatt fölhagytak a fékhetetlen 
gyűlölettel s kífakadásokkal a katholikusokkal szemben. 
Már csak azért is, mert az ember valóban—a sokszor eltérő 
nézetek melleit is — nem gyűlöletre, hanem szeretetre 
született e világra. 

Csalódtam. Debrecenben is van «Köpködő Kaszinó». 
Protestáns Lapjuk ápril 7-iki száma meggyőzött erről, 
pedig ez egy egyházi és iskolai lap; tehát a kultura, a 
finom modor, a helyes Ítélet, a szenvedélyeken uralko-
dás, a keresztyén szeretet, szóval a szellemi emelkedett-
ség terjesztőinek, az evangeliomi magvetőknek a lapja. 
Uramfia! ha a sajtóban beszélnek így, hogy beszélhetnek 
ott még a tanyákon ! S lia az egyházi és iskolai lapban 
így — ilyen hangon, ilyen modorban — írnak a tiszte-
letes urak, vájjon hogyan beszélnek az egyházban, az 
iskolában ? 

Vezető cikkelye az ápril 7-iki számnak ily címet 
visel : A talár csupa sár. Vájjon mi lesz itt s melyik 
talárról van szó ? Katholikusról, vagy protestánsról ? 
inert az ember ma első szóra nehezen tud eligazodni, 
miután a tiszteletes urak is r.emcsak káplánoknak, 
plébánosoknak, espereseknek nevezik magokat, hanem 
újabban formális reverendát, talárt is kezdenek viselni. 
Vájjon melyik talár csupa sár és miféle sár ez? 

Kíváncsiságunk a cím után csak fokozódik, mert 
rá olyan óbégatás következik vegyest kiabálással, mint 
mikor valakit doronggal kergetnek. 

Kedves olvasó — indul a cikk ki szereted a vilá-
gosságot, az igazságot : nevezd meg egy szóval mindazt, 
a mi rossz, a sötétséget, a babonát, a butaságot, a butítást, 
a képmutatást, a kizsákmányolást, a zsarnokságot, a 
palástolást, a ferdítést és a többi ördögöt. Nevezd meg 
egy szóval! Klerikalizmus ! 

Klerikalizmus ! Igazad van hagyja helyben a 
cikkíró. Ez minden, a mi rossz ! Minden : a mi ember-
pusztító ! Minden : a mi istenszomorító ! 

Ez borzasztó, gondoltam magamban. Mi történt 
most ? Mit csináltak a katholikusok ? hogy a szegény 
prof. cikkíró ilyen égbekiáltó jajveszékelésben tör ki. 

Semmiresem emlékeztem, a mi ápril 7-ike körül a 
katholikusok és protestánsok között történt volna, hisz 
mindenkit elfoglalt a politika, mindenki egyformán várta, 
vájjon a bécsi alkudozások meghozzák-e a várva-várt 
kibékülést a nemzet és királya között? 

Olvasom tehát tovább: Rajtunk van már átkos, foj-
togató keze. Hazánk szent harcát bénítja. Egyházunk 
életét fenyegeti, vérét kiszipolyozza, már t. i. a klerika-
lizmus. 

De mi baja történt ennek a cikkírónak? —kérdez-
tem magamtól. Mi katholikusok hazánk szent harcát 
(az alkotmányért vivott harcot) bénítjuk? 

Hogyan, mivel, hol? Nem Zichy Aladár gróf, a 
néppárt efnöke, volt-e az, a ki a híres nov. 18-ika után, 
melyet Tisza István idézett elő, ott a helyszínén meges-
kette a képviselőket, hogy midnyájan összefogjanak s 
lelt szerzője a koalíciónak? Vájjon álmodik, vagy félre-
beszél-e a cikkíró, midőn a tényeknek épp az ellenke-
zőjét tálalja olvasóinak elébe ? 

Majd hogy : egyházunk életét fenyegeti, vérét kiszi-

polyozza! Hol, miben, ki által teszik ezt a katholikusok 
a protestánsokon ? Úgy látom, mindenütt béke van a 
vallások között, semmi fel nem merült, a mi azt zavarná. 

De a cikkíró con amore csak folytatja crescendo : 
A klerikalizmus ádáz ellensége mindennek, a mi jó. De 
legnagyobb ellensége a szabadságnak, mert mindennek, 
a mi jó, a szabadság az éltető levegője, napsugara. És a 
mi egyházunk a szabadság egyháza. Higyjétek el 
deklamál tovább nincs itt megalkuvás. Nem lehet 
békeség. Beliál és Krisztus egymás kebelére nem borul-
hat soha ! 

Még mindig nem tudjuk : mi baja van ennek a jó 
újságírónak? miben történt valami összeütközés most a 
katholikusok és protestánsok között? A napokban tar-
tották zsinatjukat, de a katholikusok nem is gondoltak 
rá, sehol semmi ellenséges tünet. Pedig minden szava 
arra mutat, hogy ellenséget hajszol, szörnyű ellenséget, 
aki a prot. egyház életét fenyegeti, vérét kiszipolyozza ! 
így volt a minap a sárospataki lap a jezsuitákkal, a 
debreceni most a klerikalizmussal. De miben ellenség 
és ki az ? Miért nem fordul egyenesen a debreceni rendőr-
kapitányhoz, hogy nyakon csípje nyomban azt a vám-
pírt, a ki azt a drága ref. vért szipolyozza ? 

Nem ezt teszi a cikkíró, hanem tovább jajgat : «És 
az, — így folytatja — hogy a klerikalizmus minekünk 
mily engesztelhetetlen ellenségünk : mindannyiszor kitű-
nik (no halljuk !), valahányszor valami gyöngeségünk, 
bűnünk nyilvánosságra kerül. Micsoda károgás, micsoda 
tomboló káröröm (ugyan ne liigyje!) a fekete seregben! 
Hanem az ő bűneik tengernagyságú mocsarát (ez való-
ban tisztességes nagy mocsár lehet !) beborítják a palás-
tolásnak, a szépítgetésnek virágszőnyegével. Itt vannak 
(no végre kezdjük érteni !) például ezek a szomorú 
Zsigmond esetek. A mi Zsigmond esetünk. És az ő 
Zsigmond esetük.» 

No hála Istennek ! Hát csak erről van szó : a 
Zsigmondokról ! Ki a patvarba látott ilyen vérfagyasztó 
bevezetést a Rubies Zsigmond esetéhez ! Hol van itt a 
fojtogató kéz, mely a prot. egyház életét fenyegeti, vérét 
kiszipolyozza? Hol van abban a protestantizmus ellen-
sége, a ki ellen a világot kell harcra szólítani ? Micsoda 
logikát tanulnak Debrecenben ? 

T. i. ami kedves cikkírónk egész eksztázisa a körül 
forog, hogy volt nekik valami Zsigmond esetük, én nem 
emlékszem rá ; mikor Zsigmondjuk elbukott, hogy milyen 
ördögi zajt csapott a klerikalizmus károgó serege (bizo-
nyosan a sajtót érti !). És persze — úgymond — álta-
lánosított. Alkalmat vett magának arra, hogy az egész 
papságot, első sorban a református papságot meggya-
núsítsa. «Pedig a mi Zsigmondunk kis ujjában több ész, 
több tehetség, több tudás, több gyakorlati bölcseség, 
több munkabírás volt, mint a klerikalizmus egész fekete 
bandájának szeszgőzös koponyájában.» 

Most pedig azt mondja — itt van az ő Zsigmond 
esetük, a kassai püspök, Bubics Zsigmond esete . . . 
A klerikális sajtó pedig hallgat, vagy palástol. Jó sze-
rencse, hogy van egy magyar lap, a szociáldemokrata 
«Népszava», mely nem hallgat el és nem palástol semmi 
gonoszságot . . . A talár csupa sár ! Ez nem csak vers, 
hanem igaz i s . . . az ő Zsigmond eseteik feltűnően 
szaporák ! 

Tudván a casus belli-t, konstatáljuk már most a 
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következőket. Először is — hála Istennek — nincs semmi 
nagyobb baj : a protestánsok is, meg a katholikusok is 
nyugodtak, mennek a magok útján és nem fojtogatják 
egymást. Másodszor csupán bizonyos sajtóbeli eljárási 
módról van itt szó, hogy t. i. a kath. sajtó ki szokta 
szinezni a protestánsoknál esetleg előforduló szomorú 
eseteket és általánosítani. Nem helyes, ha teszi ; de úgy 
látjuk, a t. prot. cikkíró sem mutat nekik jó példát 
épen a jelen cikkével, mert tücsköt-bogarat össze-
kiált a klerikálisokra, általánosít, oly esetben, a melyben 
azok a gaz klerikálisok egészen ártatlanok. 

A Zsigmond-eset nem a katholikusok esete, hanem 
azé a bizonyos minisztériumé, mely Simor prímás minden 
ellenzése dacára abból a Zsigmondból erővel csinált 
püspököt. Ha tehát sár van valahol, azt más dobta a 
talárra, nem az egyház maga. És hogy ezt a kath. sajtó 
el nem hallgatta, olvashatta a cikkíró, ha olvasta a kath. 
lapokat. E célból — a mi különben ízlés dolga — nem 
is kell gyönyörködnie a Népszavában. 

De különösen szavam van arra, mert ebben látom 
a veszedelem félreértését, midőn ő is, épúgy, mint a 
minap a Sárospataki Lapoknál is említettem, a protes-
tánsoknak «engesztelhetetlen ellenségét» a klerikaliz-
musban, helyesen szólva : a katholicizmusban keresi. Ez 
egy nagy félreértés ! Nem ellenség az a katholicizmus, csak 
ellenfél, mint azt az ellenkező tanok természete hozza 
magával. Tanaik a két félnek ellenkeznek, de azért az 
emberek tisztességes polgári békében megférhetnek egy-
más mellett, a mint hogy tényleg úgy is van. A scrible-
rek lármáját ugyanis a higgadt, a gondolkozó ember 
mindig le tudja szállítani a maga értékére s legföllebb 
mosolyog bizonyos tollbeli erőpróbákon. 

Tudja-e azonban, t. atyámfia, hol van önöknek iga-
zán engesztelhetetlen ellenségük, mely, ha így haladnak, 
önöket teljes feloszlásra fogja vezetni? Önökben magok-
ban. Megszűntek keresztények lenni, leléptek a Luther és 
Kálvin által hirdetett kinyilatkoztatási alapról, vallásuk 
kezdi tartalmát veszíteni, nem tudnak többé pozitivet 
nyújtani híveiknek, azok ma-holnap sorra átpártolnak 
a baptistákhoz, akiknek tényleg van pozitiv hitök és 
van pozitiv hitrendszerük. 

Nézze meg kérem, ha nekem nem hisz, a Sáros-
pataki Református Lapok ápril 8-iki számát. Bírálja 
Baranyay egri tlieol. tanárnak a müvét : Krisztus, a 
megváltó, Buddha, a bölcselő. És mit kifogásol raj ta? 
Olyast, amit keresztény ember nem, hanem csak a 
racionalista hitetlen szokott kifogásolni. «Baranyay úr, 
sajnosan kell megvallanom, írja a ref. kritikus, Krisz-
tusról és a szentírásról szóló tanításában ma is teljesen 
a középkorban él, nemcsak a mai tudományos felfo-
gástól maradt el, hanem, azt hiszem, a műveltebb kath. 
emberek nagy részétől is. () például ma is azt tartja, 
hogy a teremtés, vízözön stb. mondái az emberiségnek 
rövid egyetemes történetét nyújtják, holott mindez egy-
felől nem egyéb mondánál, mythosnál s másfelől a zsidó 
nép csak elenyésző csekély része volt az emberiségnek. 
O most is azt tartja, hogy az evangéliumok Máté, Márk, 
Lukács és János tollaiból származnak ; szerinte az ó- és 
új-szövetségi könyveket mind Isten inspirálta s így azok 
hitelessége minden kétségen felül áll. O sem Lockenak, 
sem a modern anthropologiának nem hallotta liírét». 

íme itt az önök, a protestánsok ellensége, a mely 

meg fogja önöket fojtani. Önök nem felekezet többé, 
vallási felekezet pedig legkevésbé ; hol az egységes alap-
juk, a melyen keletkeztek? Felekezetnek lényeges alapja 
az egység. Mi köti önöket többé össze, hiszen önök nem 
azok, a kiket a történelem eddig protestánsok alatt értett ; 
mi címen viselik önök a keresztény nevet, ha az, a mit 
kereszténynek, pozitívumnak vallottak : mind monda 
és myihos ? Se Krisztus, se evangéliumok, hát akkor mi ? 
Ugy látszik minden hagyományuk, a mi önöket keresz-
tényekké tette, elpárolgott már, s csak a gyűlölet köteléke 
maradt meg, melyet se Locke, se a modern anthropolo-
gia nem helyeselnek. 

Bennünket az önök dolga nem érdekel; de ha csak 
folyton hajszolják ellenségüket, a Beliált, föl kellett önö-
ket róla világosítanunk. 

A katholikusok miatt békében lehetnek, csak ne 
rontsák a dolgukat magok. 

T ö b b e k n e k . Miután a mutatóba küldött példányok utján J~elef\ 
a közönség szélesebb rétegei megismerkedtek az új kiadású 
Religioval, kér jük az előfizetések mielőbb való beküldését, 
nemkülönben a folyóirat terjesztését. A kiadó a lap járatási 
szándékát, kivált a pálya kezdetén, csak az előfizetésekből 
tudhatja meg. 

Gy. g r . B u d a p e s t . Fogazzaro II Santo-ja tényleg az in-
dexbe került. Az eset alkalmából egy-két lapunk támadó meg-
jegyzéseket kockáztat, frázisokat ereget, látszik, hogy nem ért 
a dologhoz. Ezzel csak olyan járatlanságot árul el, mint ha 
valaki a kultuszminisztert szabadságtiprásról vádolná amiatt, 
mert valami államveszélyes könyvet tiltott el ; lévén az állam-
nak is indexe. A reform-katholicizmus csalóka neve alá buj-
tatott hamis áramlattal szemben az egyháznak védekeznie kell. 

H. E g e r . Köszönöm a nyomtatványt, már előbb ismer-
tem. Valami eredeti tanulmány kellene ; ugyanis sok kéz, sok 
iró nagyot lendíthetne a Religio által képviselt ügyön, mely 
pedig mindnyájunké. Csodálatos, hogy a túloldalon mily hamar 
tudnak csoportosulni, írni és dolgozni! Mi közöttünk— látom'— 
ez nehezebben megy, pedig se ész, se erő nem hiányzanék 
hozzá, csak a nekigyürkőzés, a tettre való elhatározás, az válik 
nehezen valósággá. De azért mégis rösteljük, ha aztán minden 
téren inferioritásba kerülünk. Kezünkben a sorsunk. 

L. Z á g r á b . A postáért nehéz volna felelősséget viselni, 
mi csak a lap postára adásáról gondoskodunk, de ezt meg is 
tesszük. 

T. K a l o c s a . Irodalmi termékből, könyvből volna elég, 
inkább több hozzáértő kritikus kellene ; a szerkesztő maga a 
kifáradásig dolgozik. 

TARTALOM: Antiochiai szent Ignác hitvallása. IV. 
Szentiványi József dr.-tól.— A Szentírás sugalmazásának 
újabb elmélete. II. Zabiiczky Aladár dr.-tól. — Az ala-
pokról szóló törvénytervezet. V. — Szerb gör. katholiku-
sok Magyarországon 1526—1711-ig. Karácsonyi János 
dr.-tól. — A magyar baptisták. I. — Egyházi világkró-
nika. —y — /a-tól. — Irodalom. Gorka: Az ember szár-
mazása. II. (A műveltség könyvtárának II. kötete.) — 
A Debreceni Protestáns Lapból. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 



50250 

RELIGIO 
TUDOMÁNYOS, 

TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATH. FOLYÓIRAT 

S Z E R K E S Z T I 

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

HATVANÖTÖDIK ÉVFOLYAM. * 9. SZÁM. * 1906 ÁPR. 29. VASÁRNAP. 

TARTALOM: 

Antiochiai szent Ignác hitvallása. V. Szentiványi József dr.-tól. — A Szentírás sugal-
mazásának újabb elmélete. III. Zubriczky Aladár dr.-tól. — Bocskay István. I. — 
A katekizmus-ügy. I. Pokorny Emánueltöl. — A magyar baptisták. II. — Egyházi 
világkrónika. —y —/a-tól. — Irodalom. Vámbéry Armin: Küzdelmeim. — Demkó : 
A gyermekek vallása. — Vercruysse-Tóth : Új és gyakorlati elmélkedések. — Telefon. 

B U D A P E S T 

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

1906 





50250 
LXV. évfolyam. iz 9. szám. 1906. április 22. 

R E L I G I O 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI ARA 

Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

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

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Jlntiochiai szent Ignác hitvallása. (V.) 

Van szent Ignácnak a szmirnaiakhoz írt levelében 
hamarosan egymásután két hely is, mely alig vonat-
kozhatik másra, mint a szentmise-áldozatra. «Valida 
Eucharistia habetur illa, quae sub episcopo peragitur 
vei sub eo, cui ipse concesserit», s egy mondattal 
alább «Non licet sine episcopo neque baptizare, neque 
agapen celebrare». Ha a keresztények csak kedélyes 
összejöveteleket akartak volna tartani, alig tilthatta el 
a püspök. Ha tehát az ő engedélybe vagy talán épen 
jelenléte szükséges,bizonyára többet mond az «áyá-rjV 
mérv», mint közönséges lakomát. Annál is inkább, 
mert közvetetlen előtte egy másik vallásos szertartás-
ról, a keresztségről van szó. Nagyon közeláll a gondo-
lat, hogy ezt az áyánrj-t összefüggésbe hozzuk az 
Eucharistiával, melyről csak az imént tett Ignác emlí-
tést, s a melyet épen úgy belevon a püspök hatás-
körébe, mint a keresztséget. 

Talán ugyanebből a helyből a papi rendre vonat-
kozólag is kiolvashatunk valamit. A presbyteratusról, 
mint hierarchiai fokozatról, tízszernél többször is beszél 
leveleiben, de e helyütt épen az Eucharistiához való 
viszonyát említi talán. Kik azok t. i., a kiknek az 
Eucharistia körül bizonyos jogaik vannak? «Epi-
scopus» és «ille, cui ipse concesserit», a kinek ő meg-
engedte, mi sem természetesebb, minthogy a presby-
terekre gondoljon az ember, főleg, ha a dolgok későbbi 
fejlődését is figyelembe veszi. 

A poenitentiáról ismételten beszél, de szavait alig 
lehet másra érteni, mint a bűnbánat erényére. A Phila-
delphiekhez írt levélben (VIII. 1.) azonban már kötelé-
kekről van szó, melyek talán a bűnösökre vonatkoz-
nak s a schismatikusok bűnbánatáról, a kik keresik 
az Istennel való egyességet, meg a püspök «synedrion»-
ját. Hogy mi ez a synedrion, vájjon a «püspökkel való 
közösség» avagy a «püspök és tanácsa», a felett elvitat-
koznak a tudósok. Azt hiszem, a bűnösöket s elpártolt 
híveket első sorban a püspökkel való békekötés érdekli ; 
hogy egyedül reá gondolnak-e vagy az egész püspöki 
szentszékre, az inkább az egyházi perrendtartástól 
függ. Sokat nem lehet ugyan e helyből kihámozni, de 
legalább láthatjuk, hogy a bűnösöktől megkívánja a 
bűnbánatot s a poenitentiatartásban a püspöknek is 

juttat szerepet. Persze nem Tertullianusnak vagy Cyp-
rianusnak instructiói ezek a keresztény bűnbánatról 
és bűnbocsánatról, hanem csak távolról való sejtetése 
annak, a mit a traditio későbbi emlékei világosan és 
szabatosan tárgyalnak. 

A házasságkötésnél ott akarja látni a püspököt. 
«Decet ut sponsi et sponsae de sententia episcopi 
coniugium faciant, ut nuptiae secundum dominum 
sint, non secundum cupiditatem.»1(Pol. V .2.) A házas-
ságkötés ugyan keresztény emberek között püspöki 
jóváhagyás nélkül is szentség, de a püspöki hatás-
körbe vonása bizonyíték egyrészt, hogy szent Ignác 
nem tekinti merő profán ténykedésnek, másrészt 
mintha különbséget tenne a matr imonium validum és 
licitum között. «Úgy illik», hogy a püspök véleménye, 
jóváhagyása szerint történjék. Talán a nélkül is érvé-
nyes, de nem lenne az Úr akarata szerint, Kaxà KtSpiov, 
való. 

Az emberi élet szent Ignác szerint a kegyelemre 
van utalva. A megszentelő malaszt fogalmával nem 
találkozunk ugyan leveleiben, hanem annál többet 
eseng a segítő malasztért. A cél erőnkön felül van, 
nem győzzük a küzdést egymagunk. Vires mihi preca-
mini. A mi tőlünk, emberi erőnktől nem telik, meg-
adja azt az Isten. Azért kérjük. Pelagius és szent Ágos-
ton, a jansenisták és jezsuiták, Capreolus és Molina 
hiába lapozgatják szent Ignác leveleit. A theologiának 
a kegyelem ügyében folytatott későbbi nagy harcai, 
fönséges theoriái, tehetetlen okoskodásai alig találnak 
itt táplálékot. Az első század keresztényei csak keres-
ték az Isten kegyelmét, nem volt idejük okoskodni 
mivolta fölött. 

A malaszt természetét nem elemzi,hanem a malaszt 
és minden emberi törekvés célját : az örök életetannál 
inkább szem előtt tartja. Az örökkévalóság titokzatos 
fönsége hat reá. Másoknak is azt ajánlja, hogy vegyék 
szivükre; ettől az egy dologtól féljenek. Az eretneknek 
szomorú a sorsa : «in ignem inexstinguibilem ibit» 
(Eph. XVI. 2.) kiolthatatlan tűzre jut, de vele együtt 
az is, a ki hallgatott r á . . . Ne felejtsük, hogy végére 
já r minden, hogy az embernek nincs itt örök mara-

1 «Úgy illik, hogy a jegyesek a püspök Ítélete szerint 
kössék meg házasságukat, hogy frigyök az Úr szándékának, 
nem pedig a testi vágynak legyen megfelelő.» Szerk. 
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dása s hogy csak két dolog között van választásunk : 
örök élet és örök halál között. A ki az életet keresi: 
az Isten vonásait hordja lelkén. (Magn. V.) Isten bőkezű 
mindenki iránt. A ki az ő harcait harcolja, az ő zsold-
ját is huzza. (Pol. VI. 2.) Atlétáitól elvárja, hogy józanok 
legyenek, de jutalmat is tűz eléjük: «praemium pro-
positum est immortalitas et vita aeterna». (Pol. II. 3.), 
jutalmuk a halhatatlanság és az örök élet. így mutat 
rá az isteni sanctióra ; így világít be abba a homályos, 
csendes világba, a hová az egész emberiség készül s 
a honnan nem szokás hírt hozni. Széles ecsetvonások-
kal megfesti a keresztény eschatologiát. Alig tudunk 
róla többet ma is, mint szent Ignác az első század 
végén, a ki hitt a halhatatlanságban, az Ítéletben, az 
emberi cselekedetek örök értékében, örök, kiolthatat-
lan tűzben s végnélkül való halhatatlan életben az 
Isten közelében. 

Hisz ő azonban egyébben is, a miben mi mái-
nem hiszünk: a közeli Ilapouçia-ban. Ezért írja az 
efezusiaknak, hogy a történelem már végét j á r ja 
«Novissima sunt tempóra» (Eph. XI. 1.), az idő vége 
felé j á r ; ezért inti Pol year pust rövid egymásutánban 
kétszer is, hogy az idő rövidségére, az ítélet nagy nap-
jára gondoljon s iparkodjék híveivel együtt az Isten-
hez jutni. (Pol. II. 3., III. 2.) Tévedés volt. Az Úr nem 
jött olyan hamarosan s talán még ma sem készül. De 
nem csodálkozom, hogy az első század keresztényei, 
legalább is sokan, hittek az Úrjövetben. Tele voltak 
bajjal, keserűséggel. Szenvedtek a zsidók miatt, a 
pogányok miatt. Üldözte őket a zsinagóga, üldözte 
Róma, egész hivatalos apparatusával, proconsulaival, 
biráival, lictoraival. Az Úr Jézus jövendölései az idők 
végéről : sok tekintetben ráillettek koruk nyomorára, 
az egyház tanainak tisztaságát kikezdték a dokéták. 
Nincs mit csodálnunk, hogy nemcsak az Úr csendes, 
magános megérkezését, hanem az ünnepélyes, végső 
Úrjövetet is várták — időnek előtte. 

* 

Azt hiszem, szent Ignác hitvallásának sarkalatos 
tételeit sikerült kiválogatnom a hét levélből. Teljesség 
kedveért a boldogságos Szűznek, a megigazulásnak 
(Phil. VIII. 2.), a Szentírásnak (Phil. VIII. 2.) szerepét 
is fel kell említenem. Bővebben nem beszél róluk, 
csak úgy futólag (Smyrn. II.) emlékezik meg a szent 
Szűzről, Dávid ivadékáról, ki a Megváltót szülte. Később 
a j ámbor Kelet közelebb hozta az antiochiai püspököt 
a nazaretlii Szűzhöz, levelet irat vele, tele naiv kérdé-
sekkel, a hogy maga állt volna a szent Szűz elé s meg-
íratta rá a választ is szelíden, szerényen, röviden, a 
minőnek a boldogságos Szűz egy válaszát képzelte. 
De a Kelet áhítatos képzeletének alkotásait megrostálta 
a kritika s ez a két levél is megkapta azt a szomorú 
jelzőt, hogy «apokryph». 

Megigazulást Krisztus halálában, föltámadásában 
s abban a hitben remél, mely őt élteti, az Úr Jézus 
Krisztusban. «Mihi autem archiva est Jesus Christus, 

illibata archiva crux eius et mors et resurrectio eius 
et fides, quae est per ipsum, quibus iustificari volo 
per preces vestras.»1 Az az imádság talán nincs ott ok 
nélkül. Imádságnak kegyelem a correlativuma. A kegye-
lem lehet csak megigazulásának eszköze, az a kegye-
lem, mely az ő hittől égő lelkében szétárad. 

Egyebet is sejtet. Korának közmeggyőződését a 
Szentírás isteni tekintélyéről. Egyszer vitatkozás köz-
ben az írásból merítette az érvet : «yéypaicxat», erre 
hivatkozott ellenfeleivel szemben. «Irva van» ez ugyan 
még egy eretneket is tiszteletre gerjeszt, ez-alól csak 
egy kibúvó van «-sóv.snxi», «épen azt kell bebizonyí-
tani», hogy írva vagyon, akkor hiszünk benne, mert 
az írásban nemcsak emberi szó, emberi kép, hanem 
isteni tekintély, isteni elem is van. Az írás igazhivőnek 
és eretneknek egyaránt szent. 

Ez tehát az antiochiai püspök hitvallása: Hisz a 
háromszemélyű Istenben, hisz a megtestesülésben és 
megváltásban. Az egységes, apostoli, katholikus anya-
szentegyház leveleinek állandó tárgya. A mi egyszerű 
apostoli hitvallásunk tizenkét ágazata bele van szőve 
a tizennyolc százados írásokba. Csodálhatjuk és élvez-
hetjük ezt a régi «apostoli hitvallást». Élvezhetjük azt 
az elégtételt és öntudatot, hogy még a régi egyenes 
úton j á r u n k ; a kétezer éves christianismust valljuk 
nyirbálások és toldások nélkül. 

Szentiványi József dr. 

A Szentírás sugalmazásának újabb elmélete. 
III. 

5. A modernek azt találják, hogy a régi inspiratio-
elmélet, ámbár az illuminatio erős hangsúlyozása 
miatt többet tulajdonít Istennek az inspirált mű létre-
jöttében, mint a mennyi szükséges, más oldalról azon-
ban Isten közreműködését erősen korlátolja, mikor a 
tartalmat neki, az alakot az emberi szerzőnek tulaj-
donítja. Azt mondják, hogy a verbál-inspiratio, mely 
a régi egyháziak fölfogása volt, sok értékes elemet tar-
talmaz, csak nem szabad ügy érteni, mintha Isten dik-
tálta volna a kész szavakat. A szavakat, de a szavakon 
túl az irodalmi formát magát is az emberi író tétová-
zások között kereste, ép úgy, mint az anyagot; mikor 
végre megtalálta a tárgynak és a maga egyéniségének 
megfelelő irodalmi fajtát és az egyes szavakat, végső 
elhatározása, judicium practicuma, melynek követ-
keztében írt, szintén természetfölötti isteni közremű-
ködés mellett jött létre, vagyis Isten elvállalta a kezes-
séget és a felelősséget ezekért a formákért is. 

Nem lehet tagadni, hogy ebben a fölfogásban 
sok igazság rejlik és kár észrevenni nem akarni a 
különbséget akár az ősi fölfogástól, akár a régibb 
inspiratio-elmélettől. 

1 «Az én menedékem Jézus Krisztus, menedékem az ő 
keresztje, halála és föltámadása és az általa szerzett hit, melyek 
utján várom megigazulásomat a ti könyörgéseitek segítsé-
gével.» Szerk. 
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Az ilyen értelemben fölfogott verbál-inspiratio 
mellett a modernek ismét szent Tamásra hivatkoznak, 
a ki a Szentlélek és az ember viszonyát az inspiratió 
tényében így foglalja össze : Spiritus S. est auctor, 
homo vero instrumentum (Quaest. quodlib. VII. 7. 16.), 
a Szentlélek a szerző, az ember az eszköze. Ennek a 
nyilatkozatnak alapján rámutatnak arra, hogy a tlio-
misztika szerint az elsőrangú és az eszközi ok hierar-
chikus viszonyban állanak egymással és az eredményt 
mindkettő oszthatatlanul hozza létre. Nem egyszerűen 
egymás mellé helyezett okok, a melyek egymásután 
dolgoznak az eredményen s ennek következtében az 
eredmény közöttük világosan megosztható volna. A ki 
pedig a Szentírást mint anyagot és mint alakot osztja 
szét és az elsőt Istennek, a másikat az embernek tulaj-
donítja, az hibásan fogja föl a két szerzőnek kölcsönös 
viszonyát és lehetetlen vivisectiót követ el. «Szentírás 
szerves egész; elemeit erőszak nélkül nem lehet szét-
választani, Isten szerzője a szavaknak ép úgy, mint a 
gondolatoknak ; az ember szerzője a gondolatoknak 
ép úgy, mint a szavaknak. Mindent az elsőrangú ok, 
Isten hozott létre, de eszköz segítségével, a ki ember.» 
(I. m. 57— 8.) A Szentírásban nemcsak azért vannak a 
történeti részek mellett példabeszédek, szent énekek, 
apologiai művek és dogmatikai fejtegetések, mert az 
emberek így akarták ; hanem maga Isten akarta ezeket 
az irodalmi formákat a fölhasznált emberek külön-
félesége szerint. 

6. A modernek elfogadják a Szentírás sugalmazá-
sát és elfogadják ennek elsőrendű következményét is, 
a Szentírásnak tévedéstől való mentességét. Mivel Isten 
természetfölöttileg közreműködik mindazon judicium 
practicumok létrejövetelében, a melyek a Szentírást 
in actu primo képezik, ez a könyv úgy jelenik meg 
mindenestül, mint az ő műve s épen ezért tévedés 
nem lehet benne. 

Azonban a modernek nem mulasztják el fölhívni 
a figyelmet arra, hogy mihelyt igazságról beszélünk, 
ítéletekről beszélünk. A mi nem Ítélet, hanem az Íté-
letnek eleme, például egy fogalom, az magában véve 
sem nem igaz, sem nem hamis, hanem ezt a jelleget 
csak az ítéletben fogja megkapni. Mikor tehát a Szent-
írás igazságáról beszélünk, a benne tartalmazott ítéle-
teket mondjuk igazaknak. Még azt sem lehet mon-
dani, hogy minden mondat Ítélet; mert a mondat 
mellékmondat is lehet s mint ilyen még nem Ítélet, 
hanem csak fogalom, vagyis meg nem határozott 
eleme egy Ítéletnek. Továbbá az, a ki könyvet ír, leír 
egy sereg Ítéletet, gyakran egész gondolatmeneteket, 
a mélykéknél, mivel mástól származnak, a szerző csak 
a referáló tisztét viszi. Gyakran egyenesen kifejezésre 
is juttatja, hogy ezek nem az ő Ítéletei, mert vissza-
utasítja azokat. így a 13. zsoltár szerzője referálja, de 
a maga részéről visszautasítja ezt az ítéletet: Non est 
Dens (nincs Isten), mikor elébe teszi: Dixit insipiens 
in corde suo, az esztelen mondja szivében. Jób köny-
vének szerzője előadja Eliphar, Baldad és Sophar 

gondolatait kilenc fejezetben, de nyíltan kifejezésre 
juttatja, hogy így gondolkozik ezen dolgokban a világ. 
Sőt még Jób és Eliu szavaiban is talál visszautasítani 
valót. Az Apostolok Cselekedeteinek szerzője leírja 
szent István beszédét és ez még sem jogosít bennün-
ket arra, hogy e szavakat Istennek tulajdonítsuk. Ebből 
az következik, hogy a Szentírásban magában, a mely 
bizonyos értelemben mindenestül Istennek szava az 
emberekhez, mégis különböztessünk azon részletek kö-
zött, a melyek formaliter is Istenre vezetendők vissza 
és azok között, a melyek csak materialiter képezik 
Isten szavát. Mindkét rész bizonyos értelemben igaz, 
de más és más értelemben. A mi formaliter Istennek 
szava, az abszolút igazságot rej t ; a mi csak materiali-
ter Istennek szava, annak igazsága relativ. Az inspirált 
auctor nem kezeskedik a gondolat igazságáért, hanem 
csak a történeti igazságért, hogy t. i. valaki ezt vagy 
azt mondotta. 

A Szentírásnak abszolút igazsággal biró részei 
csak azok, a melyekben a hagiographus a maga íté-
leteit formálja, mert ezek igazságáért Isten is kezes-
kedik. Ebből levonják az exegesisnek egyik alapelvét: 
Minden szentírási részlet abban az értelemben igaz, 
a melyben Isten és a hagiographus értették. (Hummel-
auer.) Mikor tehát pl. a Macchabeusok 2. könyvének 
szerzője két egészen eltérő módon írja le III. Antiochus 
halálát (1, 13—16. és 9, 1—6.), ezzel világosan jelzi, 
hogy ítélete nincsen ebben a dologban, hanem ennek 
hiányában beéri a rendelkezésére álló két hírnek egy-
szerű referálásával. A mit leír, azt tehát nem tekint-
lietjük abszolút, hanem csak relativ igazságnak. A szent-
író és maga a Szentírás tehát ebben az esetben nem 
téved, hiszen csak relativ igazságért akar jótállani; 
de téved esetleg az, a ki a Szentírást olvassa, mikor 
abszolút értéket tulajdonít annak, a minek maga a 
szerző csak relativ értéket tulajdonított. De a Maccha-
beusok második könyve még más tekintetben is tanul-
ságos. A szerző itt (2, 24—33.) egyenesen bejelenti, 
hogy csupán egy már készen álló történeti művet, 
cyrenaei Jáson művét akarja kivonatban közölni. El-
mondja, hogy a munka neki sok fáradságot okozott 
(a modernek ezt is erősen kizsákmányolják elméle-
tüknek már tárgyalt fölfogásai érdekében, hogy t. i. a 
sugalmazás nem szolgáltatta a kész eszméket, hanem 
voltaképen a judicium practicumoknál lép föl). Sőt a 
szerző még jó eleve az iránt is fölvilágosít,hogy nem haj-
landó minden elbeszéltért jótállani : Veritatem quidem 
de singulis auctoribus concedentes, ipsi autem secun-
dum formám brevitati studentes. A könyv végén is 
visszatér erre a gondolatra : Et sí quidem bene, et ut 
históriáé competit, hoc et ipse velim : sin autem minus 
digne, concedendum est mihi. (15, 39.) A modernek 
erre azt mondják : Ha valaki ezt a könyvet mégis min-
den állításában abszolút igazságnak veszi, maga oka, ha 
téved, hiszen maga a sugalmazott szerző is csak a relativ 
igazságért állt jót, t. i. azért, hogy hi ven kivonatozott 
egy művet, a melyet nagyban-egészben jónak tart. 
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7. Már most Hummelauer megpróbálta ezen az 
alapon tovább építeni. Másutt is használnak más szent-
könyvek írói készen álló történeti forrásokat. Ez lát-
ható a Királyok könyveinek szerzőjénél, a ki sokszor 
említi forrásait. Ha a Királyok könyveinek szerzője 
nem juttatja is kifejezésre, hogy ő csak relatív igaz-
ságot árul, vagyis hü akar lenni forrásaihoz, a melye-
ket nagyban és egészben jóknak tart, per analogiam 
jogunk van ő róla is úgy gondolkodni, mint a Maccha-
beusok könyvének szerzőjéről. Mert a mi az egyik 
könyvben összefért a sugalmazással, összefér a má-
sikban is. Ezek a könyvek tehát lényegében hű tör-
ténetet tartalmaznak, de mellékes dolgokban forrá-
saikból történeti tévedéseket is vehettek át. Ez nem 
akadálya annak, hogy a Szentírást mégis tévedéstől 
mentnek mondjuk, mert a hagiographus ezeken a 
helyeken csak relatív igazságot akar, t. i. forrásainak 
hű közlését és ezt nyújtja is. A hiba ott van, hogy mi 
esetleg abszolút igazságot kerestünk ott, a hol az író 
relatívval is beérte és csak azt akarta közölni. Ennek 
a fölfogásnak gyakorlati haszna ott van, a hol a Szent-
írás valamely helye ellen a kritikai történetírás részé-
ről súlyos és indokolt nehézségeket emelnek. Ilyen 
helyeken a kath. hivő lélek meglelheti megnyugvását 
abban, hogy meghajol a tudománynak abszolút és a 
Szentírásnak relatív igazsága előtt egyaránt, vagyis 
elhiszi a tudománynak, hogy a dolog tényleg így volt 
és elhiszi a hagiographusnak azt, a miért ő akart ke-
zeskedni, hogy a dolog az ő forrásában így állott. 
Természetes, hogy az ilyen helyeknek megengedésében, 
a melyeknél a Szentírásban beérjük a relatív igazság-
gal, igen tapintatosnak és óvatosnak kell lenni és 
iparkodni kell a dolgot exegetikai szempontból is el-
fogadhatóvá tenni. 

így Hummelauer iparkodott elfogadhatóvá tenni 
azt a gondolatot, hogy a Genesisnek egy része nép-
hagyományoknak beágyazásában bírja forrását. Ezek-
nek maga a szerző sem akarna más értéket tulajdo-
nítani, mint a minő értékük a néphagyományoknak 
lenni szokott. Hummelauer szerint ezt a szerző elég 
világosan jelzi, mikor a Genesisben ismételten hasz-
nálja cimke gyanánt a Toledoth szócskát, a mely-
nek itt nem lehet ugyanaz az értelme, mint másutt. 
Másutt nemzedék, nemzetségfa, családfa a jelentése; a 
Vulgata itt is generatióval fordítja. De ez nem felel 
meg e helyen az utána következő tartalomnak, a mely-
ben többször semmi nemzedékről nincsen szó. 0 tehát 
a Toledoth szót ezen a helyen így fordítaná: nép-
hagyomány. Nem lehet mondani, hogy Hummelauer-
nak ez a gondolata nagy visszhangot keltett volna. 
Még modern körökben is kételkedve fogadták, mert a 
héber lexikális anyag a Toledoth-szónak ezt az értel-
mét egyáltalán nem ismeri ; az etymologia sem felel 
meg neki. Ennek dacára mások is szeretnek arról 
beszélni, hogy a hagiographusok néphagyományokat, 
legendákat, sőt mythoszokat is használtak forrás gya-
nánt, de ezek a néphagyományok minden polytheisz-

tikus színezettől megfosztva, tehát tisztult alakban ke-
rültek a Szentírásba. Hummelauer a néphagyomány 
szót használja, egyesek (Holzhey, Höpfl) a mythosz 
szótól sem tartózkodnak. Eagrange ez utóbbit mégis 
túlerősnek találja és ő histoire primitive légandaire-
ről beszél. Zanecchia azt mondja, hogy a Szentírásban 
számos elbeszélésnek a magva történeti tény, de föl-
ruházása poétikus mez. Ilyennek tartja az őstörténetet. 

Ha valakinek eszébe jutna azt kérdezni, miért 
támaszkodik a szerző néphagyományokra, mytlio-
szokra, néplegendákra, vagy miért öltözteti elbeszélé-
sét realitas nélkül való költői mezbe; ha valaki arra 
gondol, hogy Isten, a ki mindent tud, ezeken a pon-
tokon is a tiszta igazságot szolgáltathatta volna a 
hagiographusnak: annak a modernek nevében Holzhey 
azt feleli, hogy Deus in necessariis non deest, in super-
íluis non abundat; vagyis Istennek e pontokon tömér-
dek kinyilatkoztatást kellett volna tennie, a mit nem 
látott szükségesnek és a minek jó része a leirók hibái 
miatt később ránk nézve úgyis kárba veszett volna. 

Zubriczky Aladár dr. 

Bocskay István. (i.> 
1606 június 23-án jött létre a bécsi béke, mely a 

Bocskay-féle fölkelésnek véget vetett s a magyar 
protestánsoknak, illletőleg a protestáns nemeseknek 
biztosította a szabad vallásgyakorlatot, vagyis a protes-
táns hitet az addig törvény szerint katholikus vallású 
Magyarországba recipiálta. 

Ennek a nevezetes s történetünkben nagy szerepet 
játszó eseménynek e szerint júniusban lesz háromszáz 
éves évfordulója, a mi alkalmul szolgál arra, hogy 
emiékezelünkbe visszaidézve a viharos multat, magá-
val az eseménnyel s főszereplőivel részletesebben 
foglalkozzunk. 

Még mindig nehéz dolog nálunk eligazodni a 
történelemben, kivált a mohácsi csata (1526) óta tartó 
úgynevezett Habsburg-korszakban. Egészen más ennek 
a jellege, mint az azelőtt lefolyt történeté s nevezetesen 
kevesebb ok játszik közbe az elfogultságra amabban, 
mint az utóbbi századok eseményeinek a megítélésé-
ben. Ezekkel szemben elfogultak vagyunk, mindenki 
a maga módja szerint. Az egyikkel a vallási, a másik-
kal a nemzeti szempont nem láttatja tisztán az esemé-
nyeket s van egy harmadik eset is, hogy valaki csak 
azért ítél helytelenül erről a múltról s küzdelmeiről, 
mert laikus létére, theologiai ismeretek hiányában, 
nem képes megérteni amaz idők küzdelmeinek fő-
mozgató tényezőjét, a vallási indító okokat. 

Igazán közvetetlenül, mintegy személyesen, érde-
kelve vagyunk ebben az egész korszakban, a mi annak 
tárgyilagos történeti méltatását fölötte megnehezíti. 
A korszak mindjárt két királlyal kezdődik: I. Ferdi-
nánddal és Szápolyay Jánossal ; amaz német, ez meg 
magyar, a nemzeti király. Közelfekvő az ok, hogy a 
két ellenfél közül az utóbbihoz csatoljon rokonérzé-
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síink, amazt meg rossz szemmel nézzük s eszerint 
ítéljük meg cselekedeteiket is. Az ország kettészaka-
dásával párhuzamosan járt továbhá a hitújítás; a 
magyar katholikusok egy része protestánssá lett, a 
másik megmaradt ősi vallása mellett ; ezek harcai 
töltik ki a korszakot. Majd a hehivott törökkel (1541 
óta) háromrészre szakadt az ország, s ebben az állapot-
ban ment végbe a Bocskay-fölkelés. 

A múltnak ezen hangulati maradványai egész 
időnkig húzódnak át, nevezetesen az akkor támadt 
vallási megoszlás s a velejáró érzelmek. Maga a Habs-
burg-korszak is folyton tart s úgy látom, hogy épen 
ezért az egymás irányában akkor támadt előítéletek 
is elég élénken élnek még; tehát valóban nehéz ma 
a mult idők történetében tárgyilagosan eligazodni. 
Mert történetíróinkat is befolyásolja az imént rajzolt 
egyéni érzés, a hangulat. 

Állításom igazolására csak két legújabb irodalmi 
termékre hivatkozom : Andrássy Gyula gróf1 és Acsády 
Ignác2 műveire és pedig épen a Bocskay fölkelést 
illetőleg. 

Ez még egyik sem a nevére méltó történelem 
a melyből nem azt óhajtom megtudni, hogy mit gondol 
és érez az író, hanem azt, hogy mi történt valóban? 
lévén az igazi történetírás a valóban megtörtént ese-
ményeknek hű és tárgyilagos elbeszélése. 

Ez a két író még tele van subjectivismussal, 
kevésbbé Acsády, mint Andrássy, a ki egyszerűen 
poétikai eszményitést végez Bocskayval s ehhez képest 
magyarázza az eseményeket. Előadása nélkülözi a 
történeti értéket. «Bocskayt valóságos nagy embernek 
tartom» ez a vezérlő eszméje, gyengén megindokolva. 
Tényeket elhallgat, más tényeket kiszínez, másokat 
ismét rosszul magyaráz: így jön ki nála a valóságos 
nagy ember az idealizálás rendes módja szerint. Ellen-
ben Rudolf király az sötét nagyon; a mennyi festéket 
pazarol Bocskay kiszinezésére, annyit von el Rudolf-
tól, sok tekintetben igazságtalanul. 

A milyen sötéten fest pedig nála Rudolf Bocskay-
val szemben, épen annyira sötétlik könyvében 
továbbá a katholicizmus is a protestantizmussal szem-
ben. Pedig látom, hogy egyiket sem érti, a mint egy-
általán tájékozatlan — a mi a történetírónak egyik 
legnagyobb fogyatkozása — ama kor szellemében. 
Ugyanazt lehet róla mondani, mint ahogy egykor 
Erdélyi János jellemezte Jósika br. regényeit: szépek, 
szépek, de nincs érzékük a régi idők szelleme, jelleg-
zetes vonásai iránt. 

Andrássy úgy já r el, mint egy nagy úr a kedvencei-
vel, gratiákat osztogat kedve és nem érdem szerint. 
Csakhogy azt meg lehet tenni Krasznahorkán, a tör-
ténelemben azonban nem szabad. A történelemben 

1 A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos szabad-
ságának okai. 1905. II. 196. 1. 

2 A magyar birodalom története. 1904. II. 244. 1. S részle-
tesebben : Szilágyi : Magyar nemzet története. V. 582. 1. 

úgy szokott az lenni, mint az életben, a melynek tükre 
a történelem. Emberek játszanak benne szerepet, ezek 
a valóságos, mindennapi emberek, telve gyarlósággal, 
szenvedelmekkel. Egyikben is van valami hiba, a 
másikban is; az egyikben is lehet valami önzés, a 
másikban is : a történelemben nem szabad kedven-
ceket tartani, olt igazságosságnak kell uralkodnia, akár 
tetszik valakinek, akár nem. Félistenekkel a mesevilág 
dolgozik, a költészet; mi embereket, valódi embereket 
akarunk látni a történelemben, olyanokat,mint a minők 
mi magunk vagyunk, hangsúlyozta egyszer Lánczy 
Gyula Thaly Kálmánnal szemben, beszélve a Rákóczi-
korszakról és Lánczynak igaza volt. 

Acsády tárgyilagosabb, a mennyiben tényekkel 
igyekszik megismertetni és nemcsak Rudolfban, hanem 
Bocskayban, Illésházy Istvánban is rámutat a gyarló 
emberi vonásokra. Hibája, hogy izraelita létére nem 
ismerhette meg tökéletesen a kor szellemét, a kort első 
sorban mozgató vallási ellentéteket és ott is lát hazafi-
ságot, a hol a legönzőbb felekezeti gyűlölség s más 
leteperésének a vágya adta az emberek kezébe a kar-
dot. Egyáltalán nem tudja méltatni a katholikusok és 
protestánsok viszonyát s az ebből szüntelenül sarjadzó, 
szűnni nem akaró mozgalmakat. Sok van benne abból, 
ami t úgy szoktunk kifejezni,hogy a mai gondolkozás 
szerint itéli meg a régi emberek gondolkozását, pedig 
minden kort maga szerint kell megítélni. 

Ilyen elfogultsággal dolgozván mai íróink, nehéz 
még a régi történetekben eligazodni, pedig meg kell 
vallani, hogy az újabban megjelenő monográfiáink a 
mult idők alakjairól sokkal tárgyilagosabban kezdenek 
értekezni, mint a hogy csak két évtized előtt is tanul-
tuk a hazai történetet. Sokról letörlik a nimbust, melyet 
a felekezeti elfogultság méltatlanul tapasztott rájok s 
áll ez különösen a XVI. századi alakokról, Szápolyay-
ról, Verbőczyről s annyi másról ; a mint pl. a mult 
decemberi «Századok»-ban Takáts Sándor tollából 
Zrínyiről, a szigetvári hősről is, bizony-bizony nem 
épületes dolgokat olvashattunk. 

Eme konziderációk előrebocsátása után térjünk 
át Bocskayra és korára, hogy az eddig földerített 
tényeket összegezve, közelebbről megismerjük a nagy 
mozgalmat és harcot, mely nevéhez fűződik. 

A Bocskay-fölkelés (1604-ben) hosszú ideje, közel 
egy századon át összegyülemlett gyuj főanyagnak 
lángralobbanása volt. Mindenféle szenvedély játszott 
benne közre ; sértett egyéni érdek, ez volt a megindí-
tója; aztán vallási fanatizmus, gyűlölet, elkeseredés, 
anyagi züllöttség s minden aljas tulajdon, a mi ebben 
az akkor három úrnak hódoló apró országban a 
hosszú demoralizáló viszonyok között csak kifejlőd-
hetett az emberekben. 

Bocskay a középpontja, de úgy került bele, mint 
Pilatus a krédóba, váratlanul, akaratlanul. Hogy mik 
voltak ennek a fölkelésnek az előzményei, annak meg-
értése céljából kissé vissza kell mennünk az előző 
időbe, a hol az a gyulóanyag gyülemlett. 
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Tudvalevő, hogy a mohácsi csata után a Jagellók 
alatt divatba jött nemzeti megoszlás, a nemesség és a 
főnemesség versengése a hatalomért, tovább tartott, 
párosulva a ma szinte hihetetlen kapzsisággal, egymás 
elnyomásával és az erkölcsi érzék nagy lehanyatlásá-
val. A korona után régen vágyódó Szápolyayt pártja 
királynak választotta, ugyanazt tette a fennálló s már 
Mátyás király óta ismétlődő szerződés alapján az udvari 
párt Habsburg I. Ferdinánddal. Beállott a harc a két 
pártra oszlott nemzetben. A gyámoltalan Szápolyay, 
a ki a milyen serény volt a trón megszerzésében, éj) 
oly élhetetlennek mutatkozott annak megtartásában, 
pártjától, melyet Ferdinándék nagy részben megvásá-
roltak, elhagyatva, törököt hivta be segítségül, a minek 
vége az lett, hogy miután Ferdinánd nem volt legyőz-
hető, végre Szulejmán 1541-ben a maga részére fog-
lalta el Budát s hárman osztozkodtak meg az országon. 
Ferdinándnak az ország nyugati része Pozsonnyal, 
Szápolyay fiának, János Zsigmondnak, Erdély Gyula-
fehérvárral s az ország legáldottabb vidéke, a nagy 
alföldi rész Budával a töröknek jutott osztályrészül, 
így tartott ez egész 1686-ig, Buda visszafoglalásáig 
I. Lipót alatt. 

A három országrész területén s egymás között a 
legsajátszerűbb társadalmi és gazdasági viszonyok fej-
lődtek ki. Ellenségeskedés s egymás megrontására 
törés a javából. A kapzsi emberek, ha fenyíték várt 
rájuk, a szomszéd területre menekültek; sok ember, 
az alsóbb nemesség, birtokától,jobbágyaitól megfosztva, 
beállott utonállónak. Se rendnek, se törvénynek nem 
volt ereje. 

Az ország nyugati részét, a királyi részt, saját 
elégtelensége miatt az örökös tartományok katonáival, 
pénzével kellett védeni, így került a magyar pénz és 
katona vezetés is Bécsbe; ebből ismét alkotmányos 
panaszok származtak. Szóval oly chaos, melyet a leg-
okosabb emberi ész sem rendezhetett volna. 

Mindennek tetejébe jött a vallási megoszlás. Erdély 
protestáns és unitárius lett; a török is kedvezett nekik, 
miután a királlyal tartó katholikusokban ellenfelének 
hiveit látta. A felekezetek egymással és a katholikusok-
kal állandó harcban állottak, de oly mérvben, hogy 
nekünk, a kik békés időkben élünk, a vallási fanatiz-
musnak azon fokáról, mely részben az iratokban 
maradt fenn, alig lehet sejtelmünk. Azaz valami hasonló 
lehetett az, mint a minőt a minap is a «Debreceni Prot. 
Lap»-ból itt a «Religió»-ban bemutattunk. 

Egyik sulvos körülmény járult a másikhoz; a 
török, lia lehetett, eret vágott mindenkin s tovább 
terjeszkedett; Erdély folyton neki ment a Habsburg-
nak, ez meg vissza annak, a mint lehetett. A rabló urak 
az alsóbb nemességet pusztították, a protestáns szorí-
totta a katholikust, ez meg viszont, ha lehetett, szintén 
nem maradt adós. Oly idők voltak ezek, melyekről 
hagyományként maradt, hogy az élők irigyelték a 
holtakat. 

A század vége felé tényleg többségben voltak a 

protestánsok s foglaltak, a hol lehetett, templomokat, 
iskolákat, vagyont a katholikusoktól. 

A nagy nyomás azonban életre keltette a meg-
fogyatkozott számú katholikusokat is, s egy pár jeles 
püspök, Oláh, Verancsics, de nevezetesen Forgách 
Ferenc gróf, nyitrai püspök s egyúttal kancellár, erő-
sen kezdték visszafordítani a szekér rúdját ; különösen 
pedig a jezsuiták letelepítésével megkezdték a vissza-
térítéseket. Beállott a reakció. 

A protestánsok Miksa királlyal, lutheránus haj-
lamai miatt, még úgy ahogy csak megvoltak, ámbár 
állandó törekvésük volt, szemmel tartva a német 
fejedelemségeket, hogy Magyarországot protestáns 
királysággá változtassák át. De a mint Miksa után fia, 
Budolf (1576—1608), lépett a trónra, a ki őszintén 
katholikus Habsburg volt, vége volt az ilven-amolyan 
békének is. Annál inkább, mert ez határozottan támo-
gatta katholikus alattvalóit. 

A protestánsok pedig, jóllehet az ország három 
részére voltak megosztva s három úr alatt éltek, érde-
keikért közösen álltak helyt, lármázni, sérelmeket 
festeni hatalmasan tudtak. 

A meginduló térítések, egyes templomok vissza-
foglalása (első sorban a volt katholikus kassai szent 
Erzsébet-templom tőliik való visszafoglalása Belgiojoso 
által) teljesen kihozták őket sodrukból, úgy hogy az 
1604-ki országgyűlést, a hol először mint párt léptek 
fel, panaszaikkal töltötték be. Panaszaik nem orvosol-
tattak kedvük szerint, sőt Rudolf az 1604-ben alkotott 
21 t.-cikket maga toldotta meg egy 22-ikkel, hogy 
ezentúl országgyűlésen vallási sérelmeket tárgyalni 
nem szabad s hogy a király el van határozva a kath. 
vallást elődei példája szerint megvédelmezni. Ilyet 
mondani, mikor ők már markukban tartották az 
országot ! 

Természetes, hogy ennek folytán olyanok voltak 
nálunk a körülmények, a meghasonlás, hogy ha a török 
hatalom akkor már nem indul hanyatlásnak, az egész 
országnak kellett volna alája kerülnie. Itt nemcsak az 
idegbajos Budolf, de más sem boldogulhatott volna 
többé, se katholikus, se protestáns fejedelem. Minden 
fejetetejére volt állítva. Az pedig, hogy Rudolf nem 
tartotta meg az alkotmányt, talán a legkisebb baj lett 
volna, hiszen a kis országrészt (a bécsi béke idején a 
királynak 1222, a töröknek 1859, Bocskaynak 2082 
négyszögmértföld területe volt) ügy kormányozta, a 
hogy lehetett. 

A felek azonban csak tovább békétlenkedtek volna, 
ha egy váratlan körülmény nem jön közbe, s nem 
kényszeríti Bocskayt fegyverfogásra, a mi legjobb-
kor, szinte kapóra jött, ebben a katholikus ország-
ban kivívott hatalmukat alaposan féltő protestán-
soknak. 

Az eset egyik legtanulságosabb példája annak, 
milyen szerepet játszik a történelemben is a véletlen 
s hogy hogyan juthat valaki oly sokszor nagyfontos-
ságú szerephez, a melyre soha nem készült. 
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A katekizmus-ügy- (i.) 

A nagyméltóságú püspöki kar legutóbb tartott 
tanácskozása alkalmával még nem látta elérkezettnek 
az időt arra, bogy a katekizmus-revizió dolgában 
meghozza a várt döntő határozatot. Ilyen ügyek be-
ható megfontolást kívánnak ; épen azért tévedés volna 
a halasztásból azt következtetni, hogy a katekizmus 
átdolgozása lekerült a napirendről. Az eddig végzett 
munka tökéletesítésére jutott idő s a dolog több oldal-
ról való megvitatásának lehetősége csak javára lesz 
az ügynek. Föl is használjuk az alkalmat, hogy egy 
időközben megjelent füzettel, Csekó Gábor c. prépost, 
egri kanonok «A katekizmus-revizió ügyében» címmel 
Egerben kiadott művével kapcsolatban elmondjuk 
igénytelen nézeteinket. 

1. Az ügy állása. 
Az 1902. január 8-án tartott püspöki tanácskoz-

mány megbízta Majláth Gusztáv Károly gróf erdélyi 
püspököt a katekizmus átdolgozásának vezetésével, 
hogy annak befejezése után javaslatot terjesszen elő. 

Az átdolgozás megkezdése előtt célszerűnek és a 
püspöki kar szándékaival megegyezőnek látszott egy 
országos hitoktatói értekezlet egybehivása, a melyen 
mindazok, a kik a vallástanítással elméletileg, vagy 
gyakorlatilag foglalkoznak, előadhassák nézeteiket a 
katekizmus javítására vonatkozólag. Az értekezletet 
1902. augusztus 24-én tartották meg az erdélyi püs-
pök úr elnöklete alatt a budapesti központi papnevelő-
intézetben és abban állapodtak meg, hogy : «1. Deharbe 
katekizmusa megtartandó ; 2. a püspöki kar fölkérendő, 
hogy a katekizmus módosítása végett alakítandó bizott-
ságba küldjön minden egyházmegye egy-két szak-
férfiút». 

Majláth Gusztáv gróf püspök az 1902. október 
18-án tartott újabb püspöki tanácskozmányon jelen-
tést tett az országos értekezlet lefolyásáról és egy-
szersmind fölkérte a püspöki kar tagjait a bizottság 
megalakítására. A püspökök egyenkint teljes készség-
gel meg is nevezték megbízottaikat. 

A katekizmus javítása végett kiküldött országos 
bizottság 1903. január 2-án tartotta meg első értekez-
letét az erdélyi püspök elnöklete alatt a budapesti 
Regnum Marianumban, annak meghatározása végett, 
hogy mi a teljesítendő föladat; mily alapon, minő 
határok között, minő módszerrel és eljárással dolgoz-
zék a bizottság. 

Az értekezlet elnöke beható eszmecsere után, a 
mint a jegyzőkönyvben olvasható, kimondotta, hogy 
«a bizottság Deharbe alapján marad. A módosítás 
határaira nézve egyelőre annyit lehet megállapítani, 
hogy az egri munkálat (az új Elemi Katekizmus) mó-
dosításai is figyelembe vétetnek. Egyébiránt a bizott-
ság legiobb belátása szerint fogja a változtatásokat 
megtenni.» A gyűlés még tovább megvitatta a köve-
tendő eljárást és három tagból álló szűkebb bizott-

ságot választott. Végre a jegyzőkönyv szavai szerint 
így öszzegezte az elnök a határozatokat : «A munká-
lat alapjául a Deharbe-féle katekizmus fog szolgálni; 
minthogy ennek nálunk esztergomi és egri kiadása 
van, az utóbbi pedig az első fokozatban nemrég át-
dolgozva jelent meg, ezt fogja a bizottság kiindulásul 
fölvenni. Legelőbb a Kis Katekizmus dolgozandó át, 
különös tekintettel a külföldi katekizmus-javításokra, 
valamennyi tag közreműködésével. A tagok az egész 
katekizmusra vonatkozó javaslataikat folyó évi junius 
végéig beküldik az erdélyi püspöki hivatalba Gyula-
fehérvárra. Ezután a háromtagú bizottság veszi át a 
javaslatokat földolgozásra, egyelőre határidő nélkül. 
Az átdolgozott munkálat az elnöktől meghatározandó 
időben azután a teljes bizottság elé jut. A bizottság 
nem zárkózik el más hivatott szakférfiak közreműkö-
désétől, hanem kellő figyelemben fogja részesíteni 
bárkinek a bizottság elnökéhez, vagy valamely bizott-
sági taghoz küldött észrevételeit és javaslatait.» Az 
elnök a gyűlés végén szétosztotta a tagok között az 
esztergomi és az egri katekizmus egy-egy példányát 
belekötött fehér lapokkal. 

A nyilvánosságra hozott határozat következtében 
több oldalról érkeztek be javaslatok az átdolgozás 
érdekében és az országos bizottság tagjainak nagy 
része szintén küldött javaslatokat. A háromtagú bizott-
ság azután julius elején az erdélyi püspök elnöklete 
alatt tartott értekezletén megegyezett a követendő 
elvekben, előadót választott és még a nyár folyamán 
hozzáfogott föladatához: a Kis Katekizmus átdolgozá-
sához. A bizottsági ülések néhány hónapon át foly-
tak, hetenkint két összejövetellel, a melyeken meg-
vitatták az előadó részletes javaslatait. Hogy azonban 
a munka ne kerüljön esetleg téves irányba, jónak 
látszott már az átdolgozott első szakaszt (a hitről) az 
országos bizottság bírálata alá bocsátani. Ez a rész 
tehát megjelent nyomtatásban és 1903. december 
havában megküldetett az országos bizottság tagjainak, 
a kiket az erdélyi püspök egyidejűleg újabb értekez-
letre hívott össze. 

Az 1904. január 2-án tartott második értekezlet 
elismeréssel fogadta az addig végzett munkát és Csekó 
Gábor, az egri kiküldött, kivételével hozzájárult ahhoz, 
hogy a további átdolgozás az eddigi csapásokon halad-
jon. Az értekezlet, az egri kiküldött nézetével ellentét-
ben, nem talált túlságos eltérést Deharbe katekizmusa 
és az átdolgozás között. Ezt löbben is hangoztatták. 
Steinberger Ferenc apátkanonok, a nagyváradi egy-
házmegye kiküldöttje pedig így nyilatkozott: «Ha a 
bizottság csakugyan eltért volna a tőle várt föladattól, 
akkor látva, mily szerencsésen érvényesülnek munká-
latában a paedagógia kívánalmai, csak azt lehet mon-
dani : o felix culpa !» 

A háromtagú bizottság erre hat hónapon át foly-
tatta összejöveteleit és a következő nyáron elkészült 
a Kis Katekizmus másik két szakaszával is. Az elő-
adó a beérkezett észrevételek alapján még egyszer 
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átdolgozta az első szakaszt, mire a munkálat kinyo-
matva ismét az országos bizottság elé került. 

A püspöki kar megbízottjainak nagyobb része 
beküldötte észrevételeit és óhajait az 1904. év végéig. 
Az 1905. évben a beérkezett különböző javaslatok 
szemmeltartása mellett újabban átdolgozta a bizott-
ság előadója a tervezetet, fölvette és módosította a 
szükséges imádságokat (a verses imádságokat az elő-
adó fölkérésére Wahlner Géza rozsnyói hitlanár, egy-
házi költő, irta) és a lelkiismeretvizsgálati tükröt egy-
egy kötetbe helyezte külön az elemi népiskola III. és 
IV. osztályának és külön az V. és VI. osztálynak szük-
séges anyagot, kiegészítve ez utóbbit a szertartástani 
részletekből álló függelékkel s ugyanakkor Udvary 
Géza festőművésszel, a legjobb illusztrátorral, a kit 
az országban erre a célra találni lehetett, megrajzol-
tatta a két nagyobb kiadáshoz való illusztrációkat. 

Hátra volt még az Elemi Katekizmus kidolgozása, 
a melyet az előadó az elemi népiskola II. osztályában 
szükséges bibliai anyaggal egyesítve, a Schnorr-féle 
kitűnő rajzok szerint és részben új rajzok után külön 
megrendelt szines képekkel ellátva elkészített s 1906 
március havában kinyomatott. Miután a három kate-
kizmus-tervezet sajtó alól kikerült, megküldetett az 
országos bizottság tagjainak és egyszersmind már a 
nagyméltóságú püspöki karnak is. 

Ezekből az adatokból látható, hogy a katekizmus 
átdolgozása komoly, lelkiismeretes és semmikép sem 
elhamarkodott munka. Nem is valami magánvállal-
kozás, nem egyéni érdekek előmozdítása, hanem a 
nagyméltóságú püspöki kartól megbízott szakemberek 
önzetlen müve, a melynek föladata a közérdeket szol-
gálni. 

Ennek a három évig tartó munkálkodásnak ter-
mészetesen még mindig tökéletesítendő eredménye 
ellen irányul Csekó Gábor c. prépost, egri kanonok 
«A katekizmus-revizió ügyében» című, a nagyméltó-
ságú püspöki kar tagjainak megküldött értekezése. 
Habár a kanonok úrnak, a ki az Egri Elemi Kate-
kizmus új átdolgozásához több tekintetben közel áll, 
nehéz volt ebben az ügyben teljes részrehajlatlanságát 
megőriznie, felszólalására mégsem indíthatta más, 
mint a legjobb szándék. Füzetében kimutatni törek-
szik, hogy a katekizmus oly méretű változtatása, a 
mint a tervezetben történt, nem engedhető meg, ha-
nem az egri átdolgozás határai között kellene ma-
radni. Legyen szabad az ellenkező nézetet röviden 
megokolni. 

2. A katekizmus megváltoztatása. 

Csekó Gábor kanonok úr nagyon helyesen fejte-
geti, hogy a katekizmusnak mekkora jelentőséget kell 
tulajdonítani ; hiszen ez a hivek valláserkölcsi neve-
lésének egyik legfontosabb eszköze. Azonban a szerző 
mindenesetre túllő a célon, midőn annak oly állandó-
ságot követel, hogy nagyobb változtatást egyáltalán 
ne lehessen tenni rajta. 

Senki sem fogja ennek a rendkívül jelentőséges 
könyvnek meggondolatlan és könnyelmű változtatását 
józan ésszel pártolni ; de lehetnek okok, a melyek a 
katekizmuson alapos változtatást követelnek. A szerző 
idézetei és adatai is elég világosan bizonyítják ezt. 

IX. Pius, a kire a szerző hivatkozik, nem azt 
mondja Ausztria püspökeinek az 1855. évi instructió-
ban, hogy a katekizmus dolgában soha se változtas-
sanak, hanem : «nulla unquam flat immutatio, nisi 
gravis adsit causa». A délamerikai püspökök Rómá-
ban tartott zsinata (39. 1.) is csak azt mondja : «Nec 
faciles sint episcopi in permittendis vei approbandis 
novis Catechismis». 

Deharbe hiába írta volna meg katekizmusát, a ma-
gyar püspökök nem térhettek volna el Sz. Canisius Péter 
Öreg Katekizmusától, IX. Pius nem hozhatta volna 
javaslatba a vatikáni zsinaton egy általános katekiz-
mus használatát az addigiak megszüntetésével és 
tegyük hozzá : X. Pius pápa nem rendelhette volna el 
legújabban a római egyháztartományban a Felső-
Olaszország több egyházmegyéjében használatos kate-
kizmust, ha ilyen változtatás nem volna megengedhető. 

Bármily tiszteletreméltó könyv is az egyház-
megyékben elfogadott katekizmus, mégis, legalább 
alaki kidolgozását tekintve, emberi mű és mint ilyen, 
nem föltéllenül tökéletes. Habár dogmatikai tartalma 
meg nem változtatható — legfölebb kiegészítésre szo-
rul, mint az Egri Kis Katekizmus, a melyben a mai 
napig sincsen szó a boldogságos Szűz szeplőtelen 
fogantatásáról és a pápa csalatkozhatatlanságáról — 
mint didaktikai eszköz, módszertani és nyelvészeti 
szempontból fejlődésre képes, a mint eddigi története 
is mutatja. 

Maguk az iskolai viszonyok is követelik a kate-
kizmustetemesmegváltoztatását. Hiába mondja Csekó 
kanonok úr : «Annak tananyaga, habár nehéz is azzal 
megküzdeni, nem redukálható a tantervkészítők egyéni 
fölfogása szerint» (11.1.); mert céltalan dolog terjedel-
mes könyvet adni a gyermekek kezébe iskolakönyv 
gyanánt, ha nincs meg a lehetőség annak megtanu-
lására. 

A szerző fölemlíti ugyan, hogy «a hitoktatásra 
szánt időt a minimumra szorították», de nem vonja 
le ebből a szükséges következtetést. A mióta Deharbe 
katekizmusát használjuk — tehát 1850 óta, a mikor 
az első magyar fordítás Rozsnyón és ugyanabban az 
évben másodszor Pesten megjelent, a melyet azután 
csakhamar Egerben is használni kezdtek — azóta 
iskolai viszonyaink nagy átalakuláson mentek keresz-
tül. A mikor még a hitvallásos iskola uralkodott és 
azonkívül az iskolai tárgyak is csekély számúak vol-
tak, kétszer, sőt háromszor annyi idő jutott a vallás-
tanításra, mint most a sok hitvallásnélküli iskolában. 
Régente a katholikus tanító is szívesen foglalkozott 
akár mindennap a katekizmus és a biblia tanításával, 
nemcsak vallásos lelkülete miatt, hanem azért is, 
mert kevés egyéb anyaga mellett maradt erre elég 
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ideje és a tanulóknak is kevesebb más dolguk akadt. 
Ez most már nincs így. Katholikus iskoláink, a hol 
legalább elvben még egyelőre többet lehet foglalkozni 
a hittanítással, rohamosan megfogyatkoztak, a többi 
iskolában pedig heti két órai tanítással természetesen 
nem lehet azt elvégezni, a mit heti négy, vagy hat óra 
alatt lehetett. Azonkívül a jelenlegi rendszer szerint 
fiatalabb, tehát fejletlenebb korban is kezdődik az 
iskolázás, mint régebben. 

Ha félszázaddal ezelőtt lehetséges volt Deharbe-
féle katekizmusainkat a maguk egészében beemléz-
tetni, úgy hogy jelenleg egyes öregebb emberek még 
visszaemlékeznek rá, az manap teljesen lehetetlen. 
Azt az időt, a mikor a szülők könyv nélkül már nem 
fogják tudni segíteni gyermekeiket a katekizmus tanu-
lásában, nem a katekizmus megváltoztatása fogja elő-
idézni : az beáll magától, sőt már itt is van. A ki a 
dolog iránt érdeklődik, könnyen meggyőződhetik arról, 
hogy nemcsak a felnőtteknél hiányzik a katekizmus 
ismerete, hanem a serdültebb ifjúságnál is, a mely 
csak egy-két év előtt hagyta el az iskolát. 

Ezeknek tekintetbevétele mellett nem idegenked-
hetünk Kettelernek, a nagy mainzi püspöknek fel-
fogásától, a ki épen a Csekó kanonok úrtól idézett 
körlevelében (Der Religionsunterricht in der Volks-
schule. Mainz, 1858. 3. 1.) így nyilatkozik: «Egy kate-
kizmus sem lesz minden időre egyenlően használható. 
Bármennyire hátrányos a változtatás, végre mégis 
bekövetkezik annak szükségessége.» És alább (5. I.) 
folytatja: «Bármily káros a gyakori változtatás, mégis 
jobb egy kitűnő katekizmus elérése végett többször 
változtatni, mint az ifjúság tanítására kevésbbé alkal-
mas katekizmusnál állandóan megmaradni.» Schöberlt 
is idézi a kanonok úr ; de úgy látszik kikerülte figyel-
mét a mű II. kötetének az a paragrafusa, a melynek 
cime: «A katekizmus alkalmazkodjék az iskolai viszo-
nyokhoz.» (Schöberl-Tóthfalussy, A kath. hitoktatás 
kézikönyve, II. 13. 1.) P. Linden pedig, a kire a szerző 
szintén hivatkozik, Deharbe újabb átdolgozásához irt 
előszavában (XXIII. 1.) így szól : «A katekizmus tanítás-
nak a mai iskolarendszertől annyira megszorított 
idejéhez képest,túlsók az emlézésre való anyag Deharbe 
katekizmusában.» Ezt pedig a németországi viszonyok-
ról mondja, a hol még most is több a hittani órák 
heti száma s a bibliatanitásra külön órák vannak. 

Meglehetős alaptalan a szerzőnek abbeli aggo-
dalma, hogy a hármas bizottság tagjai «mintegy önként 
kezükre járnak a liberális tantervkészítőknek, kik a 
hitoktatásra szánt időt már eddig is a minimumra 
szorították, a jövőben pedig, ha látják, hogy a tan-
anyag tetszés szerint összevonható, valószínűleg még 
jobban is redukálni kívánják» (29. 1.). Ellenkezőleg, 
nem szabad a vallástanítás ellenségeinek okot adni 
arra, hogy a vallástani könyvek rosszaságára, az ezek-
től okozott túlterhelésre és legyőzhetetlen nehézségre 
hivatkozhassanak. 

A szerző az Üdvözítő meghagyására is hivatkozik 

(32. 1.), hogy az apostolok és utódaik tanítsanak min-
dent, a mit ő parancsolt ; de az semmikép sem vonat-
kozik arra, hogy mindenkit egyformán bőven tanítsa-
nak, tekintet nélkül korára, értelmi fokára és egyéb 
körülményeire. Szent Pál apostol is megkülönböztette 
a fejlettebbeknek való szilárd ételt a gyermekeknek 
való tejtől a tanítás dolgában. 

A nagyméltóságú püspöki karnak a középiskolai 
vallástanítás számára kiadott 1900. évi utasításainak 
az a rendelkezése, hogy «tankönyv gyanánt addig, míg 
a Közép-Katekizmus megfelelő átdolgozásban és meg-
rövidítésben nem részesül, a Kis-Katekizmus haszná-
landó,» máris megjelölte a közeli átdolgozás irányát. 
Csekó Gábor kanonok úr, a ki az utasítást idézi (32.1.), 
különös tévedésből kifelejtette ezt a szót : «megrövidí-
tésben» és ebből kifolyólag azt a szándékot tulajdonítja 
a püspöki karnak, hog}' a lehetőségig ki akarja bőví-
teni a Kis Katekizmust! 

Deharbe magyar fordításainak az anyag bőségén 
kívül még sok más fogyatkozásuk is van, a melyeket 
nem lehet «alig észrevehető» változtatással megszün-
tetni. A nehézkes, elvont kifejezésmód, a kérdések és 
feleletek szabálytalan szerkezete, nem szólva az avult 
nyelvezetről, óriási nehézségeket támasztanak e köny-
vek gyakorlati alkalmazásánál. 1867 óta, a mikor bol-
dogemlékű Simor János prímás összeállította az annak 
idején sok reményt keltett, de később eredménytelenül 
feloszlott «kátébizottmányt», folyóiratainkban s a hit-
oktatói gyűléseken köztudomás szerint gyakran fel-
panaszolták ezeket. Sokszor fölemelték kérő szavukat^ 
azok, a kik az iskolai vallástanítás mezején viselik a 
nap terhét és a kik illetékesek a hozzászólásra. Nem-
csak saját érdekükben szólaltak fel, hogy t. i. a taní-
tásnak különben is nehéz munkája megkönnyebbül-
jön, hanem főképen a gyermekek érdekében, a kiket 
az alkalmatlan könyvek szinte legyőzhetetlen nehéz-
ségeikkel elkedvetlenítenek és elidegenítenek attól, a 
minek a legszentebbnek kellene lennie előttük. 

Kár volt ezek után a szerzőnek egyik-másik helyen 
aláhúzott kifejezéseivel kiéreztetnie, hogy a katekiz-
muson tett változtatásokat újítási vágynak (9. 1.), fitog-
tatott bölcseségnek (10. 1.), valami új szellem (13. 1.) 
kísértésének tartja. A változtatásnak nagyon is komoly 
okai lehetnek, a melyeket a hívek lelki üdvössége 
érdekében nem szabad figyelmen kívül hagyni. «.Nem 
újítási viszketeg, hanem a természetes vallási szükség-
érzet keltette föl és fejleszti ama dicséretes törekvést, 
mely valamint a keresztény tudomány egyéb ágaiban, 
úgy a káték átdolgozásaiban, jobbításában is verse-
nyezve nyilatkozik» — írjaTárkányi Béla, a kit Csekó 
Gábor kanonok úr az Egri Katekizmus szerencsés át-
dolgozójának nevez, a Religio 1868. I. évf. 42. számá-
ban, a hol az Egri Katekizmus történeti adatai a Csekó-
féle előadástól eltérően találhatók. (Tárkányi elmondja, 
hogy az Egri Katekizmus «eredetileg Esztergomból 
került Egerbe. . . Mészáros Imre vadkerti plébános és 
esperes, utóbb esztergomi kanonok tollából.» «Az 
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esztergomi munka egri átdolgozás alá került.» Tárká-
nyi résztvett az átdolgozásban, habár akkor «a lelki-
pásztorkodás körén kívül» Bartakovics érsek oldala 
mellett volt. Az átdolgozásban másokon kívül Pálma 
Pál makiári plébánost és főesperest emeli ki, mint 
főtényezőt.) „ . „ . 7 Pokorny Emmanuel. 

A magyar baptisták- (ii.)i 

Ha egy könyvet, mint a minő az újszövetségi 
Szentírás, mely az életből, az élet szükségleteiből nőtt 
ki, az élettől s a leghívebb magyarázójától: agyakor-
lattól, szóval a már fönnálló apostoli egyháztól el-
szakítjuk és pusztán holt betűi nyomán, a fölvetődő 
értelmük szerint, szervezünk vallási társaságot, ez a 
tervünk nem sikerülhet. Először is ez a betűk alapján 
szervezett társulat nem lesz az, vagy olyan, a minőt 
az alapító tervezett, mert az művét nem a könyv 
betűibe, hanem az életbe öntötte. Másodszor az ilyen 
társaságnak idővel okvetetlenül sokfelé, illetőleg sok-
félére kell oszlania a konstruálok szerint, mert az 
emberi ész és a betű természeténél fogva eltérő 
magyarázatokra mi sem szolgáltat többször alkalmat 
a holt betűnél. Az ügyvédek és bírák mindennapi 
tapasztalata tanúskodik erről s analóg példáját láttuk 
az előző cikkben, a 48-iki törvények félremagyarázá-
sának legújabb esetein. 

A bibliás vallási társulatoknak is csak ez lehet a 
sorsuk s hogy már eddigelé kétszáz egynéhány fajtára 
oszlanak, oly szembetűnő tény állításunk mellett, 
melyet se eltagadni, se máskép magyarázni nem lehet. 
Világos jele ez annak, hogy a holt betű magában, 
legalább a jelen kérdésben, nem vezet az igazsághoz, 
ellenkezőleg elvezet tőle. 

Ennélfogva a bibliás felekezetek, hivatkozzanak 
bár a bibliára, mint jogi szervezetek, csak ötletszerű 
emberi alkotások lehetnek. Az újonnan keletkező szer-
vezet alapvonalai a felekezet megindítójának a lelké-
ből vannak véve, a szerint, a mint Krisztus tanának a 
rendszerét s az annak megfelelő keresztény életmódot 
elképzeli, vagyis a hogy a saját elméletéhez a meg-
felelő gyakorlatot alkalmazza. Történetileg tekintve a 
dolgot, azonfelül még egy tényező szokta befolyásolni 
az ilyen újabb szervezet konstruálását, t. i. a már 
fönnálló ilyen felekezetek. Senki sem szeret, leg-
kevésbbé az újító, taposott nyomokon haladni. Kálvin, 
okulva Luther hibáin, már tökéletesebb szervezetet 
alkotott a községi rendszerben.2 

Az apróbb felekezetek aztán tovább folytatják ezt 
az önállósítást s a valamiben különbözést, úgy hogy 
összehasonlításuk a legérdekesebb mozaik képét mu-
tatja. Baptistáinknál is a jóváhagyó miniszteri okirat 

1 Szervezetük. Megjelent a Hivatalos Közlöny 1905. 23-ik 
számában. 

2 Szemnecz : Kath. autonómia. 1897. A görög kel. román, 
szerb, az ágostai és ref. egyházak szervezetét mutatja be. 

a megerősítés föltételei között emliti, hogy oly törvé-
nyes ok, melynek alapján tőlük a jóváhagyást meg 
kellett volna tagadni, azért sem áll fönn a többi között, 
mivel «a már létező törvényesen bevett vagy elismert 
vallásfelekezetek egyikével sem azonos». Ez tehát elő-
nyük az államkormányzat szemében, de nem előnyük 
a bibliával szemben. 

Egy vonásban azonban ezek a különböző bibliás 
felekezetek mind megegyeznek egymással, abban, 
hogy a kath. egyház szervezetével szemben mind alul-
ról fölfelé, az ú. n. demokratikus vagy népfelségi ala-
pon szerveződnek. 

S ez a dolog természetéből önként érthető ; ez t. i. 
az egyedül lehetséges mód, hogy a kath. egyháztól, 
melyet elhagyjak s mely fölülről lefelé, az ú. n. tekin-
télyi vagy hierarchikus alapon van szervezve, külön-
bözzenek. 

Hogy azonban miként tudják ezt az eljárásukat 
önmaguk előtt igazolni, nehezen érthető. Mert hiszen 
maga a biblia is, mely pedig, mint kifejtettem, az 
élettől, a gyakorlattól s az ezt őriző hagyománytól el-
szakítva, sok helyén homályos, könnyen félreérthető, 
ebben a kérdésben első tekintetre ellenkezik az olyan 
fölfogással, mintha Krisztus rendelkezéséhez képest 
az ő egyházát (ecclesiam meant Math. 16, 18.) demo-
kratikusan szervezettnek kellene tekintenünk. 

Az evangéliumok s az apostoli levelek szerint 
Krisztus egyháza az apostolokra s azok törvényes 
utódaira van alapítva. Fölülről jő itt minden, semmi 
alulról, semmi a néptől, minden Krisztustól. Minden 
jog itt isteni forrásból ered. 

«Nem ti választottatok engem — mondá Krisztus 
az apostoloknak — hanem én választottalak titeket 
s én rendeltelek, hogy elmenvén, gyümölcsöt teremje-
tek.» (Ján. 15, 16.) 

«A mint engem küldött az Atya, én is küldelek 
titeket.» (Ján. 20, 21.) 

«Te Péter vagy és e kőszálon fogom építeni az 
anyaszentegyházamat és a pokol kapui nem vesznek 
erőt rajta. És neked adom a mennyek országa kul-
csait. És a mit megkötendesz a földön, meg leszen 
kötve a mennyekben is.» (Máté 16, 18.) 

«Bizony mondom nektek — mondá ugyancsak az 
apostoloknak — a miket megkötöztök a földön, meg 
lesznek kötve mennyben is; és a miket föloldoztok a 
földön, föl lesznek oldozva mennyben is.» Máté 18,18.) 

«Minden hatalom nekem adatott mennyben és a 
földön. Elmenvén tehát, tanítsatok minden nemzete-
ket, tanítván őket megtartani mind, a miket paran-
csoltam nektek; és ime én veletek vagyok mindennap 
a világ végezetéig.» (Máté 28,18.) így intézkedik Krisz-
tus az apostolokkal, a tizenkettővel. 

«Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, me-
lyen titeket a Szentlélek püspökökké tett az Isten 
anyaszentegyházának kormányzására, metyet maga 
vérével szerzett», mondta szent Pál az efezusi presby-
tereknek. (Ap. csel. 20, 28.) 
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«Nem keresztelni küldött engem Krisztus, hanem 
az evangéliumot hirdetni», mondja Pál. (I. Kor. 1, 17.) 

«Ez okért hagytalak téged Krétában — mondja 
ugyanaz a Pál apostol Titusnak — hogy a mik hátra 
vannak, eligazítsad és rendelj városonkint egyházi 
szolgákat, a mint én meg is hagytam neked.» (Tit. 1,5.) 
Arról tehát, hogy a nép intézkedjék az ilyen jogható-
sági ügyekben, Pál nem tud semmit. 

És számtalan más helyen olvasunk hasonlókat, 
melyek mind azt mutatják, hogy maga a biblia szerint 
is Krisztus egyházát egyenlőtlen joguak társaságának 
szervezte, elöljáróit maga rendelte és azokra a saját 
hatalmát ruházta; szóval hogy egyházát fölülről lefelé 
hierarchikusan szervezte és minden jogot egyházában 
a fölülről való küldetéshez kötött. Valamint a kivált-
ságokat is, melyek arra szükségesek, hogy az aposto-
lok, gyarló emberek létére, Krisztus szándéka szerint 
végezhessék a rájuk bizott tisztet, az apostolokhoz 
kötötte. (Máté 28, 18. ; Ján. 16, 13.) A hiveket pedig 
egyenesen szembeállította velük s az apostolok enge-
delmes követését kötötte szivükre, midőn a 12-nek, 
illetőleg a kirendelt 72 tanítványnak mondta : «A ki 
titeket hallgat, engem hallgat ; a ki titeket megvet, 
engem vet meg.» (Luk. 10, 16.)1 

A felekezetek azonban csak demokratikus, vagyis 
minden jogot a néptől eredeztető alapon válhatnak 
ki az egyházból (ismerjük a kezdetét Luther idejéből); 
önfentartásuk ösztöne kényszerítette őket erre ; ennél-
fogva e célra még a biblia bolt betűit is kellett elcsa-
varniok, ha önálló életet akartak élni. 

Hic liber est, in quo quaerit dogmata sua, 
Invenit et pariter dogmata quisque sua. 

Természetes tehát, hogy a magyar baptisták szer-
vezete is erre a demokratikus alapra van fölépítve. 
Azonban a nagy hazai protestáns szervezetekhez 
viszonyítva: kicsi keretbe,38. §-ba van foglalva az egész. 
Méreteiben, jogi súlyában alig is múlja fölül a jelen 
baptista egyházi szervezet bármely hazai polgári tár-
saskör alapszabályait.2 

Azonfelül a természetes logikai sorrend ugyan azt 
hozná magával, hogy előtérbe állítsák a hitvallomásu-
kat s aztán a szervezetüket, mert a dogmatikából 
folyik az egyházjog; ugyanis az ilyen szervezet csak 
a hittanból, csak ennek az elveiből érthető meg; de 
hát ez úgy látszik ebben az esetben nem sokat határoz, 
mert megfordították a sorrendet s azért mi is előbb a 
szervezetüket mutatjuk be, azután ismertetjük a hit-
vallomásukat. 

Alapszerve az egész szervezetnek, sőt úgyszól-
ván — a szövetkezeti bizottságot leszámítva — az 
egyedüli szervük : a hitközség, a körül forog itt min-

1 Schutte : Kirchenrecht. 1856. II. 99. 1. Értekezésem : Az 
egyház önálló, tökéletes társaság. Hittud. Folyóirat. 1891. 67. 
s köv. 1. 

2 Kulturális igényei is — mint látni fogjuk — oly kicsinyek, 
hogy alfele paraszt-egyháznak lehetne nevezni. 

den. Ez természetesen a politikai községtől teljesen 
különböző fogalom. 

Mihelyt egy helyen vagy vidéken — mondja a 
szervezet — annyi baptista van, hogy képes hitszóno-
kot, imaházat, vasárnapi gyermekiskolát föntartani s 
a hivek lelki ápolásáról kellően gondoskodni : önálló 
gyülekezetté, azaz hitközséggé alakulhat. (2. §.) 

Szerényen és a prot. elveknek valóban megfelelő 
logikával csupán hitszónokról és imaházról beszélnek; 
mert a mely vallásban nincs áldozat —- lévén ezek 
viszonylagos fogalmak ott papról és templomról 
csakugyan nem lehet szó. 

A következőkben azt az «egy helyen vagy vidé-
ken»-t szabatosabban írja körül a szervezet. Egy hit-
község területe — úgymond — kiterjed azon városra 
vagy községre, esetleg azon j árásra, illetőleg azon me-
gyére, melynek határán belül a hitközség székhelye 
van, végre azon megyékre, melyekben nincs ilyen hit-
község és a melyek hozzá legközelebb esnek. Számol-
nak tehát az elterjedhetés különféle esélyeivel. 

Kimondja továbbá a szervezet (3. §.), hogy : Egy 
hitközség a másiktól független, egyik a másik fölé nem 
emelkedhetik és belügyeibe nem avatkozhatik. 

Egyszóval az egyes hitközség az, a melyben életté 
válik a baptista vallás s nyilatkozik meg a maga sajá-
tos egyéniségében. Ép azért ennek a szervezetét kell 
csak közelebbről szemügyre vennünk, ha az új jöve-
vény bibliás vallás mivoltába mélyebb betekintést aka-
runk szerezni. 

Krisztus vezérlete alatt — így szól a szervezet — 
megvannak a hitközségeknek az ő egyházi szolgáik, 
kiket vallásfelekezete tagjaiból a hitközség szolgála-
tára kiválaszt és elrendel. (14. §.) 

Ennek a párja a Hit vallomás 10-ik cikke: a gyü-
lekezetben levő hivatalokról. 

A gyülekezetnek — úgymond — feje egyedül az 
Úr Jézus Krisztus, látható fejei a földön nincsenek. 

Ez a fölfogás Krisztus közvetetten földi vezérleté-
ről szerintünk : tapasztalatellenes, bibliaellenes és ter-
mészetellenes ; egyébként visszhangja a pietisták ama 
rajongó hitének, melynél fogva azt mondják, hogy ők 
érzik közvetlen összeköttetésüket Krisztussal. Lélektani 
alapját ennek a különös hitnek a protestantizmus 
szemmel látható züllésében kereshetjük, a mennyiben 
a régi tanító-tekintély elvetésével elvesztették lábuk 
alatt a biztos talajt, melyre a tani egység dolgában 
addig támaszkodhattak. Az észt nem találták erre 
alkalmasnak, mert az annyifelé vezette őket, ahányan 
csak olvasták a bibliát, hát kétségbeesésükben s ön-
magukat ámítva közvetetlenül Krisztushoz menekül-
tek, elfelejtvén a bibliában elolvasni azokat a helye-
ket, a melyeken Krisztusnak és pedig általa kirendelt 
látható helyetteseiről és az azoknak s nem a hitközség-
nek igért Szentlélekről (Ján. 14, 26.) van szó. 

Mert úgy hiszem csak eléggé világos Krisztus szava 
helyettesítéséről, midőn például azt mondta Péternek, 
ő a lelkek főpásztora: Legeltesd az én bárányaimat, 
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legeltesd az én juhaimat, (Ján. 21, 15—17.) s más 
hasonlók. Frázisnak ugyan hatalmas és vonzó frázis 
tehát azt mondani : mi Krisztus közvetetlen vezérlete 
alatt állunk, melyhez hasonló a többi protestánsoknak 
az a másik állítása, hogy ők csak Istennek, csak az 
Isten igéjének s nem embernek hisznek, midőn pedig 
a valóságban a maguk gyarló emberi fölfogásuknak 
hisznek, mellyel magyarázgatják a bibliát. A milyen 
megkapó ugyanis az első tekintetre az ilyen frázis, 
oly hamis a valóságban, mert épen az ellenkezője az 
igaz. Mert, hogy egyebet ne említsünk, már csak józan 
ésszel sem lehet igaznak tartani azt, hogy a közvetet-
len vezérlő Krisztus volna az, a ki egy és ugyanazon 
bibliai szövegről annyi különféle, egymástól eltérő, 
sőt egymásnak ellentmondó értelmezést sngalmazna 
ezeknek a jó embereknek ! Hiszen egy lévén csak az 
igazság, ő volna akkor a szerzője a százféle téve-
dezésnek. 

Különben pedig erről a krisztusi közvetetlen földi 
vezérletről s annak a módjáról a szervezet semmi 
közelebbi fölvilágosítást nem tartalmaz, ellenkezőleg 
a rákövetkező §-ban, az egyházi szolgák elrendelésé-
ről szólván, az egészet tisztán emberi műveletnek mu-
tatja be. 

Az elrendelés (ordinatio) — úgymond a 15. §. — 
a megtörtént vizsgálat után, mire ha a hitközség maga 
nem képes (no ez ugyan szép dolog !), az ő testvér-
hitközségei véneit meghívhatja, több vén kezének az 
ordinálandó fejére való tevés és érette való ima által — 
mit rendesen a vének közül egy a gyülekezet előtt 
fönhangon mond — történik. 

Ebben nem látjuk az összefüggést Krisztus földi 
vezérlete s az ily módon történő emberi elrendelés 
között. Mikép, mily jogcímen jutnak ugyanis azok a 
vének ahhoz az isteni joghoz, hogy az üdvösség dol-
gában, melynek föltételeit megszabni Krisztushoz tar-
tozott, szolgákat ők rendeljenek el? 

A Szentírás szerint — úgy látjuk — ez világosan 
a Krisztus rendelte apostolok jogköréhez tartozik; 
sőt a midőn azt olvassuk, hogy az első keresztény 
gyülekezetből mások is emelik kezeiket az ordiná-
landó fölé, azt csak mint az ordináló apostolok kísé-
rői teszik. (Ap. Csel. 1, 15—26. ; Timót II. 1, 6. össze-
vetve I. 4, 14.). Gerjeszd föl az Isten malasztját — inti 
Pál Timótot — mely benned vagyon az én kezeimnek 
rádtétele által. 

Honnan továbbá a vének missió-joga, küldési 
joga, melyen a Szentírás szerint az egyház szolgáinak 
egész működése alapszik; és pedig Krisztus rendel-
kezése szerint, melyet apostolaihoz intézett, midőn 
mondta : A mint engem küldött az Atya, én is külde-
lek titeket? Szent Pál erre támaszkodva azt m o n d j a : 
hogyan hisznek (az emberek) annak, kit nem hallot-
tak ? És hogyan fognak hallani tanító nélkül ? Hogyan 
tanítanak pedig, hacsak nem küldetnek? (Róm. 10,14.) 

Már pedig ez a krisztusi missió csak ott található 
föl, a hol van apostoli jogutódlás. 

Már most minő összeköttetésben állanak a mi 
kedves baptistáink az apostolokkal amott Ocsán? 

Hiszen ők, a magyar baptisták, csak tegnap kelet-
keztek mi közöttünk, az apostolok meg tizenkilenc szá-
zad előtt éltek! 

Az egész szertartás tehát, melyet a szervezet 15. §-a 
leír, merő emberi utánzás, melyet utoljára minden 
ember megismételhet, de ezt téve, komolyan nem 
hivatkozhatik Krisztusra. Ebben az esetben is azt lehet 
mondani, a mit valamikor szent Cyprián írt Novatiá-
nusról (epist. 76. ad Magnum) : «Novatianus nincs az 
egyházban, püspöknek sem tekinthető, miután, meg-
vetvén az apostoli hagyományt, senkinek sem utódja, 
önmaga ordinálta magát». Vagy a mit Optatus írt a 
donatistákról : «Ugyan mutassátok ki kathedrátok 
eredetét, a kik magatokat szentegyháznak akarjátok 
nevezni !» 

íme a lényeges s legfőbb szervezeti hiány a bap-
tistáknál, melyen megdől aztán az egész szervezet 
értéke, krisztusi volta s az csak afféle emberi alapítás-
nak bizonyul, mint bármely más polgári társaskör; 
az igaz, hogy j ámbor célzattal, de ez még nem elég a 
szervezet krisztusi, keresztényi jellegének a biztosítá-
sára. 

M ü n s t e r . Székesegyházi szószékek szerzetesek kezé- Egy h 
ben. Németországban egyre több székesegyházi szószéket 
biznak a püspökök szerzetesekre, különösen szent ^ 
Ferenc-rendiekre. A legújabb eset most fordult elő itt K r o n  

Münsterben. Hermann püspök székesegyházának szószé-
két a franciskánusok szász provinciájára bízta, arra a 
rendtartományra, a melyből szent Ferenc rendje annyi 
kiváló férfiút kapott legújabb időben a rend reformálásá-
nak a terén. Első székesegyházi szónok Münsterben 
szent Ferenc rendjéből Ortsiefer Dénes atya. Vele az 
ötödik franciskánus végzi székesegyházi szószéken a 
hitszónoklás fenséges tisztjét Németországban. A többi 
négy püspöki szónok szent Ferenc rendjéből a követ-
kező helyeken működik : Paderbornban, Kölnben, hol 
azonban a székesegyházi szónokság az óriás dómból a 
minoriták templomába van áttéve, Fuldában és Metzben. 

* 

L o n d o n . A kath. egyház páratlan befolyásáról 
hiveire — figyelemreméltó nyilatkozat jelent meg a 
«Daily Telegraph»-ban. Cikkíró panaszkodik «Vallásos 
élet Londonban» cimű cikkében az anglikán egyház 
híveinek lanyha templombajárásáról, azután áttérve a 
katholikus egyházra és ennek hiveire, így folytatja : 
«Egyik legsajátságosabb tulajdonsága a katholikus egy-
háznak, hogy valamennyi hitvallás közül egyedül ő 
fedezte föl titkát annak, hogyan tartson magához acél 
gerendakapcsokkal lekötve férfit és nőt, embereket a 
társadalom minden osztályából a műveltség minden 
fokán. Akármily állást foglaljanak el a világban, bár-
mily magas fokot ért el szellemi fejlettségük, a katho-
likus egyház hatalma fölöttük valóságos és egyesítő hata-
lom. Csak a kik követőiről személyes ismereteket sze-
reztek, birnak fogalommal az egyéni meggyőződéseknek 
ama változatosságáról, a mely nyugalmat és rendet 
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teremt abban a látszólag szigorú és hajthatatlan rend-
szerben, a mellyel a katholikus egyház tekintélye érvé-
nyesül. Ő talán (!) a legváltozatosabb és épen úgy a 
legegységesebb és legtömörebb hatalom a vallásos világ-
ban». «Talán»-t mond a konklúzióban, miután a prae-
missákhan kétségtelennek ismerte el a katholikus vallás-
nak egyedül álló egységességét. Azonban a vallomás 
csonkán is nagybecsű. 

L i s s a b o n . Maestro l^orenzo Perosi, a pápai ének-
kar igazgató mestere a Vatikánban, itt Portugália fővá-
rosában a «Schola cantorum»-nak egy nagy koncertjét 
nagy sikerrel dirigálta. Az «01 Opinais» cimű lap azt 
írja, hogy a művészi világ lelkesedése határt nem ismert, 
a közönség köréből pedig nem kevesebb, mint 2000 
koszorút nyújtottak át az egyházi zene nagy mesterének. 
A király azt a kívánságát nyilvánította, hogy a pápai 
énekkar igazgatóját neki bemutassák. A bemutatást 
maga a nuntius végezte. Utóbb maestro Perosit a kül-
ügyek minisztere is nagy tiszteletadással fogadta. 

* 

S z e n t f ö l d . Magdalából — a genezáreti tó partjáról 
érkezett tudósítás szerint az ottani német telep felmérése 
és parcellázása legközelebb megvalósul. Ez az újabb 
német telep, úgy mint ascaloni, katholikus gazdasági 
telep. Vogt káplánhoz Biberachba annyi tudakozódás 
érkezik, hogy alig képes a kérdezésekre felelni. A német 
nép nem mondhatni, hogy nem szereti hazáját ; de ha 
alkalma nyílik, szivesen foglal helyet bárhol a világon 
és boldogul mindenütt, mert hü marad ősei vallásához 
és józan, becsületes és szorgalmas erkölcseihez. így fog-
lal tért a német nép legújabb időben a Szentföldön is. 

* 

S z e n t p é t e r v á r . Az orosz államegyház átalakításá-
ról, melyet rajta az ezidei őszi összes zsinat fog végezni, 
már némi előzetes fogalmat lehet szerezni. Az előkészítő-
bizottság kimondotta, hogy azon a zsinaton csak a püspö-
kök fognak döntő szavazattal birni. A «fehér papság» 
(alsó papság) és a világiak csak véleményt mondhatnak 
szavazati jog nélkül. Különösen érdekes az orosz schis-
matikus egyház leendő központi kormányformájának a 
megállapítása. Két áramlat mutatkozott a bizottságban. 
Az egyik fönn akarta tartani a mostani cári szent syno-
dust, mely tisztán állami jellegű intézmény. A másik 
patriarkátust akar. A bizottság többsége a két rendszer 
összeolvasztásában állapodott meg egyházi túlsúllyal. 
E szerint az orosz schisinatikus egyház élén patriarka 
fog állani ; mellé püspökökből álló zsinat lesz szervezve. 
A laicarchia, vagyis a világiak vezetése és uralma, melyre, 
a mint láttuk, a schismatikus egyházban is törekszenek 
némelyek, ki lesz zárva. 

* 

K ó m a . Ac olasz katholikusok köztevékenységének 
ügyében a bergamói «Azione Popolare», két neveze-
tes okmányt közölt. Az egyik Merry del Val bíboros 
államtitkár levele Medolago-Albani, Toniolo és Pericoli-
hoz, az olasz kath. társadalmi akció vezető férfiaihoz, a 
mely világot vet az úgynevezett keresztény demokraták 
panaszaira. Merry del Val bibornok levelének szövege ez : 

«A Szentatya örömmel értesült arról, hogy az a nap, 
a melyen önök Firenzében a katholikus egyesületek kép-
viselőivel a népegyesület alapszabályairól véglegesen 

határozni fognak, közeledik. A Szentatya meg van győ-
ződve arról, hogy az értekezlet határozatai helyeselni 
fogják azt a kiváló buzgóságot, mellyel önök a mult-
évi junius hó 11-én kelt pápai körlevél utasításainak 
gyakorlati megvalósítására vállalkoztak. Az önök által 
egybehívott értekezletnek célja a legszebb bizonyíték 
önöknek ama buzgólkodása mellett, hogy a kath. nép-
egyesület alapszabályai a leggyakorlatibb alakot öltsék 
magukra. Ezt a célt pedig annál könnyebben lehet elérni, 
hogyha önök, a mint a Szentatya kívánja, az alapsza-
bályok alapjául «az egyházmegyék kath. akciójának 
alapszabályait» fogadják el. O Szentsége nem kételkedik 
azon, hogy az alapszabályok megvitatásánál a képvise-
lőket az egyetértés szelleme és a jó cselekvésnek erélye 
fogja vezetni, a mely a katholikus egyesületi élethez illik». 

Az itt említett egyházmegyei alapszabályok 8 pont-
ban a következőket foglalják magukban: 1. Minden olasz-
országi egyházmegyében, a püspöktől függésben, «egyház-
megyei igazgatóság» alakíttatik, a végett, hogy az illető 
helyi akció az apostoli szentszék utasításai szerint tör-
ténjék. 2. Ennek az egyházmegyei igazgatóságnak tagjai 
az egyházmegye területén levő s a püspök által kijelölt 
nagyobb egyesületek hivatalos képviselői. A püspök 
hozzájuk más tagokat is nevezhet ki. A mely egyház-
megyében katholikus egyesület nem volna, ott az egyház-
megyei igazgatóságot az ő bizalmi férfiaiból állítja össze. 
3. Az egyházmegyei igazgatóság mellett papi tanács leszen, 
melyet a püspök nevez ki és ruház föl jogokkal és köte-
lességekkel. 4. Minden egyházmegyei igazgatóságnak alap-
szabályai lesznek ügyrenddel, a püspöktől megerősítve, 
az egyetemes olasz katholikus társadalmi akció alap-
szabályaival összhangzásban. 5. Az egyházmegyei igaz-
gatóságok igyekezni fognak minden egyházmegyében 
minden katholikus intézményt egyesíteni, hogy a kath. 
köztevékenység könnyebb és hatásosabb legyen. 6. Az 
egyházmegyei igazgatóságoknak állandó összeköttetésben 
kell lenni az egyetemes jellegű katholikus egyesületekkel. 
7. Az egyházmegyei igazgatóság alapszabályainak kereté-
ben szabadon mozog. 8. Egyazon célú katholikus egyesüle-
tek az egyházmegyei igazgatósággal egyetértésben egyház-
megyei, tartományi stb. szövetségbe léphetnek egymással. 

íme ezek azok az alappontozatok, melyeken az úgy-
nevezett keresztény demokraták megütköztek. A pápa 
tudvalevőleg már segített a bajon, kijelentve, hogy nem 
vallásügyi dolgokban a püspökök a világiaknak szaba-
dabb működést fognak engedni. —y—la. 

K ü z d e l m e i m . Irta Vámbéry Ármin. Budapest, J r o d a -
1905. 516. I.1 ' j 

Az ember fejcsóválva teszi le kezéből ezt a könyvet 
s a sajnálkozásnak egy bizonyos nemével kérdezi: egy, 
a saját vallomása szerint, «élete alkonyán lévő, sokat 
lapasztalt férfiú, midőn a szenvedély heve már ellob-
bant benne, szive kihűlt és feje jéghideggé kezd válni» 
(198. 1.), hogyan lehet ilyen önhitt és szerénytelen ? 
S tovább kérdezi: milyen lehetett ez még ifjúkorában? 

Ez a könyv egyszerűen egy magyar különlegesség: 
a beteges nagyravágyás és a naiv őszinteség festésének 
egy sajátszerű keveréke, a melyhez fogható nem igen 

1 Szitkozódások a magyar nemzet és a kereszténység ellen. 
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akad irodalmunkban. Vörös fonálként húzódik rajta 
végig a keserű panasz, hogy a magyar társadalom és 
annak vezetői, tudatlanságukban és szükkeblüségükben, 
igazságtalanok voltak a szegény zsidófiúból nemzetközi 
nagyságra emelkedett Vámbéry iránt. Nem tudták méltá-
nyolni «piros-pozsgás arcát, ragyogó fekete szemeit és 
göndör haját» (13. 1.), «kellemes csengésű hangját» 
(58. 1.), de különösen az annyiszor felemlegetett «szüle-
tett nyelvbeli, vagy igazabban : beszélő talentumát» 
(249. 1.) ; nem tudták méltányolni őt, a ki pedig a török 
szultánnal, III. Napoleonnal, VII. Edvárddal barátság-
ban, vagy legalább is benső érintkezésben állott ; a kit 
az angol társadalom annyiszor megtapsolt ; a ki öt 
világrésszel állott levelezésben s cikkeivel, felolvasásaival 
az angol-orosz-ázsiai politikára szinte irányító befolyást 
gyakorolt. O belőle, a «tüneményes férfiúból» itthon, 
hogy csak egyetemi tanár lett s az is — mint mondja — 
az általános elfogultság és közömbösség közepette — 
csak a császár egyenes meghagyására. 

«Szorgalmával és kitartásával, munkakedvével és 
komolyságával győzedelmeskedhetett minden nehézségen, 
csak az emberek megátalkodott butaságán és irigységtől 
epés természetén soha !» (289. 1.) 

A többi között, hogyha már tehetségeinél fogva vala-
hová nagykövetnek nem alkalmazták, hite szerint, belőfe 
itthon, mint ez Angliában történik, legalább is «vezető 
államférfiúnak» keltett volna válnia, ha «a bécsi legfel-
sőbb körök tűrtek volna bárminő betolakodást az ő 
ó-konzervativ irányzataikba», de mivel azt nem tűrték, 
«nekem — úgymond — számot kellett vetnem a körül-
ménnyel s mert becsvágyam nem tűrhetett félmunkát 
és korlátozottságot, inkább egészen elvonultam a poli-
tikai küzdőtérről». (299. 1.). 

Az ember, olvasva e könyvet, egyik ámulatból a 
másikba esik, mert ilyen dicsekvésekre a tréfáslapok 
Henczegi Mórja is elpirulna s kénytelen volna bevallani : 
ez a Vámbéry valóban lefőzött ! Mert minden lapja tényleg 
egy ilyen dicsekvés a legszokatlanabb fajtájából. 

Valamikor az «Egyetemes Kritikai Lapok»-ban ismer-
tetve Falk Miksa «Élet- és jellemrajzait», kénytelen voltam 
megjegyezni, hogy Falk, az öreg úr, kissé hiú, mert 
minduntalan magáról beszél s összeköttetéseiről a magas-
rangú férfiakkal. Most, olvasva Vámbéry könyvét, ezt az 
állításomat visszavonom s azt mondom : bocsánat, téved-
tem, Falk Vámbéry mellett a kedves szerénységnek való-
ságos mintaképe! 

De hát miért, honnan Vámbérynek az a nagyképüs-
ködése ? 

Könyvéből megtudunk mindent. Pozsony - szent-
györgyi rendkívül szegény szatócsnak a fia, hároméves 
korától fogva sántalábú. Atyja az üzlet helyett folyton a 
Talmudot bújta, jámbor zsidó volt s korán elhalt. Az 
özvegynek maradt anyja nem arra gondolt, hogy fiából, 
helyzetéhez képest, iparost neveljen ; nem, sőt ellenkező-
leg, folyton azt hajtogatta a gyermek előtt, hogy apja 
tudós lelke van benne s ép azért előre «látta benne a 
tisztes falusi doktor urat, kit faluról-falura hívnak, pénz-
zel bőven tartanak s akiből gazdag ember válik». (33.1.) 

Ezt hajtogatta előtte az «írni sem tudó» édesanya, 
korán felkeltve a gyermekben egy a körülményekhez 
képest lehetetlen ambíciót. A gyermek el is ment batyu-
jával Szent-Györgyre, majd Pozsonyba a gimnáziumba 

s rendkívüli nyomor és nélkülözések között fölvitte a 
hatodik osztályig. De hajlama inkább a nyelvtanulásra 
vezette ; belefogott a franciába s ilyenekbe, majd elhagyva, 
illetőleg be nem fejezve a gimnáziumot, házi-tanítónak 
állott be majd ehhez, majd ahhoz a zsidó családhoz ; 
ilyen csavargó minőségben Pestre is vetődött, onnan 
Szlavóniába s mint «autodidakta» tovább tanulta a 
különféle nyelveket. Ismét Pestre tért vissza, majd mint 
nyelvtar.ító Konstantinápolyba is vetődött. Itt támadt 
az az ötlete, hogy szeretné beutazni belső Ázsiát s meg-
nyervén erre a jószívű Eötvös József báró, valamint az 
Akadémia erkölcsi és anyagi támogatását, egy izben a 
Mekkából hazavonuló zarándokokkal, kolduló-dervisnek 
öltözve, eljutott Bokharába és Kinába, onnan pedig 
Perzsián vissza Konstantinápolyba és haza. 

Ez az utazása az, mely őt, hite szerint, a hírnév 
európai magasságára emelte, «felfedező utazóvá», Living-
ston, Stanley stb. társává tette s a mellyel aztán könyvé-
ben unos-unostig előhuzakodik. O volt — úgymond — 
az első európai ember, a ki elsőnek tette be lábát arra 
a turkomán földre, a ki a török nyelv keleti ágait első-
nek ismerte meg s a ki a magyar nép őstörténelmére 
vonatkozólag is tapasztalatokat szerzett. Hogy már most 
egy kolduló-dervis, örökösen félve a felfedezéstől, mái-
ilyen helyzeténél fogva is, de meg mint mindjárt a saját 
szájából is meghalljuk, a teljesen hiányzó elméleti elő-
képzettségénél fogva is, hogy micsoda tudományos értékű 
tapasztalatokat gyűjthet, azt elképzelhetjük. 

De hát ez a körülmény az ő szemében teljesen mel-
lékes ; ő egyszer kolduló-dervis volt s e miatt van aztán 
mit hallgatnunk, illetőleg arról mit olvasnunk ; hogy hol 
tartott ő ázsiai kalandjairól felolvasásokat, mit írt s 
hogy micsoda körökbe került ő ennek folytán — hazáján 
kívül ! Mert ilyeneket méltányolni nem tudó «szomorúan 
alantas fokon álltunk akkor a tudományok dolgában 
Magyarországon». (286. 1.) 

Ez rövid és halovány kivonata annak a sok dicséret-
nek, a mit Vámbéry 400 egynéhány lapon magáról elzeng. 
Mindezért a hazájának szerzett dicsőségért pedig hogy 
be kellett érnie azzal, hogy «szerény tanári állást kapott 
a budapesti egyetemen». (262. 1.) Ám a szegény Körösi 
Csorna, ki éleiét is otthagyta valahol Tibet táján, Jerney, 
Reguly s mások, akik tényleg tudományos utazásokat 
tettek, hallgatagon viselték a viszontagságokat, ilyeneket 
nem irtak s le sem butázták a magyar nemzetet, pedig 
az egyetemig, a tudós ember legmagasabb megtisztelte-
téseig, nem is emelkedtek. Miért ír hát ilyeneket, miért 
állítja magát minden komoly ember előtt pellengérre 
Vámbéry? Megmondja ezt is ő maga: «Minthogy nem 
vagyok hivatásos tudós, nincs rá szükségem, hogy sze-
rény legyek a tudósok megszokott módja szerint». (320. 1.) 
No lám ! 

S ezzel fordítsuk meg az érem másik oldalát s kér-
dezzük, mit mond, nem más, hanem ő maga a saját és 
utazásáról kiadott müveinek tudományos értékéről ! 
Mert, kérem, ezt is ő tőle magától tudjuk meg épen úgy, 
mint a hóbortig menő öndicsekvéseit. 

Nevelése, gyermekkori viszonyai folytán, nem volt, 
mint ő maga is többször említi ; még a gimnáziumot 
sem fejezvén be, magasabb értelmi, elméleti képzettséggel 
egyáltalán nem rendelkezett. Autodidaktának nevezi ma-
gát folyton még a nyelvekben is. «Ahhoz, hogy tudós 
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legyek, nem volt meg az előképzettségem, az iskolázott-
ságom és a vérmérsékletem.» (319. 1.) 

Érdekes e tekintetben a «Tudományos és irodalmi 
munkásságom» cím alatt foglalt egész cikke (317—41. 1.), 
a hol számos műve felett ő maga mond előbbi dicsek-
véseivel homlokegyenest ellenkező elitélő bírálatot. 

«Nem tartozom úgymond az iskolázott nyelvé-
szek közé» (325. 1.) ; de a főbüszkeségén, a nyelvészeti 
munkákon kívül, írt ő még történeteket is, így a magyarok 
keletkezéséről és gyarapodásáról, Bokhara történeté-
ről stb., ezekről meg szintén maga vallja be : «a történet-
írás nekem merőben idegen területén . . . inkább adtam 
jelét merészségemnek, mint készültségemnek és ráter-
mettségemnek». (338. 1.) 

Ha ilyennek érezte magát, miért írt tehát? lia még 
azt is bevallja, hogy «szedésre kész módon, vagyis hibát-
lanul nem voltam képes írni egyetlenegy nyelven sem». 
(367. 1.) Ezt is megmagyarázza egy másik helyén : 
«engem mindig csak a határtalan becsvágy ösztönzött 
reá, hogy valami rendkívüli dolgot műveljek és hires 
ember váljék belőlem». (375. 1.) 

Tehát ő csak merészkedett mindenben és nagyra-
tört, akár voll hozzá ereje, akár nem ; akár tudott írni, 
akár nem ! 

Ebből aztán megérthetjük azt a már említett vallo-
mását is, hogy miért nincs szüksége rá, hogy a tudósok 
megszokott módja szerint szerény legyen. 

Érdekes hasonlóképen, amit nagy művének : «Utazá-
som Közép-Azsiá»-baii címűnek az értékéről mond, pedig 
abban írja le azt a híres középázsiai utazását, melyre 
haláláig nagyon büszke. «De bármilyen — úgymond — 
érdekfeszítő is kalandjaim leírása, utazásom földrajzi 
tudományos eredménye semmiesetre sem áll megfelelő 
arányban a kiállott nélkülözésekkel és szenvedésekkel. 
Csillagászati fölvételeket nem lehettem, nem is volt meg 
hozzájuk a képesítésem. Oro- és hidrográfiáról sem lehe-
tett szó; merőben tájékozatlan voltam a fauna és flóra 
tudományában, a mi pedig a geologiát illette, ezt a tudo-
mányt sem ismertem a nevéről sem, midőn utam nyu-
gatról e tájakra vezérelt.» (320. 1.) 

Többször említi, hogy még Németországban, a filo-
logia hazájában is, a keleti nyelvek tanárai nem igen vol-
tak hajlandók vele eszméket cserélni, lia felkereste őket : 
mert hogy ő a nyelveket gyakorlatilag műveli, azok meg 
grammatikai szőrszálhasogatásokba ereszkednek ; ami 
persze annyit sejtet, hogy azok a tanárok őt a nyelvek-
ben is csak olyanféle mesélő dadának nézték, nyelvtani, 
szóval elméleti képzettség nélkül valónak. 

Ha már most mindezeket összevetjük, egyrészt sze-
rénysége teljes hiányát, másrészt meg nyelvészeti kép-
zettségének is bevallottan hiányos voltát, joggal kérdez-
hetjük tőle Shakespearreal : miért is csinál hát annyi 
zajt semmiért? Miért szidalmazza a nemzetet, hogy fel-
fújt nagyságát nem tudom mi módon el nem ismerte, 
mikor ő maga is csak afféle utazó ágensre szállítja le a 
saját értékét? Miért haragszik azon, hogy a tudomány-
egyetem sem fogadta szívesen, hanem épen csak a csá-
szár rendeletére ? 

Továbbá azon sok dicsekvése mellett, hogy hogyan 
fogadták a törökök és az angolok őt, «az angol társa-
dalom ünnepelt arszlánját» (266. 1.) önként támad az 
olvasóban a kérdés : hát miért nem maradt ott, miért 

nem tették valami nagyvezérnek, vagy lordnak, hanem 
haza jött, ebbe a hálátlan országba? Hát azért nem, 
mert, mint ismételten bevallja, hogy bizony nem volt ott 
semmi kilátása anyagi előmenetelre. 

Tehát hazajött és pedig mint könyvéből látom, nem 
azért, mert a nemzethez vonzotta mint ezzel is fennen 
dicsekszik a szeretete, hanem mivel csak itt akadtak 
olyan jószívű emberbarátok, a kik nem valami szatócs-
boltba, mint kellett volna, hanem a komoly tudomány-
egyetem tisztes helyére helyezték el a nagyhangú fecse-
gőt s anyagi függetlenséget biztosítottak neki. Ezért aztán 
most a hála részéről ez a könyv, melyben a sárga földig 
megszólja a magyar nemzetet. 

De nemcsak a nemzetet, hanem főképen a «buta» 
kereszténységet. Ez a pökhendi férfiiú t. i., akinek elmé-
leti képzettsége nincs, a ki komoly, tudományos búvár-
kodással, komoly könyvek tanulmányozásával sohasem 
foglalkozott, mert — bevallása szerint — ahhoz vér-
mérséklete sincs, de becsvágya óriási ; a ki gyakorlati 
szempontok miatt zsidóból protestánssá is lett (279. 1.), 
de a ki mégis büszkén vallja magát (megfelelő gondol-
kozási anyag nélkül) szabadgondolkozónak : ez a férfiú 
utolsó cikkében egyetemlegesen cudarul lehurrogatja a 
katholicizmust, továbbá a magyar nemzet előkelő osztá-
lyait s az egész magyar társadalmat. (473—513. 1.) 

A mi a kereszténység jelentőségét illeti, úgy látszik 
öreg ember létére már az emlékezőtehetsége is gyenge ; 
mert még előbb azt állította, hogy keleten a nyugathoz 
való alkalmazkodásra «nincs meg az egészséges alap» 
(142. 1.), addig itt, e cikkében valósággal elébe teszi a 
Keletet Nyugatnak s állapotainkra mutatva, ezt mondja : 
«a vallás vajmi csekély védelmet nyújt az elfajulás ellen» 
(479. 1.) ; sőt mint afféte analfabét a történelemben, a 
sok össze-vissza beszélés közt kijelenti, mikép polgária-
sultságunk is nem a kereszténység által, hanem a keresz-
ténység ellenére lett naggyá. (487. 1.) 

Egy helyen eldicsekszik, mily szívesen találkozott 
vele a francia Guizot. No hát, lia már annyira jól esett 
neki annak a kézszorítása, olvassa csak el ennek a pro-
testáns Guizotnak a müvét is : Az európai polgárosodás 
történelmét, és aztán beszéljen az ilyen' előtte ismeretlen 
kérdésekről ! 

Nem érti továbbá a nagy és nevezetes történeti 
múltú családok szerepét egy nemzet életében, nem érti ő 
a mai társadalmat sem, neki nemzetköziség kell, mint a 
Pikier által vezetett s hasonló gondolkozásúakból álló 
Társadalomtudományi Társaságnak. 

S mindez az ócsárlás miért van? Csak azért, mert 
Vámbéryt a magyar nemzet nem avatta vezető állam-
férfiuvá ; mert a koronázáskor neki — a felfedező utazó-
nak — nem jutott érdemrend ; mert a magyar mágnások 
nem ültették asztalukhoz, mint a becses személyét köze-
lebbről nem ismerő angolok és törökök. S van kilátás 
rá, hogy ha ezt a könyvét átolvassák, azután még 
kevésbbé fogják megtenni, hanem ha kellene, inkább a 
gondokkal küzködő, de szerény utcasarki hordárt hívják 
majd meg asztalukhoz. 

Ennyit a könyv s szerzője értékéről. 
S végül még egyet. Ha sokszor mutatkoznak társa-

dalmunkban az antiszemitizmus tünetei, tessék csak ezt 
a könyvet elolvasni s mindenki tisztában lesz az iránt : 
kik csinálják folyton-folyvást azt az igazi s szűnni nem 
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akaró antiszemitizmust nálunk ? Pedig még ez a modor 
fog jelentkezni ; még az illetők embertársaik rovására 
oly mérhetetlenül fogják túlbecsülni személyiségüket s 
míg az érvényesülést keresik mindenáron, mint Vámbéry : 
százszor mondhatja ki a törvény az egyenlőséget, a 
keresztény társadalom szive az ilyen pökhendiséget soha-
sem fog befogadni magába, sőt a rombolni kész hálát-
lanság ellen védekezni lesz kénytelen. 

* 

A g y e r m e k e k val lása . Irta Demkó György dr. egye-
temi tanár. Budapest, 1906. II. kiadás. 27.1. Ára 60 fül. 
Egyházjogi kis monografia, mely az új egyházpolitikai 
törvények folytán nagy gyakorlati fontosságot nyert kér-
déssel, a gyermekek vallásával, az egyházjog és ezen állami 
törvények szempontjából foglalkozik. A kérdés t. i. a 
sokféle fajtájú házasságok lehetősége folytán olykor igen 
bonyolult lehet s a kath. lelkésztől a teendők ismeretét, 
valamint igen körültekintő eljárást kíván. 

Demkó müve részletes, világos és alapos tájékozta-
tással szolgál e tekintetben, a mennyiben az egyes ese-
teket sorba jogi szempontból megvilágítja és megjelöli a 
jogi teendőket. Megvilágítja arról az oldaláról is, midőn 
a kérdés a megkötendő házasságra van befolyással, vagy 
pedig utólag a szülők elkövetelt hibájának orvoslásával 
van összefüggésben. 

Nem csoda, ha e gyakorlati fontosságánál fogva, a 
mi nálunk ritkán esik meg, már második kiadására volt 
szükség ; de valóban olyan is e mű, hogy azt a mai 
viszonyok között egy lelkész sem nélkülözheti, ellenkező-
leg benne biztos és világos útmutatást nyer, sokszor 
igen bonyolult esetekben is. 

* 

V e r c r u y s s e : Új és g y a k o r l a t i e l m é l k e d é s e i a 
mi Urunk Jézus Krisztus életéből az év minden napjára. 
Magyarul kiadta Tóth Mike. Kalocsa, 190(3. Harmadik 
kiadás. I. köt. 684. 1. II. köt. 692. 1. Fűzve 7 kor. 20 fill., 
kötve 8 kor. 40 fdl. Kapható : Kalocsán. Egy ízben 
végig hallgattam egy missiós-papot. Egy órán túl beszélt 
valami közönséges, sokszor hallott hiiigazságról. S én 
ezt a közönséges dolgot nagy lelki épüléssel hallgattam, 
a ki pedig nem minden egyórás beszédet hallgatok végig 
s a ki inkább a tudományos előadáshoz vagyok szokva. 
És sajátszerű, ez az egyszerű beszéd nekem tetszett. 

Utána ugyanazzal a pappal találkoztam a plébánián 
s beszédbe ereszkedve vele, megkérdeztem : mi teszi 
önöket oly erősekké az igehirdetésben ? Semmi különös, 
felelte, naponkint kétszer elmélkedünk, ez az egész. 

íme az elmélkedés ereje ! Nagyszerű szónokokat 
képez és nagyszerű embereket nevel. Sőt hozzátehetem, 
hogy még jó tanár sem lehet az olyan, a ki nem elmél-
kedik. Az elmélkedésről is lehet mondani, a mit a pietas-
ról : pietas ad omnia utilis, a kegyeletesség mindenre 
jó. Mikor Deák Ferenc valami nagyszabású beszédre 
készült, bezárkózott és elmélkedett ; szolgája akkor sen-
kit sem eresztett be hozzá, hanem azt mondta, hogy az 
öregúr most gondolkozik. 

Igazi bensőséges lelki életet se képzelek mindennapi 
elmélkedés nélkül, ezt a gyakorlat kétségtelenül bizo-
nyítja. Nélküle felszínes, szórakozott, rendetlen marad 
az ember lelki élete s annak örömei, az a bizonyos össze-
szedettség, mi a jóravaló embert jellemzi, ismeretlenek 
maradnak a nem elmélkedő előtt. Ez pedig nemcsak a 

papnak szükséges, hanem minden embernek, minden 
katholikusnak. Az egyszerűen a lélek gazdasági rendjé-
hez tartozik. 

Az előttem fekvő mű ilyen jóravaló kalauz az 
elmélkedés mesterségében, melynek immár harmadik 
kiadása, mint kiadója, a lelkiélet egyik mestere, Tóth 
Mike jelzi, örvendetesen tanúskodik a mellett, hogy 
hazánkban a hitélet s a mélyebben járó vallásosság és 
az alapos erényességre való törekvés növekedőben van. 
Kívánjuk neki, hogy mielőbb érje meg a negyedik 
kiadást ; mert lia valahol, nekünk volna nagy szüksé-
günk sok-sok elmélkedő, illetőleg valódi lelki életet élő 
emberre, hogy végre-valahára nálunk is megváltozzék a 
föld szine, mert a világ katholikusai között meglehető-
sen hátul állunk I 

A s z e r k e s z t ő - k i a d ó az eddigi Erzsébet-szállói (Egyetem- . 
utca 5.) ideiglenes lakásából május 1-én rendes lakására, IX. J 
Ferenc-körút 39. sz. alá költözik. Erre a körülményre felhív-
juk a t. közönség figyelmét, hogy küldeményeit ezentúl oda 
cimezni szíveskedjék. 

D.-Ecséd. Találkoztam a régi gárdistával már Palásthy 
Religiójában ; hogyne iidvözölnők önt szívesen a fiatalabbak 
között ! A ki ilyen friss lelkű 70 éves korában, mint levele mu-
ta t ja ; a ki megjárta a régi csatákat, az ezredesi rangra számít-
hat a fiatal gárdában. 

A R e f o r m á t u s L a p o k n a k . S á r o s p a t a k . Konstatálom, 
hogy a Religiónak szóló felelet-féléjökön egy irányban hatá-
rozott haladás mutatkozik : stílusuk úribb, finomabb, nyu-
godtabb. Hátra van még, hogy a fölvetett kérdésen : keresz-
ténység-e a mai protestantizmus? tovább gondolkozzanak és 
pedig a saját fejőkkel; mivel rosszul veszi ki magát, ha egy 
protestáns folyton tekintélyekre hivatkozik, az alapelve ellen 
van. Nem arra vagyok én ugyanis kíváncsi, mit mond a német 
Harnack, Krüger Berlinben, hanem arra, hogy mit gondol a 
magyar Rácz Lajos Sárospatakon ? Azután arra vagyok még 
kíváncsi, hogy ha, mint irják, «a Jézus tiszta evangyéliomából 
teljesen hiányzanak a keresztyén vallásban levő összes dog-
mák» s lia az egész keresztyénség tanokat nem ismer, hanem 
csak «fenségesen egyszerű valláserkölcsi életelveket», a mi, 
köztünk legyen mondva, szintén dogmánál nem egj'éb : akkor 
mit csinálnak önök tulaj donképen négy éven át theologusaikkal 
Sárospatakon? Élnek-e csupán, vagy tanulnak is egyúttal sha 
igen, mit ? Mert életelveket, nem tudom hányat számítanak, 
egy hét alatt lehet alaposan megismerni s azután tovább az 
életben gyakorolni. Végül szeretném tudni, melyik fenséges 
krisztusi életelv szerint volt a múltkori, Religióban kifogásolt 
cikkük írva ? 

H. S z a t m á r . Tudtommal ő em. a hgprimás, továbbá a 
nyitrai, besztercebányai és szepesi püspök urak ajánlották a 
Religiót körleveleikben. 

TARTALOM: Antiochiai szent Ignác hitvallása. V. 
Szentiványi József dr.-tól.— A Szentirás sugalmazásának 
újabb elmélete. III. Zubiiczky Aladár dr.-tól. — Bocskay 
István. I. — A katekizmus-úgy. I. Pokorny Emánueltöl. 
A magyar baptisták. II. — Egyházi világkrónika. —y —la-
tol.— Irodalom.Vámbéry Ármin : Küzdelmeim.— Demkó : 
A gyermekek vallása. — Vercruysse-Tóth : Új és gya-
korlati elmélkedések. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DunEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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ELOFIZETESI ARA 
Egész évre K 12-
Félévre « 6.-

FELELOS SZERKESZTŐ 

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Dogma. 
A rossz hír megtévesztő ; a minek rossz híre van, 

mostoha annak a sorsa. Ennek a szónak «dogma» is 
elég rossz hire van, rosszabb már alig lehet. Olyan is 
a sorsa. Barátsága nem nagyon keresett, mert attól 
félnek, hogy valami visszataszító tapad a vele érint-
kezőkre ; neve sem valami megtisztelő, hiszen csak 
lesújtó ítéletet akarnak vele kimondani ; azt mondják, 
haszna sincsen, hiszen inkább csak kerékkötő, de meg 
nagy anachronismus is olyan időben, melyben a sza-
badság napja delelő pontján áll. 

Ilyen nézetek a dogmáról mértéken túl elegendők 
ahhoz,hogy teljesen népszerűtlenné váljék,pedig arany-
nál drágább kincset vetnek el, mikor a dogmát vetik el. 
Arany nélkül megtudunk lenni, de dogma nélkül nem. 

Mindenek előtt meg kell jegyeznünk, hogy a 
dogma szó régibb, mint a kath. egyház. Csak a szó-
tárakat kell megnézni s mindenki meggyőződhetik róla.1 

A régieknél a dogma jelentette azt, a mi elméleti 
téren igaz, gyakorlati téren jó, mértékül szolgál s a 
mellett állandó és megingathatatlan. Csaknem szó-
szerint így olvassuk ezt Cicerónál, Senecánál.2 

A dogma tehát első sorban vagy közvetetlenül 
tárgyat jelent; de nem bármilyen tárgyat, hanem 

1 Pl. Soltész-Szinyei : Görög-Magyar szótár ; 8óf | ia, tó, véle-
mény, határozat, rendelet ; kül. bölcsészeti tantétel. — Dr. K. E. 
Georges : Kleines Lateinisch - Deutsches Handwörterbuch : 
dogma, matis, n. (Sé-ftia), die Meinung, der Lehrsatz eines 
Philosophen (rein lat. decretum od. nachaug. placitum), 
Cic. u. A. 

2 «Quod si omnia visa eiusmodi essent, qualiaisti dicunt, 
ut ea vel falsa esse possent, neque ea posset ulla notio dis-
cernere, quo modo quempiam, aut conclusisse aliquid aut 
invenisse diceremus, aut quae esset conclusi argumenti fides ? 
Ipsa autem philosophia, quae rationibus progredi debet, 
quem habebit exitum ? Sapientiae vero quid futurum est ? 
quae neque de se ipsa dubitare debet, neque de suis decre-
tis, quae philosophi vocant Sóf[iaxa, quorom nullum sine sce-
lere prodi psterit. Quum enim decretum proditur, lex veri 
rectique proditur, quo e vitio et amicitiarum proditiones et 
rerum publicarum nasci soient. Non potest igitur dubitari, 
quin decretum nullum falsum possit esse sapientique satis non 
sit non esse falsum, sed etiam stabile, fixum, ratum esse debeat, 
quod movere nulla ratio queat». M. Tullii Ciceronis Acade-
micorum ad M. Varronem libri II. Lib. II. C. X. Teubner, 
Lipsiae MDCCCLXXIII. 

olyant, melyet az ész igaznak, kötelezőnek tart. Valami 
alapot mindenesetre kiván,hiszen megfelelő alap nélkül 
az ész egyáltalában nem állapodhatik meg valamiben. 

Ennélfogva mondhatjuk azt is, hogy a dogma 
nemcsak úgy általában jelent valamely tárgyat, hanem 
egyúttal annak bizonyos viszonyát az emberi értelem-
hez is megjelöli. Mondhatjuk, hogy a dogma akár 
észok alapján, akár tekintély alapján biztosnak, állan-
dónak elfogadott tétel vagy határozat.1 

A dogma szónak ezen származása és tartalma 
csinálta neki az utat, melyen az állandó használat 
folytán műszóvá lett. így vannak dogmáik a filozófu-
soknak, a filozófiai iskoláknak ; dogmák a törvények, 
a rendeletek is. Ezen utóbbi értelemben a Szentírás 
is használja ezen szót.2 

Végül egészen különös jelentése van e szónak; 
jelenti az Isten által kinyilatkoztatott és az egyház 
által előadott igazságokat. Ezeket az igazságokat egy-
ugyanazon időben más nevekkel is illették ; pl. veritas 
revelata (kinyilatkoztatott igazság), fides divina (isteni 
hittel kell hinnünk), doctrina fidei (a hit tanítása), 
veritas íidei (a kinyilatkoztatott hitben foglalt igazság). 
Ezen kifejezések mellett azonban a «dogma» szót is 
használták, mely végre is általánosan elterjedt, anél-
kül azonban, hogy a többi kifejezés kihalt volna. 

A mondott értelemben maga az egyház a leg-
ünnepélyesebb alkalmakkor használja a «dogma» szót.3 

«Praeterea nulla ars comtemplativa sine decretis suis 
est, quae graeci vocant 8óf|ia-ua : nobis décréta licet appellare 
vei scita, vei placita, quae in geometria et astronomia inve-
nies Décréta sunt quae muniant, quae securitatem nostram 
tranquillitatemque tueantur, quae totam vitám, totamque 
rerum naturam simul contineant». Seneca, Epist. XCV. L. 
Annaei Senecae pihlosophi opera. Vol. III. Biponti, CI3I3CCC. 

1 A görög Sí^iot SoxéiM-tól, a latin decretum decerno-tól 
származik. 

2 Oscar de Gebhardt : Novum Testamentum graece. Lip-
siae 1888. l ipo; Ecpeaiou; 2, 15 : TT)V í^S-atv, Iv ifj aapxl aùxoû -öv víjiov 
iöv èvToÀffiv èv 8ó"fliaaiv xaxap-figaas . . . Ugyanígy Kolos. 2, 14., Luk. 
2, l . ,Ap. csel. 17, 7. 

3 Cone. Trid. sess. IV. Decr. de can. scripturis, «.. . in 
coníirmandis dogmatibus et instaurandis in ecclesia mori-
b u s . . . » Ezzel v. ö. a kövekezó decr.-ban : « . . . in rebus fidei 
et morum . . .» 

Cone. Vat. sess. IV. cap. IV. : « . . . docemus et divinitus 
revelatum dogma esse definimus . . .» 
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így tehát a dogma — keresztény értelemben — 
olyan igazságot jelent, melynek bizonyossága mellett 
a legfőbb tekintély, Istennek tekintélye, értelmének 
helyessége mellett pedig a tévedéstől ment egyház, 
vagyis megint csak Istennek tekintélye kezeskedik és 
a mely előtt épen ezért minden föntartás nélkül, a 
kétkedés végleges kizárásával, teljes elménkkel meg 
kell hódolnunk; ezzel együtt jár az is, hogy egyéb — 
pl. természettudományi — ismereteinknek egy való-
ságos dogmával vélt összeütközése esetén csakis ezen 
ismeretek helyessége fölött lehel kételkedni és csakis 
ezeket lehet fölülbirálás alá vonni. 

Mindebből a dogma ellenségei csak egyet jegyez-
tek meg maguknak; azt, hogy a dogma megháborít-
hatatlan nyugvópontot, eltávolíthatatlan tilalomfát, 
szigorúan kiszabott, elhajlíthatatlan utat jeleni az észre 
nézve, a mi az ő magyarázatuk szerint az észnek holt 
pontja, a szabad kutatásnak elmetszése. 

Az egész kérdésnek súlypontja tulaj donképen egy 
másik kérdésben fekszik s ez: ellenkezik-e az ésszel 
általános érvényű igazságok elfogadása? 

Az emberi észnek az a természetes sajátsága, hogy 
egy megismert dologhói kiindulva jut el a másikhoz, 
szóval mindig valami alapra helyezkedik. A következ-
mény az Ítéleten nyugszik, az Ítélet az ismereten. Az 
ismeret? Az ismeret az ú. n. első, önmagukban nyil-
vánvaló (evidens) igazságokon nyugszik.1 Ha az ész 
ezen első igazságokat, mint általános érvényű igazsá-
gokat nem fogadja el, nem tud alanyt állítmánnyal 
összekötni, lehetetlenné válik minden filozofálás. Hozzá 
még az ész ezen említett ú. n. első igazságokat nem 
is tudja bebizonyítani, mert minden bizonyítás ezeket 
már föltételezi. 

Vagy hogyan viszonylik az ész a szembeszökő 
(evidens)igazságokhoz? Itt az észnek nem marad más 
hátra, mint azt mondani, hogy a dolog igy van és 
másként nem is lehetséges, mint a hogyan megismeri 
és elfogadni ezen dolognak általános érvényű igazsá-
gát. Sohasem mondhatja az ész pl. ezt : már nagyon 
régi és kopott divat azt állítani, hogy a rész kisebb az 
egésznél ; haladás kedvéért tehát határozzuk el az 
ellenkezőjét. 

Vagy honnan van a szónoknak vagy írónak az a 
merészsége, mellyel mások elé terjeszti gondolatait? 
Lehet ezt okos ésszel célszerűen megcselekedni? 
Csakis addig, a meddig általános érvényű igazságnak 
fogadja el, hogy ma is, halála után is az emberi gon-
dolkodás törvényei minden épelméjű emberben ugyan-
azok s épen azért az ő gondolatkötése mások lelkében 
is ugyanolyan lehet. Vonakodjék valaki ezen általá-
nos érvényű igazságot elfogadni s megszűntnek kell 
tekintenie a beszédnek, oktatásnak, tudománynak, 
művészetnek j ogosultságát. 

Ha valaki vonakodnék azon általános érvényű 
1 A lét, az ellenmondás törvénye, az ész képessége az 

igaz megismerésére ; (factum primum, princípium primum, 
conditio prima). 

igazságot elfogadni, hogy a kellő föltételekkel biró 
tekintély a megismerés forrása, annak le kellene mon-
dania mindazon ismeretekről, melyeket nem saját 
tapasztalata vagy saját esze utján talált meg; annak 
az emberi természettel ellenkezőnek kellene nyilvání-
tania minden nevelést és minden oktatást. 

Ez csak néhány példa annak megvilágítására, 
hogy az ész igenis elfogad általános érvényű igazsá-
gokat s hogy ez nem ellenkezik vele ; hiszen évezredek 
óta tart ilyen igazságokat igazságoknak s tartani fogja 
azokat, míg ész marad, épen azért, mivel ész. Változ-
nak a térviszonyok, múlik az idő, változnak az isme-
ret tárgyai, feltűnnek s letűnnek elméletek, sok min-
denféle elavul és megújul; de vannak változatlan és 
állandó igazságok, melyekbe az ész minden erejével 
kapaszkodik és pedig épen azért, mivel nem akar 
holt pontra jutni. 

Igaz azonban az is, hogy az ész, épen mivel ész, 
nem bárminő állítást vagy eszmét fogad el állandó, 
megdönthetetlen igazság gyanánt ; ehhez megfelelő 
alapot, födözetet vagy kezességet kíván. Ez a kezesség 
a kétségen felül álló bizonyosság ; ha ez a bizonyosság 
megvan, az ész nem lehet mást, minthogy a bizonyos 
igazsághoz hozzájárul, hacsak nem akar önmagának 
ellenmondani, sajátos és megfelelő tárgya lévén az igaz. 

De hát hogyan bizonyosodik meg az ész? Tapasz-
talat, gondolkodás és a kellőképen igazolt tekintély 
tanúsága által. Ezen az úton tehát az ész egyszerűen 
elfogadandó, meg nem dönthető igazságokhoz jut s 
így — elleneink szerint — hogy olyan kínai fal-félét 
emel maga körül s vége a szabad kutatásnak. Ez azon-
ban nem áll. 

Először is az ész szabadságát nem vesztheti el, 
mert nincs is neki ; a mi megismerhető, azt megismer-
heti és hogy úgy ismerje, a mint van, ahhoz az kell, 
hogy tárgy és ész között megegyezőség legyen ; sem 
mást nem ismerhet meg, mint a mi megismerhető, 
sem másnak nem mondhatja az ismeret tárgyát, mint 
a mi, ha arról van szó, hogy az ismeret igaz legyen. 

Másodszor tagadhatatlan képtelenséget kell azon 
állításban észrevennünk, hogy egy bizonyosan igaz 
ismeret, egy megtalált valóban bizonyos igazság, 
tehát az ész összes munkájának vívmánya a további 
megismerésnek, a kigyúlt világosság a további hala-
dásnak, a megtalált helyes kulcs a lakat nyitjának 
ellensége és okvetetlenkedő akadálya legyen. Hiszen 
akkor a tudomány az észnek legnagyobb ellensége; 
mert mit akar a tudomány? A rejtélyeket megoldani, 
a titkokat fölfedni, az ismeretlent leleplezni ; s ezen 
munkában nem elégszik meg bármi fokú valószinű-
séggel vagy valószinűtlenséggel, hanem bizonyosságra 
tör, a közvetett vagy közvetlen evidencia (nyilvánvaló-
ság) világosságát keresi, míg végre a régen keresett 
igazságot, mint minden kétségen felül álló tudomá-
nyos tantételt, mint bocsánat a szóért — tudomá-
nyos dogmát állítja elénk s ekkor nagy az öröm a 
a tudomány vívmánya, újabb diadala fölött. 
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De megengedett-e ezen öröm ? Nem kellene-e 
inkább szomorkodni? Hiszen itt van megint egy 
sorompó, megint egy befejezett dolog, mely fölött 
kételkednie nem szabad senkinek; azután igy majd 
elfogy a búvárkodásnak minden tárgya, a további 
kutatásban nem szabad ezen tudományos tételtől 
eltérni, a függő kérdéseket ehhez kell szabni s végre 
is egészen meg kell állnia az ész mozgásának? 

Minő gúnykacaj kisérné az emigyen sopánkodó 
biológust, biologust, fizikust stb ! S méltán ! Mert 
vájjon nem azt érte-e el, a mit keresett? Az igazságot? 

Ezek után már alig kell külön bizonyítanunk, 
hogy a katholikus egyház dogmái ellen történő kiroha-
nások teljesen alaptalanok és merő képtelenségeket 
rejtenek magukban. 

Dogma olyan igazságot jelent, melyről minden 
kétséget kizárólag bizonyos, 1. hogy azt Isten nyilat-
koztatta ki, 2. hogy azt az egyház tanítói hivatala 
elénk adta, hogy higyjük. 

Istennek létezését és igazmondóságát egész bizo-
nyossággal megismerhetjük; az egyháznak isteni ala-
pítását, tanítói hivatalának tévmentességét a kinyilat-
koztatott igazságok tanításában szintén oly bizonyos-
sággal ismerhetjük meg, hogy józan kételynek nem 
marad helye ; az egyház által történt előterjesztésről, 
mint történeti tényről szintén megbizonyosodhatunk; 
így hát mi következik ezek után? Az következik, hogy 
a miről bizonyos, hogy dogma, annak bizonyos igaz-
sága mellett mint kezesek olyan indító okok szólnak, 
melyek az észnek ily irányú jogos követeléseinek tel-
jesen megfelelnek s így csak ésszerűen cselekszik, 
mikor a dogmát mint általános érvényű, megdönt-
hetetlen igazságot fogadja el. 

Mivel pedig belső ellenmondás az, hogy egyik 
igazság a másiknak sírja, a megvilágítás elsötétítés, a 
hegyfokról való széttekintés a látó-kör megszűkítése : 
ellenmondás az is, hogy a dogma az észnek a neki 
természetes téren való kutatását megakadályozza, 
vagv mi több lehetetlenné teszi. ^ . , Lzilek Balazs dr. 

A Szentírás sugalmazásának újabb elmélete. 
IV. 

8. A modernek a már fejtegetettek értelmében 
exegetikai szempontból különösen kidomborítandó-
nak vélik az eqijes irodalmi műfajok között való kü-
lönbséget. Hummelauer szinte kifogyhatatlan ezeknek 
a műfajoknak felsorolásában és megbeszélésében. 
E ponton az alapgondolat az, hogy mindenféle iro-
dalmi műfajnak más-más igazságtartalma van és 
mikor az író ennek vagy annak a műfajnak haszná-
latára szánja el magát, az egész anyagnak annyi igaz-
ságtartalmat akar tulajdonítani, a mennyivel az illető 
műfaj birni szokott. A parabolánál a történeti rész 
csak egy eszmének felruházására szolgál és az író 
nem kívánja, hogy magát az elbeszélt történetet tör-

téneti igazságnak vegyük. Még szembeszökőbb a dolog 
a Szentírásban sporadice előforduló meséknél (a fák 
királyt választanak). De Hummelauernak általában az 
a felfogása, hogy tökéletes anachronismus az ó-szö-
vetségi Szentírásban a mai kulturviszonyoknak meg-
felelő kritikai történetet keresni. Az ó-szövetség tör-
téneti elbeszélését ő a mai kritikai történettel szem-
ben alte Geschichte-nek nevezi, a mely bizonyos 
szabadsággal rhetorikai, költői és drámai alakításban 
nyújtja az anyagot: «künstlerisch-freie Darstellung 
des Geschehenen, eine gewissermassen epische Frei-
heit in der Darstellung». Ilyenre például hozza föl a 
Józsue-könyv 24. fejezetében előforduló hosszabb 
beszédet, a melyet a szerző szerint a nép mondott, 
holott bajos elképzelni, bogv az egész nép egy szív-
vel-lélekkel egyszerre ugyanazt mondta volna. Ebből 
a felfogásból aztán az következik, hogy az ó-szövetség 
történeti elbeszéléseinek csak a lényege vehető tény-
álladéknak, a többi a szerző szándékai szerint csupán 
költői alakítás. 

9. A mit Hununelauer így gondolt el, azt Prat 
némileg máskép igyekszik magyarázni. Szerinte a 
hagiographus, ha idéz és nem hagyja helyben az 
idézetet, akkor csupán a Veritas citationisért akar 
helytállani és nein a veritas rei citatae-ért; vagyis 
kezeskedik azért, hogy forrásában ezt találta, de nem 
azért, hogy forrása igazat mond. Már most lehetnek a 
Szentírásban nyílt és kifejezett idézeteken kívül rej-
tett idézetek is, a melyekre aztán ugyanez az elv alkal-
mazandó. Valahányszor a történeti tudományok a 
Szentírás valamelyik elbeszélése elé elháríthatatlan 
nehézségeket gördítenek, mindannyiszor az exegéta 
kénytelen lesz expediens és modus vivendi gyanánt a 
rejtett idézetekhez (citations implicites) fordulni. Hum-
melauer nem veti el egyenesen Prat felfogását, hanem 
azt mondja róla, hogy ez csak Nothbehelf. 

Talán itt lesz legalkalmasabb megjegyezni, hogy 
mindkét felfogás már megfordult a Commissio Biblica 
előtt is és pedig az elmúlt évben. 

A Commissio 1905 február 13-án ezen kérdés 
előtt állott : Utrum ad enodandas ditficultates, quae 
occurrunt in nonnullis S. Scripturae textibus, qui facta 
historica referre videntur, liceat exegetae catholico 
asserere, agi in bis de citatione tacita vei implicita 
documenli ab auctore non inspirato conscripti, cujus 
adserta omnia inspiratus minime approbare aut sua 
facere intendit, quaeque ideo ab errore immunia 
haberi non possunt ? 

A Commissio így válaszolt : Negatíve, excepto 
casu, in quo, salvis sensu ac judicio Ecclesiae, solidis 
argumentis probetur: 1. hagiographum alterius dicta 
vei documenta révéra citare ; et 2. eadem nee probare, 
nec sua facere, ita ut jure censeatur non proprio 
nomine loqui. (Sanctissimus, referente me infras-
cripto — Flemmint/ — consultore ab actis, praedic-
tum responsum adprobavit atque publici juris fieri 
mandavit.) 
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Ugyanez a Commissio 1905 junius 23-án erre a 
kérdésre válaszolt: Utrum admiti possit tamquam 
princípium rectae exegeseos sententia, quae tenet, 
S. Scripturae libros, qui pro historicis habentur, sive 
totaliter, sive ex parte, non históriám proprie dictam, 
et objective veram quandoque narrare, sed speciem 
tantum históriáé prae se ferre ad aliquid significan-
dum a proprie literali, seu historica verborum signi-
ficatione alienum? 

Negative, excepto tarnen casu non facile, nec 
fernere admittendo, in quo Ecclesiae sensu non refra-
gante ejusque salvo judicio, solidis argumentis probe-
tur liagiographum volnisse non veram et proprie 
dictam históriám tradere, sed sub specie et forma 
históriáé parabolam, allegoriam, vel sensum ali-
quem a proprie literali seu historica verborum 
significatione remotum proponere. (Záradék mint 
fönnebb.) 

10. A modernek erősen hangsúlyozzák, hogy a 
sugalmazás az emberi szerzőt sok tekintetben nem 
emeli ki természetes gyarlóságából, a mi aztán ki-
kiverődik a művön is és annak az isteni szerzőség 
dacára sajátságosan emberi jelleget kölcsönöz. Utal-
nak arra, hogy a sugalmazásnak már eddigi elmélete 
is megbarátkozott azzal, hogy a hagiographusok ter-
mészettudományi szempontból koruk gyermekei, koruk 
naiv szemüvegén át látnak és koruk horizontjából 
kiemelkedni nem birnak. Maga Isten kénytelen volt 
ebben a tekintetben a szerzők naiv álláspontjához 
alkalmazkodni, mert különben azok, a kik a szent 
könyvet eredetileg kapták, valamint még századokon 
át sokan, az illető könyvet nem voltak volna képesek 
megérteni. Ilyen dolgokban tehát a Szentírás secun-
dum apparentiam beszél. Isten tudott volna e pon-
tokon is kinyilatkoztatás által segíteni az emberi 
szerzők gyarlóságán, de nem tartotta szükségesnek, 
sőt egyenesen hátráltatót látott benne. 

A modernek — a kik előtt általában a történeti 
szövegek nyomulnak előtérbe — erőteljesen hang-
súlyozzák, hogy a mint a régibb inspiratio-elméletet a 
természettudományok haladása vezette rá erre az újabb 
felfogásra: épúgy azokat, a kik tanúi a modern kriti-
kai történetírás megalakulásának és bámulatos kifej-
lődésének, ezen megfigyelések odaterelik, hogy valami 
hasonló emberi gyarlóságot, naivságot, népszerű fel-
fogást, látszatos beszédet vegyenek fel a hagiographu-
soknál történeti dolgokban is. A mint a Szentírásban 
itt-ott megcsendülő természettudományos állítások 
nem állanak a Szentírásban a maguk kedvéért, hanem 
csak ruháját képezik az igazán kinyilatkoztatott igaz-
ságoknak: így van a Szentírásban számos történeti 
elbeszélés is, a mely csak héját, keretét képezi más 
igazságoknak, a mely a voltaképeni mag. Ilyen elbeszé-
lésekben aztán valami analogont találunk azzal, a 
mit a természettudományos dolgoknál már eddig 
secundum apparentiam való beszédnek neveztek. Más 
szóval a mag itt is absolut értékű, a héj relatív, vagyis 

megfelel a kor népszerű felfogásának, történetileg 
korlátolt álláspontjának. Isten itt is adhatott volna 
helyreigazító kinyilatkoztatást, de ezen szövegezéstől 
sem tagadta meg természetfölötti közreműködését, 
mert relativ igazság van benne és az absolut igazság 
befogadására az emberek még századok, sőt ezredek 
multán sem voltak előkészítve. 

A modernek ezen felfogásuk patrónusa gyanánt 
szent Jeromosra hivatkoznak, a ki néha hasonló nyilat-
kozatokat tett a történeti szövegek tekintetében. így 
a Quaestiones Hebraicae 40. fejezetében (Migne P. L. 
23. 1001.) megengedi, hogy szent István a Septuagin-
tának hibás szövegét idézi, mikor azt mondja, hogy 
Jákobbal 75 ember vonult be Egyptomba, holott az 
eredeti szöveg helyesen csak 70-et említ. Ehhez aztán 
ezt az elvi kijelentést fűzi: Hoc autem generaliter 
observandum, prod ubicunque s. Apostoli, aut apo-
stoliéi viri loquuntur ad populos, his plerisque testimo-
niis abutuntur, quae jam fuerant in gentibus divul-
gata. A Pammachiushoz intézett 57. levelében megen-
gedi, hogy Máté (27, 9.) hibásan idézi Jeremiást 
Zachariás helyett. Hozzá teszi : Haec replico, non ut 
evangelistas falsitatis (hoc quippe impiorum est, 
Celsi, Porphyrii, Juliani), sed ut reprehensores meos 
arguamimperit iae.—Máskor így beszél: Consuetudi-
nis Scripturarum est, opinionem multorum sic narret 
historicus, quomodo eo tempore ab omnibus crede-
batur. (Jerem 28, 10., Matth. 14.) 

Felfogásuk érdekéhen erősen kizsákmányolják a 
Providentissimus bulla ezen szavait : Haec ipsa deinde 
ad cognatas disciplinas, ad históriám praesertim 
juvabit transferri. Ámbár ez a szöveg az egész szöveg-
ből kitépve és kellően kidomborítva frappáns bizonyí-
téknak látszik is, még a modernek egy része is elismeri, 
hogy felhasználása voltaképen misztifikáció. A szö-
veg ugyanis így folytatja: Dolendum enim est, multos 
esse, qui antiquitatis monumenta, gentium mores et 
instituta, similiumque rerum testimonia magnis iis 
quidem laboribus perscrutentur et proférant, sed eo 
saepius consilio, ut erroris labes in sacris libris depre-
hendant, ex quo illorum auctoritas usquequaque infir-
metur et nutet. 

11. Végül tiltakoznak az ellen, hogy valaki ezen 
felfogások ellen azért foglaljon állást, mert egyes 
szentírási helyeket, a melyek tekintetében az egyház-
nak nincsen hivatalos magyarázata, ezen felfogások 
egészen új világításban mutatnak be. Figyelmeztetnek 
szent Tamás szavára: In hujusmodi quaestionibus duo 
sunt observanda. Primo quidem, ut veritas Scripturae 
inconcussa teneatur. Secundo cum Scriptura divina 
multipliciterexponipossit, quod nulli expositioni aliquis 
ita praecise inhaereat, ut si certa ratione constiterit, 
hoc esse falsuni, quod aliquis sensum S. Scripturae 
credebat, id nihilominus assere praesumat, ne Scrip-
tura ex hoc ab infiidelibus derideatur, et ne eis via 
credendi praecludatur. (S. Theol. I. 68. 1.) 

Zubriczky Aladár dr. 
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Jlz alapokról szóló törvénytervezet. (Vi.) 
Mivel — mint láttuk — az előző országgyűlés ki-

küldött 12 tagű bizottsága a miniszteri kezelés alalt 
álló kath. alapok és alapítványok megvizsgálása dol-
gában tulajdonkép semmit sem végzett érdemlegesen, 
az 1872/5. évi új képviselőház (akkor még csak 3 évig 
tartott) fölujította a kérdést, illetőleg új vizsgáló-
bizottságot küldött ki. 

1873 február 23-án ugyanis előállott ismét Ghyczy 
Kálmán és megismételte előbbi indítványát: hatá-
rozza el a t. Ház, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a közvetlen kezelése alatl álló alapok és 
alapítványok bevételeinek és kiadásainak előirányza-
tát az illető cimek, rovatok és tételek szerint össze-
állítva, jövőben évenkint költségvetésébe foglalja. 

Ezzel szemben márc. 10-én ismét Hoffmann Pál 
(ime a két prim ista katholikus!) és társai (köztük Széli 
Kálmán, Hódossy Imre, Falk Miska) hasonlókép meg-
ismételte régi indítványát: küldjön ki a képviselőház 
15 tagú bizottságot, mely az alapok és alapítványok 
természetét, a mult országgyűlés folyama alatt ugyan-
ezen célból kiküldve volt 12 tagú bizottság munkála-
tát folytatólag megvizsgálja és a teljesített vizsgálat 
eredményéről a képviselőháznak véleményesjelentést 
tegyen. 

A Ház ismét Hoffmann javaslatát fogadta el. 
Talán az egész világon nem találni ehhez hasonló 

jelenséget, hogy a világi katholikusok egyházi vagyo-
nukat így mintegy erőszakolnák az állami kézre, 
mint ez az eset mutatja. A dolog annál szomorítóbb, 
mert egyrészt egész világos ezen alapoknak és alapít-
ványoknak a jogi természete, keletkeztek a XVI. szá-
zadban pusztán maradt monostorok, klastromok és 
káptalanok fekvő jószágaiból, később pedig Mária 
Terézia s kivált II. József alatt az eltörült szerzetes-
rendek javaival gyarapodtak mind tisztán egyházi 
birtok. Másrészt pedig ott áll ezeknek a katholikusok-
nak szemök előtt a protestánsok épületes példája, kik 
a világért sem tagadnák meg sajátjokat, Thaly Kálmán 
szerint inkább vasvillát fognának arra, a ki alapítvá-
nyaikhoz nyúlni merne. 

Valóban páratlanúl szégyenletes állapot, mely oly 
megoszlásra mutat a magyar kath. egyházban s oly 
megszomorító perspektívát nyújt a lelkekbe, hogy 
annak megszüntetésére s az állapotoknak gyógyítá-
sára minden eszközt kellene felhasználniok az egyház 
vezetőinek. Nem egyéb az, mint megnyilatkozása amaz 
eretnek felfogásnak, mely nálunk II. József óta be-
fészkelődött a lelkekbe s a mely ellen a Religio új 
programmját szegeztem, mintha kétféle katholicizmus 
volna : papi és világi s mintha ezeknek örökké hadi-
lábon kellene állniok egymással. 

Hogy pedig alapjaink körül ez a homályosság 
támadt, Deák Ferencnek tudható be, a ki, mint már 
említettem, 1848-ban az autonómiáért peticionáló ka-
tholikusok kérvényének «elkésése»alkalmából ápr.7-én 

dobta he először a közvéleménybe azt ajogtörténetileg 
abszurd nézetet, hogy nálunk az egyházi vagyon az 
állam javaiból keletkezett. Hogy mily abszurd volt ez a 
nézete, láttuk a Religio 1. és 2-ik számában kifejtve, 
a Szenl Istvánkori egyházi birtok tárgyalása alkalmá-
val. 1848 előtt senki nem is álmodott ilyen nézetről. 

A képviselőház imént előadott eljárása alkalmá-
val isfolyton ez a nézet kóválygott az elmékben; Ghyczy, 
Hoffmann gondolkodását ez vezette. Ilyen embereket 
neveltek nekünk a mult század első felének kath. 
középiskolái, akadémiái és egyeteme, ajozefinisztikus 
katholicizmus légkörében s hogy a helyzet ma se 
javuljon, hogy tovább se nevelkedhessék kath. intelli-
gencia, tetejébe elvették tőlünk az egyetemet is, hogy 
megláncolt Prometheusként álljunk az egyház alap-
jait csapkodó hullámokkal szemben. Oh apák, de na-
gyot vétkeztetek ! 

A kiküldött bizottság ezúttal is albizottságokra 
oszlott, a melyek közül a tanulmányi alapra nézve 
alkotolt albizottság (Horváth Mihály, Hoffmann Pál, 
Horánszky Nándor, mind katholikusok; az első c. 
püspök, a másik egyházjogtanár az egyetemen, Ho-
ránszky pedig Esztergomnak, tehát a primási szék-
helynek hosszú időn át képviselője; a 2-ik aut. kon-
gresszuson magunk között Apponyi Albert rossz szelle-
mének hívtuk) 1874 dec. 3-án be is terjesztette az 
alapra vonatkozó véleményét a bizottsághoz, a 4-ik 
albizottsági tagnak, gróf Apponyi Albertnek, külön-
véleményével együtt. 

Ez az egész, a mit a főbizottság végzett, megkapta 
egyik albizottságának jelentését, a másik két albizott-
ságnak úgy látszik kemény volt a dió, nem végzeit sem-
mit ; e helyett a főbizottság 1875. évi április hó 20-án 
és május 7-én felhívást intézett volt egyrészt a «köz-
alapítványi» (így nevezik kath. alapítványainkat !) ügy-
igazgatóhoz, Hamar Pálhoz, másrészt a kincstári jog-
ügyi igazgatóhoz, Szepessy Mihályhoz, hogy ezen ala-
pok jogi természetére nézve véleményes jelentést te-
gyenek. 

Az 1872/5. évi országgyűlés idejéből ezek a jelen-
tések maradtak emlékül, de hogy a képviselőház is 
foglalkozzék velők, odáig a dolog nem fejlődött, akták 
között maradt az egész. 

A jelentések tehát csupán elméleti értékűek, de 
jellemzők az akkori irányadó kath. férfiak jogi fel-
fogására. 

Röviden jellemezve a négy rendbeli jogi vélemény 
(az albizottság, Apponyi Alberl gróf, Hamar és Szepessy 
beterjesztése) konklúzióit, melyeket a miniszteri indo-
kolás részletesen ismertet : az albizottság a tanulmá-
nyi alapot állami vagyonnak, Apponyi gróf ellenben 
katholikus felekezeti alapnak nyilvánította. 

Hamar és Szepessy mind a három alapról nyilat-
kozott. Szepessy Mihály, a kincstári jogügyek igazga-
tója szerint: a vallásalap törzsvagyona nem állami, 
országos vagyon, hanem a római kath. egyházi fele-
kezetnek tulajdona; a tanulmányi alap tulajdona nem 
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az egyházat, hanem az államot, mint tulajdonost (ime 
Deák lelke!) és a tanulmányi országos alapot, mint 
örökös haszonélvezőt illeti ; a királyi egyetem törzs-
vagyonának tulajdona nem a kath. egyházat, hanem 
a magyar államot, mint főtulajdonost és a királyi 
egyetemet, mint örök haszonélvezői illeti. 

Hamar Pál «közalapítványi» ügyigazgató szerint: 
a vallásalap a katholikus felekezetnek (mióta lett fe-
lekezet?) tulajdona; a tanulmányi alap katholikus 
jellegű és e szerint az a kalholikus felekezet elvitáz-
hatatlan tulajdona; az egyetemi alap jogi természete 
körül forgó kérdés még függőben van és az egyház, 
úgy a 7,500.000 katholikus meghallgatásával történendő 
megoldásra vár; más szóval, vagy az egyháznak és a 
kath. felekezetnek együttesen (miféle megkülönbözte-
tés ez?) bele kell egyezniök abba, miként egyetemi 
alapítványaik bizonyos feltételek mellett az ország tulaj-
donába menjenek át ; vagy pedig e téren a katholikus 
vagyon az állami tulajdontól elválasztandó és a fele-
kezetnek egy újabb, saját jellegét viselő egyetembe 
való beruházás végett kiadandó. 

Vagyis az albizottság és Szepessy a tanulmányi 
alapot állami vagyonnak, Apponyi és Hamar kath. 
tulajdonnak mondotta. A vallásalapot Szepessy és 
Hamar is kath. tulajdonnak minősítette. Az egyetemi 
alapot Szepessy állami, Hamar pedig kath. vagyonnak 
tartotta. 

Nézetek kerültek szembe nézetekkel az egész vo-
nalon, de miután egyszerre két oly tekintélyes férfiú, 
mint Apponyi és Hamar, helyezkedett ellenlétbe az 
uralkodó gondolkozási áramlattal szemben, a főbizott-
ság, lévén a vezetők fő-főliberálisok, semmit sem ter-
jeszteti elő a képviselőháznak. Dicséretére legyen 
mondva Apponyi Albertnek, hogy önállóságát olt, a 
hol evidens jogról és igazságról volt szó, még l lorán-
szkyval szemben is fönntartotta, pedig az abban az idő-
ben, midőn az ilyen fellépés az ultramontán ostoba 
szóval való jelzést vonla maga után, nagy lelki erőre 
mutatott. 

Ezzel az 1872/5. évi képviselőháznak alapjainkra 
vonatkozó működése ki volna merítve, mert a dolog 
érdemleges elintézésig nem jutott el; de még röviden 
el kell mondanom legalább részben magát az érvelést, 
mely a négy beterjesztést kisérte s melyet az indo-
kolás részletesen ismertet meg. Olyan az, hogy körül-
belül többé újat se pro, se contra nem fognak mond-
hatni, mint a mi ezekben a beterjesztésekben fog-
laltatik. 

Legérdekesebb magának az albizottságnak az ér-
velése, mintája a tudva és akarva elkövethető tévedé-
seknek, a mit egy fanatikus államjogász az egyház 
megrövidítésére csak kigondolhat, annyira, hogy maga 
ez az előttem fekvő miniszteri megokolás is : nyilván 
túlzottnak nevezi. 

Az albizottság abbeli nézetét, hogy a tanulmányi 
alap közalap, vagyis állami tulajdon, alapítja az 1548. 
XII. és az 1550: XIX. t.-cikkekre, melyek (a török hó-

dítás folytán) pusztán maradt monostorok, klastromok 
és káptalanok fekvő jószágait és jövedelmeit tudós 
plébánosok eltartására, iskolák berendezésére és ifjak 
támogatására rendelik, hogy «a régi hamisíttatlan, igaz 
katholikus vallás», «az istentisztelet és a régi vallás» 
annál gyorsabban feléledjen. 

Mit következtetett ebből Horánszky, a nagy katho-
likus? Olyat, bog}' Lukács miniszter indokolása is 
megbotránkozik rajta. «A bizottság e törvényekből 
— mondja az indokolás — azt a (nyilván tűlzotl) 
következtetést vonja, hogy az elpusztult egyházak, 
káptalanok és konventek birtokai a megüriilés foly-
tán az állam (a mai államról akkor fogalmuk se volt 
az embereknek!) tulajdonába szálltak vissza (vissza ?), 
vagyis egyházi jellegüket elvesztették, azokra nézve a 
király főkegyúri joga megszűnt (ime!) és azoknak ta-
nítási és nevelési célokra való fordítása az országos 
törvény rendelkezésében bírja jogforrását.» 

Ez az a botrányos argumentáció, a melyért egy 
zugprókátornak is, ha azt a kath. vallásról szóló 
1548: XII. és 1550: XIX. t.-cikket átolvassa, szégyen-
keznie kellene. 

Bizonyítgatja tovább a bizottság, hogy a jezsuiták 
kezén lévő birtok nem volt az egyháznak birtoka, ők 
csak kezelői voltak, a tulajdonos az állam volt, (az 
állam?), hogy tehát a tanulmányi alap vagyonsága az 
alapítás idején, vagyis Mária Terézia korában, állami 
tulajdont képezett. Annyi ez, mint a XIX. században el-
terjedt Hegel-féle állami theoriát átplántálni a régi 
századokba. 

Valóban nagy szolgálatot tett tehát ajognak Apponyi, 
midőn ezt a sok hamis fogalmat a saját ellennézetével 
a maga értékére leszállította. 

Nézetét a tanulmányi alapról, mint kath. vagyon-
ról, ekkép indokolta : 

Kiindult Verbőczy Hármas könyvének X. cím, 
3-ik szakaszából, mely ekkép szől : «Ezenkívül Feje-
delmünk valamennyi főpap úrnak és egyházi férfiú-
nak is hasonlóképen igazi és törvényes utóda ; nem 
abban az értelemben, mintha a fekvő jószágokat és 
birtokjókat az egyháztól elvehetné, vagy elszakíthatná, 
hanem abban, hogy ezeket (megürülvén a főpapi és 
egyházfői székek) az egyházzal kötött kormányzás 
céljából eladományozza». 

Ebből Apponyi azt a következtetést vonta, hogy a 
megürült egyházi javadalom, ha az a királyra száll is, 
nem veszti el egyházi jellegét, nem lesz állami tulaj-
donná (ez nálunk teljesen ismeretlen eljárás !), hanem 
továbbra is egyházi és csakis egyházi célra fordítandó. 

Az 1548. évi fenntidézett XII. t.-cikket Apponyi 
annak megfelelőleg úgy értelmezte, hogy az abban ki-
jelölt három cél egységesen értendő s így az e törvény 
szerint létesítendő iskolák csak kath. egyházi célokat 
szolgáló iskolák lehetnek. 

Különös nyomatékkal említi föl Apponyi az 1793. 
évi jul. 4-én 7079. sz. alatt kiadott udvari rendeletet, 
a melyben Ferenc király a szóban levő alapok katho-
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likus jellege érdekében megtiltja, hogy ezen alapokat 
«közalapoknak», «fundi publici» nevezzék és azt kí-
vánja, hogy ezen alapok «alapítványi alapok»-nak, 
«fundi fundationales»-nek neveztessenek. 

Ugyanezen udvari rendelet szerint : ezen alapokra 
nem a közalapokról és országos pénztárról szóló 1790. 
évi XX., hanem az Isten egyházairól és az alapítvá-
nyokról szóló 1791. évi XXIII. t.-cikk vonatkozik, mely 
következőképen szól: «0 szent Felsége, mint az egy-
házak legfőbb kegyura, Isten egyházait jogaikban meg-
tartandja és mindenféle alapítványokat az alapítók 
szándéka szerint igazgattat». 

így Apponyi. Hamar argumentációja épen ilyen, 
Szepessyé pedig olyan hamis, mint az albizottságé. 
Látnivaló, hogy ezek folytán a főbizottságnak is kéte-
lyei támadhattak, azért nem terjesztett elő semmit a 
képviselőház elé, mely a következő ciklusban újból, 
tehát már harmadszor, ismét csak bizottságot küldött ki. 

Bocskay István. (IL) 

Nem sok történeti alakunk van, a ki oly hirtelen 
és oly feltűnő változáson ment volna keresztül, mint 
Bocskay. Egész életén át pecsovics, aulikus szerepet 
vitt, Budolf királynak egyik legbensőbb embere volt; 
életének utolsó két évében pedig (meghalt 1606 de-
cember 29-én) ugyanazzal a Rudolffal szemben, leg-
alább ma úgy mondjuk, a nemzeti szabadsághős 
zászlaját lobogtatta. 

Első tekintetre egy olyan következetlenség, mely a 
nagy egyén és a szabadsághős fogalmával, legalább a 
mi észjárásunk s megszokott gondolkozásunk szerint, 
sehogy sem egyeztethető össze. Erdélyi fejedelmi szé-
ken való utódjától. Bethlen Gábortól, abban külön-
bözik e tekintetben, hogy, mini Gindely, kutatásai 
alapján, beszéli, Bethlen szegény katonafi létére gye-
rekkorától szívesen forgott a török részen, attól várt 
előmenetelt, állandóan Habsburg-ellenes volt s csak 
aztán, mikor Isten fölvitte a dolgát, az erdélyi feje-
delmi széken, 1624-ben, látván, hogy a ,'30 éves háború 
nem jól folyik, vagy legalább hogy a maga célját vele el 
nem érheti : egyszer s azt is rövid időre, kezdett si-
mulni II. Ferdinándhoz. 

Mondom egyszer esett meg ilyesmi Bethlennel. 
A dolog úgy történt, hogy Bethlennek ambíciója a 
fejedelmi széken szörnyen megnőtt. Magyarország pro-
testáns királya akart lenni, csatlakozott is e célból 
II. Ferdinánd ellen a német protestánsokhoz. De a 
szerencse nem kedvezett nekik, megverték őket a fe-
hérhegyi csatában (1620), majd 1624-ben is újból kel-
lett megkötniük a bécsi békét. 

Bethlen látván, hogy ezen a módon tervéből 
semmisem lesz, arra adta a fejét, hogy legalább az ősi 
Habsburgba beleházasodik. A békealkudozások alatt 
s az után is ezen irányban pedzette a dolgot Bécsben ; 
ebből magyarázható az a jó hajlama a nagyszombati 
jezsuitákkal s különösen lváldy Györggyel, a hires 

bibliafordítóval szemben is, a kit tényleg erre a célra 
közbenjáróul használt. Ferdinándnak egyik leányát 
kérte.1 Megígérte, hogy abban az esetben, ha óhaját 
teljesítik, a katholikus vallást teljes támogatásban ré-
szesiti, sőt, h a j ó n a k fogja gondolni, talán maga is 
katholikussá lesz. Abban az időben ugyanis a vallás-
változtatást nem olyan nagyra vették s a mit az iro-
dalomtörténetben, a Balassi Menyhért árultatása ko-
miko-tragédiájában olvasunk, ilyen Balassi-féle ala-
kokkal, a kapzsiakkal, tele volt akkor az ország. 

Bécsben azonban régen ismerték Bethlen kétlel-
kűségét, épen úgy, mint a török udvarban s azért 
csak arra voltak hajlandók, hogy a király valamelyik 
rokonát adják hozzá nőül. Erre végleg fölhagyott ter-
vével s az erdélyi protestánsok későbbi nem nagy 
örömére a brandenburgi választó-fejedelem bugát, 
Katalint, vette nőül. 

Újból fölvette tehát a szabadságharc zászlaját a 
nemzettipró Habsburg ellen ; ha azonban hozzá adta 
volna leányát, akkor nem vette volna föl a lobogót s 
Ferdinánd se lett volna többé nemzettipró. Wallen-
stein azonban győzött a szövetségeseken s Bethlen, 
különben is beteges lévén, de meg jó részben em-
berei is elhagyták, 1626-ban Pozsonyban békét kö-
tött s visszavonult Erdélybe. Élete vége felé a lengyel 
trón elnyerésén törte a fejét, ezen újabb tervének 
azonban a halál vetett végett 1629-ben. 

Mondom, még Bethlennel az ilyen Habsburghoz való 
simulás csak egyszer esett meg, Bocskay ilyen poli-
tikát folytatott, élete két utolsó évét leszámítva, egész 
életében. A minek kapcsán szinte magától kínálkozik 
a megiegvzés, hogy azok az általunk annyit szidal-
mazott Habsburgok, ha szólni tudnának, viszont sok 
épületes fölvilágosító megjegyzést tehetnének nem egy 
puritán jelleműnek hirdetett emberünkre. Mert ember 
mindig csak ember, egyik gyarlóbb a másiknál s a 
félistenek csak a mesékben léteznek. 

A Boeskay-család régóta a Habsburgok híve volt 
s Bocskay György és neje ezen érzelmeik miatt még 
János Zsigmond idejében kerültek börtönbe. Kolozs-
vári fogságuk idejében született fiuk, István (1557), a 
mi hősünk, később oszlopa Báthory Zsigmond feje-
delem trónjának, a kinek nagybátyja volt s a kivel 
együtt iparkodott átjátszani Erdélyt Rudolfnak. 

Sajátszerű viszonyok és idők voltak azok akkor 
igazán s midőn történeti kézikönyveink ezekre az 
időkre vonatkozólag mégis arról tanítanak ki ben-
nünket, hogy a Habsburgok abban a régibb időben 
egyszerűen alkotmánytiprók, mi meg egy szánalomra 
méltó elnyomott nemzet voltunk, hát rendkívül távol 
esnek a teljes történelmi valóságtól. Hovátovább ta-
nulmányozom ezeket az időket, annál inkább érlelő-
dik meg bennem a meggyőződés, hogy volt itt hiba 
de sok — mindenkiben s talán legtöbb magában a 

1 Gindely Mihály : Bethlen Gábor és udvara 1890.101 — 
112. lap. 
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nemzetben, mely romlottságát atyáitól, a Jagelló-
korból, a reneszánsz erkölcsökből örökölte. Az ő bűne 
a török hódoltság, az ő bűne a nemzet pusztulása s 
nagy részben ő maga az oka az ország egy csekély 
karéjára szorított Habsburgok idegenkedésének is. 
A végső oka pedig minden bajnak a hitújításból szár-
mazott megoszlás s az abból kifejlődött embergyülölet 
volt, mely inkább a törökhöz hajolt, mint a királlyá 
választott (hisz mindenik meg volt választva, nem 
mondom, hogy pénz nélkül!) katholikus Habs-
burghoz. 

Abban a Kölcsey-himnuszban — olvassuk csak 
el jól! — több van mondva ebből intésünkre, mint 
a hogy eddig észrevenni akartuk. 

Rudolf alatt is — jegyezzük meg, hogy nem övé 
volt az egész ország, hanem csak egy sáv a nyugati 
szélen — nem az alkotmány elhanyagolása volt a leg-
nagyobb baj, hanem a baj az emberekben, a nagyra 
nőtt szenvedélyekben volt meg. S a Bocskay-fölkelés 
sem tört ki, vagy ha igen, hát nagyon mellékesen tört 
ki a megsértett alkotmány és vallásszabadság miatt, 
hanem kapzsiságból és protestáns uralomvágyból. 

Roeskay, mint említettem, unokájával, a Zsigmond 
fejedelemmel, Erdélyt Rudolfnak igyekezett átjátszani, 
pedig az török protektorátus alatt állott. Ennélfogva 
Bocskay szemében még sem lehetett az a Rudolf olyan 
ördögfi, mint gondolni megszoktuk. Tette pedig azért, 
mert folyton élt a magyarban az a rejtett ösztön, hogy 
talán még sincs az egészen jól, hogy a vad pogány török 
ül az ország szivében. Időről-időre fölmerült ez a vágy 
egyesülés és a török kiűzése után. Ez volt vezelő-
eszméje Báthory Zsigmondnak és nagybátyjának, 
Bocskay Istvánnak is. Persze a protestáns erdélyi 
alattvalók nem igen akartak ebbe belemenni, meg-
szokták a törököt; innen Báthory Zsigmondnak az a 
kegyetlen tette, hogy egy pár főembert Kolozsvár 
piacán le is fejeztetett, a mint ez Jósika Abaíijában is 
olvasható. 

Nagyobb baj eme már Martinusevitytői örökölt 
politikai egyesülési terv tekintetében ez idő szerint a 
két fejedelem egyéniségében rejlett. Idegbajos volt 
Rudolf is s szinte a hóbortosságig Báthory Zsigmond 
is, kinek ismételt indokolatlan lemondása a fejedelmi 
székről sok nyomornak lett okozója Erdélyben. Majd 
lemondott s pappá akart lenni, majd ismét vissza-
tért székébe, vagy négyszer. 

Rudolf is megunta a hóbortokat, Bocskay is, 
úgyhogy ez végre 1599-ben teljesen szakított a folyton 
változó Zsigmonddal s föltétlenül csatlakozva Rudolf-
hoz, támogatta őt Erdélynek Básta által történt el-
foglalásában. Ekkor történt, hogy az erdélyiek, tehát 
saját hitfelei (kálvinista volt), Bocskayt hűtlenségi 
pörbe fogták e miatt, jószágait is elkobozták, mire 
aztán Prágában telepedett meg s az erdélyi ügyekben 
Budolf tanácsosa letl. 

Míg azonban ezek hősünk körül, tehát ott fönt 
a magas politikában, történtek, lent a nemzeti réte-

gekben folyt az első cikkemben említett elkeseredett 
vallási harc; erősebb letl a katholikusok fölocsúdása, 
megindultak a visszatérések a katholicizmusba s holmi 
a protestánsoktól elfoglalt katholikus birtokok, tem-
plomok visszafoglalása, szóval beállolt a protestánsok 
visszaszorítása. 

Ez volt az oka az általános kavarodásnak, mely 
most, 1600 első éveiben, kivált Forgách kancellár, 
nyitrai püspök, erélyes működése folytán tetőpontra 
hágott. 

Az úgynevezett német politika, mint ma szokás 
mondani, az csak nagyon másodrendű körülmény 
lehetett a mozgalomban. 

Hiszen legtöbb országos hivatal magyarokkal volt 
betöltve. Forgách Ferenc nyitrai püspök volt a kan-
cellár, Pethe Márton kalocsai érsek volt a királyi hely-
tartó, Migazzi Miklós váradi püspök a szepesi kamara, 
Szuhay István egri püspök a pozsonyi kamara elnöke. 
Csupa magyarok és püspökök, a mint az akkor más 
országokban is divott, lévén ezek a legképzettebb fér-
fiak; hasonlókép mint Franciaországban egy Mazzarin 
vagy Richelieu biboros-kancellár volt az ország ha-
talmának az elővivője. Értem azonban, hogy a hatalom 
után törekvő protestánsoknak ez is szálka lehetett a 
szemökben, valóságos német politika. 

.Szoktuk emlegetni abból az időből az idegen ka-
tonaság, a zsoldosok zsarolásait is. De mint minden 
e korban, ez a panasz is túlozva, szinezve van. Takáts 
Sándor levéltári kutatásai alapján állítja, hogy azokat 
az adatokat csak módjával szabad használnunk.1 

A sérelmek és panaszok nagyon egyoldalúak voltak. 
Ha már e tekintetben országos csapásról lehet szó, 
annak nevezhetjük abban az időben inkább az urak 
rablásait és a vagyontalanná lett szegény legények — 
a hajdúk — pusztításait, azt a csavargó, fosztogató, 
lézengő elemet, mely ellen maga a nemesség évek 
óta valóságos irtóháborút folytatott.2 

A baj főforrása a vallási meghasonlásból s a 
megindult katholikus reakcióból — ez fájt minden-
fölött a protestánsoknak — táplálkozott. 

Forgách, a rendkívül erélyes férfiú, nemcsak a 
lefoglalt katholikus vagyonokat, továbbá templomokat 
és iskolákat igyekezett karhatalommal visszavenni, a 
betolakodott prédikátorokat kikergetni, hanem arra is 
volt gondja, hogy az illetéktelenül szerzett más vagyo-
nok is birtokosaiknak visszaadassanak. Tévesen mond-
ják tehát kézikönyveink, hogy Rudolf a legméltóbb 
hazafiakat kezdte birtokaiktól megfosztani, hogy meg-
töltse üres pénztárát. Nem úgy volt az. A visszafog-
lalási pörök egész sora a iustitia ügyét szolgálta. Ennek 
érdekes példája a hires Illésházy István-féle pör 
Trencsén megyében. Ez a nagy úr, mint nagy törté-
netünk mondja: vagyona gyarapításában épen nem 
kifogástalan eszközökhöz folyamodott s csak azt hozza 

1 Századok 1903. 749. 1. 
s Acsády : A magyar bírod. tört. II. 217. 1. 



10. szám. RELIGIO 147 

föl mentségéül, hogy e tekintetben nem volt rosszabb 
kortársainál.1 Pöre miatt Lengyelországba menekült, 
majd a fölkelés alkalmával visszatért s lett a Bocskay-
ügynek elsőrendű támasza. 

Kavarodás volt tehát elég magában a nemzetben, 
a nemzet fiaiban, a nélkül, hogy bécsi okokra valami 
nagy szükség lett volna. Ha nem Rudolf, hanem 
akárki a világon ül a magyar trónon, a bajok ugyan-
azok lettek volna, mert belül volt a forrásuk. 

A fölkavart közügy azonban Rocskayt, a kálvinistát, 
nem érdekelte, ő aközben nyugodtan ült Rudolfnak 
tanácsában, Prágában. 

A katekizmus-ügy. (n.) 
3. Az átdolgozott katekizmusok. 

Az átdolgozott katekizmusok terveinek három 
fokozata fekszik előttünk: l . a Római Katholikus Elemi 
Katekizmus a biblia elemeivel, az elemi népiskolák 
második osztálya részére. 2. A Római Katholikus 
Kisebb Katekizmus, az elemi népiskolák III. és IV. osz-
tálya részére. 3. A Római Katholikus Nagyobb Kate-
kizmus, az elemi népiskolák V. és VI. osztálya, pol-
gári iskolák, felsőbb leányiskolák és középiskolák alsó 
osztályai részére. 

A hármas-bizottság legelőször a nálunk divó Kis 
Katekizmusokat dolgozta át, még pedig úgy, hogy az 
elemi népiskolák V.osztályában, valamint a középisko-
lák első osztályában szükséges anyagot is fölvette. 
A szerző kifogást tesz ebben az eljárásban a fölülről való 
építés és a későbbi kivonatok készítése ellen (33. 1.); 
pedig semmi egyéb sem történt, mint a mit az orszá-
gos bizottság fönnebb idézett határozatában Csekó 
kanonok úr jelenlétében erre vonatkozólag kívánt. 
Maga Deharbe is Nagy Katekizmusát dolgozta ki leg-
először és ebből készítette később az alsóbb fokoza-
tok számára kivonatait. Ez egészen természetes el-
já rás ; a legkisebb tanulók számára csak úgy lehet az 
anyagot biztos kézzel kiválasztani, lia az ember szeme 
előtt tartja a felsőbb fokozatok anyagát. 

Csekó Gábor prépostkanonok úr az 1903 január 
2-án tartott országos bizottsági értekezleten szószerint 
ezt a javaslatot tette : «Tekintettel arra, hogy a Deharbe-
féle Elemi Katekizmusnak újonnan átdolgozott egri 
kiadásában a szakértőktől kívánt módosítások mind 
érvényesítve vannak s ez a kiadás az egri főegyház-
megyei hatóságtól jóváhagyva levén, azonnal haszná-
latba vehető: méltóztassék a mélyen tisztelt bizottság 
a Deharbe-katekizmus I.fokozatának ezen új átdolgozá-
sát magáévá tenni s azt a nagyméltóságú püspöki 
karnak általános elfogadás végeit ajánlatba hozni, a 
további fokozatokra nézve pedig elhatározni, hogy a 
kis és nagy katekizmus ugyanezen alapon, ugyan-
ezen határok között, hasonló módszerrel és eljárással 

1 Szilágyi : Magyar nemzet tört. V 572. 1. 

lesz átdolgozandó». Az országos bizottság nem járult 
hozzá ehhez a javaslathoz, hanem a már idézett hatá-
rozattal csak az egri átdolgozás figyelembevételét, az 
Egri Katekizmusból való kiindulást, de a Deharbe 
alapján való megmaradást tartotta helyesnek, úgy 
hogy «a bizottság legjobb belátása szerint fogja'a vál-
toztatásokat megtenni, különös tekintettel a külföldi 
katekizmus-javításokra». 

A mit az országos bizottság határozott, az tényleg 
meg is történt. Az Egri Elemi Katekizmus átdolgozása 
sem maradt figyelmen kívül, de — sajnos — nem elégít-
hette ki a belé helyezett reményeket. Az Egri Kis Kate-
kizmus minden kérdése és felelete rákerült a dogma-
tika, a tanítástan és a nyelvészet hármas rostájára. 
Lehet, hogy egy-egy jó szem tévedésből, vagy elnézés-
ből félrehullott; de szándékosan nem vetett el a bizott-
ság semmi jót. Az egri katekizmus melleit az eszter-
gomi Deharbe-lordítás sem részesült mostoha sors-
ban, annál is kevésbbé, mert hívebben adja vissza az 
eredetit. De elsősorban az igazi Deharbe részesült 
figyelemben azokkal a módosításokkal, a melyeket ő 
maga tett saját munkáin és újabb átdolgozói, neveze-
tesen: Wittenbrinck,Linden, Groenings, Färber, Hauser 
és Kinzel, nemkülönben a rottenburgi és az eichstätti 
katekizmus. A legújabb római katekizmus sem maradt 
figyelmen kívül. 

Az átdolgozás sokkal könnyebb lett volna, ha az 
Egri Elemi Katekizmus újabb változatát egyszerűen 
ál lehetett volna venni, vagy a mint a szerző most 
gondolja (33. 1.), «annak esetleges hiányait utólag még' 
pótolva» alapul lehetett volna venni a Kis Katekizmus 
átdolgozásához. Ezen az alapon azonban — fájdalom 
alig lehetett építeni. Már a többször említett 1903. 
évi értekezleten is kifogást tettek az egri kidolgozás 
ellen, habár az 1902. év folyamán nyilvánosságra ke-
rült munkálatot még kevesen ismerték. Azóta a vele 
való behatóbb foglalkozás még inkább kiderítette nem 
jelentéktelen hibáit. 

Az új Egri Elemi Katekizmus legfőbb hibája az, 
hogy a benne kijelölt anyagot és a még hozzá szük-
séges bibliai anyagot egyáltalán nem lehet az elemi 
népiskolák első és második osztályában földolgozni. 
A könyvecskének 212 kérdése van s ezeknek jó része 
messze túlhaladja a hétéves gyermek fölfogóképes-
ségét. Mindjárt a harmadik kérdés a «hat főigazságra» 
vonatkozik. Csak a ki a tanítással nem foglalkozik, 
nem tudja talán, hogy ezeknek betanítása mekkora 
nehézséggel jár, különösen a katekizmus elején, a 
mikor tartalmukat még nem leheteti megmagyarázni. 
Vájjon egyebek-e érthetetlen szavaknál a II. osztálybeli 
apró gyermek előtt főkép az iskolaév kezdetén ezek: 
«Hogy üdvösségünk elnyeréséhez szükséges az Isten 
malasztja, mely nélkül semmit se tehetünk, a mi 
érdemes volna az örök életre?» Ez az elemi (!) kate-
kizmus nemcsak a malasztról nyújt nyolc nehéz és 
köztük egy nagyon zavaros kérdést, hanem szól az 
anyaszentegyház négy ismertető jegyéről, a mélyeket 
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még a negyedik osztályban is bajosan lehet meg-
értetni, fölsorolja a hét főbűn, a Szentlélek ellen való 
hat bűnt, az égbekiáltó négy bűnt, a kilenc idegen 
bűnt, a négy fő erkölcsi erényt, emleget keresztény 
tökéletességet — csupa szavakat, a melyeknek értelmé-
ből alig lehet a szegény gyermekben csak homályos sej-
telmet is ébreszteni ! A könyv a pusztai iskolákra való 
tekintettel kapott ilyen alakot, hogy azoknak a gyer-
mekeknek, a kik csak rövid ideig látogatják az isko-
lát, lehetőleg teljes egészet nyújtson a vallástanból. 
Csakhogy attól lehet tartani, hogy azokba a gyerme-
kekbe sem sikerül oly rövid idő alatt többet beletöl-
teni, mint a mennyi hamarosan beléjük fér. 

Az egri újabb munkálat a feleletek megszerkesz-
tésében most már teljes mondatokra törekedett, de sok 
helyen nem gondolt arra, hogy azok a kérdéssel meg-
egyezzenek. Például a 19. kérdés: «Ki teremtette az 
eget, földet és mindent, a mi van? Felelet: «Isten 
teremtette az egész világot semmiből». Számos találós 
kérdése van, a melyre igennel, vagy nemmel kell 
felelni. Ezek tudvalevőleg nem mozdítják elő a gyer-
mek gondolkozását; mert az ilyenkor rendesen a hang-
súly szerint válaszol. Egyes efféle kérdések még a val-
lási kételkedést is előidézhetik, pl. a 20. kérdés: «Hát 
az Isten semmiből is teremthet?» vagy a 22. kérdés: 
«Hát felőlünk gondoskodik-e az Isten?» vagy a 158. 
kérdés: «Yajjon a szentek tisztelete nem ellenkezik 
Isten első parancsával ?» 

Teljesen rosszak az olyan határozatlan kérdések, 
a melyekre akárhány, tartalmilag eltérő választ lehet 
adni, mint : «Mit kell még tudni Istenről? (8. kér-
dés.) «Mit kell tudni az angyalokról?» (26. kérdés.) 
«Mit kell tudni a lélekről?» (35. kérdés.) 

Egyes feleletek hamis fölfogásra vezethetik a gyer-
meket ; ilyen: «Jézusnak, mint embernek nem volt 
test szerint való atyja, mert ő a Szentlélektől szánna-
zott». (53. kérdés.) «Ha a gyónásban készakarva eltit-
kolunk valamit, nem használunk azzal lelkünknek, ha-
nem inkább kárhozatot szerzünk általa.» (120. k.)«Ha el-
felejtettünk valamit meggyónni, vissza kell mennünk a 
lelkiatyához és meg kell gyónni, a mit elfelejtettünk.» 
(121. kérdés.) «Az utolsókenet vigasztalja és bátorítja 
a beteget, sőt testi bajait is enyhíti, ha ez neki üd-
vösségére szolgál.» (124. kérdés, a hol a legfőbb hatá-
sokat elhallgatja.) 

Az Egri Elemi Katekizmusban ilyen kérdéseket 
is találunk: «Hol szülte Mária Jézust? (51. kérdés.) 
«Ki az a Szentlélek?» (82. kérdés.) «Mit nyerünk a 
megszentelő malaszt által? Felelet: A megszentelő 
malaszt eltörli bűneinket; visszaszerzi nekiink Isten 
kegyelmét és így érdemessé tesz bennünket a menny-
országra.» (88. kérdés.) 

Hogy milyen fölfogás uralkodik a valláslanitással 
foglalkozó körökben egymástól távol eső helyeken, azt 
megvilágítja az országos katekizmus-bizottság két tagja 
a katekizmus-tervezetekre vonatkozó hivatalos előter-
jesztésében. Dornis István fejéregyházmegyei kikül-

dött 1903 december 28-án így nyilatkozik: «Az elemi 
katekizmusnak az egri egyházmegye által átdolgozott 
s a jelen iskolai év elején forgalomba hozott ki-
adása általános vélemény szerint inkább rontása, 
mint javítása a réginek. Betanítása óriási nehézségek-
kel jár». Ugyanő 1906. március 28-án ezt írja : «Az új 
egri elemi katekizmus használhatatlan s azzal ezer és 
ezer növendékünket tovább kínozni nem szeretnénk». 
Tóthfalussy Dániel, szatmáregyházmegyei kiküldött, 
az ismert katechetikai író pedig 1904. dec. 8-án rövi-
den így nyilvánítja véleményét: «A legújabban kiadott 
Egri Elemi Káté tűzre való». 

Könnyű belátni, hogy ily körülmények között nem 
lehetett erre az alapra helyezkedni; de különben is 
az új egri átdolgozás alapján a Kis Katekizmusban 
még sokkal nagyobb eltérés következnék be Deharbe 
rendszerétől, mint a milyenről Csekó kanonok úr 
jelenleg panaszkodik. Az új egri munkálat ugyanis 
lényeges változtatást kezdett, midőn a szentségekről 
szóló részt a hitvallás anyagához csatolta. Ez a későbbi 
fokozatban még szembeszökőbb lesz, ha mellette meg-
maradnak. Nem lehet mondani, hogy az ilyen újítás 
semmivel sem okolható meg; de a hol ekkora változ-
tatást megengednek, ott mégsem kellene annyira ki-
fogásolni másoknak szintén megokolt változtatásait. 

Minthogy az Elemi Katekizmus új tervezete a 
három tervezet közül leginkább eltér az eddig hasz-
nált elemi katekizmusoktól, szükséges lesz arra bőveb-
ben kiterjeszkedni. Ennek a könyvecskének helyes 
megszerkesztése talán nehezebb, mint a kis és a nagy 
katekizmusé. A hittanítási irodalom ismerői tudják, 
hogy ez az utolsó évtizedekben mint valóságos pro-
bléma szerepelt. Mekkora ellentét mutatkozott ebben 
a dologban Hirscher János és Schöberl Ferenc fel-
fogása között! Mennyire elitélte Schöberl a «Kath. hit-
oktatás kézikönyve» cimű munkájában még a nyolc-
vanas évek végén Mey Gusztáv álláspontját! Pedig 
ezek a férfiak a vallástanítás ügyének leglelkesebb 
bajnokai voltak. A kérdés tudvalevőleg főkép a körül 
forgott, hogy milyen szerepe legyen a vallástanítás 
legalsóbb fokán, a hová mi az elemi népiskolák első 
és második osztályát számítjuk, a bibliai tanításnak. 
Ma már csaknem teljesen kiegyenlítődtek az ellen-
tétek a katechetika vezető köreiben, midőn a bibliai 
tanítást ezen a fokozaton előtérbe állítják. «Az első 
iskolai vallástanításban — írja Mey «Vollständige 
Katechesen» című kitűnő munkájában (10. 1.) — a 
bibliai történetet kell alapul venni. Ebből kell a leg-
fontosabb anyagot kiemelni s a szent történet menete 
általában útmutatója az alsóbb osztályokban a tanítás 
menetének. Azonban a történeti tanításokon kívül 
másokat is kell alkalmazni részint bevezetésül, részint 
a történeti menetbe belefűzve és arra kell ügyelni, 
hogy a gyermekeknek az oktatás dolgában mindazt 
nyújtsuk, a mit ekkor tudniok kell, hogy hivő és a hit 
szerint élő keresztényeknek tanúsítsák magukat.» Ez 
a felfogás utat tört magának. Mey nyomában több-



10. szám. RELIGIO 147 

kevesebb helyreigazítással megtaláljuk a helyes eljárást. 
«A mii}' elhibázott dolog lenne a gyermeknek ezekben 
az években minden katechetikai anyag nélkül csak 
bibliai történetet nyújtani — írja Schermer Károly 
«Zur Katechismusreform» 20. 1. — époly természet-
ellenes és káros lenne az is, ha a katekizmust előtérbe 
állítanók és esetleg csak a katekizmuskérdések magya-
rázatára szőnénk bele megfelelő bibliai történeteket, 
így csak oly gyermekekkel lehet el járni ,akik az ó- és 
újszövetség bibliai történeteit a bennök foglalt vallási 
igazságokkal már ismerik, a kik ezek fölött már át-
tekintést nyertek, de nem olyanokkal, a kiknek mind-
ezt még csak tanulniok kell. A bibliai történetben és 
a bennök levő szent tényekben van a vallástanítás 
természetes alapja. Erre alapítva biztos támaszuk van 
a katekizmus formuláinak és tanításainak. Ez termé-
szetes, az emberi szellemnek megfelelő és az egyház-
ban mindenkor követett rendje a tanításnak, a melytől 
kár nélkül csak ott lehetett eltérni, a bol a hittanulók-
nál már feltételezhető volt a bibliai történetek ismerete.» 
Schmitt Jakab, a katekizmus ügyének különben oly 
határozott védője, Deharbe kis katekizmusához irt 
magyarázatainak előszavában szintén a bibliai tanításra 
helyezi a fősúlyt a második iskolaévben. P. Jung'mann 
József «Theorie der geistl. Beredsamkeit» című mun-
kája II. k. 783. és köv. 1. hasonlókép nyilatkozik. 
A bibliai tanítás mellett foglal állást ezen a fokon 
Noser (Katechetik, 1901. 3. kiad. 19. és köv. 1.), Yidmar 
(Methodik des kath. Beligionsunterrichtes, 1903.2. kiad. 
138. 1.) és mások. Az első salzburgi paedagogiai és hit-
tanításügyi kurzuson általános helyesléssel fogadták 
Kundi fejtegetéseit, a melyekben visszautasította Schő-
berl túlzásait és habár a második osztályban már a 
katekizmusnak engedte át a vezetést, mégis a bibliai 
történeteket jelölte meg kiinduló pontokul azzal a 
hozzáadással, hogy az ó- és újszövetség egyes részletei 
itt-ott önállóan is fölveendők. (V. ö. Der päd.-kateche-
tische Kursus in Salzburg, 1903. 50. 1.) 

Ilyen irányt követ a hivatalos tanítástervek egész 
sora. A mainzi egyházmegyei tanításterv a 6—7 éves 
gyermekek tanításáról mondja : «A vallástanítás ezen 
a fokon a szükséges imádságok betanításán kívül 
lényegében történeti tanítás». Ennek megfelelően elő-
ször a bibliai anyagot jelöli ki és ehhez való csatla-
kozásul a katekizmusi kérdéseket. (Lehrplan für den 
kath. Religionsunterricht der Volksschulen im Bistum 
Mainz. 1903. 8.1.) A kölni tanításterv a részben osztott 
iskola első fokozatáról (1., 2. és 3. év) azt mondja : 
«A bibliai történet itt alapja a vallástanításnak. Ebből 
azokat a történeteket kell tanítani, a melyek alkal-
masak arra, hogy a gyermekek elemi felfogást nyerje-
nek az embernek Istenhez való viszonyáról és a meg-
váltás müvéről és így előkészítik a következő oktatást». 
(Erzbischöfliches Anzeigeblatt. 1888. 15. sz.) Hogy a 
magyar püspöki kar nevében legutoljára milyen 
tanításterv került nyilvánosságra, az ismeretes. Ebben 
a bibliának jut a vezető szerep az alsó fokon. 

A jeles Knecht Frigyes, a ki Mey említett munká-
ját az alsó osztályok számára írt legjobb művek közé 
számítja (Praktischer Kommentar zur biblischen Ge-
schichte, 12. kiad. 1892. 5. 1.), azt veszi észre benne, 
hogy önkéntelenül is a katekizmus vezetésének engedi 
át magát. Alig lehet benne kétség, hogy ez a leghelye-
sebb felfogás. Bármennyire előtérben áll is itt a biblia, 
mégis csak a vallástanítás, a katekizmus, szolgálatában 
kell maradnia. Lélektani okok juttatják leginkább 
előkelő szerepéhez; de nem válik szégyenére, hogy 
fensőbb célnak szolgál. . . . „ Bokorny hmanuel. 

A magyar baptisták• on.) 

Kikből állanak a baptisták egyházi szolgái? 
A 16. §. szerint: Az egyházi szolgák rangkülönbség 

nélkül a következők : 1-ször Hitközségi elöljárók, 2-szor 
Hitszónokok (lelkészek), 3-szor Hitközségi vének, 4-szer 
Evangyélisták, 5-ször Diakonusok. Különös egy össze-
állítás, az igaz ; éppenúgy lehetne többet, mint keveseb-
bet elrendelni. (Megjegyzem, hogy a Hitvallomás 
10. cikke még a tanítókat is ide sorolja, valamint 
hogy ott szolgáknak már csak a diakonok neveztetnek.) 

Tehát ezek az egyházi szolgák rangkülönbség 
nélkül vannak, bizonyára csak itt a papiroson, mert 
az életben ez máskép szokott lenni. Bármiként álljon 
is azonban a dolog a szervezetben, annyi tény, hogy 
ez a felfogás is ellenkezik a Szentírással. Krisztus 
ugyanis csak az egy Péternek mondta: neked adom 
a mennyek országa kulcsait, jelezvén ezzel a főhatal-
mat; apostolainak meg ezt mondta: ti nem úgy (mint 
a nemzetek királyai), hanem ak i nagyobb közöttetek, 
legyen, mint a kisebb; és a ki előljáró, mint a szolga 
(Luk. 22., 26.). Nem tagadta tehát köztük a rangkülönb-
séget, hanem azt, ki nagyobb köztük, csupán alázatos-
ságra intette. Azért beszélhetett szent Pál az egyházat 
kormányzó püspökökről (Ap. Csel. 20., 28.) s azért 
inthette a híveket: Engedelmeskedjetek elöljáróitok-
nak (praeposilis vestris) és hódoljatok nekik; mert ők 
őrködnek, mint a kik számot fognak adni lelkeitekért. 
(Zsid. 13., 17.) 

Szentírásellenes lévén a szervezet jogi alapja, a 
többivel rövidebben végezhetünk. 

A mi az egyházi szolgák értelmi képesítését illeti, 
az igazán a minimumra van leszállítva. A hitközségi 
előljáró, tehát a község feje, vezetője (a 18. §. szerint) 
elég ha legalább négy polgári iskolai osztályt, vagy 
ehhez hasonrangú más iskolát (gimnázium, reál, 
katonai iskola stb.) rendesen vagy magánúton (!) vég-
zett legyen és pedig Magyarországon. Ennyi képzett-
sége nálunk már majdnem minden mesterembernek, 
vagy iparosnak van. Hitszónok (lelkész) lehet, a ki 
hitszónoki (theologiai) iskolát végzett, vagy legalább 
gimnáziumi, vagy ezzel hasonrangú iskolai érettségi 
bizonyítvánnyal bir. A hitszónoki iskolát még majd 
csak fogják szervezni. A hitközségi vénektől — pedig, 
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mint mindjárt meglátjuk, ezek a tulajdonképeni lelké-
szei a hitközségnek — nagyobbfokú világi iskolai 
képzettséget nem kívánnak; bizonyára az elemi isko-
lával is megelégesznek. Az evangyelistáknak — csak 
annyit mond a szervezet — némi iskolai képzettséggel 
kell birniok, a diakónusoknak már csak írni és olvasni 
kell tudniok. 

Ilyen mértéket szabnak az országos vezetőségre, 
az ú. n. szövetségi bizottság tisztviselőire is. (5. §.) 

Látnivaló, hogy a tudományból ugyancsak keve-
set kívánnak, mintha sejtelmével sem bírnának annak, 
hogy a világ az egyházat kultúrintézménynek is szokta 
tekinteni, mely, Montesquieu szerint, midőn ég felé 
mutat, itt a földön is előmozdítja az emberek javát. 
Ugy látszik, ebben is félreértés vezeti őket. Krisztus 
ugyanis, isteni erejének a kimutatására, tana elterjeszté-
sére, kezdetben egyszerű halászokat, tanulatlan embere-
ket választott és tudásuk hiányát charismákkal pótolta ; 
a baptisták meg ezt a mai felnőtt egyházra is akarják 
alkalmazni charismák és Krisztus ereje nélkül. Ám 
legyen meg nekik hitük szerint. 

Mik továbbá ezeknek az egyházi szolgáknak a 
teendőik? A legsajátszerűbb összevisszaságban a követ-
kezők. 

A hitközségi előljáró — a 17. íj. szerint — a hit-
község vezetője és első hivatalnoka s mint ilyen köte-
les a tagok nyilvántartásáról gondoskodni, a hivatalos 
bejegyzéseket eszközölni, a diakonusok vagyonkezelé-
sét ellenőrizni s a hitközségi gyűlés határozatait végre-
hajtani, illetőleg végrehajtatni ; a költségvetés korlátain 
belül utalványozni. Ez tehát allele polgári társulati 
elnök, minden lelkészi kötelezettség nélkül. 

A hitszónok a hitközségnek prédikátora (lelkésze), 
tehát — a szervezet szerint kell, hogy különös 
képességgel birjon a szentbeszédek tartására. Más 
teendőt neki a szervezet nem jelöl, kivéve, hogy egy-
úttal egy személyben hitközségi előljáró is lehet. 

A hitközségi vének a tagok ápolói, látogatói, 
gyámolítói, vigasztalói (mintha csupa betegekből álla-
nának a baptisták!), kiknek kötelességük tanáccsal 
szolgálni, a tagokkal imádkozni (!), őket vallási köteles-
ségeik teljesítésére buzdítani, szeliden inteni, bibliai 
értelemben dorgálni, felettük, mint az Úr juhai felett, 
őrködni, őket a bűntől visszatartani és részükre a 
szakramentumokat kiszolgáltatni. 

Ez igazán a legszebb és valóban az egyedüli lel-
készi hivatal az egész hitközségben ; ezek a vének 
gondozzák a hívek lelkiszükségleteit és sajátszerű, 
mégis a hitszónokot, a kinek alig van teendője, hívják 
lelkésznek és érettségit kivánnak tőle, a vénektől pedig, 
a kiknek tulaj donkép kötelességük a tagoknak minden-
nemű tanáccsal szolgálni, a szervezet szerint «nagyobb-
fokú világi iskolai képzettség nem kívántatik.» Ez 
amolyan felforgatása a természeti rendnek és a dolgok 
természetes követelményeinek ! 

Az evangyelisták —ugyancsak aszervezetszerint — 
a hitszónokok mellett működő igehirdetők szóval és 

írásban. Tehát a szétszórt, a távolabb fekvő vidéken 
lakó baptisták közt ugyanaz a tisztük, mint a hit-
szónoknak a központban. De hát akkor — ennyi segéd 
mellett — mit csinál maga a hitszónok, hiszen csak 
nem prédikál reggeltől estig? Aztán pedig még neki 
érettségire van szüksége, ezeknek az evangyelistáknak, 
a kik azonfelül még írásban is kötelesek az igét hir-
detni, hogy csak «némi iskolai képzettséggel kell 
birniok». 

A diakonusok végre a hitközség vagyonának a 
kezelői. Azonfelül, jóllehet csak «írni és olvasni kell 
tudniok", támogatói a hitszónoknak imával és tanács-
csal. A hitközség legtanultabb emberét, a hitszónokot, 
tehát ennyi oldalról kell megtámogatni ! 

Ezeket mind összevetve, ha az egyházi szolgák 
teendőiről és képesítéséről szóló e szervezeti rész nem 
furcsa, akkor semmi sem furcsa a világon ! 

A 21. §. kimondja róluk: Minden egyházi szolga 
(lásd a 16. szakaszt) a hitközségnek, mint testületnek, 
van alávetve. A hitközség élethossziglanra választja 
szolgáit és őket hűtlenség esetén bármikor szolgálatuk 
alul fölmentheti. 

A 24. §. pedig: Az egyházi szolgák hivatalai nin-
csenek mindig fizetéssel összekötve, de a hitközség 
határozhat számukra arányos díjazást, különben ők 
bármi megengedhető polgári foglalkozásúak lehetnek. 
A hitszónokra nézve azonban szükséges, hogy egyházi 
hivatala után táplálkozzék. A diakonusi állás csak 
gyér esetben lehel díjazott. 

A hitszónoknak tehát, a ki csak afféle figurális, 
kell fizetésének lennie, de a véneknek, a kikre a lel-
készi munka zöme esik, nem ! 

Egyebekben a 30. §. szerint : papi ruha nincsen. 
Természetes, a hol pap nincs, ott papi ruha sincs. 

A hitközség anyagi eszközeiről a 31. §. szól. 
E szerint : meghatározott hitközségi adó nincsen ; 
köteles azonban mindentaga hitközség céljaira tehet-
ségéhez mérten, szeretetből, adakozni, a ki ezt el-
mulasztja, a közömbösség vagy a fösvénység bűnébe 
esik. 

Tehát itt szeretetből köteleznek és ezzel kapcsolat-
ban két új bűnt alapítanak meg — szeretetből. Csak 
az a kérdés, hogy ilyen ingatag alapon hogyan csinál-
ják meg az évi költségvetést, melyet a 17 . fe l t é te lez? 

Ezek volnának a baptista hitközség belső szerve-
zetének a körvonalai ; a mondottakhoz képest olyan 
gyarlók, hogy csakugyan meglátszik rajtuk, hogy 
ingyen csinálták őket, afféle negyedik polgári iskolai 
képzettséggel. Ezekért valóban kár volt Kálvin feleke-
zetéből kitérni ! 

De a szervezet készítői mégis büszkék magukra 
és a szervezetükre, mely a 12. §-ban kivágja: ezen 
vallásfelekezetnek semminemű földi kegy- vagy véd-
ura nincsen; semminemű egyházi függésben külföldi 
hatóságtól, vallásfelekezeti társulattól, vagy egyéntől 
nem állhat. És a 13. §-ban: A hitközségek felett semmi-
nemű egyházi főhatóság vagy egyházi földi egyén fon-
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hatósági vagy papi fejedelmi jogot nem gyakorolhat. 
E szerint a baptista hitközségeknek földi főpapjuk, 
kerületi vagy országos elöljárójuk, vezetőjük, vagy 
országos püspökjük nincsen, hanem az egész felsőbb 
képviseletet egyedül az 5-ik §-ban körülírt szövet-
kezeti (több hitközség szövetsége) bizottság teljesít i . . . 
Ok Krisztus vezérlete alatt á l lanak! 

Különben minden ügyüket (22. §.) a hitközségi 
közgyűlésen intézik el, a hol minden tagnak (23. §.) 
nemi különbség nélkül egyenlő szólási és szervezeti 
joga van ; a miben, mint bibliás felekezet, ismét vétenek 
szent Pál ellen, a ki egyenesen megparancsolta, hogy : 
az asszonyok az egyházban hallgassanak ; mert nem 
engedtetik meg nekik, hogy szóljanak. (I. Kor. 14., 34.) 

Végül a szervezetbe bele van foglalva isteni tisz-
teletük, szertartásaik és a tagok felvétele is. 

A 25. §. szerint a baptisták isteni tisztelete kétféle : 
belső és külső. Lényeges és fő a belső, mely áll az 
özvegyek és árváknak nyomorúságukban való látoga-
tásából, szeplőtelen életmódból, az evangelimnak 
(melyiknek? mert, hogy azt a valódit nem értik, lát-
tuk !) alkalmatos és alkalmatlan időben való terjesz-
téséből, bűnösöknek megtérítésre való hívásából, sze-
gények és betegek iránti részvétből és a keresztnek 
örömmel való hordozásából. 

Ez volna a baptista belső isteni tisztelet; j ámbor 
dolgok ezek mindenesetre,olyasfélék, mint a mit nálunk 
a Szent-Vince-egylet tagjai különösen gyakorolnak. 
Csak egy fogyatkozása van ennek az egész elősorolás-
nak, az, hogy belsőről beszél és külső ténykedéseket 
sorol fel ; bizonyosan rossz pszichológus volt a szer-
kesztője, a ki a belső isteni tisztelet elemeit nem jól 
ismeri. Az egészet összetévesztette a keresztény irgal-
masság testi és lelki cselekedeteivel. 

A baptista külső isteni tisztelet áll : ima és bibliai 
órák tartásából (mit csinálnak a bibliai órákon ? az 
exegesishez magas képzettség kell!) és hitszónoklatból. 
Olyan érzékeny lelkeknek, mint a minőknek a jó bap-
tisták látszanak, elég ez? 

A szertartásokról szól a 20. §. Ezt m o n d j a : 
A keresztelésen, uri szent vacsora osztáson, igehirde-
tésen, igeolvasáson és énekeken kívül egyéb szertartás 
nincsen. Kevés az igaz s mi több, ennek a fele is alig 
nevezhető szertartásnak, legföllebb a szónak szokatlan 
kitágításával. 

A keresztelésről külön szól a 27. i;. A keresztelés 
folyó- vagy állóvízben, esetleg egy azon célra felállí-
tott medencében hajtatik végre . . . A szertartás áll 
énekből, imából, rövid szónoklatból és az egyének 
egyszeri víz alá merítéséből. 

Ez tulajdonkép ennek a felekezelnek a specifi-
kuma, a felnőttek keresztelése és a folyóvízben való 
keresztelés. Ebben iparkodnak Krisztusnak Jordánban 
történt megkeresztelését utánozni. De látszik, a mint 
a bibliai betűhöz nem ragaszkodnak abban, hogy az 
embereket nem utasítják Jordánba, úgy a folyótól 
is kezdenek távolodni, megengedvén a medencét. 

A medencétől pedig már csak egy lépés a leöntéssel 
történő kereszleléshez.. . s ezért az egy pontért kellett 
külön felekezetet felállítani? 

28. §. Az urvacsorai szertartás áll a kenyérnek és 
bornak a hivők közötti kiosztásából (hol?). 

A tagfelvételről szól a 29. §. A belépés vagy a ki-
lépés bejelentése a hitközségi előljáró előtt történik. 
De azt mondja tovább: A belépés a szakramentumok 
kiszolgáltatásával összefüggésben nem áll, azért a meg-
keresztelés a belépéssel egy fogalom alá nem vehető. 

Ez teljesen érthetetlen. Hiszen a Hitvallomás 
8. cikke szerint: A keresztség. . . az Úr anyaszentegy-
házába való belépés és a 10. cikk szerint : A kereszt-
ség által felvétetünk a Krisztusnak e földön létező 
gyülekezetébe.Hogyan mondhat ják tehátfennebb, hogy 
a megkeresztelés a belépéssel egy fogalom alá nem 
vehető? Mit csinálnak a hozzájuk átlépő keresztény, 
tehát már megkeresztelt emberrel ? Nem keresztelik 
meg? Hiszen előttük a gyermek-keresztelésnek nincs 
értéke ! De erre a szervezetben feleletet nem kapunk. 

Ennyit a szervezetről. Valóban igaza van a minisz-
ternek, hogy ez a szervezet egy hazai felekezetével sem 
azonos. Olyan gyarló. 

B u d a p e s t . A Katholikus Egyesületek Szövetségének Egyházi 
közgyűlése. És mégis mozog a föld, már t. i. a keresz-
tény magyar föld is kezd mzzogni, életjelt adni magá- ° 
ról. A keresztény eszmék újból kezdik átjárni a magyar krónika. 
társadalmat, hogy legyen ismét úgy, a hogy régen volt. 
Az erre törekvő Magyarországi Katholikus Egyesületek 
Országos Szövetsége közgyűlését Budapesten a belvárosi 
katholikus Kör dísztermében folyó hó 16. és 17-én tartja 
meg a következő tárgysorozattal: Május 16-án délelőtt 
9 órakor a belvárosi plébánia-templomban szentmise. 
10 órakor I. ülés. Elnöki megnyitó. Tartja Zichy János gróf 
szövetségi elnök. Az igazgatóság jelentése. Szövetségi 
számadások és költségvetés. Választások elrendelése 
(41 igazgatósági tag). Határozati javaslatok tárgyalása. 
II. ülés délután 3 órakor ugyanott. Határozati javasla-
tok tárgyalása. A választás eredményének kihirdetése. 
Május 17-én délelőtt a Szent-István-Társulat és Regiszi 
Szent-Ferenc-Társulat közgyűlése miatt csak a szövet-
ség közgyűlésén kiküldött bizottságok működnek. Dél-
után 3 órakor a belvárosi Katholikus Kör dísztermében 
nyilvános ülés. 1. A türelem és szintelenség határa. 
Dudek János dr., egyetemi tanár. 2. Keresztény társadalmi 
térfoglalás. Molnár István dr. tanár. 3. Társadalmi pro-
grammok és a kereszténység. Zichy Nándor gróf. Záró-
beszéd. 

A határozati javaslatok előadói : Erdősi Károly, 
Frey János dr., Glattfelder Gyula dr., Giesswein Sándor dr., 
Haller István, Kanter Károly, Mattyasovszky Lajos lovag, 
Mócsy István dr., Molnár István dr., Pompéry Aurél dr., 
Szabó György, Szentiványi Károly, Szuszay Antal, Várady 
L. Árpád c. püspök, Vay Péter gróf, Zlinszky János dr. 

* 

I tóma . A pápaság Rómát a világ szellemi középpont-
jává tette. Meglátszik ez az örök városon az év minden 
szakán át, de különösen feltűnővé válik húsvét Iáján, a 



100 RELIGIO LXY. évf. 1906. 

mikor legsűrűbben érkeznek Rómába valamint az igazán 
és egészen idegenek, úgy azok az idegenek is, kik mint 
katholikusok Rómában lelkileg egészen otthon érzik 
magukat a pápa mellett. Ezidén a magyar ifjúság zarán-
doklata egy ausztráliai zarándoklattal találkozott szent 
Péter sírjánál. Az ausztráliai zarándoksereg 50 tagból 
állt, három püspök vezetése alatt. — A pápa a Vezúv 
kitörése által kárt szenvedett lakosság segítségére Prisco 
nápolyi bibornokhoz 10.000 lirát küldött, levelében saj-
nálatát fejezve ki azért, hogy az apostoli szentszék mai 
gazdasági viszonyai nagyobb arányú segítséget nem 
engednek meg. 

* 

Milano. Mennyire szivén viseli az egyház az emberi-
ség tudományos haladását, mutatja a következő eset. 
Ferrari bibornok, milanói érsek, főegyházmegyéjének 
hivatalos lapjában, a «Foglio Uí'ficiale»-ban, híveihez 
buzdító szózatot intézett, melyet a lelkipásztoroknak szó-
székről kellett felolvasni : a léghajókról. A dolog a milanói 
kiállítás érdekével van összefüggésben. Valószinű, hogy 
nagy léghajózási kísérlet fog Milánóból kiindulni. Fer-
rari bibornok figyelmezteti hiveit, hogy a léghajók és 
léghajósok a tudomány érdekeinek szolgálatában álla-
nak : ennélfogva a népnek mindenben segítségükre kell 
lennie. A lelkipásztorokat felhívja a bibornok, hogy a 
népnek bővebb felvilágosítással szolgáljanak a léghajó-
zás közművelődési hasznosságáról és arról, mikép lehet 
a nép a léghajósoknak segítségére. 

* 

London. Az angol világbirodalom lakossága össze-
sen 398 millióra emelkedett. Ezek közt vallás szerint 
hindu 208, mohamedán 94, keresztény 58, budhista 12 
millió, különféle vallású 23 millió, zsidó 352.754. Ezek-
ből az adatokból két tény magaslik ki. Egyik az, hogy 
a keresztény vallás uralomra képesít más vallásúak 
felett. Másik az, hogy a nagy angol világbirodalom egész 
területén nem nagyon sokkal van több zsidó, mint Buda-
pesten. 

* 

Rio Janeiro. Egyház és állam viszonya Brazíliában 
1891 óta igaz, hogy az elkülönítés, separatio alapján áll, 
azonban nem francia, hanem amerikai értelemben, vagyis 
minden elkülönítés dacára szívélyes. Nyilvánvalóvá lett ez 
legújabban azon a lakomán, melyet a brazíliai köztársa-
ság kormánya Albuquerque bibornok tiszteletére rende-
zett, midőn ez Rómából biboros fejedelmi rangban érke-
zett vissza hazájába. A köztársaság elnöke maga is meg-
jelent a lakomán és maga köszöntötte fel Brazília nevé-
ben a biboros főpásztort. 

* 

J a p á n . Japáni érsek cimet Miklós cár legújabban 
Miklós püspöknek adományozta, a ki Japánban az orosz 
hitterjesztés élén áll. A cári ukáz ennek az intézkedésnek 
indítékául azt hozza föl, hogy Miklós püspök «az ortho-
doxia és a keresztény ügy» (ime tehát, ez a két dolog 
nem egy) érdekében az orosz-japán háború alatt kitűnő, 
igen jelentékeny szolgálatokat tett. Vájjon mit szól az 
orosz cár autokrata rendelkezéséhez — Japán ? 

Cleveland. (Egyesült Államok.) Utazás közben. Ez 
alatt a cím alatt az itteni «Magyarok Vasárnapja» 
Paulovits Róbert dillonvalei plébános tollából a követ-
kező érdekes egyházi tudósítást közölte : 

Felkért egyik paptársam, hogy a húsvéti időben 
menjek el hozzá és segítsek neki hivei kigyóntatásában. 
Útnak indultam. Már a depot-on feltűnt egy papi ruhá-
ban levő férfiú, kereszttel a mellén. Gondoltam, hogy ez 
talán szerzetes lesz, de nem törődtem vele. Szokásom 
szerint a breviáriumot (papi zsolozsma) végeztem, midőn 
az én papi kinézésű emberem bemutatja magát nekem, 
hogy ő a természetrajz tanára, egy protestáns-anglikán 
high churchhöz tartozó főiskolában. Nyugalmamban 
nem zavart meg, hagytam őt beszélni. A vallásról kez-
dett beszélni. Azt mondja, hogy ők protestáns létükre 
mindent hisznek, mit a római katholikusok, kivéve a 
római pápa csalatkozhatatlan tanítói hivatalát. Tudtam, 
hogy utam rövid, nem akartam tovább kérdezni, ő is 
észrevette, hogy breviáriumozni szeretnék, azt mondja, 
hogy ő is breviáriumoz, ha elvégeztem, visszajön. Vissza 
is jött. Ekkor már én is szivesebben beszélgettem vele, 
mert a papi zsolozsmát elvégeztem. No, most már hall-
juk a hitigazságokat. 

Azt kérdeztem tőle, hogy mit hisz a keresztség 
szentsége nélkül kimúlt kisdedek örök életéről? Helye-
sen megfelelt, egészen a keresztény tan szerint. Kérde-
zem a szentmiséről ! Azt mondja, hogy ő is miséz. Talán 
még holtakért is miséz? Igen, mondja ő, még misepénzt 
is elfogadunk. Nem is protestánsok maguk — mondom 
neki — hiszen a halottakért való misézés még mindig 
nagy szálka a protestantizmus szemében. 

Tessék csak várakozni, elhozom a mi hitvallásun-
kat. «Articles of Religion» a cime. Elhozta az imádságos 
könyvét, annak a végén mutatja az összefoglalt pro-
testáns hitágazatokat. Először is a szentmisét kerestem 
föl, mit szól hozzá a protestáns hit. De bámultam a 
protestáns lelkésztanár tudományán. Szórói-szóra ez 
van a hitágazatjuk között : «The sacrifices of Masses, in 
the which it was commonly said, that the Priest lid 
offer Chist for the quick and the dead, to have remission 
of pain or guilt were blasphenous fables, and dangereous 
deceits» Art. XXXI. 

No szépen vagyunk, hiszen eszerint a szentmise 
istenkáromlás és káros, ártalmas valami. Gondolkoztam, 
miért miséznek tehát, miért miséznek még a holtakért 
is ? Míg így gondolkozom, odajön hozzám, mutatom 
neki a nyomtatott hitvallásukat. 

Azt hiszed, kedves olvasó, hogy meghökkent? 
Nevetve mondja, most már mást hiszünk. Mutatom neki 
a szentségekről való tant. Ott az van, Krisztus két (kettő) 
szentséget rendeli. Hát ez mi ? — kérdem tőle. — O ezt 
sem hisszük mi. Mi hét szentséget hiszünk — mondja. Hát 
a tisztítóhelyről mit hisznek? van? — kérdem. — Igen, 
hiszen azért misézünk a halottakért felel ő. Hiszen 
a hittanukban az van, hogy Isten szavával ellenkezik 
a purgatóriumban való hi t? Ó az már régen volt, 
az utolsó konvención (konventen) már máskép hatá-
roztak. 

De már rendeltetésem helyére értem, búcsút vettem 
a tévelygő tanártól. Ilyen tan szerint egy emberöltőn át 
százfélét is hisznek és mégis protestánsok maradnak. 
Mikor tértek át az édesanyához ? —y —la. 
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oda- ^ vallás ós kinyilatkoztatás. Irta Vajó József dr. 
Budapest. 238.1. — Alig egy éve, hogydr. Vajónak «A hit» 
einüí munkája megjelent, melyben az alapvető hittan 
egyik legfogósabb és egyik legszövevényesebb szakaszát 
tárgyalja igen avatott kézzel. A szakférfiak egyhangú 
elismeréssel és dicsérettel nyilatkoztak szerzőnk irodalmi 
termékéről. 

Ma már előttünk fekszik a szerzőnek második kötete : 
a keresztény vallás apologetikája. 

Ha valaha, úgy napjainkban égető szükséget képez 
nálunk a magyar nyelvű hitvédelem. Hisz annak az 
áldatlan és elkeseredett harcnak, mely mostanában az 
anyaszentegyház ellen folyamatban van az irodalom 
minden ágában, saját tapasztalásom szerint is, nagyobb 
részt a tudatlanság a szülőoka. És hogy a katholikusok 
közül oly sokan megtántorodnak hitükben, annak tulaj-
donítom, hogy kevés nálunk a hitvédelmi könyv. Ezen 
a bajon segíteni hivatva van egyebek közt Vajó dr. «Vallás 
és kinyilatkoztatás» című munkája, melynek tartalma nem 
más, mint az úgynevezett : demonstratio Christiana. 

Terjedelme olyan, hogy a nem szakember sem 
ijedhet meg tőle. Csak a legszükségesebbre szorítkozik. 

A felveti anyagot azonban elég kimerítően, szigorúan 
tudományos felkészültséggel dolgozza fel. Minden tétel-
nél megtaláljuk szabatos meghatározását a szóban forgó 
fogalomnak ; kellő körülírását az értekezés terjedelmé-
nek, hogy mily irányban és mértékben akar a szőnye-
gen levő kérdés taglalásába bocsátkozni. Hangyaszor-
galommal válogatja össze a meggyőző és perdöntő érve-
ket úgy, hogy mélyenjáró gondolkodása, biztos Ítélete, 
bőséges bölcseleti és theologiai ismerete valóban elisme-
rést érdemel. Teljesen birtokában van a letárgyalt 
anyagnak. Méltó tanítványa azoknak a nagy (innsbrucki) 
mestereknek, kiket ifjú korában hallgatott és kiknek 
szellemi termékeiből táplálkozott. 

Legmegfelelőbbnek tartja a régi hitvédők módszerét. 
Nem enged annak a legújabban egyeseknél divatos 
irányzatnak, melyet éles kritikának vetettaláZubriczkydr. 
is «Régi és új utak a hitvédelemben» című munkájában. 
Régi és mégis új. Lépést fart a haladó korral. Ismeri és 
értékesíti a tudományos kutatás legújabb vívmányait. 
Ennek bizonyítására legyen elég hamarjában csak kél 
fejezetre utalnom. Az első, mely az összehasonlító vallás-
tudományról szól. Három tételbe foglalja össze idevágó 
tanulmányainak eredményét. 

1. A keresztény vallást még azon esetben is isteni 
eredetűnek tarthatnók, ha erkölcstana a tisztán emberi 
vallások erkölcstanából és a bölcselők müveiből teljesen 
összeállítható volna. 

2. A keresztény vallás isteni eredete még azon eset-
ben is védelmezhető volna, ha vallási elvei is — a külö-
nösen keresztény igazságok kivételével — emberi ere-
detű forrásokból összeszedhetők volnának. 

3. Tényleg azonban sem a keresztény-vallás vallási 
elvei, sem erkölcsi parancsai emberi eredetű forrásokból 
össze nem szedhetők. 

E három tétel igen csattanós felelet a platonismus, 
meg a tudományos körökben mindinkább térthódító és 
esztelen buddhakultusz ellen, mely egyik fattyúhajtása a 
legújabb vallásbölcseleti progressizmusnak. Idézi és 
cáfolja a természettudományok és vallásbölcselet magyar 
művelőit is (123., 125. 1.). 

A másik kiváló figyelemre méltó fejezet az, mely a 
csoda fogalmáról, lehetőségéről és bizonyító erejéről 
tárgyal. Itt nagyon helyesen szent Tamás ide vonatkozó 
tanításához alkalmazkodik. Ennél egyszerűbbet és vilá-
gosabbat minden rövidsége mellett is aligha talált volna. 

A könyv minden során megérzik, hogy nem az újí-
tás ingere, a feltűnési viszketeg, hanem az Isten igéje 
iránt taiiozó tisztelet és hűséges ragaszkodás vezette 
tollát. Papnövendékek és világi értelmiség számára igen 
értékes dolgozat. A latin hittudósok szövegét magyaro-
san és mégis hűen adja vissza. 

Két kívánni valót nem hallgathatok el, mit a má-
sodik kiadásnál szerzőnk könnyen jóvá tehet. A szerves 
összefüggés és elrendezés nincs kellőkép kidomborítva, 
mit szerintem röviden meg kellett volna cselekedni. 
Másodszor a könyv használhatóságát igen megkönnyí-
tené egy betűrendes tárgymutató. 

Örömmel várjuk ezek után a «demonstratio catho-
lica-t», vagyis az egyházról szóló fejtegetés megjelenését. 

Erőss József dr. •K ' 

A s zemély i ség ereje. Franz X. Kerer nyomán 
P o ó s Rezső . Budapest . S tep l ianeum 1906. Tavaly 
egy kis könyv jeleni meg a német könyvpiacon, a mely 
kedves, mély tartalmával mindenkit elbűvölt, a ki csak 
olvasta. Kerer langengeislingeni plébános írta a kis 
könyvet és ezt a különös cimet adta neki : Die Macht 
der Persönlichkeit im Priesterwirken. A cím majdnem 
elfogulttá teszi az embert, alig tudjuk elgondolni, miről 
van benne szó. Elolvasva látjuk, hogy egy aranyos könyv 
ez a szeretetről, az egyéni jóságról, Jézus szelleméről, a 
papi szelidségről. A könyv címét a szerző azzal igazolja, 
hogy a jellemnek, az egyéniségnek teljes kifejlődése, 
betetőzése, koronája a jóság, a szerelet. 

Ezt a kis könyvet fordította magyarra Poós Rezső. 
A magyarban a cím még idegenszerűbb, mint a német-
ben. Érezte ezt a fordító is, azért a kiadásnak világi 
olvasóknak szánt részét ez alatt a cim alatt hozta for-
galomba : A tökéletes ember. 

Szerencsés gondolat volt ezt a kis könyvet lefordí-
tani. A szeretet a kereszténység lelke, mindig időszerű a 
figyelmet erre fordítani. Főleg papok nagyon sok meg-
szívlelni valót találnak a szalézi szent Ferenc szellemé-
ben írt müvecskében. A fordító munkáját derekasan 
végezte, nem ragaszkodott a szavakhoz, bogv a gondo-
latokat annál találóbban fejezhesse ki. Az olvasásra ér-
demes müvecskét melegen ajánljuk. 

Hanauer A. István dr. 
* 

Ünnepnapok. Egyházi és társadalmi beszédek. 
Irta Mihályfi Ákos dr. egyet.tanár. Budapest, 1906. 409. 1. 
Ára 4 kor. Beszédsorozat e könyv tartalma ; 12 szent-
beszéd és ugvanannyi társadalmi beszéd sorakozik egy-
másután, különféle, részint ünnepi, részint más össze-
jövetel alkalmával elmondva. Valamennyit bizonyos 
gyakorlati irány jellemzi : a szónok abbeli törekvése, a 
keresztény szellemet, a keresztény hit világát bevinni 
mindenhová. Szentbeszédeiben (primitián, Szilveszter-
estén, a karmelita-templomban, szent István ünnepén stb.) 
nem bocsátkozik mélységes fejtegetésekbe, hittani bizo-
nyításokba, hanem inkább praktikus oldaláról szemléli a 
tárgynyujtotta igazságot. Az ilyen beszédeknél azután 
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az élöszóbeli előadás, midőn a szónok egyénisége mint-
egy megeleveníti az egész beszédet, annak szinte kiegé-
szítő részét képezi ; így, könyvben olvasva, hatásuk nem 
teljes, kissé hosszadalmasak és a szinonimák folytán 
kissé bőbeszédűeknek látszanak. 

Mihályfínak tulajdonképeni eleme úgylátszik a tár-
sadalmi beszéd. Az itt közölt beszédeinek mindegyike 
egy-egy remek, de különösen három-négy válik ki : a 
katholikus társadalomról, a keresztény jótékonyságról s 
főkép a katholikus egyetemről s a katholikus auto-
nemiáról (a budapesti katholikus naggyűlésen) mondott 
beszédei. A kötet megérdemelte volna, ha csak e két 
utóbbi beszéde miatt is jelenik meg, annyi világosságot 
gyújtott, annyi félreértést oszlatott szét e két fontos 
beszédével, a két, szinte életszükségletünket képező kérdés 
körül. 

Ha valaha katholikus egyetem felállítása napirendre 
kerül, mert beszélni már eleget beszéltünk róla ; s lia 
valaha ilynemű tevékenység vágya szállna meg bennün-
ket (a mi ugyan nehezen hihető), ez a beszéd fogja 
nyújtani a teendők progranimját. A másiknak nagy 
érdeme, hogy az automomia körül forgó sok balvéle-
kedést oszlat el s megmutatja, hogy az autonomia fel-
állítása nélkül is, a mi ugyan óhajtandó, de a nélkül is 
lehet nálunk hitélet, lehetnének nálunk buzgó katholiku-
sok, mivel annak a tulajdonképeni célja, ha meglesz, a 
katholikus jogok védelme, nem pedig uraskodás, nem 
hatalmi osztozkodás. 

Egészséges szellem, férfiúi lélek s nagy tapasztalat 
szól a kötetből, valamint tiszta magyar stílus. Egy alkotni 
szerető férfi beszél belőle hozzánk, a ki mindenkit cselek-
vésre szeretne fogni. Jó szivére pedig mutat az, hogy 
munkáját : boldogult szülei áldott emlékének ajánlja. 

A szépen kiállított kötetről valóban csak jót mond-
hatunk. 

Az é n h íve im. Irta Domonkos István. Győr, 1906. 
184. 1. Ára 2 korona. - Tizenhét kis rajz ennek a kötet-
nek a tartalma, nem elbeszélés, sem novella, hanem rajz 
csupán, a minőt Mikszáth Kálmán honosított meg iro-
dalmunkban. Nem annyira esemény a tárgyuk, mint 
inkább egy-egy érzelem, lelkivonás. Ötletekkel sem dol-
gozik, látóköre is jobbára a falu szűk határára szorít-
kozik. És mégis Domonkos ezen rajzait régen figyelem az 
Alkotmány tárcáiban. Feltűntek nekem nagyon. Három 
szempontból. Először is egy megfigyelő tiszta lélek 
visszatükrözései. A mit ő egyszer látott, kicsi dolgot is, 
azt ő elő tudja adni, le tudja festeni. Semmi ki nem 
hozza sodrából, mintha szenvedély sem lakoznék benne ; 
mint a tiszta hegyi folyó csendesen folydogál medrében, 
lelátni egész a fenekéig. Tisztán, szépen, zavartalanul. 
Másodszor ezeket az apró falusi jeleneteket : a káp-
lán megérkezése, a hiú asszonyka, az öreg halász s 
hasonlókat mesterien meg tudja rajzolni és végül a 
nyelvezet, a stilus, a prózája, melyben mindezt elmondja, 
szép, ritka tisztaságú magyar stilus. Ez utóbbi tekin-
tetben egyáltalán, a mai rontott, idegenszerűségekkel 
tarkállott magyarság idejében, a fővárosiak között sem 
tudok hozzá foghatót. 

A mi volt a 40-es években a müköltészetünket 
megifjító, egy Aranyban, egy Petőfiben megnemesült 
népköltészet, olyasvalami nyilatkozik Domonkos prózájá-

ban. A nép tiszta, romlatlan magyar nyelve nemesített 
kiadásban, ez Domonkos prózája. Valóságos élvezet őt 
olvasni, már t. i. olyannak, a kinek Ízlését a mai tucat-
novellák el nem rontották. 

Ebben a falusi plébánosban, a ki nagyon szerény 
lelkű lehet, egy nagy elbeszélő maradt félbe. Ha alkalma 
lett volna ebben az irányban képezni magát, ha szabott 
órái helyett az elbeszélő irodalmat vallhatja pályájának 
s nagyobb alkotásokkal is megpróbálkozik : hatalmas 
írónk válhatik belőle. Rajzoló ereje s előadási módja 
mutatják, mi rejlik tehetségeiben. Valami rendkívüli. 

Kár, hogy nálunk nincs meg az az eljárásmód, mi a 
túlsó táborban, hogy hamar észreveszik a tehetségeket 
s igyekeznek azokat felhasználni. Rögtön felkarolják, 
alkalmat adnak érvényesülésükre s minden teret — 
egész az Akadémiáig — ilyenekkel töltenek be. Nem 
tudom, mi az nálunk : rosszul magyarázott szerénység 
vagy nembánomság-e, de tény, hogy az irodalom összes 
ágaiban másokat látunk felszínen. Ránk meg azt mond-
ják : a katholikusoknak nincs irodalmuk, nincs költé-
szetük. Pedig ha ilyen kapaszkodó kevés is van köztünk, 
de tehetség volna akármennyi, csak a mi módszerünk-
ben lesz valami hiba. 

Domonkos ezen kötetét különösen a középiskolai 
ifjúságnak ajánlom, sok erényt tanul belőle, de külö-
nösen ritka szép, tiszta magyar stilust. 

E. P a n n o n h a l m a . Szakbirálatra adtam ki. 
15. R o z s n y ó . A jövő számban. 
M. B u d a p e s t . Igaza van, reátis alapra kell fektetni tör-

ténetünket ; ezt a célt szolgálja a Religio említett cikke. Kü-
lönben tudnivaló, hogy a katholikus államok előbb adták 
meg a vallásszabadságot és vallásegyenlőséget a protestán-
soknak, mint a protestáns államok a területükön kisebbség-
ben élő katholikusoknak. Angliában csak az 1829. évben, 
Norvégiában 1845., Hollandiában 1848., Dániában 1849., Svéd-
országban 1860-ban és a különféle német államokban csakis 
a XIX. század második felében jutottak a katholikusok a 
teljes vallásszabadsághoz. Teljes egyenjogúságról a katholiku-
sok részére még ma sincs szó ezekben az államokban. De 
azért nálunk mégis jár ja a frázis, hogy a katholikusok szűk-
keblüek. Nagyon is tágkeblüek mások irányában, csak maguk-
kal szemben ügyefogyottak. Mennyire gondoltak magukra pl. 
a most lefolyt választásoknál ? 

A Sz. I m r e - e g y l e t n e k . Győr . Az ifjak lelkesedése olyan, 
mint a virág', mindnyájan örülünk neki, mert gyümölcsöt 
várunk tőte. Üdvözlésüket köszönöm. 

TARTALOM: Dogma. Czilek Balázs dr.-tól. — 
A Szentírás sugalmazásának újabb elmélete. IV. Zub-
liczky Aladár dr.-tól. — Az alapokról szóló törvényter-
vezet. VI. Bocskay István. II. — A katekizmus-ügy. II. 
Pokorny Emánueltöl. — A magyar baptisták. III. — Egy-
házi világkrónika. — y —/a-tól. — Irodalom. Vajó : A val-
lás és kinyilatkoztatás. Erőss József dr.-tól. — Kerer-
Poós : A személyiség ereje. Hanauer A. István dr.-tól. 
Mihályfi : Ünnepnapok. — Domonkos : Az én híveim. — 
Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Steplmneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

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

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Egy főúri hölgy. 
Mint midőn utazás közben, a sok általános be-

nyomás között, egy-egy város, vagy egy-egy szép vidék 
megközelítésénél kibontakoznak szemeink előtt egyes 
részei s úgy egész közelről nézve aztán vajmi ritkán 
oly szép az egyes tárgy, mint a hogy messziről látszott : 
ígv bontakoznak ki előttem lassan, közelebbről, távo-
labbról a fővárosi életnek egyes rétegei, emberek és 
intézmények s nyomban hozzáteszem : a nagy bűnök 
és a nagy erények is egyúttal. 

A nagy város ugyanis azért nagy város, mert sok 
van benne a mindenféléből: jóból és rosszból, fényből 
és árnyékból. A nagy város, s ilyen igazán Budapest 
is, a nagy ellentétek csoportosulása. S mivel a rossz 
rikítóbb, szembeszökőbb, míg a jó csöndes és szerény, 
a felületes szemlélő azonnal készen volna kárhoztató 
Ítéletével a nagy Babilonról. 

En kezdem látni jó oldalait is és a sok gyönge 
jellemű ember mellett a kialakult keresztény karak-
tereket is, de olyanokat, hogy a magamféle független 
ember is igazán szívesen emel kalapot előttük. Hova-
tovább kezdem ugyanis látni, hogy itt a többi között, 
a sok romboló erő mellett, igen nagy kath. tevékeny-
ség is folyik, különösen lia összegezem a sok apró 
részletet, a mit magamnak sikerült megfigyelnem. Azt 
is látom azonban, hogy ez mind újabb keletű, nincs 
még szervezve egy nagyobb egységbe, nem is teljesen 
megszilárdult, tehát arányaiban még nem annyira 
szembeszökő, hanem a munka azért nagyban folyik 
és szebb jövővel kecsegtet. 

Ebből az eleven tevékenységből — úgy látom — 
jelentékeny részt vesznek ki a kath. nők is, különösen 
a karitativ téren és, a mivel ritkán találkoztam az élet-
ben, nagy számban épen a főrangú hölgyek. Ilyes 
valamit csak Anglia úri hölgyeiről olvastam. 

Névszerint egy kimutatás a kezemben arra figyel-
meztet, hogy itt Budapesten csakugyan sok jónak kell 
történnie és hogy szinte óhajtandó volna az ilyenféle 
évi kimutatásokból egy összefüggő tanulmányt írni az 
emberek, a kislelkűek épülésére, lia a keresztény sze-
retet műveit mind írásba, mind statisztikába lehetne 
foglalni, 

Ez az előttem fekvő 1904/5. évi kimutatás a pesti 

Mária-Erzsébet-Egyletről szól és szól — egyszerűen 
csak megnevezve őt — annak az elnöknőjéről, Győry 
Teréz grófnőről, a tagok névsorában pedig sok más 
grófnőről és nem grófnőről. 

Az egylet maga jótékonysági egylet, foglalkozik a 
szegények fölsegítésével, ápolásával. A bevételek és 
kiadások rovatából látjuk, hogy van négyféle pénz-
tára: főpénztár, kórházi pénztár, szegény gyermekek 
művének pénztára és nyaralási pénztár, évi kiadása 
11.441 K 2 fillér volt. 

Magában véve tehát egy kimutatás ez, mint az 
eíféle egyletek kimutatásai szoktak lenni, rideg számok, 
melyeken könnyen siklik át az ember. Azt mondja r á : 
szép, szép és megy tovább. Ennél a kimutatásnál 
azonban a szemem megakadt a füzet első lapjain, 
mivel ott olyasmit olvasok, a mit ezek a további szá-
mok nem mondanak el, s a mit még nem olvastam és a 
mi előttem valóban a legnagyobb számmal is fölér, t. i. 
az egyletnek tulajdonképeni hivatásáról és eszközeiről. 
Többet nyom ez előttem, mintha az egylet évi anyagi 
kiadásai amúgy ridegen százezer koronáról beszélnének. 

Szórói-szóra ideírom, mivel nagyon megtetszett: 
«Az évről-évre szaporodó jótékonysági egyletek 

közt — így szól a bevezető — melyek bár mind a 
nyomor enyhítését célozzák (többnyire egy-egy irány-
ban) a szent Vince egyleten kívül jóformán csak a 
Mária-Erzsébet-Egylet az, mely Krisztus szellemében 
testvérnek fogadja a szegényt, közvetlen érintkezik vele 
s élete minden körülményei közt mellette van. Ügyel, 
hogy a működő tagok által gondozásba vett szegény 
családokban a gyermekek megkereszteltessenek, ké-
sőbb az óvodába és iskolába szorgalmasan járjanak, 
a szünidőt gondos felügyelet alatt töltsék (N.-Tétény-
ben). Az első szent gyónás és áldozáshoz, valamint a 
bérmálás szentségéhez a leggondosabban előkészíttes-
senek (a vasárnapi iskolában s művelt keresztény 
lelkek állal privátim is). Munkához segíti őket, lia már 
erre képesek. Lelkükre köti az ünnepi és vasárnapi 
szentmise hallgatását. A bűnös viszonyban élő szülő-
ket a házasság szentségéhez segíti. A betegeket kórház-
ban vagy lakásukon ápolja, a súlyos beteghez a lelki-
atyát kéri s végül a halottat eltemetteti. Szóval a 
Mária-Erzsébet-Egylet igazán támogatja szegényeit, 
testileg, lelkileg, a bölcsőtől a sírig». 

50250 
LXV. évfolyam. 
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Ez valóban nagyszerű! Ha tényleg lehetséges az 
emberek között keresztény szociális munka, ez annak 
a legszebb kiadása. Nem alamizsnaadás ez, mely 
csupán anyagi segélyt nyújt a szegénynek s ott hagyja 
és sokszor inkább romlására van, mint hasznára : ez 
valóságos pasztoráció, az irgalmasság testi és lelki 
cselekedeteinek legszebb megvalósítása az életben. 
A szegényt testvérének fogadja s élete minden viszo-
nyai között mellette van a bölcsőtől a sírig. A fényes 
palotában lakó úri hölgy leszáll tehát a főváros pince-
lakásaiba, ő keresi föl a szegényt, magáévá teszi nyo-
morát, megosztja szenvedéseit s a mit Isten neki adott, 
juttatja a szegénynek. Uraim ! le a kalappal, ez mennyei 
jelenség a XX. század materializmusa között ; ez fény-
sugár a főváros utcáin jelentkező árnyékok között. 

És ez mind nincs a kimutatás rideg számaiba 
belefoglalva, hanem azt ott elől más pontokban 
mondják el. 

Lássunk ilyen néhányat a fennebbi egyleti pro-
gramm illusztrációjául. 

Az egylet, — így olvassuk tovább — a Szeplőtelen 
fogantatás dogmája kihirdetésének 50 éves jubileuma 
alkalmából, Mária-Remetére zarándokolt. Az elnöknő 
vezette a tagokat a kegyhelyre, a hol Metzker József dr., 
az egylet lelki-igazgatója, mondott szentmisét. — Ez az 
egyik pont. 

És most következnek a többiek. A lefolyt évben 
288 tagból álló 57 szegény család vétetett föl az egyletbe, 
kiket a működő tagok 1062-szer látogattak meg. Ez 
egy másik pont. 

A hasonszenvi kórházban 9 beteg 360 napon át 
részesült szeretetteljes ápolásban. Ez a harmadik. 

A szegény gyermekek műve a kedvezőtlen viszo-
nyok, ú. m. zord időjárás és betegségek dacára is 
szépen virágzott. Nem kevesebb, mint 500 gyermek 
járt ez évben vasárnapi tanulásra a Szent-Szív zárdába, 
a Fehér-apácákhoz, az István-uti Tanonc-Otthonba, 
a József-utcai Tanonc-Otthonba, a váci-uti barakba 
és a ferencvárosi barakba. Ez a negyedik pont. 

A nagytétényi nyaralótelepen, az irgalmas nővé-
rek felügyelete alatt, 61 gyermek élvezte jún. 4-től 
aug. 30-ig a szabad levegőt és dunai fürdőt, gondos 
ellátás mellett. 

A költségek tisztán az irgalmas lelkek könyör-
adományaiból fedeztetnek. Ezek a többi pontok. 

A fővárosi életnek felületes szemlélője ezt mind 
nem látja, az újságok se hirdetik és ez mégis megvan itt 
s mennyi van még ilyenből a szent Vince-egyletekben ! 

Maradjunk azonban csak a Mária-Erzsébet-Egylet-
nél, melynek bölcs programmján nem tudok eleget 
elgondolkozni. Mert szépen beszélni sokan tudnak, de 
kevesebben tudnak hasonlóképen cselekedni; ez az egylet 
pedig egy szép tett, mely igazán megszívlelésre méltó, 
mert szórói-szóra igaz és szórói-szóra meg is van itt 
köztünk valósítva. 

(iyőry Teréz grófnőről és működéséről sokszor 
esik szó, ha nem nyilvánosan, hát a társadalmi körök-

ben. Sokat emlegették, mikor a Jézus Szent-Szive-
temploma épült; emlékszem, nagyon beszéltek róla, 
midőn a zsidó-keresztény házasság törvényjavaslata 
megbukott az országgyűlésen, illetőleg a főrendiház-
ban. Említik itt, említik ott, a hol valami kath. akció-
ról van szó, sokfelé jelentkezik az ő áldott keze olyan 
szellemben, mint a fennebbi progrannnban olvastuk. 

O ennek a szép Mária-Erzsébet-Egyletnek is az 
elnöknője s tegyük hozzá: a lelke s úgy gondolom, az 
erszénytartója is egyúttal. 

Lévén az a tulajdonságom, és pedig azért, hogy 
a sokféle szemfényvesztés meg ne tévesszen s a sok-
szor merő önzésbe bujtatott erény meg" ne csaljon, 
lévén, mondom az a szokásom, hogy közvetlen ma-
gam szeretek mindent látni s mindent megszemlélni : 
én ezt a főúri hölgyet magam kerestem föl szép-utcai 
palotájában. Szívesen vette érdeklődésemel s szere-
tettel beszélt az ő szegényeiről, majd szellemes beszé-
dével áttért a pesti vallási állapotokra s hova-tovább 
észleltem, hogy nem közönséges értelmi látókörrel 
gondolkozik a grófnő. A többi között elővette a Stim-
men aus Maria-Laach két füzetét is s azt mondta: 
nézze kérem, micsoda kritika van itt a Jesse és Mária 
cimű regényről, meg a Fogazzaro II Santójáról, melyek 
a téves utakon járó reform-katholicizmus termékei s 
mégis akad lap, mely az előbbit ép most hozza magyar 
fordításban! Azután pedig olyan theologikus fejtege-
téseket fűzött hozzá, melyek meggyőztek, hogy valóban 
alapos ismerője vallásának. 

Ez az előttem meglehetősen szokatlan jelenség 
egyszerűen meghatott, kivált midőn a beszélgetésből 
azt is kivettem, hogy főúri hölgyeink között többen is 
vannak ám ilyenek. Meghatott különösen az, hogy a 
rendelkezésére álló kényelem helyett ez az úri hölgy mit 
keres és szórakozás fejében mit tanulmányoz ? Keresi a 
szegényeket és tanulmányozza vallását. Hiszen ez sok 
férfit is egyenesen megszégyenítene ! Ez tehát meg-
oldva és lárma nélkül gyakorolja — a feminizmust. 

Ilyen fénysugarak is vannak ime ebben a nagy 
Babilonban, ilyen nemes szivek. Csakhogy a rossz 
rikítóbb, szembeszökőbb, míg a jó, csendes és szerény ; 
azért látszik amaz többségbenlévőnek. 

Miután pedig a mai világnak a kis és nagyváro-
sokban buzdító példákra van szüksége s mivel nem 
célszerű, hogy a gyertya mindig csak véka alá rejtes-
sék: jónak láttam erről a nemes szívű főúri hölgyről 
és cselekedeteiről egyet-mást elbeszélni. 

Mit nyerünk azzal, ha szeret az Isten ? 
Néhány esztendeje hallottam először életemben, 

a mint kocintás közben valaki így köszöntötte föl tár-
sait : «szeressen minket az Isten !» Oly szokatlannak 
tűnt fel nekem ez a köszöntés. Valami különöset, de 
nagyot sejtettem benne mindjárt első hallomásra. 
Azóta többször eltűnődtem, el-elgondolkoztam rajta. 
Míg végre szent Tamás a kegyelemről, a szeretetről 
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szóló fejtegetéseinek olvasgatása közben arra a meg-
győződésre jutottam, bogy mi emberek szebbet-jóbbat 
egymásnak nem is kívánhatunk, mint, hogy «szeres-
sen minket az Isten !» 

Hogy mindjárt a dologhoz szóljak, hát óriási 
különbség van ám Isten és az emberek szeretete között. 
Mi emberek azért szeretünk meg valakit, mert bájos, 
kellemes, tanult vagy ügyes stb. De a mi szeretetünk 
nem kölcsönöz neki bájt, szellemet, képzettséget vagy 
ügyességet. Ehhez nincs módunk. A mi szeretetünk 
feltételezi másban azokat a jó tulajdonságokat, a 
melyek bennünk felkeltik és előidézik a szeretetet. 
Épen megfordítva jár el az isteni szeretet. Isten nem 
azért szeret, mert szépek, kedvesek, bájosak vagyunk 
Előtte. Hisz hitbe vágó igazság, hogy mivel Ádámtól 
eredünk, már Isten haragjában, bűnben születünk e 
világra is. Azután, mivel Isten maga a létező való és 
tiszta tény (actus purus), Benne nincs tökéletesedés, 
Belőle ki van zárva minden lehetőség, mely ne volna 
valóra váltva, — lehetetlen is, hogy Őt valami rajta 
kívül létező külső báj és kellem indítsa szeretetre. 
0 magától indul szeretetre. Ide illik, a mit Arany János 
oly szépen mond : 

Miként a nap tükröz új napokat, 
Úgy óhajt a boldog látni boldogokat. 

Mivel Isten, éltünk napja, a maga szerelmében végte-
lenül boldog, ez a boldogsága mások boldogításában 
óhajt visszatükröződni. Tőlünk tehát elütőleg, mivel 
szeret az Isten s javainak közlésével boldogítani óhajt, 
azért leszünk kedvesek és bájosak Előtte.1 Báj, ked-
vesség ömlött el ajkaidon, mert megáldott az Isten,— 
mondja a ««soltáros.2 

Az Isten szeretete tehát másban létrehozza és elő-
idézi azt a jóságot, a mit a mi szeretetünk már mint 
meglévőt feltételez. 

Az Isten és az ember szeretete közt fennálló emez 
óriási különbségből nagyszerű következtetéseket lehet 
levonni. 

Először is, mert szeretni tulajdonkép nem egyéb, 
mint jót akarni (magadnak vagy másnak), — a kit 
egyszer megszerettünk, annak aztán javát kívánjuk és 
erőnkhöz képest munkáljuk is.3 Ha már a mi szerete-
tünk is ily munkás,4 mily termékeny lehet az Isten 
szeretete! Mi az, a mi teremtésre, alkotásra hajtja és 
sarkalja a művészt? A szeretet, a lelkesedés. Mert 
megszállja az ihlet, meg van hatva, lelkesedik, szeret, 
mélyen érez s érzésének tud kifejezést adni márvány-
ban, vásznon vagy szavakban, azért teremt és alkot. 
Hogy lelkesedhetett, mily mélyen érezhetett az Isten, 

1 S. Thom. I. ]). q. XX. a. 2. Amor Dei est infundens et 
creans bonitatem in rebus. 

2 Diffusa est gratia in labiis tuis; proplerea benedixit te 
Deus. Ps. 44. 3. 

8 Probatio caritatis est exhibitio operis,— a szeretet próba-
köve a tett. 

4 Caritasoperatiir magna, si est,— a szeretet nagy dolgokra 
képes, ha megvan. 

hogy loboghatott benne a szeretet lángja, mikor meg-
teremtette ezt a bámulatos, gyönyörű világot ! S mint 
afféle lelkes művész remek müvét a legutolsó részletig 
mind apróra kitervezte és kidolgozta. Az a hajszál, 
mely fejedről ha lehull, undort kelt, górcsövön vizs-
gálva csudálatos szerkezetével ámulat-bámulatba ejt. 
A mi szép, jó és tökéletes csak van a világon, az 
tulajdonkép mind Isten szeretetének kifolyása, alkotása. 
«Szeretsz mindent, a mi van, így kiált fel a Bölcs,1 és 
semmit sem utálsz meg azokból, miket alkottál ; mivel 
gyűlölve semmit nem rendeltél vagy alkottál.» 

Az Úristen mindent, a mit alkotott, egyaránt 
szeret ; mert nem gyűlölve, hanem szeretetből terem-
tett mindent. De azért az egyiket jobban is szereti, 
mint a másikat. Szent Tamás2 nyomán mindjárt el-
tüntetem e két állítás közt látszólag fennforgó ellen-
mondást. 

Szeretni nem egyéb, mint jót akarni. A szeretet 
tehát kettőre vonatkozik. Jelezheti egyrészt az akarat 
működését, hevét, lelkesedését, lobogását; másrészt 
meg vonatkozhatik arra a jóra, a mit akarok, kívánok 
(másnak vagy magamnak). 

Az előbbi értelemben véve a szeretetet, igazán 
elmondhatjuk, hogy az Úristen mindent egyaránt, 
egyformán szerel. Az akarat, az akarat működése és 
heve 0 benne az mind csak egy és ugyanaz. Mikor 
0 jobban is szeret valakit, azért nem hevül jobban. 
A szeretet ugyanazon lángja hevítette Ot, mikor feje-
den a hajszálat s mikor a legtökéletesebb szeráfot 
alkotta. Az Istenben változásnak, heviilésnek nincs 
helye, Ö ugyanaz ma, tegnap, holnap és mindörökké. 

De ha a szeretetet más oldaláról, a kivánt javakra 
való vonatkozásában tekintjük, akkor helyesen és 
szabatosan szólunk, mikor azt mondjuk, hogy az Úr-
isten az egyiket jobban szereti, mint a másikat. A ki 
nagyobb javakat kapott az Úrtól, azt jobban is szereti, 
mint a kinek kisebbeket juttatott. Az Istennek nagyobb 
szeretete nyilatkozik meg az ésszel biró ember, mint-
sem az oktalan állat teremtésében. Sőt, mivel az isteni 
szeretet létrehozója és okozója annak, a mit szeret, 
az egyik teremtmény csak annyiban jobb és nagyobb 
a másiknál, mert az Úristen az egyiknek nagyobb 
javát kívánja és munkálja, mint a másiknak. A job-
bakat mindenesetre jobban szereti. De a jobbak is 
csak azért jobbak, mert több jót halmozott reájuk, 
jobban szerette őket az Isten. 

Azt mondják és helyesen, hogy az ember a terem-
tés koronája. 

Ha a teremtés koronájának alkotta őt az Úr, akkor 
hát valamennyi teremtménye közt az embert szerette 
legjobban. Azért is aggatta rá az egész világot és 
csinált belőle egy mikrokozmoszt. Kicsiben az egész 
világ az ember nem csak azért, mert «omnis creatura», 

1 Diligis enim omnia, quœ sunt et nihil odisti eorum, qua; 
fecisti ; nec enim odiens aliquid constituisti aut fecisti. Sap. 
XI. 2.">. 

2 I. p. q. XX. a. 3. 
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minden teremtményből van benne valami, hogy im 
létezik, él, érez és gondolkozik,1 hanem főleg azért, 
mert az egész világ utána eped és benne akar kifej-
lődni és kivirágozni.2 Akkor tette az Úristen az ember 
fejére a teremtés koronáját, mikor valamennyi teremt-
ménye közt egyedül őt ajándékozta meg ésszel. Nagy 
sor, nagy dolog, nagy méltóság eszes lénynek lenni.8 

A ki ezt feléri ésszel, tudom, hogy meg is becsüli. 
Princeps, quae digna sunt principe, cogitabit. Jól 
mondta már Aristoteles, bogy az ember lelke az értés 
révén átváltozik mindenné. A mit felfog és megért, az 
az ő szülöttje, verbuma, az az övé. Ilyen értelemben 
is igaz, hogy az egész világ az emberért van teremtve. 

De még itt sem ér véget Isten leleményes szere-
tete. Nem érte be vele, hogy a teremtés koronájává 
tette az embert. Sőt iránta való kiváló szeretetének a 
jele különösen abban tündöklik, hogy oly boldogság 
élvezetére szánta őt, mely minden teremtmény erejét 
messze-messze túlhaladja.4 Szem nem látta, fül nem 
hallotta, sem az ember szivébe fel nem hatott, a mit 
Isten azoknak készített, a kik Őt szeretik. Látni fogja 
Őt egykor úgy, sicuti est, a mint a természet korlátain 
túlemelkedve önmagában van, lényegében egy, szemé-
lyében három. 

Hozzájárul, hogy ez a boldogság nem sült galamb 
gyanánt száll az ember szájába, hanem végtelen szerel-
mében Isten módot, eszközt, természetet meghaladó 
erőt is ad hozzá, hogy az ember maga szerezze meg 
és érdemelje ki magának ezt a boldogságot.5 

Épen azért részesíti az embert saját isteni termé-
szetében a kegyelem révén (consortium divinae na-
turae). Miként a vas tűzbe téve maga is áttüzesedik s 
a nélkül, hogy tűzzé válnék, mint a tűz, éget, világít 
és melegít : úgy az ember is részesülve az isteni ter-
mészetben maga is átistenesül s a nélkül, hogy Istenné 
válnék, elkezd ügy gondolkozni, érezni, szeretni, mini 
az Isten. Magát az Istent boldogító boldogságot fogja 
egykor élvezni. 

Ékesszóló lehetnék, ha mindazon mennyei aján-
dékok felsorolásába bocsátkoznám, a melyekkel Isten 
a természetében való részesedés, a kegyelem kapcsán 
kicsinosítja és felékesíti az ember lelkét. Jelen alkalom-
mal azonban az Isten szeretetének csak még egy ha j -

1 V. Homil. S. Gregorii in Ascensione Domini. 
2 L. Prohászka. A diadalmas világnézet. XVI. fej. 207. old. 
3 S. Thom. I. p. q. XXIX. a. 3 ad 2. Quia magna; dignitatis 

est in rationali natura subsistere, ideo omne individuum 
rationalis naturœ dicitur persona. Et in corp. Persona signi-
ficat id, quod est perfectissimum in tota natura, sc. subsistens 
in rationali natura. 

4 S. Thom. Contra gent. lib. III. c. 150. Specialis ratio 
divinae dilectionis ad illos consideratur, qnibus auxilium 
praebet ad hoc, quod consequantur bonum, quod ordinem 
naturae eorum excedit, scilicet perfectam fruitionem non ali-
cuius boni creati, sed suiipsius. 

5 Cuius (Dei) tanta est erga omnes homines bonitas, ut 
eorum velit esse mérita, quae sunt ipsius dona. Cone. Trid. 
Sess. VI. c. 16. 

tását és eredményét akarom feltüntetni, melyet az 
ember lelkén kifejt. 

Az Isten malasztja és szeretete (mellyel mi sze-
ret jük Őt) oly szorosan karöltve já r egymással, hogy 
akadtak hittudósok, a kik ezt a kettőt egynek tartot-
ták. Nem egy ez a kettő, de egymástól elválhatatlanul 
együtt jár. 

Mint az imént láttuk, a malaszt, a részesedés az 
isteni természetben, Isten szeretetének a műve és 
alkotása mibennünk. De Isten szeretetének első, köz-
vetlen hajtása az emberben, úgy látszik az is, hogy 
az ember viszont szeretetre gerjedjen Isten iránt. Hisz 
már köztünk, emberek közt is úgy van az, hogy a ki 
mást szeret, annak legfőbb törekvése oda irányul, 
hogy az illetőt viszont önmaga iránt való szeretetre 
bírja. S ha a szerető szívnek ez a szándéka dugába 
dől s nem sikerül azt, a kit szeret, viszont szeretetre 
gerjesztenie maga iránt, — csakhamar megszűnik sze-
retni. így hát az isteni természetben való részesedés, 
a kegyelem révén azt éri el az ember, hogy maga is 
Isten természetfeletti szerelmére gerjed. S hogy mily 
drága kincsre tesz szert, a kinek szivében felgyúl az 
Isten szeretete, gyönyörűen írja le szent Pál apostol a 
Korintusiakhoz irt első levelének 13. fejezetében. 

Loyolai szent Ignác egyik imáját ekként fejezi be : 
«csak szerelmedet ajándékozd nekem kegyelmeddel 
együtt és elég gazdag vagyok, semmi egyebet nem 
kívánok». Csodálom, hogy szent Ignác, a ki gondola-
tainak kifejezésében mindenkor magvas rövidségre 
törekedett, ezt az óhaját nem ebbe a rövidebb alakba 
foglalta: csak szerelmedet ajándékozd nekem és elég 
gazdag vagyok.1 Mert erre az isteni szeretetre illik rá 
a szentírás mondása : venerunt mihi omnia bona 
pariter cum ea et innumerabilis honestas per manus 
illius. 

Igazam van tehát, hogy senkinek, se magunknak, 
se másnak szehbet-jóbbat nem kívánhatunk, mint, 
hogy: szeressen minket az Isten! 

Beliczky János dr. 

Háromféle morál, háromféle civilizáció Ma-
gyarországon. 

»Lame d'une civilisation c'est la loi morale.» 
Didón atya. 

Ha szent István király véletlenül feltámadna, 
nem tudni, azaz nagyon is tudhatni, hogy mit mon-
dana, látva három egymást kizáró civilizáció szel-
lemét küzdeni egymással a «szent korona» birodal-
mában, a melyet ő az egységes keresztény hit, morál 
és civilizáció alapjain szervezett és adott át a következő 
századoknak. 

Mert ha igaz a fent idézett francia írónak állítása, 
miszerint a civilizációnak lelke a morál, akkor, sajnos, 

1 S. Thom. I. p. q. XXXVIII. a. 2. Amor habet rationem 
primi doni, per quod omnia dona gratuita donantur. 
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nem lehet kétségbe vonni, hogy Magyarországon há-
romféle morállal háromféle civilizáció küzd jelenleg 
egymás ellen az uralomért : a pogány, a zsidó és a 
keresztény vallás civilizációja. 

Azt hiszem, hogy nekünk itt most ennek a dolog-
nak sem ténybeli, sem elvi oldalát nem kötelességünk 
hosszasan bizonyítani, miután mindakettő, úgy hiszem, 
minden nyilt elméjű ember előtt világos. Mindenki 
ugyanis ebben az országban, a ki nyilt szemmel nézi 
a szellemi élet folyását egyesekben és a társadalom 
egészében, kénytelen kettőt tapasztalni. Egyik az a 
tény, hogy itt csakugyan háromféle világnézet küzd 
a hegemóniáért, a vezérségért: a keresztény vallással 
szakított hithagyás új pogányságáé, a zsidóságé és az 
öröklött keresztény vallásé, melyet szent István első 
királyunk apostoli kézzel oltott be a magyar nemzet 
szellemébe. A másik dolog, a mit minden nyilt elméjű 
ember szintén kénytelen látni, az, hogy ez a háromféle 
világnézet, ez a háromféle morál és civilizáció egy-
mást kizárja, egymással gyökeres ellenkezésben van 
és működik, azzal a sajátságos külömbséggel mégis, 
hogy zsidóság és űj-pogányság, mikor a szent Istvántól 
örökölt keresztény civilizáció elpusztításáról van aszó, 
akkor ők szinte testvéri egyetértésben, valóságos 
«entente cordiale »-ban végzik felvonulásukat is, rom-
boló csatározásukat is, az élő kereszténység vagyis a 
katholikus egyház ellen. A keresztényellenesség tehát 
közös jellemvonása, közös éltető szelleme az ú j-pogány-
ságnak és a zsidóságnak. 

Azt, hogy kik és mennyien tartoznak a zsidó-
sághoz, ezt kutatni és felderíteni akarni annyit jelen-
tene, mint fényes nappal gyertyával vizsgálni a dol-
gokat. Máskép áll az ügy az új-pogánysággal. Ennek 
nincs látható és kézzelfogható országos szervezete. 
Volna ugyan egy külső szervező tényezője, de az is 
«titkos», láthatatlan: a szabadkőmívesség, mely job-
bára láthatatlanul nyul be a lelkek irányításának 
munkájába s vagy 30 év óta, sőt mondhatni 1848. óta, 
az egész ország sorsának is az intézésébe. Exempla 
sunt odiosa. Tehát hogyan lehet azt megállapítani, 
kikből áll, vagyis milyen nagy lehet Magyarországban 
a keresztény vallástól elpártolt új-pogányok, azaz a 
hithagyók, a hittől aposztatáltak felekezete? 

Ha valaki azt vélné, hogy hithagyóknak Magyar-
országban csak az ú. n. felekezetleneket lehet tekinteni, 
nagyon de nagyon csalódnék. Az a néhány ezer fele-
kezetlen ember, a kik a statisztikai adatokban szere-
pelnek, korántsem meríti ki a tényleges, a szokásos, az 
elvhű hithagyók számát Magyarországon. Más részről 
az olyan is túllőne a célon, a ki azt gondolná például, 
hogy a kik a felekezetlenség törvényét 11 év előtt 
az országgyűlésen megszavazták és a kik őket az 
országban pártolták, p. az ő választóik, mind meg-
rögzött szokású hithagyók, új-pogányok. Igaz, hogy a 
kik a hithagyást törvénybe foglalt szabadalommal 
tudatosan tüntették ki, lelkükben a hithagyás bűnét 
maguk is elkövették és hogyha ettől a bűntől a peni-

tencia útján meg nem szabadultak, most is bűnösök 
a hithagyásban : a hithagyásban való bűnösség álla-
potában vannak; de nem megrögzött hithagyók vala-
mennyien. Megrögzöttek csak azok, kik megszokták 
a hithagyás cselekedeteit gyakorolni. 

Ugyanez áll mindenkiről, a ki a törvényhozóknak 
az említett törvény megalkotásában elkövetett hit-
hagyását tudatosan helyeselte és pártolta. 

Mindezeket összevéve, világos, hogy a hithagyás-
nak, az új-pogányságnak Magyarországban nem vala-
mely országos látható szervezet adja meg az egység 
ismérvét. Ezt ő náluk az ő cselekedeteik, az ő életük 
hithagyó természetének nyilvánvaló azonossága álla-
pítja meg. Szóval ex fructibus, ex operibus cognoscetis 
eos. Gyümölcsén lehet a fát megismerni. Nos, hát 
lássuk, a hithagyóknál ez a tér hogyan fest? 

Istenben boldogult Sailer püspök igen röviden, 
de velősen és mindenki által érthetően fogalmazta 
meg a mai kor «megkeresztelt» pogányainak jellem-
zését, midőn azt mondta, hogy az ilyen emberek 
lelkének tartalma a keresztény vallást kerülő öniste-
nítés — és az elállatiasodás két véglete közt hullámzik 
ide s tova. Ámde a keresztény erkölcstudomány Sailer 
óta nagyot haladt, mert haladni kénytelen volt. Ma 
már a keresztény hittől való elpártolás, az apostasia 
a fide sen religione Christiana, a mily messze haladt 
fejlődésében és elterjedésében, oly messzire jutott a 
gyászos istentelenség teljességében is.Nemcsak a Sailer-
féle megállapítás két véglete nyilvánvaló már a mai 
keresztény erkölcstudomány előtt, hanem az egymástól 
messze eső két véglet közt kóválygó rajai a külön-
böző hithagyó lelkialakulásoknak is, tőrül-hegyre vitt 
vizsgálódás alapján, a hit tudomány ítélőszéke előtt 
teljes napfényre kerültek. Az újabb időben tudományos 
téren is lelkesen előre törtető szent Ferenc-rendjének 
egy érdemes hittudósa a hithagyók felekezetének határ-
vonalait jó szélesen, de korántsem igaztalanul, követ-
kező részletes vonalakkal vonja meg: 

A keresztény hittől való elpártoltakhoz (ad apos-
tatas a Christiana íide) tartoznak mindazon megke-
reszteltek,1 kik «szabad gondolkodók» lettek, (továbbá) 
a felekezetlenek, a megkeresztelt istentagadók és a 
kik a teljes (abszolút) naturalizmus vagy racio-
nalizmus, vagy a spiritizmus, pantheizmus, deizmus 
avagy a teljes scepticizmus, vagy a materializ-
mus elvét vallják; úgyszintén mindazok, kik a 
szabadkőmívesség szektájához tartoznak; továbbá 
azok, kik a keresztény hittől akár a zsidó, akár a 
mohamedán, akár a pogány tévhitre tértek által.2 

1 Szerző itt katholikusokat, alább katholikust mond. A do-
log tulaj donképen egyre megy mind a két szóval. De mivel 
akatholikusok is lehetnek hithagyókká, jobb a kereszteltséget 
venni genus proximumul. 

2 Gatterer a Sexten. Comp. Theol. Mor. Stutgardiae 1902. 
2. köt. 36. 1. —• V. ö. Perrone s. J. De virtutibus fidei, spei et 
charitatis, Ratisb. 1865. I. köt. 190—199. Érdeme, hogy az 
apostasiát, korunk bűnét, tüzetesebben kezdte tárgyalni. — 
Az apostasia, vagyis a teljes positiv hitetlenség jellemzésére ke-
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De mire szolgál, mire j ó ez a részletezés nekünk 
itten ? 

Arra, hogy a nyájas olvasó fogalmat szerezzen, 
vagy ha már előbb szerzett, azt szabatosítsa lelkében 
arra nézvést, mekkora lehet már jelenleg hazánkban 
a hithagyók száma és — ereje? Mert ezzel nekünk, 
Krisztus híveinek, számolnunk kell ; máskülönben — 
végzetes eszményük szerint, francia módon — ők 
fognak leszámolni velünk. 

A keresztény, a zsidó és a pogány morál és civili-
záció velejét, szellemét és ismérvét a zsidó Flavius 
József, akaratlan, sőt részéről nem is sejtett hódo-
lattal a keresztény vallás iránt, így jellemezte — 
franciául olvastam, franciául adom: «Les Israelites 
sont fds de Dieu, les Gentiles des chiens.» (Antiq. VI. 
9. 4.)1 Az igazi izraeliták lelkileg. Isten akarata szerint, 
tudvalevőleg mi keresztények vagyunk. Az isteni fiú-
ság méltósága tehát bennünket, a kik mindennapi 
imáinkban Istent szakadatlanul Atyánknak szólítjuk, 
és csakis bennünket illet meg ; a zsidókat többé nem. 
Ámde mi keresztények a nem keresztényekről, a po-
gányokról és zsidókról nem zsidó módon gondolko-
dunk, nem tartjuk őket Istennel és magunkkal szem-
ben alsóbbrendű lényeknek, puszta alsóbbrendű szol-
gálatra rendelt, apportirozó, házőrző ebekhez hasonló 
lényeknek, hanem tartjuk őket Istennel szemben isteni 
fiúsításra megváltott és érdemesített magas rendel-
tetésű szellemi lényeknek, magunkkal szemben pedig 
egyenesen felebarátunknak. A három morál, a három-
féle civilizáció közt tehát, melyek Magyarországon a 
közszellem és közélet fölött való uralomért küzdenek, 
az a jellemző külömbség van, hogy a keresztény mű-
veltség alapjául mibennünk egy a mi lelkünkben Isten 
keze által elültetett és szakadatlanul ápolt fényes tulaj-
donság, az isteni fiúság méltósága lakozik és működik 
szakadatlanul, hacsak neki út jába akadályt nem gördí-
tünk ; ellenben a zsidóság lelkében az Istentől való elha-
gyatottság, sőt eltaszítottság nagy lelki csapását, — hogy 
átkot, bár mondhatnánk, ne mondjunk,— az ó-szövet-

resztényekre nézve egy elfogultnak egyáltalában nem mondható 
német jogtudós, Ahrens, igen erős, de találó szót használt. Azt 
mondja : «Der Unglaube ist der Gipfel der geistigen Verkommen-
heit». Die Abwege in der neuern deutschen Geistesentwickelung. 
Prag, 1873.15.1. — Pruner Kath. Moraltheologie, 3. kiad. I. 223.1. 
a hithagyás alakzatainak elsejéül a philosophismust emliti, 
értve alatta azt a világnézletet, a mely szerint a philosophia 
végcélunk elérésére teljesen elégséges, természetfölötti kinyi-
latkoztatásra szükség nincsen. Látnivaló, hogy ez — nem egyéb 
mint racionalizmus, illetve naturalizmus.— Ahithagyás alakulá-
sainak válfajaihoz sorolható mindenesetre az abszolút vagy 
radikális liberalizmus s az ugyanilyen szocializmus, az anar-
chizmus és nihilizmus, mely utóbbiaknak mélyén teljes elméleti 
atheizmus lappang. 

1 Le Camus. La Vie de N. S. Jesus-Christ. 5. kiad. II. 121. 
A zsidó kynológ gondolkodásról tudomásuk volt a pogányok-
nak is. Mutatja ezt annak a kananita asszonynak nyilatkozata, 
a ki Krisztus Urunkat fia meggyógyítására kérte : «Etiam catuli, 
az ebecskék (Káldy-Tárk. ford, kölykök) is esznek a morzsalé-
kokból, melyek lehullanak uraik asztaláról». Szent Máté, XV. 27. 

ség számára az új-szövetségből előlegezell, vagy mint 
Suarez mondja, kikoldult isteni fiúság mesterkélten 
fentartott ábrándja takargatja, hogy a zsidóság ne lássa 
Istennel szemben dacos, az emberiséggel szemben fen-
héjázó állapotát és így szakadatlanul érezze Istennek 
és az emberiségnek sújtó, rendreutasító visszautasítá-
sait. Az emberiség többi része fölött való lelki fensőbb-
ség nagy hiányát a zsidóság, Istentől való elvetettségé-
nek idejétől kezdve, az anyagiakban való túlszárnyalás 
kalmárszelleme utján igyekszik pótolni. 

Mit mondjunk a pogányságról, a régiről és az 
ú j ró l? Mi annak az erkölcsi tartalma, mi az ő erkölcsi 
tartalmának a magva, a veleje? Rámutatott szent Pál 
apostol a rómaiakhoz írt levelében, midőn azt mondja 
ró luk: «servierunt creaturae potius quam Creatori»,1 

vagyis Istent lealacsonyították a teremtmények alá, 
maguk pedig ennek következtében lesülyedtek az álla-
tok színvonalára, sőt azon alulra2 s nem követtek, 
nem követnek más törvényt, mint az önzését, mely 
«megférhetetlen, érzéketlen, frigytelen, irgalmatlan».3 

E mindent szétrontó-bontó pogány erkölcsökkel 
másutt (Gal. V. 22—24.) szent Pál apostol szembe he-
lyezi a Szentléleknek a megigazult vagyis keresztény 
ember lelkifáján termelt gyümölcseit, a melyek Isten-
nel, felebarátunkkal s önmagunkkal szemben a ke-
resztény élet összhangzásának minden emberre ellen-
állhatatlan varázzsal ható fenséges trilógiáját alkotják 
meg és pedig : aj Istennel szemben a szeretet, öröm, bé-
kés ég ; bj felebarátunkkal szemben, kétszeres tri-
lógiával, a türelem, kegyesség, jóság — a hosszútürés, 
szelídség, hit (tántoríthatatlan hűség — ellentétben a 
pogány lelkűek «frigytelen»-ségével) ; c j önmagunkkal 
szemben a szerénység, megtartóztatás, tisztaság triló-
giáját. Ezek elsorolása utánsz. Pál hozzá tészi: «Ilyenek 
ellen nincs a törvény», vagyis a Szentlélek kegyelméből 
élő keresztények semmi munkát nem adnak a fenyítő 
törvényeknek. Mekkora különbség a pogány és a ke-
resztény morál között ! A keresztény morál valóban 
jogos dicsekvéssel hirdeti a világnak: «En, mint a 
szőlőtő, az illat gyönyörűségét termettem, és virágaim 
a becsület és tisztesség gyümölcsei, flores mei fructus 
honoris et honestatis.»4 

Azt kérdem már most : ebből az egymástól oly 
messze elütő s elágazó háromféle morálból lehetséges-e 
egységes magyar nemzeti műveltséget5 kifejleszteni és 

1 Tout était Dieu, excepté Dieu lui-même. Bossiiet. 
3 A pogányok besztiálisságáról lásd szent Ágost, de civ. 

Dei 1. XIV. c. 20. 
3 Ad Rom. I. 21—32.— Radix omnium malorum cupiclitas(az 

önkény kielégítésének vágya) erat : quae scilicet ex contemptu 
verae Majestatis (divinae) erupit, mondja Laetantius a pogány 
világra célozva. Divinar. Instit. 1. 5. c. 6-

* Ecclesi, XXIV., 23.V. ö. Aq. szent Tamás 1. II. q. 70. a.l. ad 1. 
5 Az a baj, hogy ép ezt mindenféle eszközökkel, első sor-

ban az iskolákkal, akarják nálunk elérni, megfelejtkezvén 
arról, a mi e cikkben oly jeles fejtegetés tárgya, hogy ilyen 
hármas alapra egységes nemzeti műveltséget állítani nem lehet, 
leg'fellebb csak az egység látszatát. Szerk. 
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alakítani? Ha nem : akkor az a kérdés, melyik morál-
nak védelmére és érvényesítésére kell Magyarország-
ban törekedni minden értelmes embernek, minden 
kereszténynek ? 

«L'epée des temps modems c'est le savoir», 
mondá Ozanam.1 A középkorban kizárólag a papság 
foglalkozott tudománnyal. A tudomány fegyverének 
forgatása a keresztény hit és erkölcs védelmére tehát 
abban a korban kizárólag papi kötelességteljesítés vala. 
Azóta nagyot fordult a világ. A hittudományok terü-
letét kivéve, a tudományok terét világi emberek lep-
ték el, világi emberek művelik túlnyomó számban és 
erőben. S ha körültekintünk a tudományok világában, 
azt vagyunk kénytelenek tapasztalni, hogy azoknak a 
világi tudósoknak a száma, a kik szaktudományukban 
a keresztény vallástól, mint a tudományos búvárkodás 
terén szerintök illetéktelen észavaró puszta «föltevéstől» 
(Voraussetzung) eltekintenek,2 sőt már attól el is sza-
kadlak, egész légió. Ezekkel az elemekkel szemben a 
keresztény bit, morál és civilizáció védelmére a tudo-
mány apologetikus fegyverét forgatni már nem lehet 
csupán papi foglalkozás, hanem a világi értelmesség-
nek is kötelessége erélyesen sikra szállni — pro aris 
et focis — a veszélyeztetett keresztény civilizációnak 
védelmére. 

A mit Didón atya, a lelkes dömés szerzetes, Fran-
ciaországra nézve elodázhatatlan kötelességül mon-
dott ki, «la défense du Christianisme est l'oeuvre de 
tous chrétiens, qui pensenh, Magyarországban is sür-
gős kielégítést követelő kötelesség. 

A gondolkodó keresztények, a tudományosan mű-
velt világi katholikusok keresztény apologiájához 
kívánunk a továbbiakban, különféle címek alatt, 
igénytelen igyekezettel, eszméket, fegyvereket szol-

Breznay Béla dr. gáltatni. 

Bocskay Tstván. (in.) 

Bocskay hű aulikus ember volt. Megvolt hozzá 
az érdeke. Midőn, mint említettem, az állhatatlan 
Báthory Zsigmond érdekében sokszor megfordult 
Prágában s midőn Báthory végre lehetetlenné tette 

1 Oeuvres choisies. 1877-i kiad. 223. 1. 
2 Ez az áramlat, a mely ellen Thomson, On Mechanical an-

tecedents c. munkájában II. 37—38. 1. (Science can point no 
antecedent except the Will of a Creator) óva int, nálunk egyre 
szélesebb körökre terjed ki, egyre nagyobb méretekben izmo-
sodik. Elég legyen csak a «szabadgondolkodók» társulatának 
megalakulására és szervezett működésére hivatkozni. V. ö. 
«Az Új Század», a «Huszadik Század», a «Világosság» c. folyó-
iratokat. Az imént lefolyt követválasztások alkalmából is már 
nem egy kerületben jelentkeztek az «új világnézlet» emberei man-
dátuméri, a radikális haladás és szabadelvűség zászlaja alatt. Ez 
a zászló tehát már itthon érzi magát Magyarországban. Man-
dátumra ugyan még nem tettek szert, de pártoló szavazatokra 
már igen. Ne feledjék a nemtörődömségre és elbizakodásra 
hajlandók szent Pál apostolnak óvó intését : «Modicum fermcn-
tum totam massam corrumpit». (/. Kor. V., 6.) 

magát, abban egyezett meg Rudolffal, hogy helyébe ő 
lesz a fejedelem. 

A tervet Mihály vajda, a kit az udvar Erdély 
elfoglalásával megbízott, meghiúsította ugyan, a meny-
nyiben Erdélyt magának hódította meg, de a jóakarat 
még inkább csatolta Bocskayt Rudolfhoz. O volt az 
erdélyi német-pártnak főembere, azért eszében sem 
volt az annektálást ellenző Székely Mózes felkelésé-
hez csatlakozni. A fejedelemség elnyerésének vágya 
táplálta, a mint később a fölkelését kisérő bécsi alku-
dozásokban is ez állott folyton előtérben. 

Prágai tanácsoskodása alatt a helyzet nem ked-
vezett reménykedésének, a mit elérhetett, az csupán 
annyi volt, hogy Rudolf király, tekintve sok alka-
lommal bebizonyított hűségét, 1599-ben intézkedett, 
hogy katonái Bihar megyében fekvő birtokait ne 
bántsák, 1604 elején meg visszaadatta az erdélyi hit-
felei által elfoglalt birtokait. 

Nem tudván semmit kivárni, 1604-ben, elhagyva 
Prágát, hazatért ; otthonában visszavonultan, a poli-
tikába nem avatkozva, töltötte napjait, azért az 
erdélyiek, kivált Székely Mózes bujdosói, úgy beszél-
tek róla, hogy «német lelke» van. 

Pedig ez volt az az idő, midőn a protestánsok 
elkeseredése, a veszendőbemenő terjeszkedéseik foly-
tán, tetőfokra hágott és az 1604. évi 22-ik t.-cikkel 
jelezte maga a király, illetőleg tanácsosai s ezek közölt 
Forgách Ferenc kancellár, hogy el vannak határozva 
az elidegenített területet visszahódítani az ősi katho-
licizmusnak. 

Bocskayt ez nem igen érdekelte, legföllebb a saját 
hajai kezdték bosszantani, midőn azt kellett tapasz-
talnia, mint Acsády írja, hogy «Rudolf messze Prágá-
ban, Belgiojoso — a király felső-magyarországi hadai-
nak parancsnoka — Kassán ül»,1 vagyis hogy a 
Rudolfhoz való ragaszkodása dacára őt sem igen 
respektálják. A kassai parancsnok ugyanis elfogatta 
unokaöccsét, Bánffv Dénest, a kit aztán nagy összeg 
pénzen volt kénytelen kiváltani. Majd lefoglalta a 
biharmegyei tizedet, melyet Bocskay magáénak vallolt 
és semmiféle kérésére nem adta oda. 

Ezt tudva, mint később kiderült, a Székely 
Mózes felkelésének menekültjei, az erdélyi bujdosók 
s köztük a fiatal Bethlen Gábor, a kik Temesvár vidé-
kén, a török területen tartózkodtak, rá akarták bírni, 
álljon az élükre s tűzze ki a fölkelés zászlaját. Erre 
azonban nem volt rábírható s csak annyit szándéko-
zott tenni, hogy fölmegy Prágába s ott személyesen 
intézi el Rudolfnál ügyes-bajos dolgait. 

Eme készülődése közben egy váratlan eset avatta 
íol Bocskayt fölkelővé — kénytelenségből. 

A váratlan eset a következő : A Rudolf zsoldjában 
álló hajdúk szolgáltak azok mindenki t : Mihály 
vajdát, Bástát, Belgiojosót, a ki fizette — szeptember 
19-én a lippai rajtaütéssel, Karácsonyi szerint Tót-

1 A magyar bírod, történeke II. 204. 1. 
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váradnál, szétugrasztották a már említett erdélyi buj-
dosókat, sok más zsákmánnyal kezükbe került Bethlen 
Gábor ruhája is, melyet Kerekibe vittek. Egyik nadrág-
zsebéhen megtalálták a leveleket, miket az utóbbi 
időben Bethlen váltott Bocskayval. Bocskay tiszttartója, 
felfogva a dolog jelentőségét, nyomban utána küldött 
az épen akkor Szatmárit időző Bocskaynak s érte-
sítette az esetről. Ez azonnal hazasietett s mint-
hogy tudta, hogy a bujdosókkal való levelezésének 
titka körülbelül el van árulva, megtette az elővigyá-
zati intézkedéseket. Nem ment el Belgiojosóhoz, a ki 
a rakamázi táborba rendelte, hanem Sólyomkő várába 
húzódott s ott készült az eshetőségekre. 

Sok ideje nem maradt, mert a mint Concin 
váradi kapitány értesült a levelezésről, Bocskayt 
egyszerűen lázadónak nyilvánította s jószágait meg-
támadta. Belgiojósót is segítségül hivta, a ki ekkép 
jogcímet nyert a támadásra.1 

Bocskaynak nem volt más választása, mint szin-
tén kardot rántani s a sorsra bizván magát, meg-
kezdte a háborút. Magának sem elég pénze, sem 
elég katonája nem volt. De ott voltak az erdélyi buj-
dosók, a kik miatt ez a baj érte, ezek révén fordult a 
törökhöz s pénzt és katonát kért tőle. Ott voltak a 
hajdúk, a kik nagyobb zsákmány reményében most 
Bocskayhoz csatlakoztak s ott volt elsősorban a katho-
likusokra dühös sok erdélyi és Rudolfrészi protestáns. 

A harcot a hajdúk azzal indították meg, hogy 
október 15-én Almosdnál egy 3800 főnyi királyi hadat 
megsemmisítettek. A mozgalom csakhamar orszá-
gos lett. 

Bocskay saját fejének a megmentéséből általános 
fölkelés támadt, melynek igazolására ürügyeket és 
okokat kellett keresni s így a valódi okon kívül a 
vallásszabadság megsértését is ürügyül hozták föl s 
a katonai önkényuralom ellen indított háborút, val-
lási háborúvá is tették.2 

így támadt a Bocskay-fölkelés. A prágai út helyett 
a véletlen itt marasztalta s kardot szorított a mar-
kába. 

Valóban igaz tehát, a mit Acsádv ír: kénytelen-
ségből, hogy életét, vagyonát megmentse, fogott fegy-
vert Bocskay.3 Tétlen maradt mindaddig, míg saját 
személye fenyegetve nem volt; a míg őt magát és 
vagyonát kimélték, nem lépett ki semlegességéből, a 
mint a minap a «Sárospataki Református Lapok» is 
írta, hogy vagyona támadásából támadt az egész moz-
galom. Ez pedig annyit jelent, hogy sem a protestán-
tizmus ügye, jóllehet kálvinista voll, sem pedig a 
magyar alkotmány védelme nem adta Bocskay kezébe 
a fegyvert, hanem a saját legegyénibb érdeke. 

A másfél évig tartott háború, melyben Bocskay a 
török segítségen kívül a püspöki és szerzetesi javakat 

1 Szilágyi : Magyar nemzet története V. 585. 1. 
2 Karácsonyi : Magyarország egyháztörténete. 1906. 120. 1. 
3 A magyar birod. tört. II. 246. 1. 

foglalta le, az országra roppant pusztítással járt. Ma-
gyarország és Erdély annyira elpusztult, elnéptelene-
dett, elszegényedett, hogy a török támogatása nélkül 
Bocskay egyáltalán nem boldogulhatott volna. A török 
meg drágán fizettette meg a segítségét, rabolt, pusz-
tított s értékes hódításokkal kerekítette ki a maga 
területét. 

Bocskay az egész idő alatt érezte, hogy csak úgy 
belehajszolták a háborúba, nem volt az kedvére soha. 
1605 november 26-án Korponáról Mária főhercegnő-
höz is fordult, hogy mozdítsa elő a béke létrejövetelét, 
húsz hordó magyar bort küldött neki s ezt írta: «A mi 
a jelen zavarokat illeti, Isten a tanúm, hogy nem én 
vagyok az oka . . . s épen azért mitsem óhajtok inkább, 
mint hogy azoknak a keresztény társadalom érdeké-
ben tisztességes föltételek mellett mielőbb vége vet-
tessék».1 

Az alkudozás nehezen ment, hisz nemcsak Bocs-
kaynak erdélyi fejedelemmé való elismertetéséről s 
több vármegyének birtokába átadásáról, hanem a 
protestáns jövevény vallásnak az ősi katholikus tala-
jon való törvényesítéséről is volt szó. A mint pedig 
akkor a protestánsok, a német fejedelemségek a példa 
rá, a hol hatalomra emelkedtek, nem tűrték meg a 
katholikusokat, úgy nálunk viszont a katholikusok 
nem akartak ebbe belemenni. 

A dolog menetét megkönnyítette Mátyás főherceg, 
Rudolf testvére, a trón várományos, a ki már igen 
szeretett volna uralkodni. Ő vezetvén az alkudozáso-
kat, hogy előre megnyerje magának a protestánsokat, 
lehetőleg kezükre járt. Expedienst nyújtott neki bizal-
masa a lutli. Thurzó György, a későbbi nádor, a ki 
azt mondta, hogy most, a veszély pillanatában, ígérjen 
meg mindent, majd lia a helyzet javul, nem kell meg-
tartani semmit.2 

Végre is létrejött a béke Bécsben, löOOjunuis 
23-áu,a melynek a vallásszabadságra vonatkozó pontja, 
melyben a lutheránusok és kálvinisták részesültek, 
így szól : 0 császári és királyi felsége a Magyarország 
területén lakó karokat és rendeket, összesen és egyen-
kint, mind a főurakat és nemeseket, mind a szabad 
királyi városokat és a koronához tartozó kiváltságos 
mezővárosokat, továbbá a Magyarország véghelyein 
levő katonákat, az ő vallásukban és hitükben sehol 
és sohasem háborgatja, se nem engedi háborgatni 
vagy megakadályozni, hanem az előbbmondott karok-
nak és rendeknek az ő vallásuk használata és gya-
korlata megengedtetik, azonban a római katholikus 
vallás sérelme nélkül és úgy, hogy a római katho-
likusok papsága, templomai és gyülekezetei érintet-
lenül és szabadok maradjanak. A zavarok idejében 
elfoglalt templomok és pénzek kölcsönösen vissza-
adassanak». 

Bocskay még azon év december 29-én meghalt, 

1 Katona : História critica 38. köt. 433. 1. 
2 Acsády : A magyar birod. története II. 252. 1. 
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Mátyás kir. herceg pedig, megostromolva bátyját 
Prágában, trónra került. Kölcsönösen örültek egy-
másnak Mátyás és a protestánsok. I)e nem sokáig. 
Mert csakhamar ismét panaszaik hangzottak II. Mátyás 
király ellen is, akár csak előbb Rudolf ellen; panasz-
kodtak még saját emberük, a nádorrá lelt Thurzó 
György ellen is, sérelmeket fölhánytak azután is és a 
mint már egy-két esetben itt a «Religio»-ban bemu-
tattam lapjaikat, sérelmeznek a mai napig, mert ő 
nekik örök hivatásuk — a protestálás. 

A katekizmus-ügy. (IIL) 

A biblia szerepének megállapítása után fontos 
kérdés, hogy milyen legyen az elemi katekizmus? 
Ennek szerkesztésében kettős célt kell szem előtt tar-
tani : a közelebbi és a távolabbi célt. A közelebbi cél 
az, hogy a második évfolyam apró növendékeinek 
tanításában eszközül szolgáljon, magában foglalva az 
első évfolyam anyagát is, a távolabbi cél a későbbi 
évfolyamok vallástanításának előkészítése. Némelyek 
a harmadik évfolyamara is ki akarnák terjeszteni az 
elemi katekizmust; ez azonban, más szempontokat 
nem is tekintve, nem egyeznék meg az elemi nép-
iskolák osztálvainak az állami tanítástervben meg-" O 
állapított csoportosításával. Ott t. i. az osztatlan, vagy 
részben osztott iskolákban az első és a második év-
folyam egy csoportba kerül, a második és a harmadik 
osztály azonban soha sincs egy csoportban. (V. ö. Tan-
terv és utasítás az elemi népiskola számára. Budapest, 
1905.) A németek eljárása nem lehet ebben irányító, 
mert ott más az iskolai rendszer. 

Az elemi katekizmus közelebbi célja azt kívánja, 
hogy benne feltétlenül tekintettel legyünk a második 
évfolyam értelmi fokára ; csak a mennyiben ezt kielé-
gítettük, szolgálhatunk a távolabbi célnak is. Teljesen 
elhibázott dolog lenne a felsőbb fokozatok számára 
készült katekizmusból a kérdések bizonyos számát 
egyszerűen kiemelni és az alsó fokozat részére kije-
lölni. Ilyformán vagy a legkisebb gyermekek kapná-
nak megemészthetetlen táplálékot, vagy pedig a 
nagyobbak katekizmusába kellene ott már gyerekesek-
nek látszó feleleteket fölvenni. Csak a gépies betaní-
tás hívei nem látnak veszedelmet abban, ha az elemi 
katekizmus a gyermekek értelmi színvonalát messze 
túlhaladó kérdéseket és feleleteket foglal magában. 
Ilyen tanításnak rendesen szellemi fásultság és a val-
lástól való iszonyodás az eredménye. 

Maga Deharbe nem volt arra rábírható, hogy 
elemi katekizmusát oly kérdésekből és feleletekből 
állítsa össze, a melyek a felsőbb osztályok számára 
készült katekizmusainak kérdéseivel és feleleteivel 
tökéletesen megegyeznének. Pedig a bajor püspökök 
ezt kívánták volna tőle. A szentmisét például a 4. sz. 
(elemi) katekizmusban így határozza meg: «A szent-
mise a m i Urunknak és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztus-
nak, vérontás nélkül való áldozata». A többi három 

(1., 2., 3. számú) katekizmusban ellenben: «A szent-
mise-áldozat az új-szövetség örök áldozata, a mely-
ben Krisztus Urunk a kenyér és a bor színeiben a 
pap kezei által vérontás nélkül föláldozza magát 
mennyei Atyjának, a mint egykor a keresztfán véres 
módon föláldozta magát». Thalhofer Ferenc («Ent-
wicklung des kath. Katechismus in Deutschland». 
Freiburg, 1899. 132. 1.) így nyilatkozik Deharbe eljá-
rásáról : «A mi az előadás egyöntetűségét illeti (t. i. 
az elemi, náluk kis katekizmusban és a többiekben), 
azt véljük, hogy ez a legszigorúbb formában sem nem 
szükséges, sem nem kivánatos. Némelyek azt köve-
telik, hogy a közép katekizmus kérdéseinek egy része 
a kisebbnek tanításanyaga legyen, hogy az emlézendő 
anyag később kevesbedjék. Ilyen követelés mellett 
azonban sok kérdésnek a kicsinyek számára tartalmi-
lag és nyelvtanilag túlságos nehéznek kellene lennie, 
vagy pedig az ellenkező esetben a kis katekizmus sok 
kérdése, mint hasznavehetetlen, nem alkalmas a 
következő fokon a fölvételre. Ha az apostol szava 
szerint a kicsinyeknek tejet kell nyújtani, miért akar-
nak e helyett szilárd ételt eléjük tenni, ha mindjárt 
csak néhány falatban is? Azért Schöberl véleményé-
vel szemben didaktikailag nagyon is igazolható, ha 
Deharbe 4. sz. katekizmusa oly alakban adja elő 
anyagát, a melynek a 2. sz. katekizmusban több tekin-
tetben változnia kell. Mi épen a finom lélektani és 
módszertani érzéknek bizonyítékát látjuk ebben». 

Az Elemi Katekizmus új tervezete ezeket az elve-
ket követi, még pedig olyformán, hogy a katekizmus-
ból és a bibliából az alsó két osztályban átlag szük-
ségesnek és feldolgozhatónak látszó anyagot magá-
ban foglalja. Tarthatatlan állapot, hogy a héteszten-
dős gyermekek a kiszabott rövid idő mellett két külön 
könyvből, a katekizmusból és a bibliából kényszerül-
nek a vallástant tanulni. A felsőbb osztályokban 
helyes és kikerülhetetlen a kétféle anyagnak külön-
választása ; itt azonban a közöttük szükségképen 
föntartandó kapcsolat és a bibliának különösen fontos 
szerepe mellett nincsen az helyén. 

A tervezetben nem kellett a katekizmus és a 
biblia elemi anyagának egyesítésében egészen új 
utakon járni. Mey maga nem írt ugyan az alsó foko-
zat számára iskolakönyvet, de megjelölte az irányt. 
Nálunk legelőször Fehér Gyula tett közzé ily termé-
szetű részletesen kidolgozott tervezetet a Népiskolai 
Tanügyben. (1890. 12. és köv. sz.) Ebben a bibliai tör-
ténetek váltakoznak a megfelelő katekizmusi anyag-
gal. Hasonló, de még sokkal tökéletesebb munka 
Schiffels Józsefé: Der gesamte erste Religionsunter-
richt. Ein Lernbüchlein für die drei untern Schul-
jahre der Volksschule. Freiburg, 1904. 4. kiadás. Gerely 
Józsefnek 1890-ban először megjelent Képes Bibliája 
is egyesítette a bibliát a katekizmussal, de ügy, hogy 
a biblia végéhez hozzácsatolt egy rövid katekizmust, 
a melynek kérdéseire hivatkozik az egyes bibliai tör-
ténetek után. Ennek megfordító ttja az augsburgi egy-
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házmegyében használatos elemi katekizmus: Anfangs-
gründe der kath. Religion, Augsburg, 1901. 22. kiadás. 
Itt a katekizmus kérdései között található a hivat-
kozás a könyv végére csatolt bibliai történetekre. 
Hasonlóképen hivatkozik a churi egyházmegyei elemi 
katekizmus (Kleiner Katechismus der kath. Religion. 
Chur, 1903. 4. kiadás.) a Knecht-féle biblia történetei-
nek számaira, a melyeket azonban nem kötöttek hozzá 
a katekizmushoz. Nálunk ismételten ajánlották a 
biblia és a katekizmus egyesítését a legkisebb iskolás 
gyermekek könyvében. Gerely a «Tanítsatok» cimű 
folyóiratban (1896. 455. 1,) azt í r ja : «Epen nem dicse-
kedem azzal, mintha ezen elvnek úttörője volnék 
hazánkban. A biblia és katekizmus szoros összeköt-
tetését hangsúlyozták már tollal és élőszóval : Fehér 
Gyula, Szvidrony Bonifác, Czeizel György, Erdujhelyi 
Menyhért, Kutschera József, különösen Végh Kálmán 
és mások, ha nem is egészen abban az alakban s oly 
preciz módon, mint részünkről történik». 

A mostani tervezet megkiméli a gyermeket attól 
a neki nagyon nehéz gondtól, hogy leckéjét két külön 
helyen keresgélje; természetes összefüggésben törek-
szik a bibliából és a katekizmusból vett anyagot 
közölni és nem osztja a könyvet két olyan szakaszra, 
a melyek egyike (a biblia) a gyermek előtt tetszetős 
és érdekes, másika (a katekizmus) ellenben száraz és 
unalmas. A bibliai anyag természetszerűen csak a 
hitről szóló részbe illeszkedik az apostoli hitvallás-
nak hasonló történeti tartalma miatt ; a parancsola-
tokról és a szentségekről szóló rész pedig csak néhány 
lapot foglal el. Félreértés kikerülése végett fölemlít-
hető, hogy a bibliai történetek cimeit rendesen kér-
dések alakjában, tehát konkrétebb és gyermekded 
alakban, lehet a könyvben találni, pl. «Hogyan vét-
keztek az első emberek?» e helyett: Osszüleink 
bűnbeesése; vagy: «Hogyan mutatott be Kain és 
Ábel Istennek áldozatot ?» e helyett : Kain és Abel 
áldozata. Ezeknek tehát nem kell a katekizmusi kér-
désekkel egyenlő jelentőséget tulajdonítani. Magukat 
a történeteket pedig nem kell majd a második osz-
tálybeli gyermekkel és még kevésbbé az első osztály-
belivel összefüggő szövegük szerint elmondatni, ha-
nem az új utasítások tervezetének szellemében meg 
kell azzal elégedni, ha a tanulók azoknak tartalmáról 
beszámolnak, még pedig külön feltett apró kérdésekre. 
Ezeket a kérdéseket nem adja meg a könyv kánon-
szerűen, mert alakjuk nagyon különböző lehet. 

Bizonyára megnyugtató lesz az országos kate-
kizmus-bizottság tagjainak egy-két hivatalos nyilat-
kozatát az Elemi Katekizmusra vonatkozólag közzé-
tenni. Droppa József hittanár, besztercebányai kikül-
dött, f. év április 19-én így nyilatkozik: «Az előttem 
fekvő, nagy szorgalommal, tárgyszeretettel és kiváló 
szaktudással megirott és nem kisebb gonddal illusz-
trált Elemi Katekizmus tervezetét figyelemmel át-
lapozva és áttanulmányozva, arról győződtem meg, 
hogy a nevezett katekizmus egyike azon katekizmu-

soknak, a melyek leginkább alkalmasak arra, hogy 
szent vallásunk elemeinek dióhéjba szorított fogal-
mazásával a még írni és olvasni, de még helyesen 
gondolkodni sem tudó gyermek-katechumeneinket 
megtanítsa: mit kell hinniök, mit reményleniök és 
hogyan kell a j ó Istent szeretniök, hogy így a menny-
országba juthassanak». Gáli József alesperes, nyitra-
egyházmegyei kiküldött, f. év április 3-án ezt í r ja: 
«Az elemi iskolák második osztálya részére tervezett 
Elemi Katekizmust átnéztem s nagy örömmel észlel-
tem benne egyrészről a praktikus kidolgozást, más-
részről a kis gyermekek leendő nagy örömét, a szép 
szines képeket». Bécsy Márton hittanár, veszprém-
egyházmegyei kiküldött, f. év április 13-án így ír: 
«Az Elemi Katekizmus tervezetét átnéztem s úgy az 
anyag megválasztására, beosztására, mint nyelvezetre 
nézve helyesnek, megfelelőnek találom». Wahlner 
Géza hittanár, rozsnyói egyházmegyei kiküldött, f. év 
április 11-én így nyilatkozik: «Az Elemi Katekizmust 
szorgosan tanulmányoztam és azt úgy egészében, 
mint részeiben teljesen megfelelőnek találtam». Auber-
mann Miklós fővárosi segédlelkész, esztergomegyház-
megyei kiküldött, ezt mondja : «Az Elemi Katekiz-
musra vonatkozólag az a szerény véleményem, hogy 
tanításmenete kitűnő, tartalma nem elég bő, külső 
kiállítása — néhány kéj) kivételével — a legszigorúbb 
kritikát is kiállja». Dornis István székesfehérvári 
kiküldött, f. év április 10-én igy nyilatkozik: «Gratu-
lálok az ideálisan szép munkához. Tartalma egészen 
helyesen van összeállítva. A biblia beleillesztése, a 
mint az első tekintetre konstatálhattam, szépen sikerült. 
Képei remekek. A szines képek alkalmazását nagyon 
jó gondolatnak tartom». 

Az átdolgozott Kisebb és a Nagyobb Katekizmus 
tervezetéről úgy vélekedik Csekó kanonok úr említett 
dolgozatában, hogy «készítői az egri kis katekizmus-
ból jóformán csak a fölosztást és a fejezetek címeit 
tartották szükségesnek átvenni» (27. 1.) és «az átdol-
gozás alapjául kijelölt egri katekizmuson a szükséges 
javítások és módosítások ürügye alatt olyan változ-
tatásokat és újításokat eszközöltek, melyek az átdol-
gozás fogalmát messze túlhaladják» (34. 1.); fél, hogy 
«a modernizáló törekvések által a katekizmus tekin-
télye fog csorbát szenvedni». (43. 1.) 

Tény, hogy a tervezeteket semmikép sem lehet egri 
katekizmusoknak, de esztergomiaknak sem nevezni. 
Nem állanak közelebb az egri, vagy az esztergomi 
átdolgozáshoz, mint az eredeti Deharbehoz. De, a 
mint a fönnebbiekből kitűnik, az egri katekizmushoz 
való túlságos ragaszkodást nem is lehetett várni a 
bizottságtól. 

A bizottság nemcsak Deharbe fölosztását tartotta 
meg, hanem fontos ok nélkül sehol sem változtatta 
meg a tárggalás menetét, sőt a kérdések és feleletek 
szövegét sem. Egy kis összehasonlításból bárki meg-
győződhetik erről. 

Az országos bizottság tagjainak hivatalos nyilat-
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kozatai nagy ellentétben állanak a szerző fölfogásá-
val. «Az általam átvizsgált tervezetben — írja 1904 
december 19-én az azóta, sajnos, már elhunyt Nagy 
Antal győri kanonok — érvényre vannak juttatva 
mindazon irányelvek, melyeket az országos káté-
bizottság annak idején elfogadott és a hármas bizott-
ság elé kitűzött: az új magyar Deharbe-káté minden 
tekintetben megjavult, kérdéseiben és feleleteiben 
szabatosabb, világosabb, magyarosabb, kevesebb a 
szava, de ugyanannyi a tartalma, mint a régié; a mi 
egy kis-káté keretébe való, megvan benne mind, nem 
hiányzik belőle semmisem; hozzá: sokkal könnyebb 
lesz kezelniök a hitoktatóknak, de könnyebb lesz 
megtanulniok a gyermekeknek is». Kováts Lajos 
esperesplébános, győri bizottsági tag, 1906 március 
31-én ezt í r ja: «A kapott példányokat átnéztem. A bi-
zottságilag megállapított alap és irányelvek be van-
nak tartva. Katholikus hit hűség, az iskolás gyermek 
értelmi fogékonyságát respektáló könnyűség és rövid-
ség, nagyon szemenszedett magyarság, a falusi isko-
láknak is megfelelő terjedelem, a nagyon tapintatos 
beosztás nagyon háttérbe szorítják az eddig haszná-
latban volt katekizmusokat, ez kér mielőbb életet, 
pályafutást». Droppa József vallástanár beszterce-
bányai kiküldött így ír 1906 március 29-én : «Az át-
dolgozott katekizmus, nemcsak a felosztást, hanem a 
tárgyalás menetét tekintve, a régóta jónak bizonyult 
Deharbe-féle katekizmus alapján maradt és indult. 
A katekizmusban nincs semmi, a mi az igaz hittel és 
a valláserkölcsökkel ellenkeznék; nincs semmi benne, 
a mi a kisebb-nagyobb tanulók értelmét felölmulná, 
avagy fölösleges volna. A mi ezen katekizmusokban 
foglaltatik, az mind szükséges és hasznos. A hit és 
erkölcstan keretébe tartozó ágazatok és parancsolatok, 
úgyszintén a szentségekről és az imádságról szóló 
részek nagy körültekintéssel, tudás és szakavatottság-
gal s nem kisebb fáradsággal úgy vannak szövegezve, 
hogy a kijelölt tananyagot nemcsak helyesen felfogni, 
megérteni és megtanulni, hanem a katekizmus sza-
vaival is visszaadni könnyű. Nagy gonddal és ügye-
sen alkalmaztatnak a kérdések és feleletek mellé a 
szöveget magyarázó jegyzetek, példák és a mi annyira 
kívánatos volt : az illusztrációk. A methodika és didak-
tika szabályainak figyelembevételével készült katekiz-
musunkra méltán büszkék lehetünk s a külföld hasonló 
termékeivel igazán versenyezhetünk. Megemlítendőnek 
találom,hogy a hitoktatással foglalkozó oltártestvéreim, 
a kiknek a tervezetet bemutattam, kapva-kaptak az al-
kalmon, hogy azt elolvashassák. Tüzetes áttekintés után 
mindannyian örömmel és megelégedéssel fogadták 
ezen tervezetet s legfőbb óhajuk az, vajha ezen 
kincsünk minél előbb átadatnék a közhasználat-
nak». 

Csekó Gábor kanonok úr egyelőre nem vélte 
szükségesnek, hogy az átdolgozás részleteinek bírá-
latába bocsátkozzék; csak két, szerinte nagyon szem-
betűnő adatot említ annak kimutatására, hogy a 

részletek sem egészen kifogástalanok, t. i. ezt a két 
kifejezést: a «kegyelem» és az «ősbűn». 

Igaz, hogy a malaszt a magyarban meghonosodott 
szó és csakis Isten kegyelmét jelenti ; de az is igaz, 
hogy a gyermek értelmében csak hosszú magyaráza-
tok után kapcsolódik ehhez a szóhoz valamelyes foga-
lom. Ha Isten kegyelmét említik neki, abból köny-
nyrebben ért valamit; ez pedig a tanításnál sokat ér. 
Még mielőtt a malasztról szóló részt megmagyaráz-
hattuk volna, már ismételten alkalmunk van Isten 
kegyelmét emlegetni, sőt nehezen kerülhetjük ezt. 
Például midőn az ősszülőkről van szó, alig hallgat-
hatunk az Istentől kapott természetfölötti adomány-
ról, Isten megszentelő kegyelméről, mert ennek elvesz-
tése a bűnnek legfontosabb következménye; de lia 
itt «malasztot» használunk, homályt borítunk nem-
csak a bűnbeesésre, hanem a megváltás megértésére 
is. Minden vallástanító tudja, hogy a gyermekek, 
főképen azért, mert nem értik, tréfásan elferdítik ezt 
a szót: malaszt; a másik kifejezéssel nem fog így 
visszaélni. Megnyugtatásul szolgálhat az, hogy az át-
dolgozott katekizmus nem beszél egyszerűen kegye-
lemről, hanem Isten kegyelméről, a miért az emberi 
kegyelemmel való összetévesztés nem lehetséges. Azon-
ban nem lehet szónélkül hagyni, hogy Csekó kano-
nok űr, a midőn a «kegyelem» ellen kifogást lesz, 
elfelejti, hogy maga az egri új Elemi Katekizmus is 
hat különböző feleletében hét izben használja ezl a 
kifejezést: Isten kegyelme. Ezt nemcsak akkor teszi, 
a mikor a malasztot még nem magyarázta meg, ha-
nem aztán is, pl. a 125. kérdésben : «Mire való az 
egyházi rend szentsége ?» A felelet : «Az egyházi 
rend szentsége állal azok, kik papokká lesznek, Isten 
kegyelmét nyerik szent hivatásuk teljesítéséhez». Látni, 
hogy az elmélet nem felel meg mindig a gyakorlatnak! 

Az ősbün ellen egy cikket idéz a szerző, a mely-
ben a peccatum originale magyar fordításairól hibás 
történeti adat van. Nem az «eredeti bűn» volt az 
eredeti magyar műszó, hanem az «eredendő bűn», a 
melyet Pázmány is használ. Szívesen megtartanók 
Pázmánytól használt műszót, ha az a mai szóhasz-
nálat szerint nem j elentene valami jövendő dolgot. 
«Eredeti» pedig a mai használat szerint nemcsak 
elsőt jelent, hanem valami sajátságos, sőt félszeg, 
furcsa dolgot is. Az «eredet bűne» (Makra és Rózsa 
hittani könyvében), valamint az «eredő bűn» (a mit 
az új Egri Elemi Katekizmus 45. kérdésében a fele-
déstől meg akar menteni) nem találhatott kedvező 
fogad látást. Az «áteredő bűn» kettős fogalmat akar 
elmésen kifejezni : az eredetre való célzást és az 
átszállást; azonban tagadhatatlan, hogy a magyar nép 
nem használja ezt a szót: átered, e helyett: átszáll, 
átszármazik, vagy pedig e helyett : valahonnan ered és 
egyúttal átmegy. De kell-e okvetetlenül szolgai for-
dításra törekedni? Az «ősbűn» nem erőltetett képzés 
(v. ö. őslakó, ősbirtok stb.) és teljesen alkalmas a 
peccatum originale fogalmának kifejezésére. Hiszen 
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az ősiség nemcsak régiséget, hanem állandóságot, 
sőt egyik nemzedékről a másikra való átszállást is 
jelez. Ha általában az ősbűnről beszélünk, senki sem 
fog pl. a magyar nép valamely régi vélkére gondolni, 
mint az említett cikk fölteszi, sem az ősöknek becs-
mérlését nem fogja ebben találni. Egyébiránt talán 
elég hivatkozni arra, hogy Prohászka Ottokár dr. 
püspök úr, még mint a dogmatika egyetemi tanára, 
az előbb említett műszavak fölsorolása mellett véle-
ménynyilvánításra kéretvén, 1905 augusztus 17-én 
ezeket írta: «Nekem nagyon tetszik az ősbűn, mint 
megkülönböztetett s az ősszülőkre figyelmeztető, tehát 
dogmatikailag jól beváló s a nyelvérzék tekintetében 
kifogástalan terminus. Igen ajánlom a katekizmusba 
való fölvételre». 

Ezzel befejezhetjük Csekó Gábor kanonok úr 
dolgozatáról való mondanivalónkat. Nagy gonddal 
összeállított érvelésével nem sikerült neki bebizonyí-
tania, 1. hogy a katekizmuson nem szabad bizonyos 
körülmények között nagyobb változtatást tenni, 2. hogy 
a megtörtént átdolgozás annyira elhagyta volna a 
Deharbe-tól jól megvetett alapot, hogy már nem le-
helne ráismerni, 3. hogy az átdolgozott új katekiz-
musok elfogadása bármiképen káros lenne. Már az a 
körülmény, hogy a nagyméltóságú püspöki kartól 
összeállított bizottságban, a mely a dolog országra-
szóló fontosságának teljes tudatában önzetlenül és 
lelkiismeretesen törekedett a beléje helyezett bizalom-
nak megfelelni, senki sem osztozik az egri kiküldött-
nek véleményében, eléggé mulatja, hogy aggodalmai 
alaptalanok. A mily igaz, hogy a szerző úrtól emle-
getett depositum fldei-t meg kell őrizni, ép oly igaz 
az is, hogy annak a lelkekkel való közlését és elsa-
játítását nem szabad rosszul szerkesztett katekizmu-
sokkal megnehezíteni. Ma, midőn az egyház a hivek 
legnagyobb részéhez már csak az iskolai élet körén 
belül férkőzhetik és akkor is igen szűken kimért 
határok között, nagyobb a kötelesség, mint valaha, 
hogy az illetékes tényezők a mindenfelől veszélyez-
tetett vallási érdekek megmentésére alkalmas kate-
kizmusokat bocsássanak a vallástanítás rendelke-
zésére. Pokorny Emánuel. 

Egyházi Milano. Méregfa virágai. Az első nemzetközi tanuló-
.«, kongresszus harmadik ülésében határozatot mondott ki, 

° a melyben «a kongresszuson képviselt 18 nemzet (a ma-
krónika. gyar is?) Carducci Józsue költőnek (a ki az ördögnek 

hymnusszal kedveskedett) üdvözletét küldi». Alvarez de 
Silva Lobo spanyol kiküldött javaslatára a kongresszus 
teljes rokonérzelmét nyilvánította az orosz szabadság 
harcosai iránt különbség nélkül és Spiridonova Mária 
gyilkos nihilista nő számára (a tweri kormányzót gyil-
kolta meg), kegyelmet követel. Ha még kétség forogna 
fenn valakiben az iránt, hogy ez a kongresszusa világ-
felforgató radikalizmus vizében evezett-e vagy nem, 
annak elég legyen csak annyit figyelmébe ajánlani, hogy 
az ifjúság kongresszusa (hihetetlen !) az iskolákban 
minden vallástól független, szabad oktatást követelt. 

Drezda. Miig szép a protestánsok egyetértése a katho-
tikusokkal ! Egy drezdai protestáns évnegyedes folyó-
iral boldogult Egger st.-galleni püspökről a következő 
lelkes hangú, meleg gyászjelentésben emlékezett meg : 
«Svájcból érkezett a hír, hogy az önmegtartóztatás moz-
galmának egyik legtevékenyebb képviselője, Egger Ágos-
ton st.-galleni püspök, 1906. március 12-én, közel 73 
esztendős korában elhunyt. Fölöttébb örvendetes dolog 
az, hogy legújabb időben valamint evangelikus, úgy 
katholikus lelkészek egymással versenyre keltek abban 
az irányban, hogy vallásuknak követőit mértékletes-
ségre, önmegtartóztatásra és erényességre, a keresztény 
élet kiváló kötelességeinek teljesítésére neveljék, hogy 
így az egész emberi nem elfajulását megakadályozzák 
és a társadalmi erkölcsöket helyes míveltség, szokások 
és valódi életöröm által a megujulás útjára tereljék. 
Ha valamennyi barátja a mértékletességnek és önmeg-
tartóztatásnak arra törekednék, hogy egyesületi össze-
jöveteleiken és értekezéseiken nemcsak alkoholról és 
iszákosságról tárgyalnának, hanem a népnek erkölcseit, 
általában annak mívelődését és jólétét teljes egészében 
gondoskodásuk tárgyává tennék, akkor a szeszes ita-
lokkal való visszaélés megszüntetése gyorsabb menetben 
válhatna általánossá». íme, protestáns és katholikus 
lelkipásztoroknak van találkozási terük a nép lelki-testi 
jólétének biztosításában és emelésében. 

München. Hódolatos elismerés a szerzetesrendeknek. 
A bajor felsőházban (Kammer der Reichsráthe), a mely-
ben kir. hercegek is ülnek és felszólalni szoktak1, Cramer-
Klett báró nagy elismeréssel emlékezett meg a szerzetes-
rendekről s azoknak áldásos tevékenységéről. Több se 
kell a vakbuzgó protestáns publicistáknak, mint a szer-
zetesrendek dicséretét hallani. Ez valóságos vörös posztó, 
melynek láttára rögtön feléled az illető urakban Luther 
öklelő szelleme. A hírhedt «Wartburg» se állhatta tehát 
meg szó nélkül Cramer-Klett báró higgadt és igazságos 
eljárását s azt gondolja, valami nagy dolgot mívelt, mikor 
azt kérdezi a nemeslelkü bárótól, hogy hát akkor — 
mért házasodott meg, mért nem lett szerzetessé ?! A híres 
evangélium-molynak fogalma sincs arról, hogy a szer-
zetesi élet isteni hivatás dolga, a Szentlélek pedig olt fú, 
a hol neki tetszik. Spirat ubi vult. Megrögzött protestáns 
ésszel fölérni ezt természetesen nem lehet. A szerzetes-
rendekre vonatkozólag eszembe julnak nekem itt azok 
a mesteri szavak, melyekkel Weisz Ker. János dr., a neves 
történetíró, a szerzetesrendek érdemeiről világtörténel-
mének V. kötetében megemlékezik. «Könyvtáraink legbe-
csesebb kéziratait ezek a szegény, alázatos szerzetesek 
irták, kik a klasszikus ókornak kincseit a megsemmi-
süléstől megmentették. Magas dómokat építettek, gazdag 
kórházakat alapítottak, terméketlen vidékeket termő-
földekké változtattak, vad népeket, előbb a keresztény 
hitre térítve őket, civilizáltak. A hit és alázatosság szel-
leméből fakadta nemeslelküség, a lovagiasság és szabad-
ságszeretet szelleme. Az élet, valóban, csak akkor nemes 
és mívelt igazán, hogy ha nagy gondolatok szárnyain 
nemes érzelmek kelnek és járnak benne. Máskülönben 
minden udvariasság képmutatás.» 

1 Nem úgy, mint nálunk. —y —la. 
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roda- Ó-keresztény irodalom- és dogmatörténet . 
I. A nicäai zsinatot (325) megelőző kor. Irta Zubriczky 
Aladár egyetemi magántanár, esztergomi theol. tanár. 
Esztergom. 291 lap. Ara 5 korona. 

A kik a mult század hetvenes-nyolcvanas éveiben 
tanulták nálunk a theologiát, alig képzelik, mily nagyot 
haladt azóta az első keresztény írókról és műveikről 
szóló tudomány : a patrologia és patristica. Megnyíltak 
nagy fejedelmi pártfogók közvetítésével, legalább meg-
közelíthetők lettek Kelet monostorainak könyvtárai ; tudo-
mányos, részletes átvizsgálás alá jutottak Európa nagy 
könyvtárainak kéziratai. A régi görög és latin kéz-
iratokon kívül a szír, örmény, kopt, arab és ó-szláv kéz-
iratokat is átkutatták, liogy egy-egy régi Írónak mü-
veit legalább fordításban megkapják. Németek, franciák 
olaszok, angolok egyaránt részt vesznek ebben az óriási 
munkában. Mind a katholikusok, mind a protestánsok 
egész buzgalommal vetik rá magukat mind az új fel-
fedezésekre, mind az összehasonlításokra, sőt tán azt 
lehet mondani, hogy az utóbbi évtizedekben a protestán-
sok még nagyobb tevékenységet fejtettek ki és többet 
költöttek e tudomány fejlesztésére, mint a katholikusok. 
A bennünket legközelebbről érdeklő s e téren legkivá-
lóbb német tudósok a katholikusok közül Funk, Erhard 
Albert, Bardenhewer, a protestánsok közül pedig Harnack, 
Zahn, Hilgenfeld. 

S melyik keresztény nem tudja, hogy e tudomány 
fejlődése, új felfedezése vagy megállapítása épen nem 
közömbös dolog a kereszténységre nézve? Protestáns 
atyánkfiai e tudományággal igazolni akarják álláspont-
jukat, s el akarják szakítani a katholikus hitet annak 
gyökereitől. Azt akarják kimutatni, hogy a katholikus 
hit nem Krisztustól elültetett élőfának hajtása, hanem 
csak a Krisztus után jelentkező vallási tünetek egyike. 
Legnagyobb tekintély náluk most Harnack és ő szerinte 
az I—III. században mutatkozó vallási mozgalmak csak 
olyanok, mint a geologiai rétegek. Egymásra következ-
nek, de egymással csekély, vagy semmi összefüggésben 
sem állanak és szerinte a mai katliolicizmusnak őse «az 
ó-katholicizmus» csak a II. században, a dogmatikus 
kereszténység pedig csak a III. században alakult meg. 

Mint a nagy árvízkor a gátra rendelt őrnek, úgy 
kell a katholikus tudósnak vigyáznia, hogy e tudományág 
művelői az igazság és mérséklet gátjait át ne lépjék, s 
a katholikus bit legerősebb fegyverét a katholikus hit 
ellen ne fordítsák. 

Nagy szolgálatot tesz tehát Zubriczky Aladár most 
megjelent és e helyütt örömmel ismertetett müvével, az 
ó-keresztény irodalom- és dogmatörténettel, kivált 
nálunk, mert hazai irodalmunkban ilyen, a patrologiá-
nak és patristicának új kutatásairól és eredményeiről 
tájékoztató könyv egészen hiányzott. Alzognak a Csanádi 
növendékpapságtól 1880—81-ben lefordított patrologiája 
és Rapaics Raymund egyháztörténelmének 1879-ben meg-
jelent I. kötete még a jelentősebb felfedezések és össze-
hasonlítások előtt láttak napvilágot. A 90-es évek elején 
(1891- 94) megjelent patrologiai művek szerzői keveset 
tanultak és olvastak a külföldi rengeteg patrologiai iro-
dalomból és nagyon mereven ragaszkodtak az őket 
előző katholikus írók jóhiszemű, ámde az új tétfedezések 
által megdöntött véleményeihez. (Károly János, Béz-
bányay József.) Csupán Knöpfler Alajosnak nemrégiben 

magyarra fordított egyháztörténeti kézikönyvében (for-
dították Kovács Sándor és Ferch Mátyás) vannak ismer-
tetve a patrologia új eredményei és jelesebb termékei, 
de természetesen csak röviden. A maga nemében tehát 
eddigelé egyetlen a magyar irodalomban Zubriczkynak 
az összes külföldi irodalom felhasználásával, de azért 
kellő önállósággal készült ó-keresztény irodalom-tör-
ténete. 

Mint a homlokirat is mutatja, Zubriczky e müvé-
ben az ó-keresztény irodalom fejlődésének első kor-
szakát tárgyalja. A második, a virágzás korszaka, sze-
rinte I. Leo haláláig, 461-ig, a hanyatlás korszaka pedig 
Damaszkusi szent János haláláig, 754-ig terjed. A fejlő-
dés korszakát ismét három időszakra (Zubriczky kevésbbé 
szerencsésen ezeket is korszakoknak hivja) osztja : az 
ős-keresztény irodalom (130), az apologéták és polemi-
kusok (200) és a theologiai tudomány kialakulása (325) 
időszakaira. Ezek közül az ős-keresztény irodalom el-
nevezést nem tartom helyesnek, mert csak egy hajszál 
választja el az ó-keresztény irodalom nevétől s azonkívül 
a protestánsok ez ős-keresztény szót meglehetős rossz 
hírbe hozták. Az apostoli tanítványok időszaka szerin-
tem sokkal jellemzőbb és így helyesebb lenne. 

Az egyes müvek ismertetése az 1883 óta egész ter-
jedelmében ismeretes Didaclie (az apostolok tanítása) 
mű teírásával kezdődik. Az úgynevezett Barnabás-levélre 
nézve Zubriczky felsorolja és elfogadja az új kutatások 
eredményeit. Nem tulajdonítja tehát azt Barnabás apos-
tolnak, sőt azt is megengedi, hogy nem az első század-
ban keletkezett. Ellenben méltán és jó okokkal az ős-
keresztény irodalom (az apostoli tanítványok) idejéből 
származtatja az apostoli hitvallást. A Diognetushoz írt 
szép levelet már határozottan kiveszi az apostoli tanít-
ványok iratai közül és a második időszakra helyezi, 
mert kitűnt, hogy azon 11-ik fejezet, a melynek szer-
zője magát az apostolok tanítványának mondja, nem 
tartozik a Diognetushoz írt levélhez. 

Nagyon helyesnek találtam, hogy a szerző az úgy-
nevezett apostoli didascalia-t és diatagae-t (rendtartást) 
nem mint eddig szokás volt, az apostoli tanítványok 
iratai közt, hanem a maguk helyén, a III-ik század iro-
dalmi termékei közt helyezi el és ott ismerteti, mert így 
senkit meg nem téveszthetnek. 

A hitvédők és a rendszeres hittudósok természe-
tesen pontos méltánylásban részesülnek. Nem kerülte ki 
a szerző figyelmét a legcsekélyebb töredék sem, a mely 
a keresztény bit védelmével és fejtegetésével foglalkozik. 
Tatianus, Hippolitus, Origenes, Tertullianus, Cyprianus 
érdemeit a szerző kellőképen feltünteti, a nélkül, hogy 
tévedéseiket elhallgatná s azok okaira, valamint követ-
kezményeire illő szeretettel rámutat. A mi patrologiai 
műben ritkaság, a vértanúsági iratokat, a sírfeliratokat 
is ismerteti és irodalmukról tájékoztatást ad. 

Nem csodálom, hanem csak sajnálom, hogy a 
szerző az idegen szerzők könyveinek olvasása közben 
nem ért rá a magyar nyelvezetre vigyázni. Nyelvezete 
tele van idegen szavakkal, azonkívül betart, beágyaz, 
kihiiuelyez (századot), nyitva tart stb. erősen németes 
kifejezésekkel. 

Ellenben teljes megelégedésemet vívta ki a szerző 
az egyes fejezetek és a dogmatörténeti visszapillantás végé-
hez csatolt könyvészeti jegyzékeivel. Ezentúl, ha valaki 
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egy-egy hitágazat régi felfogásáról, egy-egy jogi tétel 
vagy szertartás történetéről bővebb tájékozódást akar 
szerezni, Zubriczky műve nyomán könnyen megtalál-
hatja az ó-keresztény írók műveinek legjobb, legteljesebb 
kiadásait, értelmezéseit és a rájuk vonatkozó legújabb 
s gyakran csak a folyóiratokban található értekezéseket, 
ismertetéseket, könyveket. Zubriczky tehát nemcsak 
elénk adja a patrologiai kutatások legújabb eredmé-
nyeit, hanem az utat is megmutatja, a melyen bővebb 
meggyőződést vagy megnyugtatást szerezhetünk arra, 
hogy a katholikus hit főágazatai, a katholikus egyház 
törvényeinek, szertartásainak főtételei Krisztusig és az 
apostolokig nyúlnak vissza. 

Karácsonyi János dr. 
* 

A zsidók politikai története a he l lenizmus 
kezdetén. Kritikai tanulmány Flavius Josephus Archeo-
lógiája adatairól (XI, 7—XII, 5). Irta dr. Kmoskó Mihály. 
Budapest. (187 old. 8°.) 

Ezen címmel a központi papnevelőintézet tanul-
mányi felügyelője, egyetemi tanárhelyettes, a sémita 
nyelveknek, főleg a szír nyelvnek és irodalomnak kül-
földön is ismert művelője és szakirodalmi munkása, 
egy nagy készültséggel megírt tanulmányt tesz közzé,mely-
nek célja világosságot vetni a palaestinai hellenizmus kez-
detének történetére történetkritikai szempontból, vagyis 
kutatni azt, vájjon a Nagy Sándort megelőző évtizedektől 
(III. Artaxerxes, III. Dareios) kezdve IV. Antiochus (Epi-
phanes) szír királyig (176—163) terjedő palaestinai törté-
netnek ránk maradt és úgyszólván kizárólag Josephus 
Flaviusnak (görögösen Josepos-nak) Archeológiájában 
foglalt adatai a történeti kritika világításánál hitelesek-
nek fogadhalók-e el vagy sem ? 

Szerző mindenesetre fontos tárgyat választott tanul-
mányához ; fontosat theologiai szempontból, mert az 
ó-szövetségi szentírás történeti fonala Nehemiasnak 
Jeruzsálembe való másodszori eljövetelével (Neh. 12- 13. 
fej.) megszakad (Kr. e. V. század végén) és csakis 
IV. Antiochus korától fogva (Makkabeusok I., II. könyve) 
folytatódik ; de fontos e tárgy vallás- és kultúrtörténeti 
szempontból is, mert épen ezen korba esik a helleniz-
musnak kezdete és kifejlődése. 

A hellenizmus az ó-kori történetnek egyik legérdeke-
sebb jelensége. 

A 22 éves Alexandras (Nagy7 Sándor) makedón 
király Kr. e. 334. évben háborúba indul III. Dareios 
perzsa király (336—330. Kr. e.) ellen, a kinek birodalma 
az Industól a Nilusig és a Bosporusig terjedt. Ezen 
világbirodalmat Alexandras 3 év alatt megdönti, előbb 
Kis-Azsiát, majd az issosi csata után Syriát, Palaestinát 
és Egyptomot hódítja meg és itt megalapítja Alexandriát ; 
majd Dareios egy milliónyi seregét tönkreteszi az arbelai 
síkon és előnyomul Baktriáig, a hol foglyul ejti Oxyartest 
és leányát : Roxanet és ezzel 328. évben (Kr. e.) Persepolis-
ban nászt ünnepel. De nem soká pihen, hanem Indiába 
nyomul, majd innét is győzedelmesen, de maradandó 
eredmény nélkül visszatérve, Babylonban 323. évben 
meghal. Óriási birodalmán, melyhez a perzsa hódoltságon 
kívül Makedonia, Görögország és Illyria is tartozott, had-
vezérei (a diadochok) osztozkodtak ; a köztük kiütött 
véres harcok után az egész birodalom még egyszer egye-
sült Antigonos hadvezérnek (a diadochok egyike) kezében, 

de az ő legyőzetése és halála után (301 é. Kr. e., ipsosi csata) 
a nagy birodalom ismét sok kis részre szakadt, a melyek-
ből sok kisebb nemzeti állam (Galatia, Kappadocia, Bithy-
nia, Pontus, Armenia, Parthia) mellett három diadoch 
nagy állam keletkezett : a Ptolomaíos (Lagi) és utódai-
nak ogara alatt álló Egyptom, a Seleukos és utódainak 
jogara alatt álló Syria és a Demeirios Polyorketes jogara 
alá került Makedonia és Görögország. 

Ez a hellenizmusnak történeti és földrajzi kerete. 
És ezen keretben azután egy ritka művelődéstörté-

neti tünemény megy végbe. Nagy Sándor, Aristoteles 
tanítványa, az ő tiineményszerüen rövid életében a görög 
nyelvet és kulturát a Bosporustól a Nilusig és Indiáig 
szertehordja és ezen országokban a füstölgő romok közt is 
termékeny talajt talál a hellén nyelvnek és kulturának, a 
melynek a különféle meghódolt népek kultúrájával való 
egybeolvadása szülte meg a hellenizmust. És mikor 
birodalma darabokra is szakad, a hellén nyelv és kultura 
a diadochok öldöklő harcai közt is világnyelv és világ-
kultúra marad, az marad a megalakult három nagy 
diadoch államban is, mert azok mint hellén államok 
állanak fenn tovább és mikor megszűnnek és a római 
birodalomba beolvasztatnak, akkor is a hellén nyelvet 
és kulturát még századokon át megőrzik, a melyet kele-
ten a latin nyelv és római kultura sohasem is tudott 
kiszorítani. 

Ez a hellenizmus azután az általa érintett népek 
és nemzetek közt hellén irodalmat támasztott, a mely-
ben azonban fellelhetők a különféle nemzetek sajátla-
gos vonásai is. Amiképen a hellenizáló görög nyelv nem 
tiszta görög, hanem idegen elemekkel vegyített nyelv, 
úgy a hellenizmus kulturája is vegyes ; a hellenizmust 
minden téren, a vallási téren is (theokrasia), a synkre-
tismus jellemzi. 

A hellenizmus a zsidó nép közt is elterjedt úgy a 
Palaestinában, mint az Egyptomban és egyéb országok-
ben lakó zsidók között. És épen ebben a hellenizáló 
zsidóságban találjuk azon milieut, a melyben a Septua-
ginta görög szentírás-fordílás, az ó-szövetségi deutero-
kanonikus könyvek legfiatalabb része (Makkabeusok két 
könyve, Jesus Sirák Fiának könyve), majd Üdvözítőnk 
élete, az újszövetségi szentírási könyvek, valamint az ó- és 
az újszövetségi apokryph irodalom megjelennek. 

A hellenizmus jellegét viselő vallási irodalmon 
kívül igen termékeny profán irányú hellenista irodalom 
is fejlődött ki a hellenista zsidók között, főleg történelmi, 
bölcsészeti (Aristobulos, Philo) és költészeti téren. A mi 
nevezetesen a történelmet illeti, a hellenista zsidó törté-
netírók közül csakis Josephus Flavius ('irácnjTio;) művei 
maradtak ránk ('0 IouSaixó; 'IouSaiXTj 'Ap^it/Ao-fía, Bíoj, 
Kaxà 'Araiovo; — latinul : Bellum Judaicum, Archaeologia 
Judaica, Vita, Contra Apionem), míg a nagyszámú régibb 
hellenista zsidó történetíróknak (Demetrios, Eupolemos, 
Artapanos, kyrenei Jason, az Aristeas-levél ismeretlen 
szerzője : Pseudo-Aristeas és a Hekataios görög történet-
író nevét bitorló Pseudo-Hekataios) csak neveit és mű-
veik töredékeit ismerjük. 

Már csak ezért is Josepos történetírása a hellenista 
zsidó írók közt, Philo mellett, legeiül áll. A mi pedig 
a Nagy Sándor előtt lefolyt évtizedeket és az utána 
következő időt IV. Antiochusig illeti, Josepos művei, 
főleg Archaeologiájának XI., 7—8, XII., 1—5. részei úgy-
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szólván az egyedüli forrás, a melyből a palaestinai zsidó-
ság történetéről értesülünk. 

Szerzőnk az I. fejezetben («Flavius Josephus forrá-
sai az Archaeologia XI. és XII. könyvében») a tárgyára 
vonatkozó irodalmat, nevezetesen Nussbaum, Bloch, 
Destinon (mellékesen : Schürer), Hölscher és Willrich 
müveit, ismerteti részletesen, előadva a müvek tartalmát 
és megtéve a maga megjegyzéseit. Szerző sokat tesz 
magáévá ezen történetkritikusoknak, főleg Willrichnek, 
állitásaiból már itt a bevezetésben is; és már itt, ezen kri-
tikusokkal egyetemben, Josepos adataival szemben ki-
fejezi elutasító álláspontját, a mit ilyen általánosságban 
kimondani, véleményem szerint, nem indokolt és nem 
láttam indokolva a következő fejezetekben az egyes rész-
letek latolgatása után sem. 

A II. fejezetben («A főpapok sorrendje az Archeo-
lógia XI. és XII. könyvében») előbb Johanan főpap és 
III. Artaxerxes(359—338) synchronismusának valószínűt-
lenségét mutatja ki, már peciig Josepos Alexander Poly-
histor nyomán ezen synchronismust állítja; a valószínűt-
len séget szerző onnét vezeti le, hogy Nehemias könyve (13, 
28) szerint Johanan-nak atyja : Jodas, kortársa volt Nelie-
miásnak, a ki pedig I. Artaxerxesnek (465—424) voll 
kortársa. Tovább menve vizsgálódás alá veszi Jaddua 
főpapnak, Johanan fiának, synchronismusát III. Dareios-
sal és Nagy Sándorral s a szamariai templom építőjé-
vel : a kutheus Sanaballetessel. Szerző előbb Joseposnak 
szóban forgó szövegét közli, majd a Talmudnak erről, 
nevezetesen Nagy Sándornak a jeruzsálemi főpappal 
Gaza ostroma után való találkozásáról szóló szövegét 
idézi és utal arra, hogy Josepossal szemben, ki Jadduát 
hozza össze Nagy Sándorral, a Talmud Simon Justust 
(I. Simon) mondja főpapnak, ki Nagy Sándor elé vonult. 
Ezen ellenmondásnál szerző Talmud adatát, a valószínű-
ség fokát illetőleg, elébe teszi Josepos adatának, de azért 
a Talmud adatát sem hajlandó történeti igazságnak el-
fogadni, mert a Talmud az említett Simon Justus-nak 
synchronismusát állítja Oniassal, a leontopolisi templom 
építőjével (IV. Onias), a ki pedig ezen építést 150. 
évben Kr. e. vitte végbe III. Ptolomaios (Euergetes) 
idejében. 

Szerző a jeruzsálemi főpapnak Nagy Sándorral való 
találkozását (332. é. Kr. e.) az újabb kritikusokkal egyet-
értőleg «teljesen hihetetlen» dolognak mondja és erre 
nézve, a főpap nevétől ellekintve, főleg három érvet hoz 
fel: 1. hogy ezen találkozásról és a Jeruzsálembe való 
betérésről a többi, nevezetesen a görög történetírók mit 
sem mondanak, sőt idő sem jut az ő elbeszélésük sze-
rint való egymásutánban (Tyrus bevétele, Gaza ostroma, 
Egyptomba való előnyomulás) ; 2. hogy a főpap észak 
felé ment Nagy Sándor elébe, holott Nagy Sándor dél felé, 
Gaza városánál volt az előző napokban ; 3. hogy Par-
menios, Nagy Sándor hadvezére, a király előtt kifejezte 
volna csodálkozását azon, hogy a király, a ki előtt 
mindenki leborul, most maga leborult a zsidó főpap 
előtt (Josepos elbeszélése szerint a főpap fején lemezen 
olvasható Jehova név előtt) arcra borult, holott (a kri-
tikusok szerint) a leborulást (npoaxiwjai;) Nagy Sándor 
csak 327. évben rendelte el, mint udvari szokást. 

Ezen három ellenvetés alapján még nem látom 
indokoltnak az említett találkozásnak kétségbevonását, 
mert: 1. a történeti kritika az «argumentum ex silentio»-t 

még gyanús források ellenében sem fogadja el döntő 
bizonyítéknak ; 2. az útirány megválasztása a stratéga 
dolga, a ki máshol is lehet tábori szálláson, mint a hol 
az ostrom után vélték, de lehet a «Saphin» hely köz-
lése már Joseposnál, vagy északra való helyezése a topo-
grafusokná! is tévedés, a mint számos topográfiái (hely-
rajzi) tévedést követtek el már a legtudósabb kutatók 
is Jeruzsálem és Róma körül ; 3. a leborulást illetőleg 
pedig bizonyára nem az udvari dekretum volt a Par-
menion megjegyzésének (7tpo;*uvoúv-c(ov á n á v c i o v ) tárgya, ha-
nem az általános emberi és ősrégi szokás : a legyőzöttek-
nek és hódolni jövőknek lebomlása. 

Epen azért, bár dicséretes és tagadhatatlanul élve-
zetes eruditiot találtam a szerzőnek ezen II. fejezetén ál 
olvasható fejtegetéseiben, én nem látom indokoltnak, 
hogy Nagy Sándornak a zsidó főpappal, Jadduával, való 
találkozása történeti hitelességét kétségbe vonjuk, és nem 
is tudok a további következtetéssel, a melyet ez elő-
idézne, egyetérteni, t. i. hogy Josepos főpapi lisztája 
hitelt nem érdemel és hogy egy rövid, két különböző 
forrásban talált főpapi tisztának folytatólagos összeállí-
tásából keletkezett volna. A synchronistikus ellenvetések 
úgyis magyarázhatók, hogy a liszla hiányos vagy kissé 
eltolódott. 

A III. fejezetben («Palaestina a Diadochok alatt») 
szerző érdekesen megszövi a diadochok közt lefolyt 
háborúk történetét az ipsosi csatáig (301. é.), a mikor 
Syria déli része, továbbá Samaria és Judaea végleg 
I. Ptolomaios (Lagi) egyptomi király alá került (átmeneti-
leg már 320—315-ig is alatta voltak e tartományok). 
Szerzőnk közli Joseposnak I. Ptolomaios syriai hadjára-
tára vonatkozó szövegét, a melyben Josepos forrásai-
ként: knidosi Agatharchidest (VI. Ptolomaios kortársa) 
és abderai Hekataiost (I. Ptolomaios kortársa) nevezi ; 
az előbbinek hitelességét szerző is elismeri, az utóbbit 
azonban (Schlatter, Elter, Büchler és Wendland ellené-
hen) egészen helyesen nem hajlandó a Diodorus Siculus 
által említett és a zsidókra nézve is idézett (Photius, 
Biblioth. XL, 3.) Hekateios-ként elismerni, hanem egy, 
bár elég régi hellenista zsidó írónak tulajdonítja, és 
cáfolja Willrichnek abbeli alaptalan feltevését, hogy a 
Pseudo-Hekateios Kr. után következő időben írta volna 
a Josepos által idézett munkát. 

A IV. fejezetben («Palaestina a Lagidák alatt, 
302—198».), a világtörténelemből, szerző tömören össze-
állítja I. Ptolomaios utolsó éveinek, majd a könyvtár-
alapító és az állítólagos szentírásfordítás-készíttető 
II. Ptolomaios (Philadelphos, 284-246), III. Ptolomaios 
(Euergetes 246—221) és IV. Ptolomaios (Philopator 221 
204) történetét, majd V. Ptolomaios (Epiphanes) kis-
korúsága alatt III. Antiochusnak hadjáratát Egyptom 
ellen és déli Syria és Judaea elfoglalását, melyek azóta 
(paneasi csata : 198. é. Kr. e.) a Seleukidák alá kerül-
nek. Ezen fejezetben a szerzőt egészen elemében látjuk, 
főleg mikor a Josephus Flavius által idézett három 
Antiochus-levél hamisságát mutatja ki, eléggé erős 
érvekkel. 

Az V. fejezetben («A seleukida uralom kezdete Palaes-
tinában».) szerző a világtörténelemből (főleg Livius, Poly-
bius és Appianus nyomán) megfesti III. (Nagy) Antiochus, 
IV. Seleucus (Philopator) és IV. Antiochus (Epiphanes) 
történetét, majd áttér Josepos-nak ezen kor eseményeire 
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vonatkozó adatai kritikájára. Kimerítően és kielégí-
tően van minden oldalról megvilágítva a Joseplius Fla-
viusnál olvasható «Tóbiás-fi Josepos»-történetnek a Hyr-
kanos-tőrténettől való külön állása és az előbbinek 
legendái értékre való leszállítása, az utóbbinak (Hyr-
kanos) pedig történeti értékű elbeszélésül való elisme-
rése. Továbbá mesteri kézre vall a Hyrkanos-történettel 
szemben a II. Makk. 3, 11. alapján emelhető synchronis-
tikus nehézségek megoldása is. A Makkabeusok II. köny-
vének synchronistikus anyaga láthatóan mind biz-
tosabbá teszi szerzőnek a további (6.) pontban való bizo-
nyítását is, és itt szerző nemcsak mint kritikus, hanem 
mint egy kanonikus könyvnek (II. Makkab.), Wellliausen 
és Willrich ellenében, apologétája is, hasznos szolgálatot 
tesz a szentírás-tudománynak. Szerző az ő bizonyítását 
itt Niese (Kritik der Makkabáerbücher) tekintélyével is 
fedezi, a kinek szavait is idézi, melyekkel Niese rámutat 
arra, hogy a protestáns vallású kritikusokat dogmatikus 
előítélet vezérelte akkor, a mikor a II. Makkabeus-köny-
vet elvetették ; ezen dogmatikus előítéletet t. i. az ezen 
könyvben a lélek halhatatlanságára és a feltámadásra 
(II. Makk. 6, 26 és k. ; 7, 13 és k.), az elhunytak lelkei-
ért való imára és így közvetve a tisztítóhelyre (12, 42.) 
és a szentek közbenjárására (15,14.) vonatkozó helyekre 
alapították. 

A függelékben («Az Aristeas-levél», 162—183. 1.) 
szerző az ó-szövetségi szentírási szövegkritika történeté-
nek egyik legérdekesebb kérdésével : a Septuaginta görög 
fordítás eredetével foglalkozik, a melyet Joseplius Flavius 
(Archael. XII.) egy Aristeasnak, Ptolomaios Pliiladelphos 
(284—246. Kr. e.) tisztének neve alatt ismeretes levél 
után közöl és a mely szerint a Pentateuchus zsidó szövegét 
nevezett egyptomi király fordíttatta volna le Alexandriába 
meghívott és Eleazar főpap által kiválogatott (minden 
törzsből 6—6) 72 zsidó írástudó által (Pharos szigetén). 
Szerző is az Aristeas-levelet hamisítványnak mondja, 
mint azt a katholikus biblikusok most már általában 
tanítják ; de szerző továbbmenve, hamisítványnak tekinti 
az Eusebiusnál található Aristobulos-töredékeket is, a 
hol szintén említés történik arról, hogy Ptolomaios 
Pliiladelphos fordíttatta le a thórát. Szerző Willrichhel 
egyetértve, mindkét hamisítvány közös forrását Pseudo-
Hekataiosnak a zsidókra vonatkozó müvében látja, 
és az Aristeas-levélnek keletkezési idejére nézve Schürer-
rel szemben, a ki a felső terminust Kr. 200. évre és 
Wendlanddal szemben, a ki azt Kr. e. 63 évre teszi, 
szerzőnk Willrich felé hajol, a ki a Kr. után való időbe, 
Tiberius császár idejébe, teszi az Aristeas-levél keletke-
zését és ezzel egyúttal a levél történeti magvának terje-
delmét is igen szűkre szorítja. Magam részéről úgy látom, 
hogy a kritika ezen eredményében nincs még elégséges 
alapunk arra nézve, hogy a görög thora-fordításnak 
idejére és helyére vonatkozólag a patrisztikus és talmu-
dikus felfogást feladjuk; szerző (a 171. lapon alul a 
szöveg utolsó sorában : «Ezzel a legenda magva megsem-
misül») tehát túllő a célon, feltéve, hogy most idézett 
szövegét jól értettem. 

A tanulmány elejétől végig nagy szorgalommal, a 
források és az irodalom alapos tanulmányozásával van 
megírva. Irálya elég világos, de több helyen, főleg a 
hellenista zsidó írók jellemzésénél vagy az ellentétes 
állásponton levő szaktudósokkal szemben való polé-

miánál, kissé pongyola és torzításig éles, a mi tudomá-
nyos könyvben szemet szúr. 

A müvet, melynek ára 3 korona, határozottan abszolút 
becsű tudományos munkának tartom és nemcsak theo-
logusoknak, hanem az ókori ázsiai történet iránt érdek-
lődő laikusoknak is ajánlom. 

Hanuy Ferenc dr. 

Z. gr . -né Nagylány . Nincs példányom az első számból. 
Szívességet tennének nekem azok, a kik annak idején expedi-
cionális tévedésből két példányt kaptak, ha az egyiket a mostani 
borítékba foglalva, mellyel a Religio hozzájuk érkezik, vissza-
adnák a postásnak «vissza» jelzéssel s ha ily módon vissza-
küldenék. 

K. E r z s é b e t v á r o s (Kis-Kűküllő). Dolgozatát köszönöm 
s egyben őszinte örömömnek adok kifejezést a fölött, hogy 
gimnáziumi világi tanár létére, történelmi munkái mellett, 
vallása tanulmányozásának is szentel időt. Valóban épületes 
dolog lenne, ha lapom idővel az egyházi és világi katholikus 
írók találkozási helyévé fejlődnék ; mindenki nyerne vele, de 
legtöbbet édesanyánk : az egyház. 

G. Győr. Ha valakinek, úgy bizonyára önnek megtenném 
a kért szívességet — ha egyáltalán lehetne. Szerkesztő vagyok, 
a kinek első munkatársa is magam vagyok, ennélfogva tollam 
most teljesen ezé a munkatársé. Eszembe ju t az anya képe, 
kinek bölcsőben a gyermeke ; keze, szeme, minden gondolata, 
sőt bizony álmainak is a jó része ezé a gyermeké. Elhigyje 
nekem, hogy ebben a képben magamra ismerek — és jól van 
ez így. Csak így fejlődik egészségesen a gyermek, csak így 
izmosodhatik meg a Religio. Ennek pedig sokan örülnek. 

E. Lőcs. Az Új Lapra vonatkozó kívánságát legjobb ha a 
megfelelő helyen tolmácsolja. A szerkesztők — és helyesen — 
nem szoktak egymás dolgaiba avatkozni, ellenkezőleg, mint 
közös ügynek a munkásai, amennyire lehetséges, támogatják 
egymást. Annyit látok, hogy a közönség anyagi támogatásának 
a mérve minden lap felvirágzásának a föltétele. 

P e r l p s e m a - n a k . Sajnálom, de kérdéseire teljesen útba-
igazító feleletet adni nem ludok. Budapesti egyetemi tanárnak 
nehéz megítélnie, hogy miként kelljen eljárni az ön esetében 
«a bécsi egyetemen az új rendszer alapján». Utazzék föl Bécsbe 
s a kari dékán fölvilágosítja majd. Ez a hosszú út önnek a leg-
rövidebb. 

Tóth J á n o s dr . -nak Nyitra . Cimz. kanonokká való ki-
neveztetésed egyúttal a sajtónak is ünnepe lévén, fogadd ré-
szünkről is a legmelegebb kartársi üdvözletet. Tollad a 80-as 
években kedvelt toll volt a Magyar Államban, azóta nagyok az 
érdemeid a «Nyitramegyei Szemlében». Áldjon meg az Isten, 
a kit szolgáltál ! 

TARTALOM : Egy főúri hölgy. — Mit nyerünk azzal, 
ha szeret az Isten? Beliczky János dr.-tól. — Háromféle 
morál, háromféle civilizáció Magyarországon. Breznay 
Bein dr.-tól. — Bocskay István. III. — A katekizmus-
ügy. III. Pokorny Emánueltől. — Egyházi világkrónika. 
—y—la-tói. — Irodalom. Zubriczky: Ő-keresztény iro-
dalom és dogmatörténet. Karácsonyi János dr.-tól. 
Kmoskó : A zsidók politikai története a hellenizmus kez-
detén. Hanuy Ferenc dr.-tól. Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

ÜUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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F E L E L Ő S S Z E I t K E S Z T O 

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A kath. programm és még valami. 
Azt mondják, hogy szépen beszélni, vagy jó tanács-

csal szolgálni könnyebb, mint alkotni. A magam részé-
ről megpróbálkoztam már mind a kettővel s jó lélek-
kel mondhatom, hogy a dolog csakugyan úgy van. 
E tekintetben mindig nagy ellentéteket találtam az 
elmélet és az életbeli gyakorlat, a szándék és keresztül-
vihetősége között. Az elméletet az ember a saját fejé-
ben alkotja meg és ez még könnyen megy; de ugyan-
annak az elméletnek, vagy tervnek, ha valósággá akar 
válni, emberek segítségére van szüksége, sokszor igen 
sok embert kell körébe bevonnia ; cselekvésre, esetleg 
adakozásra kell őket bírnia s itt kezdődnek aztán a 
nehézségek. A mi előtted és felfogásod szerint szép, 
helyes, szükséges, sőt talán elkerülhetetlenül szükséges, 
szóval megteendő, azt a száz ember közül, a kivel 
tervedet közlöd, talán nyolcvan is máskép látja, vagy 
épen semmit sem lát rajta, olyik helyteleníti, akad, a 
ki fölöslegesnek mondja. Te nézheted a nagy különb-
séget, a mely meggyőződésed, felfogásod, a dolgokról 
való Ítéleted s a többi emberek felfogásai, nézetei 
között jelentkezik, fejedet is csóválhatod rajta, de a 
tény előtt meg kell hajolnod, mert erődön felül áll 
azon bármit is változtatni. És szándékod puszta szán-
déknak marad. 

Igen, iratainknak, szándékainknak lélektana és 
logikája, s a gyakorlati élet lélektana és logikája 
között sokszor tátongó eltérések mutatkoznak, olykor 
a legsajátszerűbb ellentétek, melyek sok jó cselekedet-
nek, tervnek, alkotásnak a megölői. Tessék csak az 
ideálisan szép erkölcstanunknak (pl. az állásbeli köte-
lességekről) szóló paragrafusait összehasonlítani az 
élettel, a mindennapi tapasztalattal és senki sem fogja 
tagadhatni, hogy kézzelfogható igazság az, a mit az 
imént állítottam. Egy ember mindent valósíthat, min-
dent megtehet, a mi szépet és jót gondol, míg az 
hatáskörét meg nem haladja ; azonban keveset tehet, 
a mint teendője más emberekkel hozza érintkezésbe, 
a mint azok hatáskörébe is nyul. 

Csodálatos valami ugyanis az az emberi egyéniség 
s talán kevésbé volna csodálatos, ha csak esze volna ; de 
van szive is, van érzelmi világa is, telve indulatokkal és 
szenvedélyekkel. Kiszámíthatatlan egy világ ez! Ebben 

van az ütköző pontoknak egész raja ; itt megy rende-
sen tönkre az, a mi a nagyobb lelkek előtt szép, jó és 
igaz. Megöli az irigység, az önzés, az elfogultság, még 
mielőtt megszülethetett volna. 

Azért megbámulni valók az olyanok, a kik az 
emberek között nagyot, szépet, közérdekbe vágót 
alkotnak, mert azoknak előbb sokat kellett türniök, 
szenvedniök, míg az emberek segítségével célt érhet-
tek. S ép ezért nem csoda, ha itt áll elő majdnem 
rendesen a másik megölője a sok jó szándéknak, t. i. 
magában a kezdeményezőben. Küzd egy ideig a sze-
gény, próbálkozik, rábírni igyekszik az embereket, 
míg végre megúnja, abba hagyja az egész dolgot s így 
lesz tele jó szándékokkal a pokol feneke. 

Valóban tehát könnyebb szépen beszélni, jó taná-
csokat adni, mint valamit is alkotni. 

Ki sem mondhatom azért, hogy micsoda nagyság 
énelőttem Pázmány Péter, vagy a közelebbi időben 
Széchenyi István gróf. Mindakettő sokat írt s szépen 
és okosan írt ; de ez még nem az a nagyság, a mit 
bennök bámulok ; vannak, a kik nem kevesebbet 
írtak s még sem hasonlók hozzájok. Az ő igazi nagy-
ságuk alkotásaikban rejlik, melyeket a mai napig 
szemeinkkel láthatunk. De ép ezért mi is volt az ő 
életök ? Egy kiizdés, egy merő szenvedés s mindennek 
a fejében magoknak szegények maradtak, hogy gazda-
gítsák az emberek millióit ; hogy századokra szóló 
müveket alkossanak s ily módon a szellemi világban, 
nemzetök gondolkozásában, törekvéseiben is egy új 
fejlődésnek kezdeményezői legyenek. Küzdöttek és 
szenvedtek mindvégig, pihenést nem ismertek s alko-
tásaik között hallak el. 

Valóságos kiválasztott lelkek az ilyenek, különös 
isteni támogatással ; mert a gyarló ember egymagában 
előbb elcsügged, megijed a töméntelen nehézségtől, 
melyet nem más, hanem a saját embertársai gördíte-
nek elébe akkor, midőn épen értök fárad és dolgozik, 
semhogy végig bírna kitartani. 

Valóban nincs tanulságosabb valami e két férfiú 
életrajzainak a figyelmes olvasásánál. Nem csoda, ha 
annyiszor sóhajtozunk most is utánuk. Szükségünk 
volna egyre-egyre, legalább időről-időre s nem adatik 
meg nekünk. Minden nemzedék millió és millió embert 
számlál, a közélet állásai soha sincsenek betöltetlenül, 

-
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az állások kötelességei is mindig ugyanazok, egész 
létrája a fokozatbeli tisztviselőknek szövi át a társadal-
mat s mégis egy második Pázmány már háromszáz 
éve késik s a nagy alkotó Széchenyinek is már száz 
éve nincs mása. Hol az a milieu tehát, melyben a 
naturalisták a nagy emberek termőföldjét keresik; 
hol az a környezet, szükségletek, a kor igényei, a me-
lyek — úgy mondják hogy mindig előteremtik a 
nekik való embert? Üres beszéd ez, a melyre eléggé 
rácáfol az élet rideg valósága; nem egyéb az, mint 
materialisztikus eltorzítása a történelemnek, midőn ki 
akarja belőle zárni a Gondviselést. Pedig hiába építik 
a házat, ha az Úr nem építi azt, mondja már régen a 
Szentírás. 

Az Úr osztja a talentumokat, az Úr támaszt nagy 
férfiakat. Spiritus, ubi vult, spirat. Ezt mi nem a termé-
szet járulékának, hanem isteni kegyelemnek magya-
rázzuk a dogmatikában. Az Úr jutalmaz és büntet ; 
magára hagyja az embert, a ki kegyelmeinek ellenáll, 
hadd lássa, mire képes önmagától, a saját erejéből. 
Úgy tartjuk, hogy ez a tanulsága Madách Ember 
tragédiájának is. Es a mi hosszú magunkrahagyatott-
ságunk is mintha büntetés volna, bizonyára sokat 
vétkeztünk s így nem bizonyul valónak Kölcsey szava, 
hogy: megbűnhődte már e nép a multat s jövendőt. 

Lám, hogy csak a két nagy férfiú eseténél marad-
junk, hogyan voltunk ezekkel is? Csak úgy, hogy nem 
ismertük fel bennük a Gondviselés ujj mutatását, nem 
követjük őket, vagy eltértünk útjaiktól. Azt jegyezte 
fel az irodalomtörténet, hogy Szeilz Leo egri szervita 
(1780. körül) voll Pázmány iskolájának utolsó nagy 
tanítványa ; hát akkor mi mely iskolába járunk ? A mi 
pedig Széchenyi István grófot, a legnagyobb magyart, 
illeti, tudjuk, hogy már életében elfordult tőle nem-
zete s nem akart úgy, mint ő javasolta, okosan, foko-
zatos fejlődéssel, előbb művelt és gazdag lenni, hanem 
akart a nélkül mindjárt szabad lenni s most íme, se 
nem szabad, se nem gazdag. 

Peccata commissionis et omissionis sújtanak 
bennünket és mi mégis a milieube kapaszkodunk ; 
Deák Ferenc, a bölcs, mint sokszor ismétlem, azt 
mondta a 60-as években, hogy a ki rosszul gombolta 
be kabátját, ne röstelje azt még egyszer szétgombolni 
és újból jól begombolni. Ha ugyan a gyarló ember-
nek nem esnék ez oly nagyon nehezére! 

De eltekintve a gondviseléses férfiaktól, vannak 
az életnek mindennapi kötelességei is, vannak állás-
beli kötelességek, melyeket közönségesebb erővel is 
lehet teljesíteni. Ezt az utat jár ják az átlagos emberek 
s ezeken fordul meg a társadalom rendes menete. 

A gondviseléses emberek ugyanis előbbre viszik 
a társadalmat, az átlagos emberek azt a maga jóvoltá-
ban fenntartják. Amazok új ulakat vágnak, ezek jó 
karban tartják a rendes utakat. Azok szaporítják az 
örökséget, ezek csak fejlesztik s óvják az elkallódás-
tól. De ezt a kötelességöket aztán férfiasan s az ügy 
iránt való szeretetből — már állásuknál fogva is — 

buzgón kell teljesíteniök, hogy a társadalom hasznukat 
lássa. 

S nyomban hozzáteszem,hogyha tényleg mindenki 
teljesítené állásbeli kötelességeit, akkor a rendkívüli 
férfiak hiányában is jól állana a társadalom ügye. Min-
dig igaz marad ugyanis Oxenstierna svéd államtitkárnak 
mély értelmű mondása: parva sapientia regitur mun-
dus. A közélet jó vezetéséhez nem kell lángész, csak 
egy kis bölcseség. 

Már most így állván a dolog, ha társadalmunk 
mégis számos sebtől vérzik, a minihogy úgy is van és 
ha hajai inkább erkölcsiek, mint anyagiak, akkor csak 
egy következtetés vonható le ebből a tényállásból, az 
t. i., hogy vezetőiben van valami hiba, hogy mulasztás 
történik a viszonyoknak megfelelő kötelességteljesítés 
körül.Nem akarom azonban politikai és gazdasági baja-
inkat érinteni, azok más lapra tartoznak s természetes 
következményei egy régebben elhibázott lépésnek: a 
Széchenyi István annak idején megfordított politikájá-
nak. Csak a magyar katholicizmus területére esik most 
tekintetem. 

Vessünk számot ezzel : mije van és hogyan van ? 
Itt a hazában van, mondjuk kerek számban 9 

millió katholikus, 6—7000 pappal. Van gyönyörű 
történeti múltja, vannak a haza körül, annak a meg-
alapítása és fentartása körül elévülhetetlen érdemei ; 
tagjai, világiak és a papság, szép anyagi eszközökkel 
rendelkeznek; van sok szép intézménye, alapítványai, 
kezében vagy legalább befolyása alatt sok iskolája ; 
van benne sok ész és erő, szóval oly anyagi és erkölcsi 
tőkét képvisel, a minőhöz fogható tényező nincsen e 
hazában. 

Már most hol, miben és miként jelentkezik az 
életben ez a potentialiter hatalmasnak tekintendő 
tényező? Mint a filozófiában mondjuk: potentiában 
van-e csupán, vagy in actu? Él-e vagy szunnyad: 
pigra massa-e, vagy eleven valóság? Azt szokás erre 
mondani afféle keserű humorral, hogy a magyar 
katholicizmus alvó oroszlány. Én ugyan ezt a termé-
szetrajzi hasonlatot sem szeretem, még önhizelgésnek 
sem ; nem is illik az ránk, mert az oroszlány vérengző 
állat, az alva is csak a vadak közé való. Hanem hogy 
a magyar katholicizmus alvó leányzó, az már bizo-
nyos és hogy álma beteges álom, az is bizonyosnak 
látszik, mert már nagyon sokáig, úgy II. József 
ideje óta tart. Értek pedig ezen az alváson nem holmi 
másokat támadni akaró erő hiányát, nem, hanem a 
saját élete, elevensége, tettreképessége megfogyatkozá-
sát, a minő virágzóvá szokta tenni a társaságot. 

Elemezzük e célból kissé a dolgot, lévén az elem-
zés a tapasztalat megértésének a legjobb módszere. 

A mi egyházunk szervezete tudvalevőleg egy 
gyönyörűen megkonstruált organizmus, valóságos 
acies bene ordinata. A plébániákba beosztott hivek 
serege esperesi kerületekbe sorakozik, esperesi kerü-
letekből alakul a püspökség, a püspökségek érseki 
tartományokra oszlanak s az egésznek, mint egy nagy 
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egységnek az élén áll az ország hercegprímása. Való-
ban acies bene ordinata, jól tagozott sereg ez, a schema-
tismusok lapjain. Ez az a kilenc millió katholikus 
kánoni szervezete szerint. 

Ebbe kell, hogy életet leheljen, kell, hogy a nagy 
számot elevenné tegye az a több ezer pap, mindenik 
a kellő helyre állítva, egy szent hivatással : legeltetni 
az Úr nyáját s gyomlálni a búza közül a rossz füve-
ket; szóval valósággá tenni az Úr akaratát: jöjjön el 
a te országod, legyen meg akaratod, mikép a 
mennyben, akképen itt a földön is. Mindegyikök szak-
képzett férfiú, főiskolai képesítéssel s rengeteg áldo-
zatokba kerülő neveléssel ellátva. 

Hogy pedig micsoda tényező lehet ez a papság 
az élet terén, ha hivatásának él, ha a kánoni szabvá-
nyok felül és alul megtartatnak, egy tény mutatja 
legjobban, a Pázmány kora. Az 1611-iki nagyszombati 
zsinat idején a három részre osztott Magyarországnak 
királyi részén alig volt több, mint 300 papja s ezzel 
a kis sereggel vezette keresztül Pázmány a nagy 
művet, az ellenreformációt. Pedig egy elvesztett terü-
let visszahódításáról volt akkor szó, míg ma csupán 
a meglévő terület jó karban tartására van szükség. 

Azt gondolom, a számok beszélnek legjobban s 
az általuk kifejezett férfierő még többet. 

De ugyanez az elemzés, összevetve a történelem 
tanulságaival, azt is bizonyítja kétségtelenül, hogy a 
mai papság az utóbbi évtizedekben hasonlítlanul 
többet dolgozik átlagában, mint az elmúlt száz év 
alatt; s megtisztulva a jozefinizmustól, a kath. tanok, 
a tiszta egyházjog tekintetében helyesebb úton jár. 

S dacára annak, hogy üdébb képe van a mai 
magyar katholicizmusnak részenként, plébániánként, 
itt-ott egyházmegyénként; dacára annak, hogy az 
egyes részekben sok történik a hitélet emelésére s 
hogy újból itt is, ott is több kitűnőbb férfiúra mutat-
hatunk rá : a magyar katholicizmus egészében mégis 
csak gyenge, mégis csak erőtlen ; az országban mégis 
csak sok történik nélküle, sőt ellene, az általánosan 
dívó többségi elmélet dacára. Tehát e szerint még 
mindig az ő ereje csak potentia és nem actus, a nagy 
számnak t. i. nem felelnek meg a jellemző éleljelen-
ségek. 

Miért van ez így ? Arra a következőkben keresem 
a feleletet. A mi egyházunk felülről lefelé van szer-
vezve; az igazi vezetés onnan történik s jó is, ha 
onnan történik. Ott fönt van a. nagy kath. egységnek 
a középpontja. Már most az egyes egyházmegyék 
állapotát érdeklő intézkedéseken és mozgalmakon 
kívül vannak a magyar katholicizmus egyetemét ér-
deklő ügyek, melyek csak vállvetett erővel s közösen 
támogatva kaphatnak erőre, kerülhetnek virágzásra. 
Olt van pl. a kath. sajtó kimondhatatlanul fontos 
ügye, melyet már 1790 körül kellett volna teljes erővel 
felkarolni; ott az iskolák régen fenyegetődző vesze-
delme ; ott ma a szociális kérdés s sok más. Ezek 
csak felülről támogatva, az olt egyesülő erővel irá-

nyítva, mely erő t. i. a főpapi konferenciákon az egész 
katholicizmusra szólólag nyilatkozhatik, erősödhetnek 
meg. Úgy, a mint ma vagyunk és dolgozunk, minden 
részekre esik szét s ebben rejlik az egyetemesnek a 
gyengesége. Se anyagi eszközeink nem mutatnak fel 
kellő eredményt, se a szellemi erők — szétszórva, 
megosztva — életre való s nagyobb szabású munkát 
nem végezhetnek. 

Ennek a végső s tulajdonképeni okára pedig sok-
szor rámutatott a régibb Religio. Áll pedig ez abban, 
hogy a magyar kath. egyháznak, mint olyannak, 1848 
óta, mikor megszűnt államegyház lenni, s híveiben 
kellene keresnie a támogatást, nincs közös actio-pro-
grammja. A felmerülő pillanatnyi szükségekhez igazo-
dik ; de létét biztosító, híveit munkába fogó, nagy 
célokat kitűző s az eszközöket ezekhez irányító általá-
nos programmja nincs. Lehet, hogy az egyik egyház-
megyében elevenebb az élet, mint a másikban; de 
volna bár valamennyiben virágzó fokon, ezek mégis 
csak részek, melyeknek gondja az egyetemesnek 
érdekeire nem terjed ki s nem is terjedhet ki. Az erő 
a részek egyesítésében s egyr középpontból való veze-
tésében rejlik. 

így aztán anyagi jobb módunk mellett is sajtónk 
gyengélkedik, iskoláink vesznek, az egyetemen nem 
nevelkedik kath. intelligencia, hogy egyebek mellett a 
ker. szociális egyletek s egyéb szövetkezetek fontos-
ságáról, illetőleg gyengeségéről ne is szóljak. A közös, 
az egész magyar kath. egyetemességet érdeklő ügyek 
egész sora áll árván, gondozatlanul, fejlesztés nélkül. 

Erre az alap-okra, a közös, az általános actio-
programm hiányára akartam most rámutatni. Míg ez 
nem lesz meg, tartós marad a mi gyengeségünk ; a 
mint pedig meglesz, rögtön megváltozik a föld szine. 
Az egész dolog pedig nem is igényel gondviseléses 
férfiakat, mert egyszerűen az állásbeli kötelességeknek 
a viszonyokhoz alkalmazott teljesítése keretébe tarto-
zik. Ez pedig igenis hatalmunkban áll, ezzel egyszerűen 
tartozunk magunknak, állásainknak, ezért felelősek 
vagyunk Isten s utódaink előtt. 

Adalékok a Szentírás régiségtanához. (i.> 
1. A könyök. A Bibliának az emberekre, épüle-

tekre, szántókra alkalmazott mértékei tömérdek fej-
törést okoztak a régi, mint újabb és újkori tudósok-
nak, magyarázóknak, főként a «könyök», melyet 
rendesen egy és fél lábbal tekintettek azonosnak 
( = kerekszámmal 45 cm.). Ez alapon számítottak ki 
sok, most már tévesnek tekinthető méretet. Legújab-
ban behatóan reverend. W.Shaw Caldotl foglalkozott 
a Frigyszekrény alakja és története cimű munkájában 
a kérdéssel, s a Biblia adataiból vont következtetések 
és a senkirchi híres táblácska alapján úgy véli, hogy 
háromféle könyök volt használatos, melyek 9/io-ed 
( = 0-27432 m.) ; 1 VB ( = 0-30576 m.) és ÍVs ( = 0-4592 m.) 
angol lábbal egyenlők. Az elsőt nemes fémrudak s 
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arannyal áttört szőnyegek mérésére használták; a 
másodikat testmagasság meghatározására és építkezé-
seknél; a harmadikat területmérésre. 

E szerint a filiszteus Góliát alig volt az a félelmes 
óriás, kinek eddig gondoltuk, mert a hat könyök és 
tenyérnyi magasság csak 2 29936 m. ! Akadhattak vele 
egyívású emberek Izraelben is. De Dáviddal szemben 
ugyancsak feltűnő lehetett herkulesi termete, mert 
Saul, talán kicsinyelve, «gyermeknek» mondja a jövendő 
királyt (Kir. I. 17, 33.), míg alább a 42-ik versben azt 
olvassuk róla, hogy «ifjú vala, piros és szép tekintetű», 
kit testvérei is gyöngének tartván, még otthon hagy-
tak, hogy «őrizze a kevés juhot a pusztában». (U. o. 
28 v.) Og, a bászáni király, az óriások törzsének utolsó 
ivadéka se lehetett magasabb az utóbbi időkben Buda-
pesten látott kínai és orosz gigasoknál, mert vaságya 
csak 9 könyök hosszú = 3*29184 m. és 4 könyök 
széles = 1*46304 m. volt (Móz. V. 3., 11.). Ily méretű 
ágyat most is készíttetnek kényelemszerető emberek, 
még rendes termetűek is. Mária Terézia királynőnknek 
az Eszterházyak fraknói várkastélyában ereklyeként 
őrzött nyoszolyája vetekedik Ogéval. 

Az érdekes könyvhöz dr. Sayer, az oxfordi egyetem 
tudós assyriologusa, írt terjedelmes bevezetést a Szent-
írás egyes szereplőiről, főként Dávidról, kit mint nagy 
tervezőt mutat be. A költő-király sorsa homlokegye-
nest ellenkezett egyéniségével, vágyaival. Békeszerető 
ideálista, nagy költőiséggel megáldott ember volt és 
negyvenesztendős hosszú uralkodása mégis foly-
tonos, de szakadatlan háborúban telt el. A nyugalom 
kevés, csöndes, ihletett órájában írta lángoló vallásos-
ságról, nemes szívről tanúskodó örökéletű zsoltárait, 
s tervezgette az Úr jeruzsálemi templomát, melyhez 
«szegénységében» (Kir. I. 22, 14.) mindent előkészít-
tetett, kidolgozta vagy kidolgoztatta a terveket s utolsó 
uralkodói nyilvános ténye az volt, hogy Izrael gyüle-
kezete előtt átadta Salamonnak a Ilyram királlyal 
cédrusfák szállítására kötött szerződést — melynek 
eredetije megvolt még a Jeruzsálem pusztulásakor élt 
Flavius Joseplius idejében — a részletes költségvetést, 
a szükséges tőkéket, anyagokat és a legkisebbre is 
kiterjedő rajzokat, mondván: «Mindezek az Úr kezé-
vel íratva jutottak hozzám, hogy az előkép művét 
megértsem !» (Krön. 1. 28., 19.) A gyülekezet végtelen 
lelkesedéssel fogadta a király előterjesztését s oly 
összegekkel szaporította a máris fölös költséget, hogy 
Salamon fönnakadás nélkül hajthatta végre édesaty-
jának Isten sugallotta akaratát, a Mória-hegyen, melyet 
Dávid vett ötven cikluson (105 k.) s egyengettetett jó 
előre. (Kir. II. 24, 24.) 

A templom nem volt nagyméretű : hossza 60 + 20 
könyök = 29*26080 m. ; szélessége (belvilága) 20 kö-
nyök = 7*3152 m. ; magassága 30 könyök = 10 9728 m. 

2. Noé bárkája. Mózes, Genezisének hatodik részé-
ben, 14—16-ik versében következő szavak foglal-
tatnak : 

14. Készíts magadnak bárkát simított fából, rekesz-

tékeket csinálj a bárkában és kend be enyvvel belül 
és kívül. 

15. És ekképen készítsd el azt : Háromszáz könyök-
nyi legyen a bárkának hossza, ötven könyöknyi szé-
lessége és harminc könyöknyi annak magassága. 

16. Ablakot csinálj a bárkán és ennek legfelsőbb 
részét egy könyöknyin végezzed; a bárka ajtaját pedig 
oldalul helyezd; alsó-, közép- és harmademeletet 
csinálj abban. 

Sok fejtörésre adtak ezek alkalmat a régészek-
nek, mint mérnököknek és megkisérlették sokszorosan 
a rekonstrukciót megrajzolva, mint megépítve. Leg-
újabban Vogt dán mérnök foglalkozott a fogas thémá-
val és a Szentírás számait tizedükre apasztva, 30 láb 
hosszú = 9.144 m. ; öt láb széles = 1524 m. és 3 láb 
magas = 09144 m. magas famintát készíttetetett a 
Karlsberg-alap támogatásával a haditengerészet kop-
penhágai műhelyében. 

Vogt a hajó hosszúsága, szélessége és magassága 
egymáshoz való viszonyát tanulmányozván, fölütötte 
a Szentírást is, hogy fölhasználhassa Noé bárkájának 
adatait is a legtökéletesebb méret megállapításához s 
meglepetve észlelte, hogy nyugalmas és biztos járású, 
nagy terhet viselő hajóra, ily tökéletes méreteket: 
hosszaság 300 = 1 ; szélesség 50 = Vo ; magasság 
30 = Vio azaz: 109728 m. + 18*388m. + 10*9728 m. 
seholsem talált. 

De e méretek még nem lévén elégségesek a biz-
tos rekonstruálásra, Simonsentől, a koppenhágai egye-
tem kiváló orientalistáj ától, kért fölvilágosítást az alakra 
vonatkozólag. A tudós az eredeti Szentírás-szöveg, 
valamint az egykorú (az az ó-kori), kőzelkorú és 
későbbi följegyzések alapján, egyenoldalú, hegyes-
szögű háromszögnek képzelte a bárkát. A szögek tehát 
együttesen 180°-ot tesznek, s a 30 könyök magas olda-
lak merőlegesen találkoznak. 

Yogt Simonsen képzetét föltétlenül helyesnek 
találta ; nemcsak a legegyszerűbbnek, de a legtökéle-
tesebbnek is, melynél nem vitorlázásra, hanem a vizén 
való lebegésre szánt hajóhoz szerencsésebb alakot, 
még a legkiválóbb modern mérnök se tudna szer-
keszteni. 

A bárkának legrégibb rajza a syriai Apamea 
(romjai: Kala' at el — Medik) egyik, Kr. u. a Il-ik 
évszázban vert érmén maradt fönn, mint hosszan el-
nyújtott, téglaalakú jármű s alatta «Theba» fölírás. 

«Thébah» zsidó szó szekrényt és hajót jelent; az 
angol, francia és magyar Szentírás-kiadások utóbbi 
szóval fordítják, Luther és követői a «Kasten» szóval, 
s ez csakugyan reá illik az apameai mintára ; még 
inkább a vizözön babyloniai elbeszélésének 600 + 600 
könyöknyi óriás ládájára. El se tudjuk képzelni, hogy 
irányították e végtelenül ügyetlen alkotmányt a rette-
netes hullámok közt. 

Annál könnyebben történhetett ez Noé bárkájával, 
bár a Genezis egy szóval sem említi, hogy a hajó 
úszásának szabályozásáról gondoskodtak-e vagy sem. 
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Mózes népe az őskorban nem is láthatott hajókat, 
legalább nagy méretűeket nem ; talán e miatt hiány-
zik a fölszerelés leírása. 

Noé, mint a Genezis idézett szavaiból következtet-
hetjük, bárkáját nem bocsátotta vízre. A szárazföldön 
telepedett bele övéivel az állatok elhelyezése után s 
kívülről maga az Úr zárta be őt. (Gen. 7. 5—16.) «Es 
lőn negyven napig vízözön a földön» — mely föl-
emelte a háromemeletes, kellően befödött s oldalt el-
zárható nyílásokkal világított bárkát. 

A Genezis hajója 3000 tonna lehetett, befogadó 
képessége 2000 tonnas mindössze 1 lábnyira = 1 "2192 
méternyire merülvén a vízbe, biztosan járhatott sekély 
felületeken is. 

Vogt mintáját a műhelyből hadi gőzös vontatta 
ki a Sundba mérsékelt szélben s olt indították útnak 
szakférfiak, tudósok, érdeklődők jelenlétében. Mikor 
eloldották, könnyen, halimbázás nélkül követte a szél 
irányát ; utóbb a megnövekedett szél a légáram irányá-
hoz viszonyítva, derékszögben hajtotta tovább s míg 
egyik oldalán fodrosak voltak a hullámok, a törés 
oldalán elsimultak. 

A kísérlet sikerült. Később bevontatták Noé re-
konstruált bárkáját a hadi kikötőbe s most olt nyug-
szik, míg a kísérleteket megújítják. 

3. A Szentírás és a modern tudományosság. A nagy 
kérdésről, hogy mennyiben vágnak össze a régészeti 
kutatások eredményei a Szentírás tartalmával, ren-
geteg irodalom keletkezett s legkiválóbb jelenségei 
közé tartozik dr. Sayer két évvel ezelőtt megjelent 
értekezése, melyben kimondja a legnagyobb határo-
zottsággal, hogy a nyelvészek hitetlenségét jóformán 
teljesen megdöntötték a régészeti kutatások, igazat 
adván a Bibliának,nemcsak szellemének, de betűinek is. 

A fdológok, mondja Sayer, sokszor el akarták 
hitetni velünk, bogy Kánaannak Mózes idejében még 
nem lehetett irodalma, bogy a Pentateuch se keletkez-
hetett oly korán, mint a theologusok vitatják, mert az 
írást akkor nem használták még összefüggő följegy-
zésekre. De az utóbbi állításra alaposan rácáfol a leve-
lezés, mely a zsidóknak Aegyptusból való kiköltözése 
előtt kerek száz esztendővel folyt a nilusparti kor-
mány s kánaani helytartók közt. Nyilvánvaló tehát, 
hogy az írás és olvasás közkeletű volt Kelet minden 
néprétegében, hogy Kánaanban voltak iskolák, sőt 
könyvtárak, melyekben szorgalmasan tanulmányozták 
a babyloni betűkkel beírt nagy, égetett agyaglapokat. 
Az írás-olvasás tudását erre az aegyptusi kormány 
képviselőire kívánták szorítani, de nagyhamar rácáfol-
tak eme megszorításra is a biblicus haanachi, osztrák 
ásatások, melyekből kiderült, hogy az ékekkel való 
írást használták apró falvak elöljárói is, hogy a siva-
tagokon tomboló törzsek sejkjei, egyszerű beduinjai 
ugyané típussal értesítették szomszédjaikat, barátaikat 
stb. még a legjelentéktelenebb eseményekről is. 

A régészeti leletek tehát megsemmisítették a leg-
erősebb ellenmondást. Mózes nagyon is megírhatta a 

Pentateuchot ! Egyben elhárult az a kétség is, hogy ily 
korai időben hiteles törvénykönyv keletkezhetett volna, 
mert a franciák susai ásatásai napfényre hozták Am-
raphetnek, Kánaán urának, Babylon királyának, Ábra-
hám kortársának a törvénykönyvét. De e codex lete-
lepült, civilizált, a kultura tekintélyes fokára emelkedett 
népnek adatott ki, míg az izraeliták akkor még nomá-
dok voltak, nomádok az Aegyptusból való kiköltözés 
után is negyven esztendőn át s emez állapotnak meg-
felelően szövegezte Mózes törvénykönyvét, melynek 
egyes részei világosan bizonyítják, hogy a nagy jogász 
és moralista ismerte tövitől-hegyéig a babyloni tör-
vényhozást,1 törvénykezést, de époly kiváló természet-
tudós lévén, mint moralista és jogász, ismerte a forró 
égövi sivatag természetét s páratlanul álló egészség-
ügyi szabályokat foglalt he második és ötödik köny-
vébe, hogy gyakorlatiabbakat mostani orvosaink se 
tudnának megállapítani.2 

Valóság az is, hogy Kánaan a patriarchák idejé-
ben Babylon tartománya voll s ez a tény kétségtelenné 
teszi azt is, hogy megtörtént valóban a Genezis XlV-ik 
fejezetének 1— 16-ik versében leírt hadjárat , melye ta 
nyelvészek a mesék világába utaltak. Négy király har-
colt öt ellen, a perzsa király és hivei a lázadó vazallusok 
ellen; legyőzték valamennyi t ; Lót fogságba eset t .de 
a független Ábrahám kivágta őt, megszabadította övéi-
vel együtt, megmentve tekintélyes vagyonát is. 

Régészeti kutatások igazolták he a Genezisnek 
Kánaan néprajzára rendkívül fontos passusát (10., lő.) : 
«Kanaan pedig nemzé Szidont, első szülöttjét, Heteust.» 
A chetitáknak Palesztinában való tartózkodását igazol-
ják az aegyptusi föliratok; igazolják a tények, hogy a 
viszonylag csekélyszámú izraeliták sohasem tudtak 
erőt venni rajtuk, még az ígéret földjén sem; nem 
tudták fölszivni őket, bár a vegyülés sűrű volt — tőlük 
származik a horgas zsidóorr — s az utóbb elszakadt 
Izraelben sohasem szűnt meg, míg Judaeában Esdrás 
erélyes föllépése (I. 9. és 10-ik fejezet) véget vetett 
a további vérvegyülésnek. Igazolják a chetitáknak 
Kánaanban tömegesen talált iparcikkei, melyekkel el-
árasztották egész Kánaant, melyeket sűrűn kerestek 
még Aegyptusban, e nagy iparos-államban is. 

Egyébként a régészeti kutatások új világot vetet-
tek mindenfelé a meséknek minősített régi történe-
tekre; a regék világába tartozott hősök sírját, kik 
Aegyptus egységét megalapították, megtalálták ; a ho-
merosi Görögország, Minős krétai uralma nem mon-
dák többé; valóságok a bibliai történetek is a víz-
özönnel együtt, melyet Babylonban Gilgames írt le 
legrészletesebben, de eposa egészen anyagias jellegű, 

1 A babyloni emlékekben és a Mózes törvénykönyvében 
jelentkezű két világnézet, kivált ennek a tiszta monotheismusa, 
mutatja azonban, hogy itt kölcsönvételről nem lehet szó. 
A Genezis első lapjai páratlanok az ókori irodalomban. 

Szerk. 
2 Ép ez mutatja a többi között, miért tartjuk Mózes köny-

veit többre puszta emberi műnél. Emberileg ő se tudhatott 
többet, mint kortársai. Szerk. 
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morális háttér nélkül; ismerte a földolgozást Mózes is, 
de méginkább ismerte a saját népének hagyományai-
ban fönmaradt két verziót, az Elohisticus régibb s 
Jahvisticus újabb elbeszélést és összeolvasztotta a 
kettőt, inspirációja pedig fölséges erkölcsi megoko-
lással, háttérrel látta el. 

Ugyanígy történhetett a Pentateuchhal, melyet a 
filológok számos apró részre bontottak s külön Elo-
histicus régibb és Jahvisticus újabb szerzőknek tulaj-
donítottak, holott egyetlen, a régiség iránt kellő tisz-
telettel viseltető szellem öntötte azokat egységes egészbe, 
csak azt vévén föl inspirációja a teljes gyűjteménybe, 
mi nem zavarta meg a fölséges összhangot, melyet 
még a leghevesebb racionalisták se támadtak meg soha. 

A régészet tehát nem csak föltevéseket nyújt, de 
valóságot is, valóságot gyakran pazar kézzel s egyre 
nagyobb lesz a Szentírás azon szakaszainak száma, 
melyeket nemcsak hiszünk, de materiáliter, kézzelfog-
hatólag bebizonyítva tudunk és a Biblia iránt való 
tiszteletünk alapja nemcsak hiten, hanem valódi, 
emberileg kétségtelen tudáson is fog nyugodni s meg-
hajlik a Szentírás előtt minden ember, közmeggyőző-
déssé válik Erdősi Sylvester Jánosunk mondása 
(1541-ből), hogy : 

Ennél jobb könyvet még soha senkisem írt ! 

mert szent és megcáfolhatatlan igazság minden szava. 
Király Pál. 

Az alapokról szóló törvénytervezet. (Vn.) 
Eontos célja van ennek a cikksorozatnak. A Lukács 

volt miniszter által kiadott s alapjaink végleges tör-
vényhozási rendezését célzó törvénytervezet ez idő 
szerint az utolsó akta a mi kath. és jelenleg miniszteri 
kezelés alatt álló alapjaink (illetőleg három alapunk) 
fontos kérdését tekintve. Mert ezek visszaszerzését 
kívánja a fölállítandó kath. autonomia. 

Midőn tehát a törvénytervezet összefoglalja az 
országgyűlésnek 1869. óta ezen alapok elállamosílási 
szándékára vonatkozó cselekedeteit és törekvéseit, 
egyúttal képet s hogy úgymondjam útmutatást nyújt a 
mi további teendőinkre nézve. 

A kiküldött s eddig már ismertetett részleges 
bizottsági jelentésekből ugyanis látjuk tisztázva a kér-
dés jogi természetét; látjuk az érveket, melyek állami 
vagyonnak s látjuk azokat is, melyek tisztán és félre-
érthetetlenül kath. vagyonnak minősítik a miniszter 
kezelése alatt álló vallás-, tanulmányi- és egyetemi 
alapot. A kérdés, különösen Hamar Pál és Apponyi 
Albert gróf, valamint az ellenkező részről Szepessy és 
Horánszkyék előterjesztéseiben ki van merítve, ahhoz 
jogi vitatás szempontjából alig lehet már hozzáadni 
valamit. 

Tehát ez a Lukács-féle akta,1 mely a miniszter 
1 Köztudomás szerint Csorba Ferenc osztálytanácsos ké-

szítette. 

távoztával is bizonyos körök óhajait fejezi ki, amolyan 
kézikönyv, melyből a kérdés iránt érdeklődő teljes 
tájékoztatást meríthet. 

Én részemről rajzolom hozzá a milieu-t, melyből 
a tervezet egyes részletei lélektanilag és kortörténeti-
leg megérthetőkké válnak, mert ez nincs meg az aktá-
ban. És azért nyomban magára az aktára nézve is, 
mint jellemzőt, kiemelem, hogy valamint minden, a mi 
velünk katholikusokkal szemben — lévén a mi türel-
münk nagyobb a birkáénál — bizonyos körök részé-
ről célzatosan szokott történni, ügy ez az akta is 
nagy célzatossággal van összeállítva. Míg ugyanis 
Horánszkyék és Szepessynek érveléseit lehetőleg ki-
merítően ismerteti, szűkszavú Apponyi és Hamar 
érveléseinek a bemutatásánál ; Hamarnál épen csak a 
végső konklúzióit írja le. Bizonyosan azért, hogy az 
olvasó ne lássa ezeknek a fejtegetéseiből Szepessy és 
Horánszky törvénymagyarázatának hajmeresztő kép-
telenségeit, különösen azt a szépséges kiinduló pontju-
kat (kezdve az 1548: XII. t.-cikken) megvilágítva, 
mely körül összes államoskodó levezetéseik forognak, 
hogy «az elpusztult e g y h á z a k javai a szent korona 
szabad rendelkezésére visszaesett állami jószágok», 
vagy azt a történeti s Mária Terézia egész gondolko-
zásával és kath. lelkületével homlokegyenest ellenkező 
képtelenséget, melyet a XVIII. század történetébe mint 
jogi monstrumot akarnak beilleszteni, hogy «Mária 
Terézia (a kath. főkegyúr) felekezet nélkül való egyete-
met kívánt alapítani». 

Ezen megjegyzések után, követve a törvényterve-
zetet, folytassuk tovább az országgyűlési törekvések 
ismertetését, mivel, mint láttuk, az 1872—5-iki ország-
gyűlés csak akart valamit, de nem végzett semmit. 
Annak utána már csak egyszer, az 1878—81. évi 
országgyűlésen találkozunk alapjaink feszegetésével. 
Két izben merültek föl a kultuszminiszteri tárca költ-
ségvetése alkalmával indítványok, alfélé visszhangjai 
az eddig ismertetetteknek. 

1879 március 17-én Ghiczy szerepében Helfy 
Ignác jelenik meg és a miniszter «közvetetlen kezelése 
alatt álló» alapok és alapítványok évi bevételeinek és 
kiadásainak irányzatát ezentúl a tárcájára vonatkozó 
rendes évi költségvetésbe fölvétetni indítványozta. 
Vele szemben — Holfman Pál szerepében — Gulner 
Gyula ezen alapok és alapítványok jogi természetének 
megvizsgálására 15 tagú bizottság kiküldését hozta 
javaslatba. Ezt a folyton ismétlődő és semmit sem 
végző bizottságkiküldést akár alkotmányos komédiá-
nak is lehetne nevezni. Érdekes, hogy a sok kath. 
vallású képviselő ezt évek óta nézte, nézte nyugodtan, 
anélkül, hogy valakinek csak eszébe is jutott volna 
ott a helyszínén erélyesen tiltakozni és rámutatni a 
ferde kiindulási pontra, a kath. alapoknak 1848-ban a 
főkegyúri jog természete ellenére rögtönösen a minisz-
teri kezelésbe való kerülésére, akár pedig a nagy 
huza-vonában a katholikusokkal, a hazaalapító katho-
likusokkal szemben nyilvánuló méltatlan bánásmódra. 
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Oh, dehogy találkozott! Láttuk volna azonban a 
protestánsok férfias föllépését, lia az ügy esetleg az ő 
ügyük lett volna ! 

A dolog egy évre, 1880-ban, megismétlődött. Helfy 
április 12-én újból előadta indítványát, mellyel szem-
ben Molnár Aladár egészen új hangot pendített meg. 
Indítványozta ugyan a 15 tagú bizottság kiküldését 
(ez már legalább is hatodik!), de határozati javas-
latába egy új pontot illesztett be, a minőt azelőtt még 
nem említettek. A bizottság kiküldését indítványozta, 
de «kijelentésével annak, hogy a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter kezelése alatt álló tanulmányi és vallás-
alap kezelésének ellenőrzésére bizotlság elrendelésének 
ténye sem a törvényeink szerint érvényes azon alkot-
mányos elvnek, hogy a miniszter minden tettéért ki-
zárólag a törvényhozás tényezőinek felelős és csak 
ezek által ellenőrizhető, sem pedig ezen alapok jogi 
természetének, sem az országgyűlés ezen alapokra 
vonatkozó jogának semmi tekintetben nem prae-
judikálhat». 

A Ház április 16-án Molnár javaslatát fogadta el, 
május 7-én bizottságot választott, melynek elnöke 
Péchy Manó gróf, jegyzője Emmer Kornél lett. Ez a 
bizottság megválasztotta aztán az egyes alapokra 
vonatkozólag az előadókat, a kik közül azonban 
úgy látszik csupán csak a tanulmányi alap előadója: 
Apáthy István (különben egyetemi jogtanár) készítette 
el munkáját, a melynek konklúziója (a törvényterve-
zet ismét csak a konklúziót közli !) az, hogy «a tanul-
mányi alapot képező javak természetüknél és rendel-
tetésüknél fogva katholikus jellegűek». 

Ime Apponyi és Hamar dolgozata után a harma-
dik előterjesztés, mely az országgyűlési bizottsá-
gok keretében a tanulmányi alapot kath. vagyonnak 
nyilvánítja. 

Természetes, hogy a kiküldött bizottság részéről 
ebből az országgyűlés elé ismét semmi sem került, 
hisz a liberális Tisza-párt nem ilyen előterjesztést várt. 

Ezen időn túl, vagyis 1880 óta mondja a minisz-
teri törvénytervezet, a törvényhozás az alapoknak jogi 
ügyeivel többé nem foglalkozott, amint a vallás és 
tanulmányi alap költségvetése a mai napig sem került 
a kultuszminiszteri tárca évi költségvetésében a Ház 
elé soha. 

Ez az egész, a mi alapjaink tekintetében az 
1878—81. évi képviselőház működéséhez kötődik. 

A Házon kívül azonban ezen időben igen fontos 
mozzanat, illetőleg királyi intézkedés történt ezen 
alapok kezelése körül, a mire Molnár Aladár említett 
javaslatában hivatkozik, illetőleg a mi ellen úgy suba 
alatt tiltakozik. Miután pedig Lukács törvénytervezete 
erről nem szól semmit, azt részletesebben kell el-
mondanunk. 

A 70-es években alapjaink kezelése körül — 
Trefort Ágoston volt a vallás- és közoktatási minisz-
ter — furcsa hírek kerültek forgalomba. Az egyes 
bérletek könnyelmű megkötése miatt majd ez, majd 

az a képviselő interpellálta Trefortot a Házban. Ez 
végre megröstelvén a dolgot, 1877 január 11-én elő-
terjesztést tett a főkegyúrnak, küldene ki az alapok 
kezelésének megvizsgálására egy, főrendekből és kép-
viselőkből álló bizottságot, melynek névsorát — benne 
volt a nagyemlékű Haynald is, a kit életében nem 
tudtunk eléggé megbecsülni — össze is állította. 
A bizottság a vizsgálatot «a vallás- és tanulmányi alap 
legutóbbi tíz évi kezelési eredményeinek betekintése 
céljából» meg is ejtette s mint jelentésében mondja, 
«megdöbbentő» állapotokat talált, afféle állami libe-
rális gazdálkodást. 

A vallásalap tőkéi kevés jövedelmet hajtó fekvő-
ségekbe helyeztettek, a kincstárnak kötelezvény kiállí-
tása nélkül tetemes kölcsönök adattak, sok pénz a 
vallásalap céljával össze nem függő építkezésekre 
pazaroltatott; más, a vallásalappal semmi összekötte-
tésben nem álló alapoknak kamat nélkül való tetemes 
kölcsönök adattak stb., szóval azt látta a bizottság, 
hogy ilyen kezelés mellett «a vallásalap legnagyobb 
veszélynek néz eléje». 

A tanulmányi alap vizsgálatáról meg a bizottság 
jelentése abban összegződött, hogy «a kezelés ered-
ménye aggasztó nagyságú deficit!» 

Ezek alapján a kiküldött bizottság indítványozta, 
hogy a Felség által «független férfiakból egy kath. 
bizottság neveztessék ki, melynek hivatása leend, 
egyrészt a minisztert tanácsával támogatni és az ala-
pokra vonatkozó fontosabb intézkedéseket folyton 
szemmel kisérvén, ellenőrizni ; másrészt pedig köteles-
ségében álland az alapok költségelőirányzatának meg-
állapításába befolyni, a zárszámadásokat megvizsgálni, 
az alapok törzsvagyonára vonatkozó változtatásokat 
és a vagyon kezelését illető fontosabb ügyekben véle-
ményét nyilvánítani». 

Ez 1880-ban tényleg meg is történt. A Lukács-
féle törvénytervezet szerint: «0 Felsége 1880. évi 
május 21-én kelt legfelsőbb elhatározásával a vallás-
és tanulmányi alapok törzsvagyonának épségben tar-
tása céljából (az államnak nevezett miniszterrel szem-
ben!) addig is, míg a magyarországi kegyes alapítvá-
nyok, jelesen a megnevezett alap jövő kezdése iránt 
a törvényhozás útján (!) végleges intézkedés fogna 
tétetni: a miniszteri felelősség épségben tartásával 
egy időleges felügyelő és ellenőrző-bizottságot rendelt 
ki, a mely bizottság elnökének és tagjainak kinevezé-
sét legfőbb kegyúri jogánál fogva magának tartotta 
fönn». 

Micsoda jogi mixtum-compositum ez! Az alapok 
jövő kezelése iránt a törvényhozás fog véglegesen 
intézkedni, de azért az ellenőrző-bizottságot a király 
legfőbb kegyúri jogánál fogva nevezi ki és a mellett 
még miniszteri felelősség is épségben tartatik. Lám, 
milyen abszurd helyzetet teremtett az 1848. évi 111. 
t.-cikk 6. szakasza, midőn a főkegyúri jogot, mint 
valami állami jogot, a miniszteri felelősséghez kötötte! 
S a helyett, hogy ezt a t.-cikket módosítanák, ilyen 
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maguknak jogilag ellentmondó szembekötősdi játéko-
kat űznek. Ha a protestánsokat érdekelné a dolog, már 
azok keresztülvitték volna e t.-cikk módosítását ! 

Az ellenőrző-bizottság tényleg befoly kath. alap-
jaink miniszteri kezelésére s a mint üléseinek 1880—6. 
évekről szóló litografált tárgyalási jegyzőkönyveiből 
láttam, a miniszter egy lépést sem tesz ezen bizottság 
megkérdezése nélkül. 

Az előadottak szerint alapjaink kérdése tehát 
teljesen meg van érve arra, hogy a megfelelő közeg, t. i. 
a kath. autonomia fölállításával, azok végleges, illeté-
kes birtoklása és kezelése iránt, miután ma erre min-
denhez szükség van, az országgyűlés, ha szükséges, az 
1848. évi III. t.-cikk módosításával is intézkedhessék. 

A Lukács-féle törvénytervezet előadván az ügy 
historicumát, rátér a saját, az első cikkben ismertetett 
törvénytervezetének az indokolására, miként kelljen 
t. i. az alapok ügyét véglegesen törvényesen rendezni, 
természetesen nem a katholikusoknak visszaadni ; 
hanem szépen, simán, nem úgy, mint Horánszkyék 
nyíltan, gorombán, hanem szépen, simán, hogy a lusta 
gondolkozású katholikusok észre ne vegyék, elállamo-
sítani. Lássuk tehát Lukács emberének jogászi ész-
j árását. 

Az anyai méltóság a kereszténységben. (i.) 
Tacitus a germán nőkről szólva írja, hogy a nő-

ben valami isteni van, annak bensősége, erkölcsi fen-
sége. Cicero, Cornélius Nepos a kedveset, a harmoni-
kusát emeli ki benne. Plutarchos erejét bámulja. Azóta 
is sokat írtak, filozofáltak a női természetről. 

A modern bölcselet a kutatásnak gazdag bányáját 
leli benne, fiziológiai, pszichológiai, embertani, társa-
dalmi szempontból. Folyik a vita pro és contra. 
Lombroso és Lady Sailborn, Moebius és Braun Lilly 
a szélső véleményeket képviselik az «ewig Weibliches» 
körül. Havelock Ellis a középúton halad. Szerinte a nő 
ép oly fejlett, mint a férfi, de más irányban. 

Fiziológiailag és pszichológiailag tehát a férfi és 
nő két irányt képviselnek1 s így különbözniök kell. 
Az egyiken inkább az értelem, a másikon az érzelem 
uralkodik. Egyik az állhatatosság, következetesség, 
a másik a változékonyság és leleményesség képviselője. 
A férfi a megkezdett irányban elég egyenletesen mo-
zog, a nő nagyon felszállhat a magasba és mélyen 
bukhatik. Minél finomabb, delikátabb kezekkel terem-
tette őt Isten ; minél több idealizmust, lelkesedést, 
szeretetet öntött beléje a jó iránt, oly mélyen mehet 
az Istenről való megfeledkezésben, a jónak gyűlöle-
tében, az erkölcsi nihilizmusban. Nem bir átcsapni a 
a férfi szerepkörébe s midőn ezt teszi, önmagával jön 
ellenkezésbe, vagy önmagát tagadja meg, mint a rene-
szánsz csiszolt lelkű férfias asszonyai. 

1 Érdekes Lenhossék Mihálynak erre vonatkozó fejtege-
tése : Az ember (A műveltség könyvtárában) 22—28. lapjain. 

Szerk. 

Miért e különbség köztük ? Mert az Isten így akarta, 
így teremtette. Nem is egyszerre, hanem egymásután. 
Valami hiányzott a férfiban, a mit a teremtésben a nő 
által pótolni akart. Mi hiányzott benne ? mindaz, a mi 
a nőben meg lelt adva. Társa legyen a földön; segítője, 
tanácsadója az életben. A férfi okoskodásával szemben 
intuíciókkal rendelkezik, nem annyira szerzett, mint 
veleszületett okossággal. Tevékeny, figyelmes, szorgos, 
valami báj ömlik el rajta, melyet a Szentírás az 
«electa foemina»-nál emleget; a nemes tisztaság, a 
bűvös varázs, mely szépségénél is szebb.1 Különös 
vonásai, melyekből egyéni fiziognomiája kialakul: 
f inom okossága, látszólag gyönge és állhatatlan, való-
jában pedig erős és SZÍVÓS természete a férfival szem-
ben csodálatos kiegészítést mutatnak. 

S ha még egyszer kérdezzük, miér t? Mert a kettő 
külön az Isten világtervében nem áll meg, csak össze-
kötve egy erkölcsi, megszentelt egységben. A kettő ma-
gában kellő érték nélkül való, de összekötve megszentelt 
princípium, életelv, melyre a társadalom, az embe-
riségfennmaradása, haladása, boldogsága van ráépítve. 

A gyönge, simulékony női természet úgy fonódik 
a zordabb, erősebb férfi köré, mint az őserdők virágos, 
kaccsal futó hán jaaz erős cserhez, hogy ennek árnyékot 
adjon, maga pedig napfényt kapjon. Az egyik elfony-
nyadna a nedvességtől, a másik kiégne a melegtől; 
együtt a kettő dacol a klíma változatosságával, sőt 
merészen pompázik. 

Minthogy a kettő különbözik úgy, a mint az Isten 
eszméiből megszületett : kell, hogy ez eszméknek meg-
felelőleg a világ berendezésében is külön rendeltetési 
körük legyen,külön életcél juk:a férfinak és a nőnek. 
Madách is foglalkozik e problémával, bár csak részben 
és más oldalról. Nála a nő nemtője a férfinak : a sorsa ;3 

a férfi a törtetés, a kutatás képviselője. 
Kerekítsük ki a tételt és állítsuk bele a világba, 

azzal a gondolattal, melyet a Teremtő az ember és az 
emberiség alkotásában s z e m e előtt tartott. Hogy fogjuk 
körvonalozni a nő szerepkörét? Úgy, hogy a nőnek, 
mint az emberiség anyjának, szerepe nem lehet egyéb, 
mint résztvenni abban a feladatban, melyet Isten a 
teremtésben az emberiség elé tűzött.3 Az emberiség 
célja pedig : betölteni a földet a természetes rendben, 
majd kifejleszteni a szellemet, megszentelni a lelkeket, 
megérdemelni az eget s az ott készített helyeket elfog-
lalni, míg megtelik a kiválasztottak száma. 

így a férfinak jut belőle a művelődés. Fejleszteni 
a lelki erőket, birni a földet és annak erőit; a tudo-

1 A nőnek legszebb, talán úgy is mondhatnók : leghizel-
gőbb leírása a magyar irodalomban Gyöngyösi Istvánnak 
(t 1704.) fönnmaradt verses elbeszélésében, Az ki régen fegy-
vert fogott hazájáért címűben, olvasható Zrínyi Ilonáról. 

Szerk. 
3 És pedig más, mint az egyptomi rabszolga neje, más 

mint Keppler Horbál ja; hol jó, hol rossz sorsa a férfinak. 
Szerk. 

3 A modern feminizmus széltében-hosszában téves eszme-
körben mozog. Szerk. 
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mányok tárházait felnyitni, behatolni a természet 
titkaiba és a szív rejtekeibe. A nőé lesz: anyaságával 
az Isten céljait előmozdítani, az emberiségnek, az 
egyháznak, a mennyországnak tagokat adni ; támogatni 
férjét küzdésében és nevelni a nemzedékek sorozatait. 

A kettő egymást kiegészíti. Azért a nő teremtése 
előtt minden csak jó, utána pedig minden igen jó 
vala, mondja a Szentírás is. 

A nő természeténél fogva a termő géniusz; ő az 
anya s első sorban az. Egész lénye, minden valója 
oda irányul. A szeretet minden iránt, mi növekedőben 
van, az aprólékos szorgosság másnak jóléte iránt, 
hajlama mindenről gondoskodni, minden tehetetlent, 
gyöngét ápolni, csak arra való. Szeret mindent ellen-
állhatatlanul, mi belőle van; még azt a legszánal-
masabb, idétlen gyermeket is, ha az az övé. Szeretete 
a gyermek iránt reflexszerű, már a babával játszó kis 
leánynál is. S bár csodálatos, mégsem természet-
ellenes, sőt természetszerű az a fordulat, mely egész 
jellemében, gondolkozásában beáll, midőn anyává 
lesz. Igen, mert az anyaság énjének kifejlése, kivirág-
zása. Ebben nyeri meg lényének teljességét. Az anya-
ság az az erő, az a föld alatti szár., melyből az embe-
riség megújhodik, szaporodik, magát fönntartja. Ez 
a bőségszaru, melyből a világ fönntartása,anyagi boldog-
sága, a szivek melegsége rózsás felhőként árad lefelé. 

Ez az emberiség közérzete: az emberiség adózik 
az anyaság eszméjének. 

Az anyaság, a termékenység az, a minek kultusza 
a régi mythológiákban benne van, mint önálló meg-
testesített erőnek, mint a világot igazgató eszmének. 
Ezt tisztelik Palmyrában, Egyptomban, Hellász és 
Rómában az Isis, Astarte és Demeter templomaiban, 
bár a legképtelenebb, a józan észnek is ellentmondó 
alakban. A tiszta lelkek szálló illatát élvezni nem 
tudják. 

A modern filozófia is beszél az esztetika és erotika 
viszonyán és más mindenfélén kívül még az «abszolút 
anyaság»-ról is, személyesítve, cselekvőleg felléptetve 
az elvont eszméket. 

Sőt az élesnyelvű, vagy inkább szúrós tollú lélek-
búvárok azt is vélik tudni, hogy a nő «instinctiv-
mässig», azért szeret házasságokat összekötni, min-
denkit párta, illetőleg a papucs alá hozni, mert csak 
a dualizmusban látja saját énjének és egész nemének 
kiegészítését ; gondolkozva a Genezis könyvével, hogy : 
nem jó a férfiúnak egyedül lennie. 

Ezek okoskodások, új gondolatok a régi tények 
fölött. Csak új vonatkozások, új szempontok az Isten 
eszméi körül. És nem egyebek. Azért akárhonnan 
nézzük a napot, akár az a-Cenlauriból, akár a Marsról, 
akár a földről : mindig csak az Isten napját látjuk 
benne. Az ő eszméit. 

Nem is a fölfogások különbözősége érdekel ben-
nünket, csupán a puszta tény, az anyaság eszméje, 
még pedig annak álláspontja a kereszténységben. Előbb 
azonban adjuk meg a szobornak a hátteret, melyből 

jobban kidomborodhalik : az anyaság eszméjének 
történetét a kereszténység előtt és a kereszténységen 
kívül. 

* * * 

Azt mondja Cortez «Discours sur la Bible» cimű 
munkájában, hogy midőn Isten a legtökéletesebb 
művébe, az emberbe, mintegy beleszeretett és elhatá-
rozta, hogy őt első ajándékával meglepi, végtelen 
szeretetében első ajándékul a nőt adta hozzája. így 
a férfi az Éden ura, a nő pedig annak angyala lett. 

Magas eszme, mely ragyogó harmatcseppként 
szállt a földre. Midőn a napsugárban fürdő és szivár-
ványt játszó esőcsepp a föld porát érinti, abból piszkos 
gömböcske támad, mert a por elrabolja fényét. Ha-
sonlókép miután Isten terveit megalkotta és a terem-
tésbe belehelyezte, a bűnbeesés után azokra is ráragadt 
a romlott természet szennye. Elhomályosultak, elvesz-
tették fényüket. Az ember szeme elgyengült, nem lelte 
meg bennük az Istent többé. 

A nő ugyan fönntartó szelleme maradt az emberi-
ségnek és angyala a férfinak az Isten szemében, de 
nem a történelemben. 

Nem mehetünk itt bele az anthropologusok és a 
társadalom-bölcselkedők elméleteinek bírálatába. Nem 
foglalkozhatunk Bebellel és társaival. Tényeket látnak 
ők a társadalomban és a történelemben. Előveszik a 
családra vonatkozó adatokat, papirosokra írják, ren-
dezik, rendszeresítik. A többet a kevesebből, a tökéle-
tesebbet a tökéletlenebből, mint a számtanban, mér-
tanban, az exakt tudományokban szokás. S felépítve 
a szép rendszert a papiroson, mondják : így fejlődtek 
a család formái egymásból ! De ha a három nem fejlő-
dött a kettőből s ha a vonal nincs pontokból össze-
rakva : itt sem lesz igazuk. Minket azonban ez nem 
bánt, csupán a tény és az áttekintés köt le. 

Török Mihály dr. 

A magyar baptisták• (ív.) 
Az előbbiekben a baptisták egyházi szervezetét 

ismertettük, mely Ócsárol van keltezve 1895 szeptem-
ber 15-éről. 

A második rész, mely szintén Ócsárol, de 1897 
május 28-ki kelettel van ellátva, a baptisták dogma-
tikája és erkölcstana, teljes cime szerint: hitvallomása 
és szerkezete a keresztelt keresztyény gyülekezetek-
nek, melyeket közönségesen baptistáknak neveznek. 
E szerint egyházjoguk előbb készült, mint dogmatiká-
juk és azonkívül a dogmatikában is újból szerkezet-
ről beszélnek. 

Hitvallomásuk 15 cikkből és függelékből áll s a míg 
legnagyobb részét hittanaik foglalják el, az erkölcstani 
tételekből keveset találunk s azt is inkább csak úgy 
mellékesen közbeszúrva. A címek a következők: 1. Az 
Istennek igéjéről (a Szentírásról). 2. Az Istenről. 
8. A bűnről (az eredeti bűnről). 4. A megváltásról. 
5. Az üdvösségre való elválasztásról (praedestinatio). 
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6. A kegyelemeszközökről s ezek sorrendjéről. 7. A bű-
nös megtéréséről az Istennek igéje által. 8. A szent 
keresztségről. 9. A szent vacsoráról. 10. Az Úrnak gyü-
lekezetéről (ez a szervezeti írásba tartoznék). 11. A szent-
ségről (sanctitas). 12. Az isteni törvényről (ez egy 
homályos erkölcstani szakasz). 13. A házasságról. 
14. A polgári rendről (ezt a pontot úgy látszik a kor-
mány kívánságára az eskü és a katonáskodás elis-
merése miatt vették fel). 15. Az Úr visszajövetelérő], 
a halottak föltámadásáról és az utolsó Ítéletről. Ezek-
hez csatlakozik egy 23 pontú Függelék részint dogma-
tikai, részint erkölcstani tartalommal, a legvilágosabb 
része az egész hitvallomásnak. 

Mielőtt már most az egyes pontok részletes, ám-
bár rövidebb ismertetésébe bocsátkoznám, a mi igen 
érdekes foglalkozás, előbb az egésznek két jellemző 
vonását emelem ki. Az egyik, hogy ámbár az egész 
hilvallomás — általában szólva — tulajdonképen a 
régi kalvinisztikus alapon áll, távol tartja magát a 
modern racionalisztikus áramlatoktól, melyekkel a két 
fő protestáns felekezet ma már egészen telítve van ; 
szorosan a Szenlírásra támaszkodik, azt sugalmazott 
igének és kinyilatkoztatásnak tartja, tehát teljesen 
szupernaturalisztikus jellegű a régi protestáns értelem-
ben s Harnackok után nem futkos, mint a mai debre-
ceniek, vagy a sárospatakiak. A régi, a XVI. századi 
reformátusok hite tükröződik benne vissza. 

A másik vonása egy benső ellenmondás, melyben 
a protestantizmus minden fajtája kezdet óta szenved 
s a melyet ez a hitvallomás sem kerülhetett ki. Tudni-
illik a tekintélyi elvnek becsusztatása a szabad vizs-
gálat elvére alapított vallásrendszerbe. 

Míg egyrészről azt mondja, hogy a szent könyvek 
«a hit és életmód egyetlen szabálya és zsinórmértéke» 
(első cikk), vagy hogy «Istennek ismeretéhez az ember 
egyedül a Szentírás isteni kijelentése és a Szentlélek 
által juthat» (2-ik cikk), tehát hogy az egyes ember 
keresztény hitének és életmódjának megkonstruálásá-
ban egyedül a Szentírásra és a Szentlélekre van utalva, 
az rá nézve az egyetlen szabály és zsinórmérték, a 
minél az egyéni önállóságot a hit dolgában jobban 
kifejezni nem lehet; addig az Úrnak gyülekezetéről 
szóló 10-ik cikkben ezt kereken megtagadja s a hit 
követésében a gyülekezet tagjaira nézve a legridegebb 
tekintélyi elvet mondja ki. 

«A tanítóknak joguk és kötelességük — úgy-
mond — az isteni tiszteleli összejövetelekkor prédi-
kálni. Tanításaik evangeliomi tisztaságára felügyel az 
egész gyülekezet, mely azon esetben, ha egy prédikátor 
az evangeliom tanai tól ,amint ezen jelen hitvallomás-
ban kifejezést találnak, eltérne, s eltérése mellett min-
den intés dacára megmaradna, az illetőt azonnal el-
mozdíthatja hivatalától.» Ezt anathemának szokás 
nevezni. 

Mekkora képtelenség! Először is megfosztják 
tanítóikat ama joguktól, hogy nekik «a hit és életmód 
egyetlen szabálya és zsinórmértéke» a Szentírás legyen, 

tehát hogy ne azt prédikálják, a mire «a Szentírás 
isteni kijelentése és a Szentlélek által jutottak», ha-
nem azt, a mit ez a szűkebb bizottság által, Ócsán, 
1897 május 28-án, összeállított hitvallomás tartalmaz. 

Másodszor kijelentik, hogy azok az evangeliom 
tiszta tanai, a melyek «ezen jelen hitvallomásban ki-
fejezést találnak», tehát a mit a szűkebb bizottság meg-
írni jónak látott s nem azok, a melyekhez a tanítók 
és a hivek «a Szentírás isteni kijelentése és a Szent-
lélek által jutnak». 

És harmadszor magukat a híveket is megfosztják 
az evangeliomi szabadságtól, hogy nekik «a hit és 
életmód egyetlen szabálya és zsinórmértéke» ne a 
Szentírás, hanem a jelen hitvallomásban kifejezett 
tanok legyenek. Mert a dolog természeténél fogva 
viszonylagos két fogalom a tanítók predikálása és a 
hivek kötelessége követni eme predikálást; ez a kettő 
együtt já r s ha a prédikátorokat kötik a jelen hit-
vallomás tartalmához, annak nem lehet más értelme, 
minthogy viszont a híveknek sem szabad mást hinni, 
mint a mit prédikátoraitól, ama hitvallomás alapján, 
hall. 

Nyilvánvalóvá teszi ezt ugyanezen 10-ik cikknek 
a kizárásról szóló pontja, mely így hangzik: A gyüle-
kezetnek, alapítójának szabálya szerint, joga és köte-
lessége tagiai közül azokat, kiknek élete hitöknek ellent 
mond, kik egy isteni törvényi megszegnek s intés által 
magukat bűnbánatra s igaz javulás elhatározására 
bírni nem hagyták, tehát a bűnben megmaradnak, 
rendes szavazás által kizárni s a tagok jogait tőlük 
megvonni. 

A kiknek élete hitöknek ellent mond ! Miféle hit-
ről lehet itt szó? Nem arról, mely valakiben a Szent-
írás olvasása közben támad, ezt ugyranis senkisem 
ismerheti s ép azért nem mondhat ja senkiről, hogy 
élete eme hitének el lentmond. De internis non judicat 
praetor. Itt csak a külsőleg megismerhető hitről s ezen 
mások által megismerhető hitnek(hitszabálynak) meg-
felelő vagy meg nem felelő külső cselekedetekről lehet 
szó, olyanokról, melyeket a gyülekezet megítélni s 
miattok valakit a gyülekezetből kizárni képes. Ez a hit 
s ennek a mértéke nem lehet más, mint a jelen liit-
vallomás, melyhez valóban a gyülekezet képes vala-
kinek a cselekedeteit hozzá mérni s ekként megítélni, 
megfelelnek-e a hitvallomás előírásainak, vagy sem ? 

íme újból a legridegebb tekintélyi elv a szabad 
vizsgálatának mondott vallásrendszerben, tehát a leg-
nagyobb ellentmondás, a mi csak képzelhető. 

Az a szűkebb bizottság, vagy hogy modern szóval 
éljünk, a bizottság előadója, a ki ezt a hitvallomást 
összeállította, megkötötte a hit dolgában az egész köz-
séget: prédikátorokat és híveket és a rendkívüli szö-
vetkezeti közgyűlés, mely a vallomást elfogadta, meg-
kötötte a jövendő hiveket, a kik valaha a baptistákhoz 
csatlakozni fognak, a kizárás terhe alatt; megkötött 
oly műveltségű embereket, a kikről a hitvallomás 
10-ik cikke, illetőleg a szervezet 15-ik §-a föltételezi, 
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hogy lehet egész hitközségük, a mely tanulatlanságánál 
fogva az egyházi szolgák kiválasztásának elővizsgála-
tát megejteni nem képes. 

És ezt ugyanabban a Hitvallomásban teszik, mely-
nek mindjárt első cikkében alapelvül mondják ki, 
hogy mindenkire nézve «a hit és életmód egyetlen 
szabálya és zsinórmértéke» a Szentírás. 

Elismerem, hogy a hit egységét fenntartani s vala-
mely vallási társulatot az elzülléstől, a széjj elhullástól 
megmenteni csak ily módon, a tekintélyi elv alapján 
lehet. S midőn ezt a baptisták kimondották, rend-
kívüli előnybe kerültek a modern lutheránus és 
kálvinista testvéreikkel szemben, a kiktől tényleg 
naponkint hódítanak el a vallási egység után áhítozó 
híveket. De akkor ne mondjanak magoknak elleni s 
ne tagadják meg egyik szóval azt, a mit a másik szó-
val mondottak. Ne hamiskodjanak, mondván a szer-
vezet 14. §-ában, hogy hitközségeik Krisztus vezérlete 
alatt állanak ; ne űzzenek játékot a szabadság eszmé-
jével, hivalkodván a 13. §-ban: a hitközségek felett 
semminemű egyházi főhatóság, vagy egyházi földi 
egyén jogot nem gyakorolhat; mert a tiszta valóság 
az, hogy önöknek egy bizottság egy iratot állított össze, 
egy százféleképen magyarázható iratot, melyet «evan-
geliomi tannak» tartanak s melytől senkinek a kizá-
ratás terhe alatt eltérni nem szabad ; de a mely fölött 
önök még számtalanszor össze fognak veszni. 

Kötöttség itt, kötöttség ott ; kötöttség a protestán-
soknál, kötöttség a katholikusoknál ; tekintély itt, 
tekintély ott. Csakhogy míg a katholikus rendszerben 
tisztán látom a történeti szálat, mely azt a tekintélyt 
az apostolokkal s az apostolok által Krisztussal köti 
össze; addig itt nem látom, hogy az a Csapják Attila, 
Udvarnoki András, Orosz István mily jogon és mily 
alapon jelentették ki a jelen: észt, akaratot, kezet meg-
kötő Hitvallomásról, hogy az az evangeliumi tan, mely 
«jelen hitvallomásban kifejezést talál»? 

Az az igazi szabad vizsgálat, mint a lutheránusoknál 
és kálvinistáknál látjuk, hogy minden prédikátor mást 
prédikál és minden hivő mást hisz. Az igaz, hogy így 
felekezet nem létezhetik, hanem darabokra hull szét; 
de abban az eljárásban legalább van következetesség, 
melyre különben csak a legújabban jutottak.1 A bap-
tisták is ezt az utat fogják megjárni, mert annak dacára, 
hogy a legokosabb emberüktől is csak polgári iskolát 
kívánnak, még az ilyen is előbb-utóbb észre fogja 
venni, hogy hiba van a kréta körül, hogy az a kizá-
rással fenyegető szervezet és hitvallomás tűrhetetlen 
ellenmondásban szenved. 

Tehát tisztelt baptista polgárok, vagy szétzülleni, 
vagy a tekintély elvét fogadni el! Önök ezt, látom, 
kisebb értelmi műveltség mellett is, megértették. De 
akkor miért nem térnek vissza az ősi katholikus egy-
házba, melyből elődeiket a sajátszerű viszonyok ki-
szakították? Ha tekintélyt keresnek, keressék azt ne 

1 Karácsonyi : Magyarország egyháztörténete. 206. 1. 

Ocsán, ott semmi sincs, hanem Rómában, arról szól a 
történelem.. . 

Lássuk már most magát a hitvallomást egyes 
cikkei szerint. 

A tankönyv-revízió. 
A középiskolai Rendtartás, illetőleg Utasítások 

értelmében húsvét után (április másik felében) szokta 
a tanári ülés összeállítani a jövő tanévi tankönyv-
jegyzéket s fölterjeszteni a főigazgatóhoz. Az egyes 
tanárok javaslatára vagy megtartják a használt tan-
könyvet, vagy újabbal, jobbal cserélik föl, az illető 
szaktanár belátása s indokolása alapján. 

Igen-igen fontos ez a tanári konferencia, fontosabb, 
mint egyik-másik gondolná. Az a tankönyv, a mit a 
tanuló kezébe adni elhatároznak, lesz egyik folyton 
velejáró tanító és nevelő eszköze egy egész éven át; 
tartalmából fogja meríteni képzeteit, szelleméből lel-
kületét, alakító tényezője lesz az a liatal s fejlődésben 
levő jellemének. S lehet majd a tanár tanítási mód-
szere olyan is, hogy a könyvemléztetést kevésbbé veszi 
igénybe, mégis, kivált egyes tárgyaknál, a milyenek a 
nyelvi tárgyak, történelem, földrajz s még egynehány, 
a tanuló mindig visszatér a könyvhöz s annak a tar-
talmával foglalkozik. 

Az iskolai munkában tehát a tankönyv minő-
sége nem kevésbbé fontos, mint akár a tanár egyé-
nisége. 

Azért a gondos igazgató, a kinek vállait nyomja 
az intézet szelleméért s a hozzákötött várakozás telje-
süléseért járó felelősség, a legnagyobb érdeklődéssel 
kiséri úgy a használt könyveket, mint a régibb szerző-
nek újabbal való esetleges fölcserélését, Nemcsak a 
tanár ajánlatát hallgatja meg, de - - a mi igen-igen 
nagy munka — a saját tantárgyain kívül maga is 
igyekszik megismerkedni a többi, intézetbeli egyes tan-
könyvek tartalmával. 

Nemrég felsőbb leányiskolái igazgató koromban 
éveken át ez képezte egyik legnagyobb gondomat. 
A felsőbb leányiskola, nevezetesen annak V. és VI. osz-
tálya, tudvalevőleg középiskola számába megyen; a 
két felsőbb osztályban a tanárnőkön kívül csak közép-
iskolai képesítésű tanár működhetik, magam is ebben 
a minőségben tanítottam. Eljárásunk ugyanaz volt, 
mint a gimnáziumé, csak a főigazgató-féle teendőket 
az iskolával szemben miniszteri biztos végezte, miután 
az egész szép intézmény nem törvényen, hanem 
miniszteri rendeleten nyugszik. 

Eljárásom az volt, hogy jóval előbb fölszólítottam 
a tanári kart : összegezzék kiki a saját tárgyában a 
tankönyve körül az éven át szerzett tapasztalataikat, 
miután a kathedrán, munka közben, lehet csak igazán 
megismerni a könyvet s közöljék velem kifogásaikat 
már a konferencia előtt, hogy magam is utánanézhes-
sek a dolognak. 

A kik ismerik a középiskolai ügyvezetést, erre 



100 RELIGIO LXY. évf. 1906. 

talán hamarjában azt felelik: minek ez a kicsi-
nyeskedés, hiszen ott a biztos útmutató, t. i. a minisz-
teri approbáció, miután úgy sem szabad mást, mint 
miniszterileg approbált tankönyvet használni, annak 
pedig jónak kell lennie. S különben is egy-egy tárgyra 
több szerző állván a tanár rendelkezésére, azok közül 
kell kiválasztani a legjobbat. 

Valóban így áll a dolog s ennek dacára mégis 
nagy volt az én gondom. A vezetésemre bízott intézet 
katholikus intézet volt s az approbált könyvek között 
alig volt egy-kettő, a mely ellen ebből a szempontból 
kisebb-nagyobb kifogás nem lett volna emelhető. Ha 
nem pozitiv oldaláról, ténybeli hibái miatt, hát leg-
alább is negativ oldaláról, indifferens szelleme miatt, 
így változtattam magyar nyelvi, történelmi, nevelés-
tani, sőt még egészségtani tankönyvet is. S végre is 
be kellett érnem azzal, ha legalább indifferens szel-
lemű volt a könyv, se hideg, se meleg, mely legalább 
pozitive nem rontott. 

Állandó figyelemmel kisértem a Hivatalos Köz-
löny bírálatait is s azt tapasztaltam, hogy az appro-
bációra való ajánlásnál a miniszteri rendelet állal 
megkövetelt vallás-erkölcsi szempontok mérlegelé-
sénél nem mindig kellő avatottsággal járnak el a 
bírálók. Vagy keveset értenek hozzá, nem veszik 
észre, hacsak nem nagyon szemetszúró a dolog; vagy 
kevés súlyt fektetnek rá, a mint a mai egyetem nevelt-
jeitől alig is lehet egyebet kívánni. Nincs elég érzékük 
hozzá, sőt kezembe került még szerzetes tollából ki-
került középiskolai történelmi tankönyv is, melynél 
csodálatosan kellett tapasztalnom, mennyire nem 
ismeri az egyháztörténelmet. Akár egy protestáns is 
megírhatta volna. 

Fő náluk a módszeres földolgozás s az anyag 
mértéke, megfelel-e a tantervi követelményeknek? 
A könyv szelleme az többnyire mellékes; hogyan 
lehel azután az ilyen könyvekkel katholikus jellemeket 
nevelni? pedig a protestánsok iskoláikban nevelik 
azokat a tüzes vitázókat, kik izig-csontig tellíttetnek 
protestáns szellemmel. 

Azt mondtam, hogy a bírálók előtt a könyv szel-
leme többnyire mellékes. Azaz úgylátszik, hogy még 
sem az; mert az approbált könyvek szelleme tényleg 
vagy protestáns, vagy közönyös, de csodálatosképen 
sohasem katholikus, legalább olyannal — kivéve talán 
egy esetet, Ujházy Magyar történelmét — nem talál-
koztam. Habent sua fata libelli, el lehet e szerint 
mondani a mai tankönyv-írásról is. 

Volt könyv, történelmi, hogy csak két-három 
helyen kellett volna egy-két mondatát a ténybeli igaz-
ság szerint kijavítani s legalább az indifferens szellem 
mértékét megütötte volna ; volt pl. Stilisztika, olyan, 
hogy a protestáns írókon kíviil csak egy-két jelesebb 
katholikus szellemű olvasmányt s egy-két katholikus 
költőt kellett volna belefoglalni s úgy-ahogy megfelelt 
volna céljának; de még ilyet is nehéz találni. Nem 
lehet ennélfogva csodálkozni azon, ha katholikus 

középiskoláinkból nem kapjuk azt a lelkes katholikus 
ifjúságot, a minőt jogunk volna onnan várni. 

Nyilvánvaló ezekből, hogy nagy gondot okozhat 
egy katholikus gimnáziumi, az iskola célját szemei 
előtt tarló lelkiismeretes igazgatónak a tankönyvjegy-
zék összeállítása. 

Ha majd időm engedi, alkalomadtán, bemutatok 
egy ilyen hivatalos bírálatot a megbírált könyvvel 
együtt, hogy olvasóim szemtől-szembe meggyőződje-
nek a fennebb mondottak igazságáról. 

Tapasztalatom vezetett rá tehát, hogy tanköny-
veinkben nagy sebet lássak katholikus iskoláztatásunk 
céljai tekintetéből, melyet nem lehet egyszerűen tudo-
másul venni, hanem módjával — a lehetőséghez 
képest orvosolni kell. 

Mi lenne az orvoslás m ó d j a ? 
Miután a középiskolai tankönyvek jegyzéke hiva-

talosan össze van állítva, több, arra hivatott férfiúnak 
össze kellene állania s egyenkint megbírálnia legalább 
az approbált használtabb könyveket sorba. A vezető 
tényezőknek pedig gondoskodniok kellene annak a 
kiadásáról, hogy minden középiskola kapjon ilyen 
birálati füzetet. Van ám sok komoly tanárunk, a ki 
ezt szívesen venné figyelembe, akár az approbált 
könyvek kiválasztásánál, akár pedig az elkerülhetet-
lenül használandó könyv iskolai kezelésénél. 

A legkevesebb azonban, a mit már most is tenni 
lehetne, az, hogy az illetők, legjobb volna, lia a hozzá-
értő szaktanárok, az ilyen birálati tanulmányaikat kö-
zölnék a létező s kritikával foglalkozó folyóirataink-
ban. Ez nem csak a könyvek megválasztását befolyá-
solná, hanem visszahatna magukra a tankönyvírókra, 
valamint a hivatalos kritikusokra, jövendő eljárásukra 
is, ha tudnák, hogy van, a ki őket, a közoktatási taná-
cson kíviil, szemmel tartja. Mert, mint említettem, nem 
kell ezekben mindig rosszakaratot feltételezni, vagy 
egyenesen katholikus-ellenes célzatokat ; hanem úgy 
is állhat a dolog, hogy az illetők nem veszik észre 
hibáikat, mivel maguk is úgy tanulták. 

A felvetett eszmét ajánlom mindazok figyelmébe, 
a kiknek az iskola hivatása szivükön fekszik s átértik 
a tankönyvjegyzék rendkívüli fontosságát. 

B u d a p e s t . Tagavatás a Jézus-társaságiak vezetése alatt Jßgyh, 
levő budapesti egyetemi és középiskolai Mária-kongregáció- ^y -
ban. — Arról a jézus társasági atyák nem tehetnek, azaz ® 
hogy nagyon is tesznek, mert az ő kizárólagos érdemök R r o n t ' 
az, hogy Jézus szentséges Szivének temploma Buda-
pesten a hitéletnek az egész városra kiható élénk közép-
pontjává fejlődött. Most vasárnap, f. hó 13-án is messze 
kiható ünnepélynek voltak tanúi ebben a szép templom-
ban azok, kik ott d. e. t i és 12 óra közt megjelentek. 
Várady L. Árpád dr. c. piispök avatta fel a Mária-kon-
gregáció új tagjait lelkesítő szentbeszéd kíséretében, 
megható szertartással. A Szent-Imre-Collegium ifjai 
zászlójuk alatt vonultak ki erre az ünnepségre. Az öröm-
ünnepet ülő két kongregáció Bús Jakab atya praeses veze-
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tése alatt működik Isten dicsőségére, a boldogságos Szűz 
tiszteletére, a tagok üdvösségére, a hívek lelki üdvösségére. 
Az ünnepély alatt kiosztott Értesítő (már 8-ik füzet) 
homlokán a lánglelkü praeses vezetőcikkelye van «Mak-
kabeusi ifjak» cím alatt. Megrendítően van e szózatban 
ecsetelve az ó-szövetség kiválasztott népének halálküz-
delme a makkabeusok idejében. A makkabeusok hősi 
hithűsége dacára el kellett pusztulnia a zsidó nemzet-
nek a Szentföldről. Miért? Mert Izrael fiai «a pogányok 
törvényei szerint . . . eltávozának a szent szövetségtől 
és a pogányokhoz csatlakozván, eladák magokat, hogy 
gonoszt cselekedjenek». (I. Makkab. 1, 14—26.) Mintha 
mi is pusztulnánk ! kiált fel a praeses — a kongregációi 
ifjak lelkének hűséges pásztora — és végig menve az 
ország erkölcseinek megnyilatkozásain, felkiált : «Jaj 
nekem, miért születtem, hogy lássam népem romlását !» 
De van menekvés Krisztusban. Az ó-szövetségi theo-
krácia befejezte hivatását. Krisztusnak világmentő elvei 
örök időkre szólnak, megváltó és űjjászülesztő ereje ki-
meríthetetlen. A Mária-kongregációk leventéi az új-
szövetség makkabeusi ifjúsága — telve reménnyel és 
Krisztus erejével annak bebizonyítására, hogy «a kath. 
hitélet nem az együgyűek és érzelgők babonás mulat-
sága, hanem a józan ész követelménye s az intelligens 
ember legmagasabb rangú ékessége». Itt a keresztény 
újjászületés allelujája zeng! — Az Értesítőben «Mária 
fejledező tábora» főcím alatt a kongregáció félévi élete 
van ismertetve. Felhívjuk a figyelmet a könyvtár c. ro-
vatra, a melyből megtudjuk, hogy már 500 kötetnyi vá-
logatott könyv áll öt kongregáció, t. i. az urak, tiszt-
viselők, egyetemi hallgatók, iparosok és ifjak kongregá-
ciójának használatára. Mivel pedig, természetesen, kevés 
a «nervus rerum gerendarum», legyen szabad t. olva-
sóink figyelmét eme pontra igen meleg kéréssel felhívni. 
Jobb helyre nem lehet könyvet adni. 

* 

Páris. Az «Action libérale populaire» a francia 
katholikusokra nézve körülbelül az, a mi a német ka-
tholikusokra az ő «Centrum»-jok, az, a mit Magyar-
országon a «néppárt» jelent és képvisel — a keresztény 
civilizáció fenntartásának reménycsillaga. A fenti cím 
alatt folyó társadalmi és politikai katholikus szervezke-
dés tudvalevőleg XIII. Leo pápa irányítása szerint in-
dult meg s l'iou Jakab a vezére. A liberális jelszó az 
akció címében igazi szabadságot jelent a vallástipró libe-
ralizmussal szemben. A vallástalanság szabadkőműves 
zsarnok uralma alól való felszabadulás pártja ez a párt, 
a mely lassan ugyan, de szakadatlanul és feltartóztatha-
tatlanul növekszik az országban. A lefolyt választások 
alkalmából ez a párt 115 jelöltet állított föl, a kik közül 
megválasztatott Párisban 5, Aisne (megyében) 1. Ardèch-
ban 1, Aveyronban 1, Charanteban 1, Creuseben 1, Co-
tesdu-Nordban 2, Eureben 2, Eure-et-Loirban 1, Finis-
téreben 1, Haute Garonban 1, Ille-et-Vilainben 1, Lan-
desben 1, Maine-et-Loirban 2, Mayenneben 1, Meurlhe-
et-Moyelben 1, Morbihanban 4, Nordban 5, Orneban 2, 
Pas-de-Calaisban 1, Basses-Pyrenéesben 2, Seine infe-
rieurben 2, Deux-Sévresben 1, Tarnban 2, Yendéeben 2. 
Az «Action libérale populaire» a jelen választásokon a 
saját jelöltjeire 840.000, a progresszisták jobb szárnyá-
hoz tartozó mérsékelt szabadelvűekre 400.000 szavaza-
tot, összesen tehát 1,240.000 szavazatot hozott össze. 

Berlin. A protestáns egyház gyengesége a katlio-
tikussal szemben. — Ez a címe az itteni konzervativ-
protestáns Kreuzzeitimg egy értekezésének, mely a neve-
zett lap e. i. 200-ik számában jelent meg. Maga a cím 
már vallomás, bevallása annak, hogy mégis csak gyen-
geség a sorsa a protestantizmusnak a kathoticizinus sa-
játságos erősségével szemben. A «Kreuzzeitung» igyek-
szik okát is adni a prot. gyengeségnek. «Nem szerzetes-
rendi alakulásoknak a hiánya okozza a protestantizmus 
gyengeségét, hanem mindenekelőtt az, hogy vannak 
protestánsok, kik még az egyház tagjainak tekintik ma-
gukat, habár a kereszténységnek hátgerincét, a mi Urunk 
és Üdvözítőnk istenfiúsagát akarják kitörni. Ez ellen a 
zárdában való elmélkedés nem, hanem igenis a keresz-
tény gondolkodás komoly bevallása és tevékeny mun-
kássága használ.» Nos hát a «Kreuzzeitung»-nak a protes-
tantizmusra nézve igaza van. A vallásban annyira meg-
hasonlott protestantizmusba, a hol engedelmességre, 
hithűségre, Jézus istenségének vallására nincsen szük-
ség, szerzetesrendek sehogy sem illenek be. Másrészről 
azonban igazat kell adni Cramer-Klett bárónak is ab-
ban, midőn azt mondja : «Hogyha a protestáns egy-
háznak szerzetesrendei volnának, akkor a «Kreuzzeitung»-
nak nem kellene panaszkodni, mert a kik «a keresz-
ténységnek a hátgerincét» akarják kitörni, nem marad-
hatnának a szerzetesrendekkel egy egyházközben». 

— y —la. 

Magyarország egyháztörténete főbb vonásai- JrocJa-
ban 970-től 1900-ig. Irta Karácsonyi János dr. kanonok, j 
az Akadémia r. tagja. 1906. Nagy-Várad. 357 lap. Ára 
4 korona. — Mint t a v a s z k o r szoktuk köszönteni az első 
fecskét, oly meleg érzéssel üdvözlöm ezt a könyvet iro-
dalmunk mezején. Két év előtt az Egyetemes Kritikai 
Lapokban felpanaszoltam az érzékeny hiányt, hogy 
annyi neves történetírónk mellett nincs nevére méltó 
magyar egyháztörténetünk. És ime, az óhaj némi tekin-
tetben valóra vált, kézhez vettük Karácsonyi eredeti ku-
tatásokon alapuló s a nála megszokott kritikával megírt 
ilyen egyháztörténetet. 

Negyven éve, hogy nem jelent meg (teljes) magyar 
egyháztörténet, mondja előszavában, pedig negyven év 
óta a magyar történettudomány roppant sokat haladt. 
Ennek következménye, hogy : a magyar kath. ifjúság 
és növendékpapság keveset tanul, az egész magyar 
müveit közönség pedig keveset tud a magyar egyház-
történetből. Ez pedig olyan baj, melynek szomorú ha-
tásait egész közéletünkön érezzük. Mely más önérzet, 
mely más cselekvésmód támadna és uralkodnék a ka-
tholikusok összességén, ha multunk tudata, szerzett ér-
demeink és megillető jogaink ismerete szabna irányt el-
járásainknak ! 

Tehát van végre mód könyvet nyújtani kivált a 
felsőbb iskolák iljúságának és a kath. közönségnek, 
melyből mindenki közülünk magyar egyháza múltját 
főbb vonásaiban megismerheti. Karácsonyi azonban en-
nél is többet vett föl könyvébe, tárgyalja a katholikuson 
kívül az összes többi vallások múltját, fejlődését is itt 
a hazában, a mi müvét sokoldalúvá teszi, valóban Ma-
gyarország egyháztörténetévé. A mily előny ez azonban 
tárgyi szempontból, oly, hogy úgy mondjam, hátrány a 
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részletek kimerítőbb voltának szempontjából. Azok a 
több vonások, melyeket könyve címében jelez, igazán 
csak főbb vonásokká lesznek, különösen a műnek úgy 
körülbelül a mohácsi csatáig terjedő első felében. 

Szinte érzi az ember a hiányokat, a hézagokat ; 
többet, egyik-másik helyen jobban kidomborítva sze-
retné olvasni az események fejlődését. A szerző ezt a 
jelen keretben is úgy érhette volna el, ha a könyv má-
sodik részében, pl. az utolsó század elbeszélésében (az 
általános állapotok, a szerzetesrendek, stb. aprólékos 
vázolása helyett) néhány markans vonással csak a ki-
emelkedő pontokra szorítkozik s ahelyelt a mult egyes 
fontos intézményeinek szentel nagyobb figyelmet. 

A magyarok megtérítésénél Volffal szemben, a ki a 
velencei olasz befolyást hangsúlyozta, Melichcsel az 
ó-szlovén befolyásnak adja a szerepet. De az egyházi 
vagyonról, annak a természetéről szent István alatt, egy 
betűt sem említ, valamint szent István pápai kiváltságaira 
sem fektet kellő súlyt, nem körvonalozza szabatosan a 
mai kutatás erre vonatkozó eredményeit, pedig ez a két 
főkérdés abban a korban, a többit, a mit olt elbeszél, 
úgy is ismeri az olvasó a hazai történelemből. Az olyan 
kifejezés pedig, mint a 13. lapon, hogyr : 1403-tól az ál-
lam a főpapi javadalmakat és vele a papságot egészen 
kézrekeríti, csak még jobban elhomályosítja az eszmét, 
mert nem az állam, hanem Zsigmond király tette azt ; 
valamint Kálmán alatt (20. 1.) az a lemondás az investi-
turáról a guastallai zsinaton, nemcsak kétséges, Rajner 
Lajos egyáltalán tagadja, de ha megtörtént, akkor is 
bővebb felvilágosítást kíván az előző idők u. n. főkegy-
úri joga gyakorlásának tekintetéből. 

A nyitrai püspökség 1115 táján való alapítása nem 
okmányolt adat. (21. I.) A 27. lapon pedig nem tudom, 
hogyan kell ezt érteni : 1395-ben történt először, hogy a 
pápa az esztergomi érseket a maga tartományában prí-
mássá és pápai születelt követté tette ? — mikor Péterfy 
szerint (Concilia I. 96. 1.) már az 1279-ki budai zsinaton : 
Lodomér érsek a pápa akaratából s a király hozzájáru-
lásával neveztetett az ország s a magyar egyház prímá-
sának. 

A (40. 1.) Mátyás király alatt beütött erkölcsi rom-
lást jól festi, de a renaissance erkölcsi hatását a későbbi 
korra, a mohácsi csata után bekövetkezett idők szelle-
mének megértése céljából, mely nálunk hallatlan ha-
nyatlást és erkölcsváltozást jelent, még jobban kelleti 
volna kiemelnie, az eseményekbe beleszőnie. 

A prímásra tett előbbi megjegyzésem szerint nem 
lehet érteni ezt az állítást sem : Bakócz megnyerte a pá-
pától, hogy a primási és született követi méltóság állan-
dóan az esztergomi érsekséghez köttetett. (43. 1.) 

Az előzőkben nem leli magyarázatát ez az állítás: 
Az istenitisztelet elvégzésénél (a XIV. században) a nyu-
gati, latin szertartás egészen érvényre jutott. (82. 1.) Mi-
lyen volt tehát azelőtt ? 

Kollonicsról ma már nem elég annyit mondani 
(145. 1.), hogy a fölkelést (Rákóczi-fölkelést) okozó 
önkényuralom egyik főtámasza volt ; erről a protestán-
sok által megcsúfolt főpapról ma már jót is tudunk 
mondani. (L. Kritikai Tanulmányaim 262. 1.) 

Szelepcsényi a híres 1682-ki zsinatot a gallikán dec-
laratio ügyében nem Pozsonyban, hanem Nagyszombat-
ban tartotta. (158. 1.) 

Nem lehet érteni, micsoda okok működlek közre 
arra, hogy — mint beszéli — már 1711 körül mind a 
magyar kormányférfiak körében, mind a király udva-
rában megérlelődött az apostoli királyság gondolata ? 
(160. és 270. 1.) a velejáró szomorú visszaélésekkel, me-
lyek II. Józsefben tetőpontjukat érték. Pedig ezt pragma-
tikusan tudni fölötte érdekes. 

Téves, hogy a képviselőházból (a mult század 70-es 
éveiben) kiküldött bizottságok mindig csak az alapok (a 
miniszter kezelése alatt álló kath. alapok) kath. jogi 
természetét állapították meg (262.1.), a mint ez sajnosan 
a »Religió«-ban most (az alapokról szóló törvénytervezet 
címen) folyó cikksorozatból látható. A bizottságok ál-
lami vagyonnak véleményezték. 

Óvatosan kell kerülni az ilyen beszédmódot : 1764-től 
kezdve az állami mindenhatóság gondolata lassan-lassan 
megfosztotta a kath. egyházat ama jogoktól, a melyeket 
a tanítás terén hivatásánál és történeti jogainál fogva 
bírt. (295. 1.) — Ma beszélünk állami mindenhatóságról, 
akkor ezt nem ismerték, hanem annak az ellenkezője 
uralkodott : a királyi abszolutizmus, a mint ezt Mária 
Terézia XIV. Lajostól II. Frigyes példáján tanulta ; az 
volt az a minden jog egy kézben, XIV. Lajos mondása 
szerint : az állam én vagyok. Ez ellen lépett sorompóba az 
1790—1. országgyűlés minden téren, le is gyűrte; de az 
egyházat benne hagyta s ilyen a jogi téren elavult ci-
men, melyet minden hazafi utált, kerültünk mi alap-
jainkkal, iskoláinkkal együtt a helytartóság révén a mai 
alkotmanyos kormány kezei közé. Gyönyörű jogi fejle-
mény ! Minden téren megvetették az egykori királyi ab-
szolút jogot s velünk szemben annák az akkori rendel-
kezései mégis a mai napig vannak érvényben. 

Eme néhány megjegyzéssel a mű 2-ik kiadásának 
a tökéletesítéséhez akartam hozzájárulni ; mert igen is 
óhajtandó, hogy ez a könyv, számosak kezébe kerül-
vén, minél előbb érje meg a 2-ik kiadását. Nem is lesz 
ugyanis nálunk igazi kath. öntudat addig, míg minden 
főbb kath. iskolában nem tanítják magyar kath. egyhá-
zunk történetét. 

Azzal zárom én is végül ismertetésemet, a mivel a 
szerző előszavát : Adja Isten, hogy e kis (úgy tudom, a 
szerző egyetemi előadásaihoz rövid idő alatt készült) 
könyv nyomában csakhamar terjedelmesebb mű követ-
kezzék; addig pedig szolgáljon ez tájékoztatóul s alapul 
a másikhoz. 

De már ebből is sokat, nagyon sokat lehet tanulni. 
* 

Vissza a faluba. Irta Jules Mcline, Franciaország 
volt földmívelési minisztere. Ford. Mauks Gyula. Be-
vezetéssel ellátta Mailáth József gróf. — A Magyar Gazda-
szövetség kiadványa. Budapest, 1906. 344 1. Ara 5 kor. 

A Magyar Gazdaszövetség szóval és tollal, intézmé-
nyeivel és agitációjával sokat tesz a magyar földért, a 
magyar mezőgazdaság emeléseért és megbecsiiltetése-
ért. Egyik villámhárítója annak a fenyegető veszede-
lemnek, mely az újabb idők anyagi és szellemi átalaku-
lásaival s részben felfordulásaival részint önként támadt, 
részint pedig a zavarosban halászni szerető Mefisztók 
által felidéztetett ; egyik villámhárítója a szociáldemo-
kráciának, mely téves tanokra s a még rosszabb emberi 
szenvedélyekre építi jövő terveit. 

Földünk nem paradicsom s azzá nem is lesz soha ; 
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küzdés az ember élete a földön, a hol a sok jó melleit 
tűrni és szenvedni is kell. De azért mégis úgy lehet be-
rendezni ezt a rövid földi életet, hogy javaiban az 
igazságosság szemelölt tartásával lehetőleg mindnyájan 
részesüljenek s bajai is lehetőleg tűrhetőkké váljanak. 
Az anyagiakat az állam gondozza, a lelkieket a vallás, 
az egyház : mindkettő a keresztény világnézet alapján, 
melynél tökéletesebbet és embernek megfelelőbbet még 
nein gondolt ki senki. Az általános emberi egyenlőség 
eszméje is az ő evangéliumából támadt, ő van tehát hi-
vatva, karöltve az állami hatalommal, azt meg is való-
sítani. 

A mai társadalmi bajok, melyekhez az anyagiak 
kapcsolódnak, onnan támadtak, hogy először az állani 
ellenséges állást foglalt el az egyházzal szemben, jog-
körét átlépve, nem tisztelte az egyháznak erkölcsi ha-
talmát s egymaga akart vállalkozni az emberek összes 
igényeinek kielégítésére. A mihez pedig se hivatása 
nincsen, se eszközei. Aztán a hamis természettudományi 
nézetek alapján, melyek az embert állatnak, a földet 
végcélnak hirdetik, támadtak emberek, a kik neki men-
tek mindkettőnek : az egyháznak és államnak is, az 
egyiket eltörülni, a másikat meg az álmodott más állammal 
helyettesíteni kívánják. Az élet céljául pedig az élvezetet 
tűzvén ki, véghetetlenül felszabadították az ember ösz-
szes rossz szenvedélyeit, melyek az önzést tették ural-
kodóvá : a szegénység elvesztette igaz értelmét és becsét, 
mindenki minden módon meggazdagodni s így minél 
többet élvezni vágyik. 

Ebből egy lehetetlen állapot, egy leírhatatlan kava-
rodás támad, melyben Hobbes elve lesz uralkodóvá : 
bellum omnium contra omnes, valamennyinek harca 
valamennyi ellen, ez pedig nem boldogítása az ember-
nek, hanem szerencsétlenné tétele, a miben egyedül 
az élelmesebb, de nem a becsületesebb találhat némi 
megnyugvást. Ebből támadt az emberiség két nagy tá-
bora : a nagyon gazdagok és a nagyon szegények cso-
portja, mely csak gyűlöletet ismer és öklöt, szeretetet 
nem. Oly állapot, melyet az a sokszor megszólt közép-
kor, mely pedig jobbágyságra volt alapítva, nem ismert. 

A komoly gondolkozók s az emberiség igaz barátai 
részéről azért halljuk sokszor ezt a szót : vissza, vissza ! 
Letértünk az ember rendeltetésének megfelelő útról, 
vissza, vissza a helyes útra, ha boldogabbak akarunk lenni. 

A címben jelzett munka is ezt a jelszót hangoz-
tatja : vissza, vissza a faluba, vissza a földhöz, vissza a 
mezőgazdasághoz, melyet elhagytunk. Egy részleges baj 
orvoslásával foglalkozik, a túlhajtott ipari foglalkozás 
helyébe a mezőgazdaságnak nagyobb módon való fel-
karolását ajánlja, mint egyik orvosszerét a felburjánzott 
szociáldemokrácia, ezen nagy emberi falsum ellen. 

Francia ember írta, volt miniszterelnök és földmí-
velési miniszter, tehát hozzáértő ember, azért bámulato-
san széles a látóköre, melyből a kérdést nézi és tár-
gyalja. Saját hazáját s annak az ipari bajait tartja 
ugyan szeme előtt, de olyanok azok, mint bárhol 
másutt ; azért igazán szerencsés gondolat volt a Gazda-
szövetség részéről ezt a klasszikus és tanulságos munkát 
magyarra lefordítani és a magyar közönségnek bemu-
tatni. Látszik, hogy nagy nemzetgazdászunk, Mailáth 
József gróf keze játszik benne, annyira megfelel a mi 
szükségletünknek is. 

Az ipar a vállalkozót nagyobb haszonnal, a mun-
kást nagyobb bérrel kecsegtette ; azért igyekeztek min-
denütt nagy ipart teremteni s ép oly mértékben vesz-
tette becsülését a föld, a földmívelés, melynek gyümölcse 
annyi kockázattal jár s a nagy adó folytán mindig so-
vány maradt. A nép, elhagyva faluját, városokba nyo-
mult, a kémények füstje kedvesebb lett neki a jó tiszta 
levegőnél és az ekeszarvánál. Ennek rengeteg következ-
ményei lettek, különösen az életmód, a gondolkozás és 
erkölcs tekintetében. De a legkirívóbb következménye, 
hogy az összes államok ipari túltengésbe kerültek, na-
gyobb lett a készlet, mint a kereslet, Európát túlszár-
nyalta Amerika s itt sokáig nem vették ezt észre, úgy 
hogy még ma is: minél több piacot veszít, annál több 
gyárat épít Európa. (18. 1.) 

Ennek a kimutatása a munkának első részét ké-
pezi, bemutatja statisztikai adatokkal azt a nagy ka-
tasztrófát, mely az összes államokat fenyegeti, lia ideje-
korán nem hajlanak a jó tanácsra s vissza nem térnek 
a földhöz, városból a faluba, a magas kéményektől az 
ekeszarvához. Nem a milliós kasszák teszik az embert 
boldoggá, a falun kevesebb jövedelem mellett több meg-
elégedést lehet találni. S föld annyi van, hogy juthat 
belőle minden embernek. 

Látszik, hogy Méline igazán szerelte a földet, mert 
könyvének második része, melyben a faluba való vissza-
térést igazán nagy tudással, s az emberiség iránt való 
nagy szeretettel igazolja, oly kedvesen s oly vonzóan, 
szinte költői lendülettel van írva, hogy az ember, még 
olyan is, a kinek talán a kellő szakismeret hiánya miatt 
nehezére esett figyelemmel kisérni az első rész fejtege-
téseit, oly élvezettel olvassa, hogy le nem teheti a kéz-
ből, míg végig nem olvasta. 

Valóságos útmutató ez arra nézve, hogyan kelljen 
az embereket a szociáldemokrácia, nevezetesen az agrár-
szocializmus hóbortjából kigyógyítani. Igen praktikus 
különösen ott (lltí. 1.), a hol vázolja a szükséges gazda-
sági, pénzügyi, közigazgatási és törvényhozási reformo-
kat, a melyeknek összhangzatos alkalmazása képes 
lenne előbb a közvéleményt, azután pedig az érdekeket 
mindinkább a mezőgazdasági termelés felé fordítani. A 
szociáldemokrácia álmát: a kollektív vagyont részeire 
bontja szét és kimutatja annak képtelenségét (200. 1.), 
a mint viszont a homestead (a családi vagyon) meghono-
sítását ajánlja. 

Egy kifogásom van ellene, hogy ama tényezők kö-
zött, a kiknek kellene az emberekkel a falusi életet 
megkedveltetniük (208. 1.), nem említi föl a papságot. 
Ez talán francia benyomás, de lia magunkat tekintjük, 
nálunk vétkezik az, a ki a reform munkájában, akár 
hazánk történeti hagyományainál, akár a mai társadalmi 
viszonyainknál fogva, a papságot mellőzhetőnek gon-
dolja. De egyáltalán téved az olyan azért is, mert nem 
fogja tél egész mélységében a mai bajok természetét, 
melyek inkább erkölcsiek, mint anyagiak. Nem azért 
elégedetlen sok munkásember, mert nincs kenyere ; 
munkásnak sokszor jobb a kenyere, mint a hivatalnok-
nak, hanetn azért, mert hamis eszméktől elbódítva, lelke 
egyensúlyát nem találja. A szegénység nem szerencsét-
lenség, az igazi nyomor az erkölcsi nyomor. Ezen 
pedig se a föld, se az eke szarva nem segíthet. 

Ismerjék el már egyszer az egyház magas hivatását 
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s lássák be, hogy javító törekvéseik eddig sem sikerül-
tek azon egyszerű oknál fogva, mert a mai bajok or-
voslásához csupán anyagi eszközök nem elégségesek. 
Hanem tessék kiadni a jelszót : vissza Krisztushoz, ka-
rolják fel az egyházai s mindjárt eredményesebb lesz az 
emberiség nagy kiengesztelési munkája. 

Jó lett volna a fordításban erre is fölhívni az em-
berek figyelmét. Azok a megszólt csuliások nagy jótevői 
voltak az emberiségnek a múltban, ők rakták le a mai 
civilizáció alapjait, jók lesznek azok a mai kullurem-
bernek is, a ki — mint látjuk — tehetetlen a maga ba-
jaiban. 

Ezen hiánytól eltekintve, klasszikus szép munkával 
gazdagította a Gazdaszövetség irodalmunkat. Elvezetet 
és okulást lehet meríteni belőle, fordítása is jó, világos ; 
sokaknak kellene ezt olvasgatni s tanulságait átültetni 
az életbe, mivel az égetően szükséges. 

Ajánljuk különösen a papságnak ; olvasson fel be-
lőle a népnek, hadd szeresse meg azt a földet, melyhez 
oly sok szál köti az embert. Álljanak be papjaink a 
föld evangélistáinak, ne kerüljön az el a keresztény kéz-
ből, mert abból a rögből, mely ide köt, századokon át 
nőtt itt a hazaiiság, a hazafias érzés is, mely ezer éven 
át tartotta fenn a magyarnak e hazát s hazátlan bitan-
gokat nem ismert soha. 

Köszönet a jó könyvért a Magyar Gazdaszövetségnek. * 

Keresztényszociál is irányeszmék. Irta dr. Velics 
Antal, orvos. Budapest. 1906. 49 1. — A nagy erjedést a 
szivekben és elmékben s a társadalomnak javulás után 
való törekvését mi sem mutatja inkább, mint az efféle 
röpiratok gyakori megjelenése. Velics dr., a kit eddig a 
török hódoltsági viszonyokra vonatkozó történeti kiad-
ványairól (defterek) ismertünk, szintén beáll ez iratában 
keresztény szociálistának, sorba rámutat a javítandó 
bajokra s előadja a jövőre vonatkozó nézeteit. Találób-
bak nézetei a jelen javítására, mint a jövő állani kon-
struálására vonatkozólag. Hiszi, hogy a szociáldemokra-
ták álma valláserkölcsi alapon valósulhat meg. (45. 1.) 
Még így sem, mert az az álom az ember természetével 
ellenkezik, ezen pedig változtatni nem lehet. Hiba abba 
beleegyezni akarni, hogy az állam az ingatlan vagyont 
állami tulajdonnak nyilvánítsa (46. 1.), mert a magán-
tulajdon nélkül nincs, nem lehet rendes emberi társa-
dalom. Valamint a Velics által kontemplált előjogok 
(46—7. 1.) sem foglalhatnak helyet a szociáldemokraták 
álmában. Hiba továbbá elismerni akarni, hogy az egye-
düli munkaadó az állam legyen (47. 1.) ; ne menjünk 
vissza a Krisztus előtt lefolyt korba. A keresztény civi-
lizáció az egyén jogaira s önállóságára van alapítva, a 
mi fölszabadulás volt a gyámkodó s mindent elnyelő 
pogány állam alól. Eötvös a XIX. század uralkodó esz-
méiben épen ebben látja a kereszténység egyik leg-
nagyobb érdemét. 

A szerző, mint irata mutatja, a vallásukat szerető, 
fölvirágzásáért s a társadalomra való fokozatos befolyá-
sáért hevülő világi katholikus férfiak sorából való, ám-
bár jóakaratát nem mindenütt éri fel kifejezéseinek sza-
batos és korrekt volta. Nem szabatos pl. azt mondani, 
hogy «erős a hitünk, hogy fognak támadni nagylelkű 
keresztény férfiak, kik megértik az újkor fuvallatát : a 
francia forradalom által inaugurált és a XIX. század 

által szentesített magasztos világnézletet, mely a meg 
nem hamisított «szabadság, egyenlőség, lestvériség» 
dicső jelszava alatt küzd az emberi jogok kitérj esztése-
ért.« (3. 1.) A keresztény férfiaknak ugyanis nem azért 
kell s nem is szükséges küzdeniök, a mit a francia for-
radalom inaugurált és meghamisított, azoknak elég az 
evangéliumi eszmékért küzdeniök, mert azok tanítják a 
világot az igazi szabadságra, egyenlőségre és testvéri-
ségre, úgy körülbelül már 18 száz éve a francia forra-
dalom előtt. Az a forradalom, nyaktilóval a kezében, 
azokat az eszméket csak majmolni akarta. Hasonlókép 
nem szabatos az, a mit (41. 1.) a vallásos toleranciáról 
mond, mert mindazokon a jegyeken, melyeket ott fel-
sorol, a polgári vagy politikai toleranciát szoktuk érteni. 

Sokat ér azonban mindaz, a hol a meglevő bajokra 
mulat rá s orvoslásukat kívánja. A minek méltó be-
fejezése az a komoly óhaja: Kezdjünk új életet! Kezd-
jen új életet a papság, a szerzetesek, a tanítórendek, a 
nemesség, a polgárság, a nép ! a fönséges krisztusi esz-
ményképek szerint (44—5. 1.), konkréten szólva : az egy-
ház fönséges tanításai szerint. Valóban a jobb idők jele, 
hogy világiaink is mindinkább dicséretes szorgalommal 
foglalkoznak a társadalom keresztény megújhodásának 
kérdésével. 

G. B u d a p e s t . Köszönöm. A jövő számban közlöm. 
C. B u d a p e s t . Meg lehet győződve méltóságod, hogy az 

Akadémia a tudomány minden komoly barátját és művelőjét 
a legközelebbről érdekli, mert az a mienk, az a magyar nemzet 
kincse s nem bizonyos klikkeké. Azért a tudomány előbbre-
vitelét várjuk tagjaitól s nem kapaszkodást. Ne hirdessék 
onnan, hogy magyar tudomány nincs ; hanem tegyenek róla, 
hogy legyen meg ; hiszen annyi ideje áll már az Akadémia, 
hogy már meg is kellene lennie. Örömmel vesszük a szállingó 
híradást, hogy bizonyos jobb irány kezd benne érvényesülni s 
hogy abban méltóságodnak is van jó része. Vajha ez necsak a 
hiú kapaszkodók eltolásában, hanem a szellemi iránynak, a 
tudományos világnézetnek a megjavításában is nyilatkoznék. 
Mi részünkről minden jónak támogatói, minden helytelenség-
nek ellenben ostorozói vagyunk és leszünk, mert szeretjük a 
közélet tisztaságát. 

N. E g e r . Tudakozódó intézetnek nem vagyunk beren-
dezve ; kérdését valamelyik napilaphoz intézze. 

M. K o l o z s v á r . Előre is örülök a találkozásnak s a nagy 
ügy nevében előre is köszönöm igéretét. Szaniszló és Fogarassy 
nekünk is nagy és tiszteletreméltó nevek. 

TARTALOM: A kath. programm és még valami.— 
Adalékok a Szentírás régiségtanához. Király Páltól. — 
Az alapokról szóló törvénytervezet. VII. — Az anyai 
méltóság a kereszténységben. I. Török Mihály dr.-tól. 
A magyar baptisták. IV. — A tankönyv-revizió. — Egy-
házi világkrónika. —y —la-tói. — Irodalom. Karácsonyi : 
Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-lőt 
1900-ig. — Méline-Mauks : Vissza a faluba. — Velics 
Antal : Kereszlényszociális irányeszmék. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Adalékok a Szentírás régiségtanához. (n.) 
4. Logia Christi. A Grenfell és Hunt-tól kiadott 

«Oxyrhynchus Papyri» legújabb kötetében érdekes 
evangeliumtöredékek foglaltatnak, a Septuaginta-for-
dításnak talán Kr. e. a Il-ik évszázad második felében 
másolt néhány fejezete; egy Partheneion — hajado-
nok éneke; Pindaros egyik ódája ; Kratinos comicus 
«Dionynos Alexandros» cimű, valószinüleg Perikies 
ellen intézett gúnyolódó darabjának foglalata; bölcse-
leti párbeszéd, melyben Peisistratosnak is ju t szerep ; 
Sicilia Kr. e. való 465-ik évi történetének részlete; 
Aristoteles «Protreptikos»-ának kis töredéke; Livius 
37—40-ik és 48 50-ik könyvének latin nyelvű kivo-
nata, mely fontos adatokat tartalmaz a harmadik pún 
háborúról s Viriothus harcairól ; ismeretlen és isme-
retes, költői és folyó beszédben írt töredékek Homeros, 
Heriotos, Sophokles, Theokritos és Xenophontól, De-
mosthenestől ; folyamodások, ítéletek, sokféle szerző-
dés, köztük egy gyorsíróé, kinek intelligens rabszolgát 
kellett művészetére megtanítania ; magán és nyilvá-
nos számadások, jegyzékek, levelek, köztük valamelyik 
Egyptusban szolgált római magasrangú lovastiszté 
a palotájában rendezett estélyre. 

De a legfontosabbak Krisztus igéi görög nyelven, 
melyeket az 1897-ben fölfödözöttekkel majdnem egy-
időben a III-ik évszázban jegyeztek föl. Az újabb 
leletet, mely nagyobb gyűjtemény foszlánya, rövid be-
vezetés előzi meg; az igék közül négy mintha össze-
tartoznék, az ötödik pedig a Mester válasza az adott, 
szintén fönnmaradt kérdésre. 

Az öt ige fordítása a következő ; közlöm zárjel 
közt a kiadók kiegészítéseit, de, nem lévén szakértő, 
nem bocsátkozom bírálatukba. 

I. «Ezek azok (a csodálatos) igék, melyeket Jézus 
az élő Isten mondo t t . . . és Tamásnak, és mondá 
(nekik): «Aki szavaimra hallgat, nem ízleli meg 
sohasem a halált!» (Ján. ev. VIII. 52.) 

II. «Es mondá Jézus: (kérditek tőlem, hogy kik 
azok) kik titeket királyságomba vonzanak (ha) király-
ságom a mennyekben van? Az ég madarai s minden 
a föld alatt és földön lakó állat, a vizek halai (ezek 
vonzanak titeket !). A mennyei királyság bensőtökben 
van és ha megismeritek magatokat, megtaláljátok! 

(Törekedjetek tehát) hogy megismerjétek magatokat, 
és megtudjátok, hogy ti az Atyának gyermekei vagy-
tok. És ti ismerjétek meg magatokat . . .» 

A többi kiegészítéshez - merész voltuk miatt — 
nem tudván hozzájárulni, mellőzöm közlésüket, magam 
pedig — nagyon is megérthető okokból, nem bocsát-
kozhatom új coniecturákba. 

III. «És mondá Jézus: Az ember ne mulassza 
el megkérdezni (t. i. lelkiismeretétől) hol lészen helye 
(királyságomban), mert bizony mondom nektek, hogy 
sokszor lesznek az elsők utolsókká és az utolsók 
elsőkké és (legyen övék az örök élet !)» 

IV. «Es mondá Jézus: Minden. . . ami nincsen 
szemeid előtt s ami elrejtett előtted - megnyilat-
kozik előtted. Mert semmi sincs úgy elrejtve, hogy 
ki ne nyilatkozzék és semmi sincs úgy elásva, hogy 
föl ne támasztassék.» 

V. «Tanítványai kérdék tőle mondván: Hogyan 
böj töl jünk? hogyan (imádkozzunk?), és mely (paran-
csokat) tartsuk meg ? És mondá Jézus . . . ne legye-
tek . . . áldott a z . . . » 

A Megváltó úgy látszik rövid parancsokat, tilal-
makat közölt tanítványaival a záradékkal, hogy «áldott 
az, ki így cselekszik !» 

A szent ereklyék külseje azonban nagyon külön-
böző : az 1897-ben fölfedezett igék csinos fehér papy-
rus füzetke egyik lapján maradtak fönn, míg az újab-
bakat régi jegyzék — valószínűleg földbecslés — 
hátsó lapjára írták, nehogy kárba vesszék a drága 
papyrus. 

A kérdéssel, hogy a régibb és újabb igékkel mily 
theologiai kérdések kapcsolatosak, hogy kapcsola-
tosak-e a régebbiek és újabbak egymással s hogy az 
utóbbiak valamely axiomagyüjteménybe tartoztak-e, 
avagy valamely elveszett evangelium (v. ö. Lukács ev. 
I. 1.) alkotó részei, vagy valamely szekta részére irat-
tak-e össze ; mi része van Tamásnak a töredékekben, 
mennyiben fontosak a canonicus evangéliumokra ? — 
világi ember létemre nem foglalkozhatom, de annál 
inkább örvendenék, ha theologus állapítaná meg az 
1897-ik évi, mint az utóbbi igék jelentőségét.1 

Király Pál. 
1 A szerző kívánságának nyomban tesz eleget Székely dr. 

a következő cikkével. Szerk. 
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JlzoxyrhynchusiJézus-mondások. (LogiaJesu.) 
Az előbbi cikk írója az oxyrhynchusi (behnesai) 

töredékekkel kapcsolatosan több kérdést vetett föl. 
Ezekre annál szivesebben felelünk, mert az őskeresz-
ténység e fontos emlékei eddig a magyar közönség 
előtt meglehetősen ismeretlenek.1 

Tulajdonképen Jézus beszédeinek három oxy-
rhynchusi töredéke van. Az elsőt, mely nyolc mon-
dást tartalmaz, Grenfell és Hunt 1897-ben fedezték 
föl ; a második töredéket, mely öt mondást foglal ma-
gában, ugyanazok 1903-ban találták. A harmadik tö-
redék szintén 1903-ból való, de nem mondásokat 
(logiákat) tartalmaz, hanem, a hogy látszik, a hegyi 
beszéd egy részének végét, a tanítványok kérdését és 
Jézus feleletét; azonban annyira meg van rongálva, 
hogy csak első felét lehet több-kevesebb valószínű-
séggel leolvasni. Az első és második töredék mondá-
sai nagyrészt e szavakkal kezdődnek : Jézus mondá.2 

Valamennyi töredék görögül van írva. A kéziratok a pa-
leografia tanúsága szerint a harmadik (sőt talán a 
második) századból valók. Mind a három töredék 
nagyobb gyűjtemény részének látszik; az első egy 
számozott könyv tizenegyedik lapja, a második egy, 
eredetileg bizonyára terjedelmesebb jelentés hátlap-
jára van írva. A Krisztusnak tulajdonított mondások 
nagy része benne van értelem szerint, némelyek csak-
nem szószerint a négy kánoni evangéliumban, másik 
része azonban új és eddig máshonnan ismeretlen. 

Hogy a három, vagy legalább a két első töredék 
egy műből való-e, vagy külön müvek része, vitás kér-
dés. Grenfell és Hunt hajlandók azok egységét meg-
engedni ; de Batiffol az egységet kétségbe vonja. Maga 
a mondások jellege nem tiltja, hog}' egy és ugyan-
azon műből származtassuk azokat. Az sem bizonyos, 
hogy a két első töredék egyes mondásai egy és ugyan-
azon műből valók-e, vagy több külön műből vannak-e 
összeszedegetve. Továbbá némely csonka mondás ki-
egészítése igen bizonytalan, sőt a jól olvasható mon-
dások értelme is néha igen homályos. Nem csoda, 
hogy vitatkoznak rajta, lehet-e a mondásokat Jézus-
nak tulajdonítani vagy nem? 

Főkérdés, mely ezen Logia-gyüjtemény körül 
fölmerül, az, miféle munkának töredékei azok ? Sokan 
hajlandók abban a kánoni evangéliumoknál régibb s 
talán ezeknek is forrásul szolgáló beszédgyüjteményt, 
tehát ősevangéliumot látni. Ősevangélium alatt Jé-
zus életére vonatkozó, vagy beszédeit tartalmazó ira-
tokat értünk, melyek a kánoni evangéliumoknál ré-
gibbek, vagy legalább is az apostoli korból származnak. 
Az ilyen ősevangéliumok felvétele semmi nehézségbe 

1 A behnesai töredékeket kiadták Grenfell and Hunt : 
Oxyrhynchus Papyri, Part I. 1897. and IV. 1903. Logia Jesu, 
Sayings of our Lord from an early Greek Papyrus. London, 1897. 
New Sayings of Jesus, and Fragment of a Lost Gospel. London, 
1904 A kérdésnek külföldön egész irodalma van. 

2 Az előbbi cikk írója csak a második töredéket közli. 

nem ütközik; sőt szent Lukács evangéliumának elő-
szavából határozottan kitűnik, hogy efféle ősevangé-
liumok már az apostolok korában léteztek. Papias is 
azt írja a II. században, hogy szent Máté megírta «az 
Úr beszédeit (Logia)» héberül. Hogy azonban a Pa-
piasnál szent Máténak tulajdonított Logia-gyüjtemény 
is csak puszta mondás-vagy beszédgyüjtemény volt-e, 
vagy maga a mostani kánoni evangélium, arról ka-
tholikusok és protestánsok erősen vitatkoznak. Való-
jában semmi döntő érv a mellett nincs, hogy Papias 
Logiái különböztek a kánoni Máté-evangéliumtól, 
vagy annak eredeti alakjától. Mert hogy a kánoni 
evangéliumok a legrégibb szövegemlékek kora (ÍI—III. 
századbeli idézetek és IV. századbeli kéziratok) előtt 
már nemcsak másolási romlásokat, hanem a hit- és 
erkölcstant nem érintő simításokat szenvedhettek, azt 
nincs miért tagadni. Hogy pedig a kánoni evangéliu-
mok nem egészen önálló művek, hanem források, Jé-
zus életére vonatkozó feljegyzések, tehát (nemcsak 
szóbeli, hanem írott) ősevangéliumok alapján, sőt a 
régibb forrástöredékek beolvasztásával készültek, azt 
a magam részéről megengedem, és azt hiszem, hogy 
az evangéliumok több helyén megkülönböztethető 
régibb töredékek láttára előbb-utóbb mindenki kény-
telen lesz megengedni. 

Az ilyen ősevangéliumok általában elvesztek ; a 
messze felettük álló kánoni evangéliumok kiszorították 
azokat. Egyes töredékeiket azonban lehet, hogy meg-
őrizték a kánoni és apokrif evangéliumok. Ue nincs 
kizárva, hogyr az őskereszténység emlékeinek mai 
szorgos kutatása mellett némely ősevangélium töre-
dékei, talán egész ősevangéliumok is, még valaha nap-
fényre kerülnek. 

Természetesen az ilyen ősevangélium nem volna 
okvetetlenül minden szavában sugalmazott és hiteles. 
Ámbár az apostoli korból való eredet mindenesetre 
nagy tekintélyt kölcsönözne annak, de adatainak föltét-
len igazságáról kezességet nem nyújtana. 

Elvi nehézség tehát nincs az ellen, hogy az oxj'-
rhynchusi logiák valamely ősevangélium töredékei le-
hetnek. Azonban a logiák természete, a mennyire a 
töredékek rövidsége és némely mondások értelmének 
bizonytalansága mellett Ítélni lehet, nem igen erősíti meg 
e föltevést. Ellenkezőleg, a logiák jellege, a II. és III. szá-
zadi apokrifekkel való rokonsága (és talán néhány nyilat-
kozatna kenkratista íze)a II. századból való eredet mellett 
szólanak, tehát másodkézből való munkára mutatnak. 

A mellett feltűnők e rövid töredékek némely 
mondásainak mind a négy kánoni evangéliumunk 
egyes helyeivel való, ha nem is egészen szószerinti 
összhangzásai vagy érintkezései, melyeknek, akárki 
mit mond is, legtermészetesebb magyarázata az, hogy 
e Logiák szerzője vagy szerzői már mind a négy 
kánoni evangéliumot (az egész tetramorphont) ismer-
ték. Ha e föltevés bebizonyul, akkor a Logiák újabb 
bizonyságul fognak szolgálni a kánoni evangéliumok 
régisége mellett. 
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Hogy a Logiák egyik-másik mondása csakugyan 
Jézusnak a szóbeli vagy írott hagyomány által fenn-
tartott, de talán elferdített nyilatkozata volna, az le-
hetségesnek ugyan lehetséges, de egyáltalában nem 
bizonyos és nem bizonyítható. Csak annyi bizonyos, 
hogy nemcsak azon mondások, melyek a kánoni 
evangéliumokban is előfordulnak, hanem a Logiák 
legtöbb eredeti mondása is Jézus szájába illőknek 
látszanak. 

A második Logia-töredékben Jézus Tamáshoz intézi 
mondásait. Ennek azonban semmi különös jelentősége 
nincs. Az apokrif evangéliumokban megszokott tüne-
mény, hogy az apostolok beszélők és szereplők gya-
nánt lépnek föl és hogy Jézus külön egyik vagy má-
sik apostolhoz beszél. 

A mi a Logiák szerzőjének dogmatikai álláspont-
ját illeti, döntő bizonyítékok a töredékekben nincse-
nek. Vannak azonban jelek és nyomok. Hogy zsidó-
keresztény volt, még pedig talán judaizáló eretnek, 
azt a következő nyilatkozat muta t ja : «Ha nem iin-
neplitek a szombatot, nem fogjátok látni az Atyát». 
A világtól való tartózkodás és a mezítelenség szégyenét 
nem érző ártatlanság dicsérete pedig mintha enkra-
tita gondolkozásmódra vallana. A jellemző gnosztikus 
tanoknak azonban egyik töredékben sincs nyoma, sőt 
a gnosissal összeférhetetlen tanok vannak bennük. 

Grenfell és Hunt azon feltevéshez hajlanak, hogy 
e töredékek, jóllehet II. századbeli művek, mégis Jé-
zusnak hiteles és a kánoni evangéliumoktól független 
mondásait tartalmazhatják, tehát valódi ősevangéliu-
mok töredékeit. Harnack szerint (az első 1897-iki 
töredék) az egyptomiak evangéliumának, Zahn szerint 
az ebioniták evangéliumának, Baliffol szerint a zsidók 
evangéliumának kivonata és a II. század első felében 
készült. A második töredék egy verse tényleg emlé-
keztet a zsidók evangéliumának egyik helyére. Én a 
magam részéről, a Logiák jellegét tekintve teljesen 
valószínűtlennek tartom, hogy azok valamely ősevan-
gélium töredékei, vagy a hagyomány által fenntartott 
hiteles Jézus-mondások gyűjteményei volnának; inkább 
valamelyik II. századi apokrif evangélium töredékeit, 
vagyakánoni és apokrif evangéliumokból szabadon ké-
szített szemelvényeket látok azokban. De ha csakugyan 
apokrif-töredékek volnának is, hogy melyiknek töre-
dékei, azt egyelőre eldönteni nem lehet, mivel a II. szá-
zadbeli apokrif evangéliumok szövegéből íöbbnyire 
csak egy-két részlettel vagy idézettel rendelkezünk. 
Legalább az első töredék szerzője mindenesetre zsidó-
keresztény volt és valószínűleg Egyptomban élt. 

Annyi bizonyos, hogy a Logia-töredékek nemcsak 
hogy a kánoni evangéliumok tekintélyének nem árta-
nak, hanem egyáltalán az evangélium-kritikai kér-
désekre sem árasztanak valami különös és új világos-
ságot. Nem is tudjuk, hogy tulajdonképen micsodák; 
de ha ősevangélium ok volnának is, akkor sem követ-
keznék belőlük semmi nagy dolog. 

Székely István dr. 

íz egyetemek és egyetemi főiskolák<i.) 
Az egyetemek és egyetemi főiskolákról készült 

törvénytervezet előadói javaslatát beható tanulmányo-
zás után — beszerezvén a művelt világ ide vonatkozó 
adatait is — három szempontból vettem bírálat alá, 
é s p e d i g : 1. tudományegyetemi, 2. felekezeti, 3. jogi 
szempontból ; és ügy találtam, hogy a nevezett törvény-
tervezet előadói javaslata mindenik szempontból egy 
minden jog- és igazságérzet hiányában szenvedő, logi-
kájában megtévedt elme terméke. 

Mert miről van szó a törvénytervezet 1—38. §§-ban ? 
és 53 nyromtatott félívre terjedő indokolásában? 

Az égetően szükséges harmadik egyetem felállítása 
helyett az «egyetemi főiskolák», köznyelven úgyneve-
zett «csonka egyetemek» felállíthatásáról s ezen csonka-
egyetemeknek az egyetemmel mindenben egy rangba 
helyezéséről(3—4. §§.); az egyetemek és egyetemi főisko-
láktudományos színvonalának emelése céljából aminő-
sítő vizsgáknak az egyleteinek köréből való kikapcsolá-
sáról (24—26. §§.) ; végül azon a címen, hogy a felekeze-
teknek — akár egyesek, akár többek társulása útján — 
megadná az állam az egyetemalapítási jogot: a katho-
likusok szerzett jogainak elkobzásáról. Nevezetesen, 
kifejezetten nem kevesebbről van szó, mint a buda-
pesti kir. magyar tudományegyetemnek, mint katho-
likus jellegű alapítványi intézetnek, elállamosításáról 
(34. §.) és bár nyíltan ki nem fejezve, de azért elég 
érthetően a theologia- és theologiai tudományoknak a 
budapesti kir magyar tudományegyetemről való ki-
lakoltatásáról (2. §.) és a theologiai fakultásnak, ezen 
ősrégi, a történeti jog alapján is első fakultásnak, vala-
melyik majdan emelendő csonka egyetemen leendő 
szervezéséről (6. §.) történik intézkedés. 

Tehát az 1848. évi XIX. t.-cikk 1. §-ával elrendelt 
miniszteri felügyelet és az 1869. évi képviselőházi 
határozattal az egyetemi alapokról évenkint a kép-
viselőháznak teendő számadás elrendelése után, ma, 
1906-ban, ott vagyunk, hogyr törvénytervezet van ke-
zünkben, mely kifejezetten nem kevesebbet céloz, mint 
a Pázmány-alapította és a Mária Terézia által főkegy-
úri jogából kifolyólag katholikus vagyonból újjászerve-
zett katholikus alapítványi jellegű egyetemünknek«fele-
kezeti jellegnélküli állami intézet»-té való nyilvánítását, 
továbbá hallgatagon célozza még a törvénytervezet a 
theologiának a tudományok köréből való kizárását és 
a budapesti hittudományi karnak ősrégi otthonából 
való kiutasítását. 

Áttanulmányozván a törvénytervezetet és annak 
indokolását abban nem csak megnyugodni nem tud-
tam : ellenkezőleg annak minden lapján méltán meg-
botránkoztam. Mindazonáltal nehogy egyoldalúságról 
vádoltassam, beszereztem a művelt kontinensnek az 
egyetemekre és egyetemi főiskolákra vonatkozó orszá-
gos törvényeit. 

1 A Lukács vott kultuszminiszter által készített s közzétett 
ily című törvénytervezetnek igen tanulságos taglalása. Szerk. 
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S mi volt az eredmény? 
A könyvkereskedők a legtöbb művelt országból 

azt válaszolták, hogy egyetemi törvény náluk nincs ; 
hanem az egyetemek és az egyetemi főiskolák — saját 
autonom hatáskörben— írott vagy szokásjogi statútu-
maik alapján vannak szervezve és kormányozva. Jogi 
képviseletük és tudományos működésük is ugyanazon 
keretben van szabályozva. Az állam érdekei kormány-
rendeletekkel vannak megóva az egyetemekkel szem-
ben. Ilyen válasz jött különösen : Németországból és 
Angolországból. Ausztriában sincs országos egyetemi 
törvény. Az 1905-ben kiadott vaskos «osztrák egyetemi 
törvénykönyv» megannyi miniszteri rendeletek hal-
maza, mely rendeletek az egyetemek autonómiáját 
tiszteletben tartják. Franciaországban van 1896-ból 
egy összesen 4 paragrafusból (és nem 38-ból) álló 
egyetemi törvény, melyben az egyetemek szervezkedési 
és kormányzati autonómiájának érintetlenül hagyása 
mellett: az állami érdekek vannak garantálva azon 
anyagi támogatásért, melyben az állam lmdgetszerűleg 
részesíti az egyetemi könyvtárakat, laboratoriumokat, 
intézeteket, szemináriumokat, klinikákat stb. Némi 
viszonzásul e támogatásért a vizsga- és egyéb díjakat 
állami jövedelmekül nyilvánítja. Az egyetemi alapít-
ványokat az 1895. évi ápril hó 2-ról kelt pénzügy-
miniszteri rendelettel szabályozza (nem országos tör-
vénynyel) és kiváltságolja az államkincstárral szemben. 

Véleményem szerint, a művelt kontinens példájára» 
országos egyetemi törvényre nálunk sincs szükség. De 
ha már terveznek ilyet, annak rövidnek kell lennie. 
Néhány szakaszból kellene állania, melyekben az 
egyetemek autonómiájának törvényben kifejezett biz-
tosítása mellett az állam érdekeinek megóvásáról kel-
lene gondoskodni. 

Ehelyett, lássuk, mit tervez az előttünk fekvő elő-
adói javaslat? 

AJ Tudományegyetemi szempont. 

Míg a művelt külföldön senkinek sem jutott idáig 
eszébe, hogy a tudományegyetem fogalmát, hivatását 
és ismertetőjeleit országos törvényben határozza meg: 
addig ez a mi magyar törvénytervezetünk, noha indo-
kololásában (25. lapon 6—7. bekezdés) előadó kijelenti, 
hogy «az universitas nem schola», «hanem a szellemi 
művelésnek sui generis intézete» : mindazonáltal azon 
indokolással, hogy az «újabb nem állami egyetemek 
állításának feltételeinél» «mindenekelőtt a felekezeti 
egyetem kérdésével kell tisztába jönnünk» (v. ö. : 9. 
lapon az indokolás bevezetését), ennél pedig ismét az 
első kérdés: «mik legyenek az egyetem fogalmának 
lényeges ismérvei?» (u. o. 2. bekezdés): belemegy az 
egyetem ismérveinek országos törvényben való meg-
határozásába. 

E kérdés megoldásánál az I. pont alatt 9—24. 
lapokra terjedő megokolással összesen 10 ismérvet 
állít fel, melyek mindegyikénél maga az előadó — egy-

nek kivételével — megiegyzi, hogy az illető ismertető-
jel «nem alkot lényeges ismérvet» az egyetem fogal-
mának meghatározásánál. 

E tíz ismertetőjel a következő: 
1. A karok neme és száma. (9—10. 1.) 2. Az érett-

ségi, mint egyetemre minősítő előkészítő vizsga. 
(10—11. 1.) 3. A doktoratus és az azt megelőző egyéb 
tudós fokok adása. (11—12. 1.) 4. Az autonómia. 
(12—13.1.) 5. A tanítási és tanulási szabadság. (13—14. 
1.) 6. A tanulmányi rendnek az egyetem által minden-
kor szabad megállapítása. (14—15. 1.) 7. Az egyetem 
alapításához a souverenítás elengedhetetlen közre-
munkálása. (15—16. 1.) 8. Az egyetem tudós hivatása, 
azaz az önálló tudós munkára való képzés. (16—17. 1.) 
9. Az összes elméleti tudományok tanítása. (17. 1.) 
10. Az egyes magasabb szakképzést igénylő közhiva-
talok és egyéb közpályákra való előkészítés. (17—18.1.) 

Gyanút ébreszt az olvasóban az a célzatosság, 
mellyel az indokolás ezen itt felsorolt ismertetőjeleket 
tárgyalja. Minden egyes ismérvnél fejtegetéseit három-
szor is elolvastam, még többször át- és átgondoltam, 
meghánytam-vetettem. Higgadt megfontolás után a 
következő észrevételeket teszem : 

1. A karok neme és számára nézve aláírom az elő-
adó ítéletét és osztom véleményét, hogy «az nem alkot 
lényeges ismérvet» az egyetem fogalmának és hivatá-
sának meghatározásánál. (9. 1. 1. pont, első bekezdés.) 

2. A második ismérvnél nem osztom az előadó véle-
ményét, mely szerint az egyetemi tanulmányok sikeres 
végzéséhez a dolog természeténél fogva okvetlenül 
szükséges előképzettség elejtésével bizonyos tudomá-
nyos syncretizmust hajlandó megteremteni azon üres 
és a tudományos haladásra nézve semmitmondó meg-
okolással, hogy az egyetemeknek minél több hallgató-
juk legyen ; midőn így következtet : «Ha tehát az egye-
tem szervezetében annak igaz hivatását eredeti és a 
fejlődés újabb irányának is megfelelően akarjuk ér-
vényre juttatni, úgy elvileg nem lehet helyes, hogy az 
érettségi vagy ezzel egyenjellegű vizsgálatot általános 
előfeltételül állítsuk arra, hogy az egyetemi hallgató 
az egyetemi élet körébe tartozó összes jogok élvezetébe 
léphessen». (11. lap 5. bekezdés.) 

Bocsánatot kérek, de a fogalmakat ne keverjük 
és ne zavarjuk össze szándékosan. Az angol University 
extension és a németországi Volkshochschule intézmény 
(v. ö. ugyancsak 11.1. 3. bekezdés) nem egy és ugyanaz 
a tudományegyetem intézményével. Noha hazánkban 
az University extension meghonosítása alkalmával 
ezen intézményt szabad egyelem elnevezéssel óhajtot-
ták népszerűvé tenni, mindazonáltal ez nem sikerült ; 
mert a budapesti királyi magyar tudományegyetem 
1902/3.évi Tanácsának tiltakozására a «szabad egyetem» 
elnevezés használatát betiltották s helyette a «népszerű 
főiskolai tanfolyam» elnevezés használatát írták elő a 
felsőbb hatóságok. A Tanács tiltakozásának az volt az 
indító oka, nehogy a «szabad egyetem» később a 
«tudományegyetemmel» egyenjoguságra törekedhes-



10. szám. RELIGIO 147 

sék. Es hogy az akkori Tanács előérzete nem volt alap-
talan, ime kezünkben a bizonyíték. Öt év elmultával, 
ma 1906-ban, az egyetemekről készített törvénytervezet 
előadója a «szabad egyetem»-nek tervezett népszerű 
főiskolai tanfolyamból kiindulva, azon analógiával 
argumentál az egyetemekre képesítő érettségi vagy 
más e nemű vizsgák ellen, hogy miként az «University 
extension» avagy a német «Volkshochschule»-knél 
semminemű előképzettséget bizonyító vizsga nem szük-
séges a felvételhez, akként a tudományegyetemeknél 
még elvben sem szükséges, hogy a hallgatók előkép-
zettségüket tanúsító érettségi vagy más hasonlónemű 
bizonyítvány felmutatásával iratkozhassanak be ren-
des hallgatókul. 

Meggondolta-e előadó e könnyelmű érvelés súlyos 
és romboló következményeit a magyar tanügy és 
kultura terén? Ha előadó előtt az érettségi vizsga el-
törlése — mint elérendő cél — lebegett, úgy ennek 
kimondását más érveléssel kívánhatta volna. Ilynemű 
kívánságához mi is hozzájárultunk volna azon érvelés-
sel, hogy az érettségire való lelket-testet emésztő elő-
készület és annak hatálya között nincs meg a helyes 
arány, a mennyiben a főiskolákra és egyetemekre való 
előképesítést szigorú osztályvizsgával is meg lehetne 
állapítani. De azt mondani, hogy miként azokon a 
népszerű főiskolai tanfolyamokon semmiféle előkép-
zettség tanúsítása nem szükséges ahhoz, hogy valaki 
azokra beiratkozhassék : azonképen a tudományegye-
temen sem kellene sem érettségit, sem más ezzel 
egyenlő jellegű vizsgálatot általános előfeltételül állítani 
arra, hogy az egyetemi hallgató az egyetemi élet körébe 
tartozó összes jogok élvezetébe léphessen, ez már mégis 
nagy könnyelműség és felületes célzatosság. Hát az 
ilyen előképzettséggel nem bíró hallgatósággal hogyan 
képzeli előadó a tudományegyetemnek általa is kiváló 
módon szem előtt tartott (Indokolás: 16—17.1.)ismér-
vét, «az önálló tudós munkára való képzést», elér-
hetni ? ! 

Az elemi és középiskolák egyik osztályából a 
másikba nem lehet senkit fölvenni megfelelő előkép-
zettség nélkül ; de a tudományegyetemen «elvileg nem 
helyes», hogy előképzettséget kívánnak. A modern 
ember játszva és könnyen-gyorsan akarja elsajátítani 
a tudományokat. Véleményünk szerint ezen országos 
törvényben az egyetemekre és egyetemi főiskolákra a 
megfelelő előképzettség okvetlenül és kifejezetten elő-
írandó. Hogy azután ez az előképzettség érettségi 
bizonyítvány felmutatásával igazoltassék-e, avagy a 
szükséges előtanulmányok végzéséről szóló bizonyít-
ványokkal ? Véleményünk szerint ez utóbbi kérdés 
nem lényeges. A lényeg az, hogy a szükséges előkép-
zettséget komolyan vegyük és kívánjuk. 

3. A mi a doktoratust és az azt megelőző tudós 
fokozatok adományozását, mint az egyetemek harma-
dik ismertetőjelét, illeti : osztozom előadó véleményé-
ben, mely szerint e jog, mint privilégium, az egyeteme-
ket «történeti tradícióik» alapján kétségkívül megilleti 

s egyben az egyetemek külső fényének emelésére is 
szolgál, noha «az egyetem egyéb lényeges ismérveinél 
fogva akkor is egyetem, lia a tudós fokozatok adomá-
nyozásánakjogát nem gyakorolja». (Indokolás 12.lap, 
1. bekezdés.) 

4. Nem osztozom azonban előadó ama véleményé-
ben, mellyel «az egyetem jogi személyiségének elös-
merését, vagy legalább autonom joggal bíró testületi 
szervezetét nem tekinti az egyetem lényeges ismér-
véül.» (Indok. 12. 1. 2. bekezdés.) 

Előadó e negyedik ismertetőjelnél véleményének 
megokolásában igen gyönge. Nem csodálom ; mert 
hiszen az egyetemek védőbástyáját, ősi autonom szer-
vezetét, összhangba hozni előadó álláspontjával, mely 
szerint : «Csak az állam az, a melynek szervezete többé-
kevésbbé megnyugvással fogadható biztosítékot szol-
gáltat arra, hogy az egyetem kormányzásában a tan-
szabadság érdekei és a megkívánandó színvonal meg 
fog óvatni» (Indok. 12. 1. 5. bekezdés), nagyon nehéz 
dolog. Véleményem szerint az egyetemek autonómiája 
zálogát képezi az egyetemek szabadságának, független-
ségének, melyet ma annyira szeretnek hangoztatni, 
hogy — mint fentebb látjuk — maga az előadó is, 
logikai ugrással, tehát hamisan, épen e szabadsággal 
és a tudományos nívó megóvásával érvel az állami 
teljes és korláttalan beavatkozás mellett autonómiánk 
rovására. 

Ennél a pontnál is célzatos az előadó érvelése. 
S a mennyiben a már fennálló katholikus alapítvány-
jellegű budapesti kir. magyar tudományegyetem és a 
jövőben épen az ő törvénytervezete alapján keletkez-
hető felekezeti jellegű egyetemek autonom szervezetük-
és felekezeti kormányzatukból kifolyólag szálkát képez-
nek előadó szemében, kész ugyan a más pénzét-
vagyonát egyetem alapítására elfogadni ; de e vagyon 
felett azután az alapítónak avagy az ő jogutódainak 
közvetetlenül rendelkezni, továbbá az így alapított egye-
temnek kormányzatát a fentebb említett alapítók avagy 
jogutódaik által közvetetlenül végezni: «nem tartja 
megengedhetőnek». (Indok. 12. 1. 6. bekezdés és 13. 1. 
1. bekezdés utolsó sorai.) Persze azért — noha ezt 
nem meri kimondani — mert ezen autonomikus jog-
elv elismerése és biztosítása mellett nem volna erő-
szakolható a budapesti kir. magyar tudományegyetem 
szekularizációja, a mi a jelen törvénytervezetnek fő-fő 
és egyedüli célja. 

E cél érdekében előadó az autonómia fogalmát is 
csupán a szervezetre és kormányzatra szorítja, holott 
nagyon jól tudhatja — de jelen esetben ezt tudni : non 
expedit — hogy az egyetemi autonómiának, mint min-
den más autonómiának is, a vagyoni függetlenség az 
alapja. Igen is, vegye tudomásul az előadó, hogy az 
egyetemi autonómia nem csupán a szervezetre, tan-
ügyre és kormányzatra terjed, hanem «a történeti előz-
mények és a modern fejlődés irányainak megfelelőleg»: 
a vagyonkezelésre is. Kell, hogy önállósággal bírjon 
minden magánjogi jellegű egyetem a vagyonkezelés 
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dolgában is. Mert, ha anyagilag függési viszonyban 
van, vagy lesz az egyetem az államtól, akkor az a 
nagy garral hirdetett tanári és egyetemi függetlenség 
csak talmi függetlenség. 

Előadó maga is érzi e pontnál gyengeségét, mert 
(Indok. 12. lap, 3. bekezdés 1 - 2 . sor) azt igéri, hogy 
«erre alább részletesen ki fog" térni». (Előadó másutt 
is él e kifejezéssel, kivált mikor nehezen megy a bizo-
nyítás.) Ámde ez igéret beváltását hiába kerestem az 
egész indokolásban. Nem találtam. 

Véleményem szerint: ha már az egyetemek- és 
egyetemi főiskolákról törvényt akarnak alkotni, ebben 
a törvényben a magánjogi jellegű egyetemek teljes 
autonomiája biztosítandó. Lám Franciaországban a 
törvény- és kormányrendeletek nem átalják kimon-
dani, hogy «Les Universités et Facultés de l'Etat 
jouissent de la personnalité civile». «Les dons et legs 
fairs en faveur des Universités et des Facultés sont 
exempts des tous droits envers le Tresor.»1 Az angol 
oxfordi egyetem 1906. évi kalendáriumának tanúsága 
szerint, ennek ősrégi 20 college-e mind magánjellegű 
privilegizált intézetek, autonom jogaik és kiváltságaik 
államilag mind a mai napig el vannak ösmerve, sőt 
az 1871. évi egyetemi statutum értelmében a jövőben 
alapítandó college-k is osztoznak a régiek jogaiban 
és kiváltságaiban. E statutum alapján keletkezett a 
21-ik «Keble College» az oxfordi egyetemen. 

Demkó György dr. 

Az alapokról szóló törvénytervezet (vm.) 
Mielőtt az előadó érdemlegesen hozzáfogna új 

törvénytervezete indokolásához, még egyszer vissza-
tér a múltba s idéz egy hosszú okmányt, a magyar 
királyi udvari kancellárnak 1781. évi július 6-án 
II. Józsefhez intézett (a prímással és az országbiróval 
történt előzetes megbeszélés alapján készített) elő-
terjesztését, illetőleg óvását a kalapos király amaz — 
egészen az imént ismertetett újabb országgyűlésünké-
hez hasonló — szándéka ellen, mellyel a tanulmányi és 
egyetemi alapot az államkincstárba beolvasztani akarta. 

Igen tanulságos s az ország akkori főembereinek 
alapjainkra vonatkozó nézetét visszatükröző lévén ez az 
előterjesztés, mielőtt tovább mennénk, mi is merítünk 
belőle egyet-mást, különösen emez alapjainknak a 
jogi természetére vonatkozólag. Mert hiszen II. József 
sem akarta azokat az alapokat elvinni, hanem csak 
az államkincstárba olvasztani, mint újabban Ghyczy, 
Iloránszky, Szepessy, Helfy és társaik, az akarnokok. 
Vájjon mit mondott erre a kancellár? 

Egész előterjesztése a körül forog, miért nem 
egyesíthető az a két alap «az általános állami jövedel-
mekkel ?» Felelete pedig az : nem egyesíthető eredete 
miatt, mert a két alapot képező javak eredetileg mind 
egyházi javak. 

1 V. ö. : A párisi egyetem 1905/6. évi programmját, 6. lapon. 

Es ezt állítva, egyúttal mélyen belenyúl a hazai 
jogba, nevezetesen feltünteti azt a különbséget, mely 
nálunk a királyi adományozásból eredő egyházi és 
világi javak között mindenkor elismertetett. 

«Vannak úgy az egyházi, mint a világi Rendeknek 
királyi adományozásból eredő birtokaik — így szól 
a többi között — és úgy az azokhoz fűződő jogok, 
mint az azokhoz kapcsolt kötelességek, melyek az 
ország alkotmánya értelmében mindkét nembeli Ren-
dekre háramlanak, országos törvények által szabá-
lyozvák. Ezen királyi adományozások vagy olyanok, 
a melyek egyházaknak, püspökségeknek, apátságoknak, 
prépostságoknak, szerzetesrendeknek, egyházi és világi 
nevelőintézeteknek és papnevelőknek, valamint más 
ily kegyes alapítványoknak örökhagyomány és fun-
dációképen tétettek, vagy pedig olyanok, a miket világi 
családok kaptak olyképen, hogy az adományozásban 
megjelölt öröklési sorrendben az utódokra is átszál-
lottak.» 

Majd folytatólag elmondja a kettő között levő nagy 
különbséget. «Ezen szabadalmak és adományozások, 
a melyek úgy világi családok, mint egyházi alapítvá-
nyok részére tétettek, egyedül abban különböznek egy-
mástól, hogy a világi családoknál — ha azok kihalnak, 
vagy pedig ha hűtlenséget követnek el — a királyi 
fiskus örököl avégből, hogy azokat a Felség ismét 
más, érdemes családoknak adományozhassa, saját 
legfelsőbb önkénye szerint. Az egyházi és más hasonló 
alapítvány tekintetében ellenben az ország fejedelmét 
csak a jus supremi patronatus regii illeti, a melynél 
fogva a király Ő Felsége valamely javadalmas halála 
után az ily megüresedett javadalmat más, de mindig 
csak egyházi személynek adományozhatja. Ellenben 
káptalanoknál, prépostságoknál, apátságoknál, nyil-
vános alapítványoknál, a hol ily örökösödési eset be 
nem állhat, csak az ország fejedelmét illető s fenn-
említett supremi juris patronatus alapján örök királyi 
adományokban és birtokaikban megvédendők s arra 
kell főképen ügyelni, hogy ily alapítványok szigorúan 
a privilegiális alapítási intézkedés szerint kezeltessenek.» 

Ez a régi magyar jog szelleme, ez a különbség 
nálunk az egyházi és világi birtokok között, amit az 
újabb országgyűlési akarnokok teljesen elfelejtettek. 

Majd még tovább részletezi a kérdést. «Hogy azon-
ban az egyházi javak ne szaporodjanak, még II. Ulászló 
király alatt holtkézi törvényiek hozattak; jelesül az 
1498. évi LV. és LXV. törvénycikkek, a melyek az 
1647. évi XVII. és az 1715. évi XVI. törvénycikkek által 
megerősíttettek, a miknek erejénél fogva az egyházi 
javak semmi esetben sem saecularizálhatók uggan, de 
nem is szaporíthatok sem a világi családoktól való 
vétel, sem királyi donáció vagy fundáció révén, kivéve, 
ha a királyi Felség különös esetekben — a mint ez az 
1715. évi XVI. törvénycikkben is kifejezésre jut — 
legkegyelmesebben felmentést ad, hogy világi kincs-
tári birtok egyházi rendeltetéssel holt kézre adathassék. 
Egyébként mindezen privilégiumok, fundációk és 
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donációk abban az egyben egyeznek egymással, hogy 
egyedül a király által és megfelelő alakban állíttatva 
ki, senki által meg nem dönthetők. Ebből folyólag az 
előbbi királyok által kiállított diplomák, donacionális 
és fundacionális oklevelek minden trónutód által nem-
csak fenntartandók, hanem általa mindenki ellen, a 
ki azokat megtámadja, megvédendők, az alapítási 
oklevél befejező részében mindenkor foglalt azon 
záradék alapján, a mely a kegyúri jogból folyik.» 

Ezen —- hogy úgy mondjam általános vagyon-
jogi fejtegetés után a kancellár rátér magára a két 
alapra és eddigi elvi fejtegetéseit rájok alkalmazza. 

«A privilégiális donációk és fundációk ezen fajá-
hoz — úgymond — tartoznak azok is, melyeket a 
boldogemlékű császárnő és királynő a budai egyetem, 
továbbá a többi akadémia és gimnázium számára, 
úgyszintén azok összes tanári testületei és általán min-
den tanulmányi és iskolai szükséglet céljaira, végül a 
budai Teréziánum számára legkegyelmesebben kiállít-
tatott.» 

íme, tehát privilégiális donációk és fundációk 
a tanulmányi és egyetemi alap, melyek mint fönnebb 
hallottuk, semmi esetben sem saecularizálhatók. 

«Ezen diplomák folytatja a kancellár — ugyan-
azon módon adattak ki, mint a templomok, püspök-
ségek, káptalanok és más örökalapítványok privilé-
giumai.» (Ghyczy és Horánszky ezt nem olvasták I) 

«Epen azért ezen diplomák és alapító-okiratok 
ellen sem a belső érvényesség, sem pedig a külalak 
szempontjából semmi törvényellenes fel nem hozható; 
minélfogva is azok bármely magyar bíróság által — 
ha ebben a tekintetben valaha kérdés merülne fel — 
törvényeseknek lennének elismerendők. A fennemlített 
fundacionális okmányokban felsorolt javcdi eredetileg 
egyházi javak (halljuk csak!) és pedig olyanok, a 
melyeknek adományozása még az Ulászló-jéle törvény 
előtt való időkbe nyúl vissza s a mely javak — ha a 
nevezett intézetek céljaira a fennt idézett (1548 évi 
XII. t.-cikk az elpusztult monostorokról) törvény 
értelmében nem rendeltettek volna — tulajdonképen 
ismét korábbi birtokosaiknak : a bencéseknek, cister-
citáknak, premontreieknek stb. lettek volna visszaadan-
dók (ime!), miután minden törvény egyértelműleg 
rendeli, hogy az egyházi javak revindikáltassanak, 
templomaik és alapítványaik használatára vissza-
lő ocsáttassan ak.y> 

Jóllehet pedig mindez napnál világosabb, még 
külön is fejtegeti a tanulmányi alapba bekerült jezsuita-
vagyont, annak a természetéi : «Azon pénztőkék — 
írja tovább — a melyekezen alapító-okiratban bizto-
síttattak, olyanok, a melyek bizonyos jóérzésű haza-
fiak által (tehát magánalapítványok s nem királyiak!) 
a (1773-ban) megszüntetett Jézus-Társaságának csak 
az iskolák fenntartására adattak és a Társaság meg-
szűntével az iskolai és tanulmányi intézetnek (termé-
szetesen katholikusnak, mert Mária Terézia csak ilyet 
ismert s egyházi vagyon csak ilyen célokra szolgál-

hat!) — a hová azoknak az alapítványnál fogva tar-
tozniok kellett —- ünnepélyesen adattak át». 

S újból : «Ha a megszüntetett Jézus-Társasága 
után maradt vagyon a nyilvános (kath.) iskolaintézet-
nek, illetőleg a budai (kath.) egyetemnek nem is biz-
tosíttatott volna és a politikai adminisztrációnak (a 
kath. államban az akkor katholikus volt!) nem is 
adatott volna át ünnepélyesen : ez a vagyon az általá-
nos állami közjövedelmekkel a fennálló törvények 
értelmében nem lett volna egyesíthető, mert a vagyon 
eredetileg különböző különleges alapítványokból szár-
mazott, a melyek a jezsuitáknak nem másképen, mint 
titulo oneroso fundationis adattak». 

Szóval s ez a konklúziója : II. József szándéka 
nem teljesíthető (a nélkül mondja egy más helyen — 
hogyr az ország összes rendéi a legnagyobb izgatott-
ságba ne ejtetnének !), a két alap a magyarországi 
állami közjövedelmekkel nem egyesíthető ; mert mind-
két alap egyházi s nem állami vagyon. 

Azt gondolom, a magyar kancellárnak ezen 1781. 
évi felterjesztésénél klasszikusabb jogi ervet nem kép-
zelhetünk alapjaink kath. természete mellett. Ha az 
ember összehasonlítja az előbb ismertetett országgyű-
lési bizottságok jelentéseivel (a Győrffy- és Horánszky-, 
— meg a Szepessy-félével), elképedve kénytelen 
nézni azt a jogi sülyedést, azt a merő stat pro ratione 
voluntas-t, a mely ezek jelentéseiben viszonyítva a 
kancellár fölterjesztéséhez jelentkezik. Ezek, mint 
jogászok, azokat az alapokat egyszerűen állami vagyon-
nak akartak (de csak akarták!) kinyilvánítani! 

Mi következik már most abból, hogy az a két 
alap egyházi vagyon? Az, hogy miután a politikai 
adminisztráció, melyre más kath. közeg hiányában 
Mária Terézia nem mint király, hanem mint főkegyúr 
a kezelést bizta volt, 1848-ban megszűnt kath. lenni s 
48-ban is bizonyára csak sietségből adattak át a minisz-
tériumnak — szintén nem állíttathatván fel hamar-
jában megfelelő kath. közeg — a helytartótanács által 
kezelt kath. vagyoniigyek : azok a vagyonok a katho-
likusoknak visszaad and ók, miként a protestánsok is 
birlalják a magukét, vagy az erdélyi kath. status is 
maga kezeli vagyonát, iskoláit és pedig a katholi-
kusok megbízásából adandók egy kezelő-bizottságnak 
hasonlókép, mint a milyen most az ellenőrző-bizottság. 

Kívánja ezt azoknak az alapoknak a természete 
és kívánja a főkegyűri jog természete, mely kath. 
ügyekre a katholikusok helyett a felekezetlen állam 
közegeit kezelőkül nem használhatja. A mint tudták 
e tekintetben hirtelenében megalkotni az 1848. évi 
III. t.-cikk 6-ik §-át, úgy most — több idő lévén rá -
nagyobb higgadtsággal lehet azt egy újabb törvénnyel 
módosítani. 

Kívánja ezt végül s főképen az eddigiekből vont 
tanulság is, hogy t. i. abban a kezelésben, a melyben 
most vannak, egyenesen csábítják az akarnok-fele-
barátainkat az elállamosításukra. Az egyetemmel ime 
már megjártuk s hogy a másik kél alappal eddig nem 
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jártuk meg, mint láttuk, nem Ghyczyn és Horánszkyn 
mult. A jogállam végre is ismerje el mindenkinek a 
jogát. A mi jogunk — az 1781. évi kancelláriai fölter-
jesztés a klasszikus tanú rá — a miniszter kezelése 
alatt lévő — s nem mint Zichy Nándor gróf ellenőrző-
bizottsági elnök minapi kinevezésében olvastuk: 
magyar, hanem katholikus alapjainkra, kétségtelen. 

Jlz anyai méltóság a kereszténységben. (n.> 
A mit előbb a nő természetéről mondottunk, hogy 

tudniillik az anyaság énjének kivirágzása hivatásánál 
fogva, az hamar átment a kezdő emberiség tudatába ; 
még akkor, midőn a Chamiták és Jafetiták útjain 
bolyongva a társadalmi rend után tapogatózott. Tehát 
aránylag igen korán. Legalább a természet nemes 
erőit az anyaság eszméjével kapcsolják egybe. A mytho-
logia legeslegmélyén ott lappang, e tan, hol visz-
szaszoritva, hol meg erős hullámzásban törve fel. 
A nemzés, a szaporodás és az ennek nyomában járó 
fönntartás és megújhodás mint valami misztérium lép 
az emberiség szemei elé ; egy csodálatos egiptomi 
szfinkszhez hasonlóan, melyben az isteniből egy 
szikra rejlik, melynek azonban eredete fedve marad. 
A természetbe felülről beállított elv az, mely meg-
érdemli, hogy külön istenségnek tekintsék. Képviselője 
természetesen csak a nő, az anya lehet. Isis a föld 
termékenységének, Naith Sais templomában az anyai 
szülő erőnek a szimbóluma. Az ősanya Themis tanítja 
a haragos szemű öreg Zeust is a mindenség titkaira. 
A germánok ősistenei fölött is a sorsistennők, a nornák 
vannak. 

Természetes, ez csak a kifejlett istentanban van 
így ; az érzék ott megtestesül, alakot ölt. De mint minden 
nagy elv, a közönséges életben máskép fest. Úgy 
történt ez itt is. 

A feminista írók,— m o n d j u k — n e m alap nélkül, 
erősen jajdulnak fel, midőn a nőnek mint házastársnak 
s mint anyának a sorsát nézik a történelemben. 

A szélesebb értelemben vett antropologia, a nyelv-
bölcseletet és elemzést véve alapul, a sémi nyelvek 
im vagy am szavából, mely anyátésközpontot jelentene, 
a Mutierrecht- re vagy a Weiber herrsch aft-va akarna 
következtetni. Vagyis olyan időszakra, midőn a nő a fő 
a családban, a társadalomban, épen azért, mivel anya. 
A férfinak vele szemben csak alárendelt szerepe van. 
Igazukat is vitatják, de valószínűleg az egész csak 
visszafelé való következtetés. Bizonyos, hogy a törté-
neti idők pirkadásánál a nő és az anya a férfinak 
alárendeltje, akár klán-okai vegyünk fel, emberhor-
dákat, akár kezdetleges államokat. 

A nő alá van rendelve, sőt szolga ; olyan rab-
szolga, mint a többi. Eladható, kicserélhető. Keze 
ügyességére szükség van. Dolgozik, ruhát varr,azételt 
elkészíti, a gyermekeket ápolja, míg a férfi valahol a 
barlangi medvével küzködik. De nem anya, csak 
bizományos. A kezdetleges államban szükséges a 

gyermek, hogy legyen harcos, az anyaság tehát köte-
lező. Csak mint szükséges berendezés, mint a szapo-
rodás eszköze lép föl ama régi társadalomban ; anyai 
méltósága nincs. Abból a tiszteletből, mellyel a mytho-
logia az anyaság eszméjének adózik, az anya a való-
ságban keveset élvez, főleg keleten. 

Indiában Manu azt mondja, hogy a nő alávaló, 
mint a házasság maga, csak ostorral lehet fegyelemben 
tartani. A manicheizmus szelleme az, mely a házasság 
ellen fordul; a nirvana a nőben magában láthatja 
legnagyobb ellenségét, a család- és faj fönntartás géniu-
szában. Kényszeríti őt, hogy minden emberi érzés 
ellenére a máglyára lépjen, ha férje elhalt. 

Kinában csak a férfinak van lelke. Brahma meg-
tiltja, hogy a nő a Vedát olvassa. Szellemileg emel-
kednie nem szabad. 

A zsidó népnél, mint az Úr választott népénél, a 
családi élet az eszményi irány felé tér. Az anyának 
van hatásköre, van tisztelete a családban. De helyzete 
nem egészen tiszta és eszményi. A többnejűség itt-ott 
felbukkan; vetélytárs van a háznál, néha több is. 
A libellus repudii, az elbocsátó levél pedig, mindig 
elszakíthatja őt férjétől és mint Agár sírva bolyonghat 
a pusztában fiával. «A ti szivetek keménysége miatt 
engedte meg ezt nektek Mózes : kezdetben azonban 
nem vala így», mondotta az Úr az őt kisértő fari-
zeusoknak. 

Nyugaton magasabban áll a nő férje mellett; a 
szellemi világban kiveheti részét ; értelemben, művelt-
ségben magasabbra emelkedhetik. A gyermek meg-
becsüli benne anyját. Mindez tisztán természetes 
alapon, magasabb kényszerítő indok nélkül ; a szokás-
jog és az állam törvényei alapján. Nincs háttérben az 
isteni tekintély. Azért az anyai méltóság sincs árny 
nélkül és csak bizonyos korszakban marad meg 
tiszta fénye. 

A görög természeténél fogva bohém. A férfi éle-
tét Athénben az állam foglalja le; családjával, nejével 
keveset törődhetik. Monogamia (egynejűség) uralkodik, 
csakhogy a nő nem léphet fel férje oldalán, a ház 
küszöbén kívül. Nyilvánosan nem szerepel. Nem is 
élvezi teljesen férje szivét. Neki annyi jut belőle, mint 
a kliensnek patrónusa kegyes leereszkedéséből : egy 
adag a jóakaratú ragaszkodásból, vagy valamivel több. 

Rómában ugyanazon időben, ugyanazon a fokon 
állanak, kissé magasabban. A latin törvényhozásban, 
míg a törvény tart, szigorú monogamia van, az 
elválás nehéz. A nő uralja a házat, a munkában egyenlően 
osztozik, férje oldalán áll, gyermekeit versenytárs nél-
kül neveli, vendégeket fogad. Bár férje halála után a 
fia parancsol neki s ő a félénk Penelope szerepére 
jut, mégis becsülésben részesül a római matróna. 
A tiszta, nemes, római nő, mint Cornelia, a Gracchusok 
anyja, midőn nőismerősei ékszerekről, kincsekről 
beszélnek, félrehúzza a szomszéd cubiculum (szoba) 
függönyét, a hol fehértunikás kis fiai játszadoznak, 
rájuk mutat : «Ezek az én kincseim!» — mondja. 
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Ez csak eleinte van így, a duzzadó erkölcsi erő 
idejében. Később a kelettel való érintkezés és a 
háborúk sok változást idéznek elő. A hódítás gazdag-
ságot és nagymérvű rabszolgaságot von maga után. 
A férj a forumon van ; a háztartást, a gyermekneve-
lést rabszolga végzi. A gazdag római nő unalmában 
élvezeteket keres, kalandokra vágyik és mesés adóssá-
gokat csinál. A lex Oppia szomorú emléke ennek. 

A züllő társadalomban a család romlik meg elő-
ször. Nagy a szabadság erre is, arra is. A házasság 
bomlik, a hűtlenséget kölcsönösen eltűrik. Az anyák 
többé nem anyák, gyermek sem kell ; a helyett hallat-
lan frivolitásban tetszelegnek. Élnek a divatnak és 
secessióképen a fórumon ügyvédkednek. 

Midőn Suetonius a császárok életrajzában Rem-
brandt modorában a fényt és a homályt összponto-
sítja, a homályban legsötétebb a római matrónák 
erkölcse. Az erős ízlésű és sok mindenféléhez hozzá-
szoktatott római csak pirulva írja le az utókornak, 
azt is csak tollheggyel. A fényből csupán egy alak 
domborodik ki, az sem tiszta római, Agrippina, az 
ideális lelkű Germanicus felesége. Tizenegy év alatt 
kilenc gyermekkel ajándékozta meg férjét, hogy aztán, 
büszkén és fejet nem hajtva, férje is, ő is a párduc-ter-
mészetű Tiberius kegyetlenségének essék áldozatul. 
Csillámló napsugár ez a sötét felhők mögül, melyek a 
nyomott erkölcsi légkörben függenek ; maguk a felhők 
azonban testvér- és anyai vérfertőzésektől terhesek. 
Az Isten haragjának le kellett szállania ! 

Az Isten haragja le is szállt, de nem haragos sze-
mekkel, mint várnók, hanem engesztelődve ; nem vil-
lámokat szórva, hanem édes, mosolygó gyermek alak-
ában, Betlehemben. A világra jött, melyet teremtett 
s a világ mélykedélyü lényei, a női nem, megérezte 
és megértette szándékait. Az asszonyok csoportokban, 
csapatokban vonulnak Jézushoz — mondja egy női 
író. A kereszténység meghozta nekik, ami után ösz-
tönszerűleg tapogatóztak: a belső támaszt és vigasz-
talást. 

Nem egyszerre. A feltornyosult felhőket a világ 
világossága csak lassan oszlatta szét. A pogányságot 
csak lassan jár ja át az új szellem. Két századdal 

odább gördül a világ szekere, még a Feliciták mint 
kereszttel ékes tündérek merülnek fel a zizegő ten-
gerből. Az egyik hét fiát ajándékozza az Istennek. 
A másik a börtönben szüli első gyermekét, hogy 
másnap már a theatrumban álljon és vértanúsággal 
avassa föl anyaságát. 

A VII. században jött aztán az Izlám, érzékiségre 
fektetett erkölcstanával. A Korán szerint az asszony 
előtt a paradicsom kapui örökre zárvák. Életében 
pedig fogoly, a ház kapuján nem lép át. A keresztény 
nő, aki az Evangelium szigorúsága miatt panaszkodik, 
ha tetszik, irigyelje mohammedán sorsosait, — mondja 
Lacordaire. A seraillok érdekes titkai lassan fellebben-
nek s mind sajnálatra méltóbbnak tüntetik föl a moz-
lim nő sorsát. 

Hogy pedig a kereszténységen kívül irigylendőbb-e 
az anya sorsa, láthatjuk most is. A vad és félművelt 
népek között anya ugyan, de rabszolga helyzetében. 
Joga nincs, csak kötelessége; szeretet helyett csak 
félelemmel közeledik urához. Munkájára mindenki 
rászorul; a reggeli italt önkénykedő férje számára már 
a nap kelte előtt el kell készítenie; egy kegyes tekin-
tet nem sok, annyi sem jár neki ezért jutalmul. Miért? 
Mert őt Isten csupán nőnek és anyának teremtette. 
Társadalmi, politikai jogokról pedig szó sincsen. 

A nő gyöngédségét gyöngeségnek magyarázta tehát 
a megtévedt és romlott ember. Elvakultságában az 
Isten szép és magasztos teremtményét rabszolgának, 
szükséges rossznak tekintette. Evangéliumnak, Meg-
váltónak, keresztnek kellett jönnie, hogy a megzavart 
rendet itt is visszaállítsa. Hogy az a lény, kinek lelkébe 
a teremtő Isten az erkölcsi erő, nagyság és szilárdság 
csiráit rejtette el, egyenlőjogú társ, anya legyen és 
nevelője az emberiségnek. Ezt eszközölte a keresz-
tény stg. Török Mihály dr. 

A magyar baptisták-1 <v.) 

Amilyen gyarló baptistáink társulati szervezete a 
nagy protestáns felekezetekkel, nevezetesen a magyar-
honi lutheránusokkal és kálvinistákkal szemben, viszont 
ép annyira előnyben vannak felettök a hitvallomás, 
vagyis a dogmatika tekintetében. Van t. i. határozott, 
körvonalozott hittanuk ; tudják, mit hisznek, míg ama-
zoknál ma már erről nem lehet szó. Régi felekezeteink 
idővel határozottan protestánsokká fejlődtek, azaz : a 
hány a fej köztük, annyi egyúttal a vélemény is. 

Itt tehát újból látjuk beigazolódni az axiómát, 
hogy az életben nincs logika. Ellenmondás ugyanis a 
protestáns szabadvizsgálati elvre támaszkodó baptisták 
körvonalozott hittana, de hasznos, csak így lehet a 
felekezeti egységet fenntartani ; ellenben a nagy pro-
testáns felekezetek, elhagyva a formulákban egykor 
körvonalozott hittanaikat, igazán a szabadvizsgálat 
útjára tértek, következetesek lettek, de egyúttal általá-
nos felbomlásnak is indulnak, veszítik az egység belső 
kötelékeit s csak még a külső szervezeti keret tartja 
őket ideig-óráig össze. 

Most folytatólag a baptistáknak ezt az érdekes 
hitvallomását mutatom be; a ki érdeklődik, neveze-
tesen a hazai vallások tartalma iránt, az valóban érde-
kesnek fogja találni ezt a hittant, hogy hogyan van 
konstruálva s micsoda elemekből van összetéve. Lás-
suk tehát sorba az egyes pontokat. 

1. Az Istennek igéjéről. Az első cikk az Isten igé-
jéről, a Szentírásról szól. A kiindulási pontjuk tehát 
a régi, színtiszta XYI-ik századbeli felfogás, mely min-
dent a Szentírásra épít a hagyomány, az élő gyakor-
lat elvetésével. A részletekben azonban mind az első, 

1 A baptista hitvallomás részletesen ismertetve. 
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mind pedig a mostani, nevezetesen a magyar protes-
tánsok felfogásától teljesen különböznek. 

Már az elismert könyvek felsorolásában is jelent-
kezik ez a különbség, különösen az Új-Szövetséget 
tekintve. Az Ó-Szövetségből kihagyják Tóbiás, Judith, 
A bölcseség könyvét, Ecclesiasticust, Baruchot és a 
Makkabeusok két könyvét. Tehát ebben protestánsok ; 
de már az Új-Szövetség összes könyveit elismerik s 
ebben nem protestánsok. Tudjuk, hogy már Luther 
kidobta Jakab levelét (epistolam stramineam) s a 
deuterokanonikus könyveket, hasonlókép a többi pro-
testánsok is a mai napig. Ez tehát lényeges eltérés. 

Magokról az így elfogadott könyvekről négy elvet 
állítanak fel : 1. valósággal a Szentlélektől ihletve van-
nak (inspirálva) ; 2. ezen könyvek együttesen képezik 
az emberiségnek adott egyedül igaz isteni kijelentést 
(revelatio) ; 3. az Isten megismerésének egyetlen for-
rását képezik és 4. ezeknek kell a hit és életmód 
egyetlen szabályának és zsinórmértékének lennie (sunt 
unicus fons i'evelationis). 

Az első két pontban különböznek a mi lutheránu-
sainktól és kálvinistáinktól, a kik, mint hivatalos lap-
jaikból látom, se az ihletettséget, se a kijelentést nem 
fogadják el többé, hanem, Harnackot követve, ezeket 
az iratokat egyszerűen az ó-kor emberi irodalmi 
maradványainak tekintik. 

A harmadik pontban a baptisták ellenkeznek a 
filozófiával, mely az Isten megismerésének forrásául 
az észt vallja. Különben úgy látom, hogy ez a harma-
dik elv a szerkesztő fogyatékos theologiai képzettsége 
folytán került csak ilyen helytelen formában a Hit-
vallomásba. Ha összevetem a második cikkel, amely 
a háromszemélyű Istenről szól s nézem ennek a végét, 
hogy «ezen, t. i. háromszemélyű Istennek ismeretéhez 
az ember egyedül a Szentírás isteni kijelentése és a 
Szentlélek által juthat», fel kell tételeznem, hogy 
az első cikkben csak rosszul, nem szabatosan fejezte 
ki magát s a háromszemélyű egy Isten megismerésé-
nek egyetlen forrásául akarta mondani az isteni ki-
jelentést. Mert csakugyan a Szentháromságról csak a 
kijelentésből szereztünk tudomást, az magában az 
ész erejét fölülmúló titok, nem természetrendi igazság. 

Ha azonban tudva állította, amit állított, akkor 
nem protestáns, mert ilyet a protestánsok nem taní-
tottak, hanem tradicionalista, mint Bautin, Bonetty 
voltak újabban. 

A negyedik pontban végre ellenkeznek a katho-
likusokkal, a kik hitszabálynak nem a holt betűt, a 
bibliát, hanem az élőszóval tanító Péter-apostoli tanító-
testületet tartják. 

A szövegben kifejezett tanhoz a jegyzetben szent-
írási idézeteket csatolnak, mintegy bizonyításául a 
vallott tanok kijelentett voltának. 

Ez nagyon érdekes : ez a megindokolás. Mi minden-
félét olvasnak ki az egyes szentírási helyekből ! így pél-
dául annak igazolására, miért ragaszkodnak — a hagyo-
mány elvetésével — kizárólag a Szentíráshoz, idézik 

(Ján. 10,35.) ekképen : Az írás meg nem hamisittathatik 
Igazán hamis fordítás! A Vulgátában ez áll : non potest 
solvi scriptum. Iváldy-Tárkányi szerint : az írás fel nem 
bontathatik. Tudniillik azon a helyen Krisztus kér-
dezi a zsidóktól, isteni voltát vitatván, hogy: ha már 
azok az emberek istenieknek mondatnak, a kik Isten 
helyett Ítéltek (Mózes, II. 21, 6.), pedig — úgymond — 
az írást, mely ezt mondja, nem lehet elvetni (non 
potest solvi scriptura : — ti azt feltétlen hitelűnek tart-
játok), miért mondják, hogy káromkodik ő, mivel 
Isten Fiának mondja magát? 

Tehát először rosszul fordítják le a szöveget, 
másodszor ebből a rossz fordításból egy még rosszabb 
következtetéssel okát akarják adni annak, miért fogad-
ják el forrásul kizárólagosan a Szentírást, mintha t. i. 
Krisztus, jövőre tekintve, biztosított volna oly köny-
vek meg nem hamisítható voltáról, melyek idejében — 
az újszövetségiek — egyáltalán nem léteztek; mivel 
az egyes apostolok, nem is Krisztus meghagyásá-
ból, hanem a felmerült szükségektől indíttatva, jóval 
Krisztus mennybemenetele után, alkalomadtán, írták 
egyes könyveiket. 

Erről Krisztus nem biztosított s a mint a kódexek 
varians lectiói mutatják, nem is biztosíthatott, mert a 
kézirat a másolók, utóbb a nyomdászok gyarlóságai-
nak van alávetve. 

Hasonlókép érdekes annak a szentírási igazolása, 
miért kelljen a Szentírást, a félremagyarázható holt 
betűt, egyedüli hitszabálynak tartani s nem a Péter-
apostoli tanítótestületet, holott pedig Krisztus intéz-
kedése oly világos : euntes docete, elmenvén tanítsa-
tok, ti apostolok (Máté 28, 19.) ; hirdessétek az evan-
géliumot minden teremtménynek, a ki hisz (t. i. a 
ti prédikálástoknak) és megkeresztelkedik, üdvözül. 
(Márk 16, 15.) 

E tekintetben a többi között hivatkoznak szent 
Pálra (Gal. 1, 8.) : De még ha mi, vagy mennyei angyal 
hirdetne is nektek mást, a kiről, a mit hirdetünk nek-
tek, átok legyen. 

Szent Pállal akarják tehát a Szentírás kizárólagos 
hitszabályi voltát igazolni, midőn az épen élő-
szóbeli tanításának kötelező és irányadó voltára figyel-
mezteti a Galatabelieket s írásról egy szót sem szól. 

Hasonlókép érdekes az a kérdés is, hogy honnan 
tudják a jó baptisták, hogy azok az új-szövetség 
könyvei és csakis azok, amelyeket itt felszámlálnak ? 
Hiszen a Szentírásban sehol sincsenek elősorolva. 
Kinek hisznek tehát e szám megállapításában ? A Szent-
írásnak, mint zsinórmértéknek? 

2. Az Istenről. Tulajdonkép a Szentháromságról 
kellene a második cikket címezni, mert csakis arról 
van benne szó. Határozottan vallják a háromszemélyű 
egy Istent, a Szentháromságot, bár ezt a mesterszót 
óvatosan kerülik. Hogy miért? nem látom, mert a 
tan, melyet kifejeznek, katholikus tan. Csak abban 
hibáznak, midőn e tan megismerésének a forrását 
jelölik meg. Ezen Istennek ismeretéhez — így szól a 
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hitvallomás — az ember egyedül a Szentírás isteni 
kijelentése és és a Szentlélek által juthat. 

Ez az elavult protestáns tan de inspiratione privata, 
melyről a protestáns Michaelis már régen megmondta, 
hogy ő azt sohasem tapasztalta. A protestánsok t. i. a 
XVI-ik században elvetvén az egyház tanítói tekinté-
lyét és nem bizván egészen az emberi észben, úgy 
állították oda a dolgot, hogy az egyes hívőt a Szentlélek 
világosítja fel az írás igaz értelméről, midőn azt 
magában olvassa. Ez afféle pótlószerve akart lenni az 
elvetett s egységesítő tani tekintélynek, melynek pótló 
voltára azonban hatalmasan rácáfolt a tapasztalat, a 
protestánsok rendkívüli megoszlása a Szentírás értel-
mezésében ugyanegy Szentlélek állítólagos sugalma-
zása mellett. 

Nem is történhetett ez máskép, mert gondolatuk 
egy nyilvánvaló félreértésen alapult. Egy szentírási 
helyet értettek félre. Tudniillik Jánosnál 14, 26 Krisztus 
apostolainak mondta : A Szentlélek, kit az Atya nevem-
ben küld, megtanít titeket mindenre. Ez az úgyneve-
zett charisma veritatis, mellyel Krisztus az apostoli 
testületet ruházta fel csalatkozhatatlanságának bizto-
sítékául. A protestánsok ellenben ezt minden hívőre 
vonatkoztatták, azért nem is felelhetett meg az ered-
mény várakozásuknak. Ma már minden régi gon-
dolatukban csalódva, Harnacknak hisznek, az az ő 
inspirátoruk. Ugyanis a helyes alapról, a Krisztus 
intézkedéséről lelépve, a lejtőn nincs megállapodás, 
amint majd a baptisták is fogják tapasztalni, bármeny-
nyire őrzik is ellen (a 10. cikk szerint) prédiká-
toraikat. 

Jl Mária-kongregáció helyes vezetéséről, 
főleg a középiskolákban. (i.) 

Hit- és erkölcsi életünk lejtőre került. Szédítő 
gyorsasággal rohanunk lefelé. Ebben az őrült roham-
ban az a leggyászosabb, hogy a rohammal úszó nagy 
többség alig-alig tudja, hogy mi történik vele. 

Föl-fölhangzik a vészharang hangja. Hatalmasan 
kongatták a múltkor is a kath. szövetkezetek gyűlé-
sén. De mikor millióknak kellene fölriasztva talpra-
állni, csak néhány ezer mozog. Baj van ! Bénákkal és 
süketekkel van dolgunk. Bennünket is megcsapott a 
világ hitközömbös szele és süketekké tesz az ural-
kodó materialista áramlatok lármája. Ugylátszik egyen-
ként kell fölráznunk az alvókat és egyenként kell őket 
arról meggyőzni, hogy már a fejük fölött ég a saját 
házuk; pedig a mai, veszedelmes áramlatokkal csak 
milliók jól szervezett, életrevaló egyesülése képes da-
colni. Igaz, vannak egyesületeink. Gombamódra nő-
nek, de gombamódra is szűnnek meg. 

Egyesületi életünkben szintén baj van. Vannak 
fáklyavivőink, lánglelkű vezérférfiaink. Megváltó esz-
mék hangzanak ajkukról. Messzeható erejük alkot, 
csoportosít, fölvillanyoz ; de ha távoznak a körből, 

vagy vége az egyesületi életnek, a lelkesültségnek, vagy 
legalább is pangásnak indul. 

Mi itt a baj ? A baj rendesen az, hogy az egyesü-
letet nem az elv élteti, hanem a kitűnő egyéniség al-
kotó ereje, a minek folytán az egyesületi élet jórésze 
személykultusz; de ha az elv éltetné is, mégis csak 
beteg szervezet, mert csak csodatévő erő tud bele lel-
ket lehelni. 

Hogyan segítsünk magunkon? Félre a szertelen 
személykultusszal ott, a hol az elvnek kell elevenítőnek 
lennie. Azután szervezzük az egyesületet oly emberek-
ből, akik alkalmasak az elv befogadására. És lia ilyen 
embereket nem találunk ? Akkor először ilyen embe-
reket kell nevelnünk. Míg ugyanis az emberi ész és szív 
a mai, jobbára pogány eszmék hatalma alatt áll, addig 
oda tiszta kath. elvekkel behatolni képtelenség. Két 
dudás egy csárdában meg nem fér. 

A megújhodásnak egyrik ilyen fő tényezője a 
Mária-kongregáció, a melynek bölcs szervezése kellő 
vezetés mellett biztos sikert ígér; mert nemcsak tago-
kat gyűjt, hanem a cél megvalósítására alkalmas ta-
gokat válogat és nevel. 

A szent ügynek óhajtok szolgálni, midőn a Mária-
kongregáció vezetéséről néhány eszmét hangsúlyozok. 

Hogyan kell a kongregációt helyesen vezetni ? 
Tapasztalatom és tanulmányaim alapján a helyes ve-
zetést az elnök két tulajdonságától teszem függővé: 
1. szakértelmétől, 2. áldozatkész buzgalmától. 

Világos, hogy nem vezethetjük sikerrel a kongre-
gációt, ha nem ismerjük annak lényegét, szabályait és 
eszközeit. S épen azért, a mily fontos a kongregáció 
vezetése, ép oly fontos a kongregáció lényegének, sza-
bályainak stb. behatóbb tanulmányozása. 

Több év előtt egy szakavatott férfi járta be Német-
ország kongregációit, hogy meggyőződést szerezzen 
működésükről. Tapasztalatait a következő gyászos je-
lentésbe foglalta össze: «Róluk is elmondhatjuk Izaiás 
prófétának szavait: multiplicasti gentem, sednonmag-
niíicasti laetitiam. Megvan a sok kongregáció, de 
hiányzik az üdvös reformáció». 

A sikertelenséget jó részben annak tulajdonítja 
és úgy is van — hogy az elnökök keveset törődnek a 
kongregáció szellemével és lényegével; a maguk al-
kotó szelleme alapított kongregáció néven egyesüle-
tet, a mi minden lehetett, csak kongregáció nem. 

Egyes helyeken szem elől tévesztették a kongre-
gáció lényeges célját. Azt hitték, ha sok tagot írtak be, 
ha olykor-olykor fölvételre vagy gyűlésre jöttek össze 
s néhány órát Istennek tetsző módon töltöttek el stb., 
már bőven megfeleltek hivatásuknak. 

Ezek szem elől tévesztették, hogy a kongregáció 
magasztos célja a közönséges katholikus élet nivója 
fölött keresendő. XIV. Benedek arany bullájában a 
kongregációnak végső eszményi célját a ker. kath. 
élet magasabb fokú tökéletességében állapítja meg: 
«A kongregációban arra oktatják a tagokat így szól 
az arany bulla idevágó szövege — hogyan kell 
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magukat kiválóan szűz Mária tiszteletére szentelni s 
igy magukat a szépszeretet, az isteni félelem és isme-
ret Anyjának vezetése mellett a keresztény tökéletes-
ség tetőpontjára s az örök üdvösség hónába fölküzde-
niök». A kongregáció dicsőséggel teljes háromszázados 
múltja is arról tanúskodik, hogy mindenütt és min-
denkor e jelige ragyogott zászlaján: «Ad majora na-
tus sum!» Nagyobbra születtem! 

Felsőbbrangú iskola a kongregáció ! Iskola, a hol 
szent Egyházunk, édes hazánk és a vajúdó emberi tár-
sadalom számára egész embereket kell nevelnünk, 
a hol hitvallókat kell képeznünk, kik úgy cselekesznek 
s beszélnek, a hogyan éreznek és gondolkoznak ; és úgy 
éreznek és gondolkoznak, a mint a tiszta lelkiismeret, 
a mint Krisztus és az ő szent Egyháza tanítja. 

Vértanúk iskolája a kongregáció, különösen nap-
jainkban, midőn a szívnemesítő tanokat oly mélyen 
kell beleültetnünk a tagok szivébe, hogy előbb lehessen 
kitépni szivüket, mint elvenni tőlük hitüket. 

De még ez sem elég. Apostoli iskola a kongregá-
ció. Törhetetlen hitű és áldozatkész apostolokká kell 

\nevelnünk a kongregáció tagjait, a kik nem elégesznek 
meg a saját erénycsségiikkel és boldogságukkal, hanem 
azzal bizonyítják be igaz kongregánista voltukat, hogy 
a h o v á jutnak, mindenütt tiszta légkört, kath. gondol-
kozást törekszenek létrehozni. 

A kongregáció múlt jában gazdag, jövőjében sok 
reményre jogosító vallásos egyesület. Már pedig az 
egyesületi életben mindennek a kitűzött cél szerint 
kell igazodnia. Alantos célok megfelelő egyesületeket 
szülnek. Magasztos eszmék felsőbb rangú egyesületet 
hoznak létre, a melyben minden a célra irányul s a 
melyben a magában véve jó eszköz a cél szolgálatá-
ban még inkább fölmagasztosul. 

A kongregációnak, mint erkölcsi személynek van 
isteni tekintélyű alapja s a Szentlélek leheletére valló 
életadó elve: de mindezt csak a céljából tudjuk köze-
lebbről megállapítani. A kongregáció égi pecséttel el-
látott alapját nem az isteni, vagy az egyházi paran-
csokban találjuk, hanem az isteni ajkakkal földicsért 
tanácsokban.1 A kötelező ker. kath. tökéletességnél 
magasabb fokot tűzött ki a kongregáció maga elé. 

A köteléket, mely szervezetét összefűzi és a moz-
gató erőt, a mely üdvös alkotásaival a világ bámula-
tának tárgyává teszi, nem a rideg jog- és kötelesség-
érzet s az ezeket követő jutalom reménye vagy bün-
tetéstől való félelme képezi ; hanem az áldozatkész 
szeretet s a szépért, nemesért, a szentért lelkesülő 
áldozatkészség, a mi csak a nagyra termett lelkek tu-
lajdonsága. 

A magasabb rangú célból érthetjük meg, miért 
kell többet követelnünk kongreganistáinktól, mint 

1 Természetesen nem a szorosan vett evangéliumi taná-
csokat kell értenünk, hanem Krisztus Urunk ama tanácsát, 
melyben arra sarkal, hogy ne elégedjünk meg a parancsokkal, 
hanem tegyünk többet. S valóban a kongregáció jámbor csele-
kedetei nem esnek parancsok alá. 

akármely más jó katholikustól. Mert a magasabbfokú 
tökéletesség nagyobb áldozatokból áll elő. 

Innen világos, miért beszélünk a kongreganisták 
hivatásáról s miért válogatjuk meg a tagokat. Azért, 
mert a tanácsokon alapuló tökéletességre nincs köte-
lezettség; másrészt olyan egyesületet, amely a szokott-
nál több áldozatot kíván s a melynek lelkét főképen a 
szépért, fönségesért s szentért lelkesülő szeretet képezi, 
nem alakíthatunk csak nagyra termett lelkekből. 

A kongregáció tehát nem egyszerű vallásos tár-
sulat. Nem is bír a javító intézmény jellegével. Azért 
könnyen elsekélyesedik, ha mindenkit fölvesznek vá-
logatás nélkül. Nem jelent ez annyit, hogy az ifjúsá-
got ne egyforma szeretettel kezelje a hittanár. Bizo-
nyára nem, a mint az sem jelentette Krisztus Urunk 
szeretetében a szűkkeblűséget, hogy nem hívott meg 
mindenkit apostolnak vagy szerzetesnek ; a kinek nincs 
sasszárnya, az nem repülhet a sasokkal. 

P. Bús Jakab. 

B u d a p e s t . Szent István szobrának megszentelése és 
leleplezése Budavárában a király jelenlétében folyt le folyó 
hó 21-én : azaz csak a leleplezésen volt jelen a király, a 
megszentelésen az ország kormányát Apponyi Albert gróf 
vallás- és köznevelésügyi s vele Zichy Aladár gróf ő fel-
sége személye körüli miniszter képviselte. A szobrot 
egyesek lelkesedése, a főváros és a nemzet hozzájárulása 
emelte. Szent Istvánnak ezt a szobrát talán a királyi 
palota elé, a király szemei elé kellett volna állítani, oda, a 
hol a habsburgi császárok és királyok törökverő hadvezé-
rének, savoyai Jenőnek, állított királyi gondolat lovas érc-
szobrot. Mondjuk, hogy talán az újdonatúj királyi palota 
renaissance stílje nem engedte volna meg, hogy szent 
István korának byzantino-román stilusa itt érvényesül-
hessen. Nyugodjunk bele a dologba, a hogy van; mert 
szent István szobra így is jó, sőt kitűnő helyen van el-
helyezve : a királykoronázó templom előtt, mely egy 
szintén dicsőséges kornak stílusában pompázik le Pestre 
s a nagy magyar Alföld tengernagy rónaságára és ott ez 
a szobor a fényes királyi palotától és a nem kevésbbé 
fényes országházától egyenlő távolságban szórja szét ide 
is, oda is tanulságait, mint a «legszentebb» és «legböl-
csebb» magyar király ércbeöntött szellemének örök szó-
szólása. Nemde, nyájas olvasó, te is, mint mi, ennek a 
nagyszabású szent István-szobornak nem művészi dísz-
leteit és fényes környezetét, annál kevésbbé kő- és érc-
tömegét tekinted fődolognak? Ez előttünk mind csak — 
eszköz. Mi szent István szobrában szent István szellemé-
nek szent, bölcs és nemzeti munkában fáradhatatlan 
példáját tartjuk és tiszteljük legfőbb fokon. És e tekin-
tetben a mi krónikás foglalkozásunk közben jól esett 
hétfőn látni, ma pedig jól esik elismeréssel hirdetni 
országszerte, hogy a király és a nemzet kormánya nagyon 
eltalálták az időt, a mikor ezt a szobrot fölavatni kellett ; 
de eltalálták egyúttal a hangot is, a melyen szent István 
szent és minden magyar fölött, még a korona fölött is 
magasan szárnyaló szelleme előtt megjelenni és beszélni 
illik. A királynak nagyon tetszett, hogy szent István 
szobrának kezébe a szobrász nem a tervezett lándzsát, 
hanem apostoli páratlan fejedelmi fenségének jelvényét, 
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a szent keresztet adta. A kormány feje, Wekerle miniszter-
elnök pedig, a ki a szerencsétlen magyar kultúrharc idején 
a keresztellenes felekezetlenség élére sodortatott, most mu-
tatta be magát a magyar államférfiaknak ama hagyomá-
nyos és köteles igazi lelki nagyságában, a mely a «legszen-
tebb» és «legbölcsebb» és tegyük hozzá következésképen, 
a legnagyobb magyar diplomatának, szent István király-
nak reánk szállt öröksége : a vallásosság nimbusában. 
Beszéde, a melyet a szobor leleplezésekor a királyhoz 
intézett, méltó párja magának a szobornak, monumen-
tum aere perennius. Dicsőítette szent Istvánban, hogy 
«ő térítette nemzetét a keresztény vallásra» s az országot 
«isteni ihlettel» — «az Isten Anyjának ajánlotta föl» — 
«hogy az élő hit soha ki nem alvó bizodalmával vezesse az 
erkölcs és a művelődés biztos ösvényeire». Aranyszájú szent 
János, Bossuet, Pázmány Péter nem szónokolhatott volna 
szebben szent István király szobra előtt. Adja Isten, 
hogy az az «élő hit», melyre szent István király Magyar-
országot építette, meg ne fogyatkozzék a kísértések nap-
jaiban az országnak se nagyjaiban, se népében soha ! 

* 

E s s e n . A német katholikusok ötvenharmadik nagy-
gyűlésére a meghivó innen, Essenből már szétment. Az 
állandó előkészítő-bizottság 21 tagja írta alá. A fölhívás 
így kezdődik: «Németország katholikusainak nagygyűlései 
a katholikus egyházra hazánkban és a mi helyzetünkre 
a nyilvános életben rendkívül nagy jelentőséggel bírnak. 
Ezek a gyűlések gócpontjai a katholikus szellemi élet-
nek és tevékenységnek, erős várai az egyház szabad-
ságának, áldást ontó erők gazdag forrásai társadalomra 
és államra, közös tapasztalatok gyakorlati fölhasználásá-
nak legmagasabb fokú iskolái, a mi egyesültségünknek 
és összetartásunknak kiváló eszközei, vallási és műve-
lődési ügyekben nekünk hatalmas megnyilatkozásunk 
szinterei. Az idő szükségleteinek nyomása alatt életre 
kelve, ezek a nagygyűlések csekély kezdetből Német-
ország valamennyi, egyházához hű katholikusának meg-
nyilatkozásává izmosodtak föl s mint ilyenek, valamint 
ragyogó kiilső nagyságukkal, úgy egyúttal és főleg súlyos 
tárgyi tartalmuknál fogva még ellenségeinknek tiszte-
letét és elismerését is magas fokban megnyerték és a 
külföld, a világ katholikusainak nyilvános működése 
számára mintaszerűekké váltak. Németország katholiku-
saira nézve becsületbe vágó dolog és az önfentartás szi-
gorú parancsolatja, hogy ezeket a nagygyűléseket teljes 
nagyságukban és mindenre kiterjedő hatásukban fön-
tartsuk, sőt a mennyire lehetséges, még fejlesszük is. 
Bizonyára nehéz, nem könnyű föladat !» 

így szól a fölhívás bevezető része s minden szavá-
ban igaza van. A német katholikusok nagygyűléséhez 
fogható intézménye a világ egy katholikus nemzetének 
sincsen. Gyűléseznek már a katholikusok jogaik és köte-
lességeik érdekében mindenütt világszerte ; de oly nagy-
gyűlés még sehol sem fejlődött ki, mint a milyen Német-
országban évenkint, mindig más és más helyen, ülésezni 
szokott. Egy-egy angol vagy amerikai meeting az ő 
25, 30, 40, 50.000-nyi tömegével számosabb, mint egy-
egy németországi kath. nagygyűlés, de korántsem mond-
ható se többnek, se nagyobbnak. Mi adja meg vájjon a 
német katholikusok nagygyűléseinek a nagyság, a be-
folyás, a hatás páratlanságát és feliil nem mult erejét 
és varázsát? Kísértsük meg ennek a dolognak okát adni ! 

Mindenekelőtt, szerintem, az teszi a német katholikusok 
évenkint tartott nagygyűlését ország-világra szóló hata-
lommá, mert az Németországban nem üvegházi növény, 
nem behonosított idegen palánta, hanem a német kath. 
egyház és nép lelkének a szükség idejét kiaknázó lelki-
ismeretesség, következetesség és szilárdság által kifakasz-
tott, édes-kedves saját hajtása és kivirágzása. Az elért 
óriás sikerek titkának nyitja ugyanis olt rejlik, hogy a 
német katholikusok, mihelyt kipattant lábuk alatl a 
tömörülésnek, az egyesülésnek szükségessége, azonnal 
lelkük minden erejével ráléptek az egyesülés, a gyűlése-
zés útjára és azon tétovázás nélkül haladtak tovább 
évről-évre. Ámde lelkierő és következetesség tapintata 
nélkül aligha jutottak volna odáig, a hol ezek a német 
katholikus nagygyűlések kezdet óta állanak. A tapin-
tatosság pedig abban nyilvánult és nyilvánul ezeknél 
a német katholikus nagygyűléseknél, hogy a vezetők, 
a buzgók — eltérőleg a franciáktól és másoktól — be 
tudták vonni és magukkal tudják ragadni Németország-
ban a tömeget, a kevésbbé buzgókat, a mások veze-
tésére hagyatkozókat, szóval a tömeget, a mely mindig 
és mindenütt azzal megy, ahhoz szít és arra szavaz, a 
ki az ő nehézkességére hatni tud és az ő vezetésére vál-
lalkozik. Németországban egy-egy katholikus gyűlés 
tartásakor a tömegre, a lakosság összességére való hatás 
abban nyilatkozik meg kézzelfoghatóan és szakadatlanul, 
hogy abban az illető városban, a mely a nagygyűlés tartá-
sára az előző nagygyűlésben kiszemeltetett, a város egész 
lakossága megmozdul és részt vesz a nagygyűlés elő-
készítésében, még pedig, csodálatos módon, vallás-
különbség nélkül, úgy, hogy egy-egy katholikus nagy-
gyűlés Németországban az ő országos jelentősége mellett 
mindig az illető város minden lakóját felvillanyozó kü-
lön közérdekű városi esemény egyúttal. Például most 
itt Essenben az előkészítő helyi bizottságon kívül annyi 
bizottság működik már, hogy számukat is alig lehet 
tudni. Van lakásügyi, közlekedésügjd, ünnepségrendező, 
szónoki, építési s ki tudná még megmondani miféle 
bizottság. A lakásügyi bizottság már minden vendéglőt 
lefoglalt s a magánlakások egész tömegét vette számí-
tásba. A mi különösen az építési bizottságot illeti, saját-
ságos dolog ezeknél a német katholikus nagygyűléseknél, 
hogy újabb időben minden városban külön új festhallét, 
ünnepi csarnokot építenek, mert tető alá hozott oly 
nagy terem sehol sincs készen, a milyen a német katho-
likus nagygyűlések 8—10.000-nyi tagjának befogadására 
elég volna. Az itteni új fesllialle nagyobb lesz, mint a 
kölni és strassburgi, hossza 80 méter, szélessége 41 mé-
ter s 9000 embert lesz képes magába fogadni. 

Szóval a német katholikusok nagygyűlését sehol a 
világon felül nem multák, még utói sem érték. Ide a 
világ valamennyi katholikus népe okulásra, tanulásra, 
lelki épülésre zarándokolhat el. Az ezidei nagygyűlést 
augusztus 19—23-ig fogják tartani. —y —la. 

Szociál is ta p i ' o g r a m m o k . Ismertetés és bírálat J f o d a -
Bernát Isvántól. Budapest. «Pátria» irodalmi vállalat és , 
nyomdai r.-t. könyvkiadó hivatala. Ára 2 kor. 50 fillér. 

A szociális kérdés a sajtónak, társadalomnak jelen-
leg legkedveltebb és leggyakrabban meghányt-vetett 
kérdése. Hozzászólnak gyakorlati szempontból, a poli-
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tika napi igényei, efeinér változásai szerint (lásd a röp-
iratok tengernyi számát), de tárgyalják tudományos ala-
pon, a íilozófla világában is.1 

Se szeri, se száma azoknak a folyóiratoknak, a 
napilapok közgazdasági rovatában megjelenő cikkeknek, 
adalékoknak,2) nemzetgazdasági kiadványoknak (lásd a 
magyar Gazdaszövetség kiadványait), a melyek avatottan 
és avatatlanul a szociális kérdéssel foglalkoznak és a 
melyek mind csak azt bizonyítják, hogy manapság min-
denki «szociológus». (Sombart : Warum beschäftigt sich 
heute Jedermann mit Sociologie?) 

Az Egyházi Közlönyben (máj. 4. és 11. számában) 
is Fráter István «Szociális konferenciák a papság köré-
ben» című cikkében azt kívánja, hogy az összes szemi-
náriumainkban szociológiát adjanak elő (egynéhányban 
megvan heti 1—2 órában), mások keresztény szociális 
kathedrát sürgetnek az egyetemen (Geöcze Sarolta), a 
mi azt mutatja, hogy helyes úton vagyunk. Fegyverke-
zünk gyakorlatilag és tudományosan. Csak az a baj, 
hogy sokan a szociológiát roppant könnyű mesterségnek 
tartják, akárcsak a középiskolákban az erkölcstant, a 
melyről kicsinylőleg csak úgy nyilatkoznak : «Hiszen 
ezt tudjuk az életből, tapasztalatból.» Azért van kü-
lönösen ezen a téren nagyon sok kontár, nincs meg a 
tudományos alap és készültség, csak néhány jelszónak 
a kihasználása. Innen ered, hogy a szociológiát nem 
tartják még kiforrt tudománynak, akárcsak évekkel ez-
előtt a paedagógiát. 

Bernát István sem akart tudományos munkát írni 
«Socialista programmjaiban». E tétellel 180 oldalon nem 
is lehel behatóan foglalkozni. Ismertetést és bírálatot akart 
nyújtani a magyar olvasóközönségnek a létező szociálista 
programmokról, útbaigazítást ajelenleg nagyon aktuális 
szociálista mozgalmakban, a magyar paraszt és gazdák 
megmentésére. Ugyanez az eszme vezette a szerzőt már 
előbbi munkáiban (Agrár-politika, A magyar demokrá-
cia múltja, jelene és jövője, A magyar földbirtok teher-
mentesítése, Zálogba tett Magyarország), ezt elismerik 
és kiemelik a jelen könyvről megjelent bírálatok (Buda-
pesti Hirlap, Alkotmány április végi számai egyikében) 
ugyan az a tendenciája, mint Mèline könyvének :3 a 
paraszt nép megvédése. 

Ezen madártávlatból tekintve azonban a könyvet, 
népszerűbbnek és mégis behatóbbnak kellett volna 
lennie, mert a laikus sokat nem fog érteni, nem fog 
tudni eligazodni, a szakembernek meg nem mond újat. 
A gólhai, erfurti programútok tartalmát és bírálatát sok-
kal alaposabban, bővebben ismertetve és bírálva találjuk 
Biederlack könyvében4 és Die sociale Frage beleuchtet 
durch die Stimmen aus Maria Laach című rendszeres 
munkában és Kathrein Győző «Der Socialismus» című 
művében. (50. 53. 1.) Szerző nem adja teljesen az összes 
programútokat, mert hiányosan, hézagosan, szaggatottan, 
rapszodiailag adja csak a szocializmus történetét, ki-
hagyja a kommunista kiáltványt, az eisenachi program-
mot, Marx kritikáját a góthai programúiról, csak általá-

1 Ludwig Stein. «Der Socialismus im Lichte der Philoso-
phie.» 

2 Keresztényszociális irányeszmék. Irta dr. Lászlófalvi 
Velics Antal. 

3 Vissza a faluba. 1906. 
4 Die sociale Frage. 

nosan nevezi meg az osztrák programmot, pedig jó lett 
volna félreértés kikerülése végett nevét (Haintéld-Wiener 
Programm) említeni, a kommunista kiáltványt, az eise-
nachi programmot sem tágyalja. 

A magyarországi szociálista pártok programmjait 
szószerintvaló közlésben találjuk1 

Megmagyarázhatatlan előttem, miért hagyta ki a 
szerző a külföldi és belföldi keresztény szociális pártok 
programmjait. Bevezetőjében ugyan ezt mondja : «Ki-
hagyjuk azonban a tárgyaltak közül a magyar keresz-
tény szociálista-pártot, mely egészen más alapon áll, mint 
azok, melyekről a dolgozat keretében szó van,» de ez 
nem okadatolása a mulasztásnak. Bár nem tudom, mily 
véleménnyel van Bernát István a keresztény szociáliz-
musról, még sem helyes a pártatlanság szempontjából 
sem, hogy a szisztémák felsorolásában a keresztény fel-
fogást mellőzi. Hiszen nem kellett volna helyeselve fel-
sorolnia a keresztény szociális programmot, gyakorol-
hatott volna kritikát ezen a rendszeren is, de felsorolni 
okvetlenül kellett volna, már ex antithesi, hogy a radi-
kális iránnyal szemben mást is választhasson a pa-
raszt gazda. Hiszen a magyar föld mívelőjét akarja 
szerző megmenteni, a mit esetleg (?) a keresztény szo-
ciális programmal is el lehetne érni. Nem elég a betegségre, 
bajra rámutatni, orvosság is kell. 

Azt is gondoltam, hogy a cím, «Szociálista program-
útok», alá nem akarja a szerző úr a keresztény szociális 
programmot foglalni, de ő maga keresztény szociálista-
pártról beszél. 

Vagy talán azt gondolta, hogy nincs keresztény szo-
ciális programút ? Föl nem tételezhetem, hogy szerző úr 
nem olvasta volna a keresztény szociális egyesületek 
1905. évi októberében, az «Igaz Szó» hasábjain részlete-
sen kidolgozott programmját. 

A dolgozat hat fejezetben tárgyalja a Bevezető után 
a külföldi programútokat, azok elemzését, a tőkések és 
munkások egymáshoz való viszonyát, a szociálista és 
az agrárkérdést, a magyar mozgalmakat és a jövőbe te-
kintve az elért eredmények után a kilátásokat. 

A könyvnek mindenesetre legnagyobb előnye, hogy 
a hazai szociálista viszonyok felől tájékoztat (V. fej.), a 
közönségnek is tudomására hozza, hogy tulajdonképen 
három szociálista pártárnyalás van és hogy — nunc 
venio ad fortissimum hogy a szociáldemokrata- és agrár-
szociális-párt erőlködésének és térfoglalásának lehetet-
lenségét magyar földön, magyar gazdák közt bebizo-
nyítja. 

Ez sikerült is neki. A külföldi minták után készült 
programmok iparos államoknak szólnak, mi pedig agrá-
rok vagyunk. A propaganda főeszköze : a földosztás. 
A magyar programul azonban csak a latifundiumok felosz-
tásáról szól, elhallgatja, hogy tulajdonkép az összes magán-
tulajdonok — termelő eszközök — szocializálásáról van 
szó, mert akkor lehetetlenség volna a paraszt népet az 
agrárszocializmus számára meghódítani. 

A könyv ez előnyös oldalát a Budapesti Hirlap és 
az Alkotmány bírálója is kiemeli, csakhogy ezt a tételt 
szerző nagyon sokszor ismétli és folyton visszatér reá.2 

Nagyon szerettem volna, ha a szociálista program-

1 I. m. 118—125 old. és 136—145 old. 
2 1. m. 11. old. 
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mot, genetikus, történeti sorrendjét évszámokkal együtt, 
jobban kiemelve láttam volna, de jól van ez így is, mert 
a praktikus oldalát követi. Az örök bértörvény, a 
«Truch»-rendszer csak úgy egyszerűen van odavetve, 
pedig népszerű munkának ezt meg kellett volna magya-
ráznia. Babeuf, Saint Simon, Proudhon rendszeréről szin-
tén nem találunk semmit. Nem világos a laikus előtt a 
külföldi hármas agrárszociális programm kifejtése. 
(96—103. old.) A «Zusammenbruch, Krisen, Verelen-
dungs» theóriát is be kellett volna mutatni. 

Sok apró-cseprő dolgot jegyeztem még meg a tár-
gyalt dolgozat tanulmányozása között, megkérdőjeleztem 
és felkiáltójeleztem, de ez nagyon felaprózná a könyvről 
alkotandó ítéletet. 

A mi rendszertelent, összefüggéstelent, hézagosat 
találtam, annak a könyv rövidsége és röpiratszerűsége 
az oka. A szerző nagyon, de nagyon is sokat markol és 
azért hanem azért jó «Vademecum sociologicum» 
a kisiparos, parasztgazda és a nagyközönség számára, a 
mely csak általános tájékozódást szeret. Elősegíti a célt 
a jó népies beszéd, a mely néha ugyan felesleges epizó-
dokra is kiterjed (péld. 20 1.) és alant jár (43. old. «dob-
utcai szatócs»). Örülök e könyvnek, főleg, hogy ily tar-
talmú magyar könyv is van, a mely kirí a sok szociálista 
piszkolódó irat közül. 

^ Gallovich Jenő dr. 

A T e r m é s z e t t u d o m á n y i Köz löny áprilisi szá-
mában Entz Géza értekezik a legegyszerűbb állatról : az 
amebáról. Azon apró, mikroszkopikus lények egyike ez, 
melyek mocsarainkban megszámlálhatatlan mennyiség-
ben élnek s a nagyító üveglemezei között, vízcseppben 
reáöntve, tanulmányozhátók. Szemeinkkel észre nem ve-
hető s csak 250 — 300-szoros nagyítás mellett észlelhető 
kis világ az ilyen vízcsepp, melyben azok az apró lények 
mozognak s a szerves világ nagyságáról ébresztenek 
bennünk sejtelmet. A tudósok ezeknek is nevet adnak s 
leírják életjelenségeiket. 

Közöttük az améba azért nevezetes, mert azt a nyú-
lós, nyálkás, kocsonyás élő állományt, mely az améba 
testét alkotja, a tudósok protoplazma névvel jelölik s a 
benne — szerintük — észlelhető szürkés gömböt mag-
nak, az ilyen maggal ellátott élő protoplazmatömeget 
pedig sejtnek nevezik. Az améba teste tehát sejt-
ből áll. S ez volna az a lény, melyen a kiszámít-
hatatlan őskorban a mai növény- és állatvilág kezdetét 
vette volna, ugyancsak ezen tudósok szerint. 

A mult század 60-as éveiben ezt az egy sejtes ősün-
ket az angol Huxley még a tengerben kereste s vélte is 
megtalálni egy kocsonyaszerű anyagban (bathybiusában, 
mert ilyen leletnek mindjárt nevet is adnak !), de végre, 
mint Haynald biboros Parlatore fölött tartott akadémiai 
beszédében összegezte, gipsznek bizonyult. Most már 
közelebb fértünk hozzá s a mai tudós felfogás szerint 
itt van körülöttünk, mocsarainkban. Nem kell tehát 
miatta tengeri utazást tennünk. 

Ezért, mert a Darwin-elmélet őssejtjéről van szó, 
érdekelt Entz cikke ; de főkép mégis azért foglalkozom 
vele itt, hogy lássuk, mennyire jutott az ember-állatot 
hirdető tudós világ azzal a bizonyos kezdő lénnyel ? 
Entz, német szerzőkre támaszkodva, elmondja, mit ál-
lapított meg a mikroszkopikus vizsgálat az amébáról, a 

mocsaras első lényről. Több fantáziával, mint empíriá-
val elmondja, hogyan képzelik táplálkozását s eredmé-
nyül az jön ki, hogy az «améba egészen az állatok mód-
jára táplálkozik» (265. 1.), apró algákat nyel el (nyelv 
nélkül) ; hogy bizonyosan nitrogéntartalmú bomlás-
termékei is vannak. Sőt beszél egyéniségéről, ennek a 
legkezdetlegesebb állati szervezetnek pszichikai nyilvánu-
lásairól is, melyek hogy mind ingerlékenységi tünemé-
nyek (érintésre gömbbé húzódik össze, sóoldat elől 
menekülni iparkodik, a hőmérséklet változását meg-
érzi, stb.), de — szerinte — hogy egyúttal a lelki életnek 
legegyszerűbb kezdetei is. 

Mindez szép, érdekes, de magában véve csupán 
természetrajzi előadás, melyben hiszünk annyit, a meny-
nyit a tudós kombinációinak hinni képesek vagyunk. 
Ha ezekkel az észleletekkel nyomban erkölcsi parancsok 
megtartása is járna, tudom, hogv Entzcel együtt a világ 
mindjárt skrupulózusabb volna azok elfogadásában és 
egy kicsit kételkedni is volna kedve az észleletekből 
vont következtetésekben. De így ártatlan lévén a dolog, 
megnyugszunk benne, akár így van, akár máskép s min-
den szavát a tudomány szavának vagyunk hajlandók el-
fogadni. Erkölcsi kötelezettségekkel, mint pl. a keresztény 
tanok elfogadása, ez nem jár. 

Nem is erre a pozitív leírásra voltam kíváncsi, ma-
gam is észleltem őket a nagyító alatt s mondhatom, 
hogy a ki jóizüen akar vizet inni, soha se vizsgálja a 
nagyító alatt a csodás, kígyókkal telt apró csepp-világot. 
Inkább azt akartam tudni, liogy mit mond Entz erről a 
legkezdetlegesebb állati szervezetről, illetőleg azokról a 
további kérdésekről, a melyeknek megoldásában oly 
kifogyhatatlan a német Haeckel s a magyar iskolája. 

Tudniillik a protoplazmával kapcsolatosan jár ezek-
nél a tudósoknál az élet eredetének kérdése s az a má-
sik kérdés, hogy ebből a legkezdetlegesebb mocsári szer-
vezetből hogyan alakult ki lassan, fokozatosan, a ma 
létező növény- és állatvilág? 

Entz az első kérdést : az ősnemződést, a szervesnek 
a szervetlen anyagból való támadását (generatio spon-
tanea) érintetlenül hagyja, a másikat pedig csak gyen-
gén — állításképen — érinti. 

Tehát ime, a miben még egy-két évtized előtt oly 
nagy lármával lehurrogták a keresztény világnézetet, a 
teremtést, ma már szerényen, hallgatag viselkednek. 
Ignoramus-ba burkolódznak. 

Entz csak ennyit mond: véleményem szerint a ter-
mészetes tényállásnak legjobban az a felfogás felel meg, 
mely a két szerves (növény-, állat-)országot szorosan 
egymáshoz kapcsoló egysejtű lényeket (améba) külön 
természetes csoportnak, ha tetszik, külön országnak te-
kinti, a melyből egy irányban a növény-, a másik irány-
ban az állatország fejlődött (helyesen szólva kialakult). 
(276. 1.) 

De ez a mondása állítás csupán. Állítás s nem bi-
zonyítás. Nem csoda. A mit a tudós észlel, tehát a mi-
ről beszélhet, az a nagy szerves világnak létezése, a 
legfokozatosabb tökéletességű növényeknek és állatok-
nak egymás mellett való létezése, az amébától, a diato-
máceáktól kezdve a cédrusig, az oroszlánig, az emberig ; 
ez mind egymás mellett áll előttünk, készen, teljesen. 
Hogy egyúttal egymásból is kialakulna? Ez a nagy kér-
dés, melyre észleletünk nem felel s a föld rétegei is két-



100 RELIGIO LXY. évf. 1906. 

ségben hagynak, a mennyiben befejezett példányokat 
mutatnak, átmeneti alakok nélkül. Egy nagy, egységes 
tervet látunk a természetben, a fokozatosan egymáshoz 
kapcsolódó lények miriádjaiban ; egymás mellett van-
nak, egymásra vonatkoznak, de nem alakulnak ki egy-
másból. 

Csodálatos kifejezést ad ennek — bizonyára akarat-
lanul — Entz is, midőn mindjárt első soraiban a trans-
formizmus hívének akarván magát bemutatni, az amé-
báról ezt mondja : «hogy ez az a sokat emlegetett, kez-
detleges élő lény, mely az emberhez vezető, szakadatlan 
fejlődési (átalakulási) sorozatban mintegy a kezdőpontot 
jelzi» — s utána mindjárt ezzel az előbbit cáfoló nyilat-
kozattal folytatja s «a melynek szervezete hosszú geoló-
giai korszakokon keresztül változatlanul őrizte meg az 
állati élet hajnalhasadásának puritán egyszerűségét.» 

Tehát az améba át is alakult s nem is alakult át, 
hanem a geológiai korszakokon változatlanul megőrizte 
az élet hajnalhasadásának puritán egyszerűségét is. Ha 
akarom vemhes, ha akarom, nem vemhes. A mi prózai 
nyelven annyit jelent, hogy mi légyen az améba ? azt a 
nagyító alatt észlelhetem, de többet nem tudok róla. 
Hogy egyszerűbb valami, mint az egér, látom ; de hogy 
az egér az amébából alakult volna ki valamelyes foko-
zatokon, nem látom, nem tudom és senki sem látta. 

Szóval az améba jó helyen van a természetrajzban, 
de ha többet akarok tőle, vagyis, ha «az emberhez ve-
zető fejlődés kezdőpontjául akarom tekinteni», a tényekre 
támaszkodó tudomány világából az álmok országába 
léptem át. 

ton. K. N a g y v á r a d . A magyar primási méltóság keletkezési 
idejére nézve valóban eltérők a Péterffy (Concilia I.) s a 
Monumenta Vaticana és Strigoniensia adatai. E szerint ha a leg-
újabb művének, t. i. Magyarország egyháztörténetének (27. 1.), 
ez utóbbi forrásokra támaszkodó adatai helyesek, akkor 
Péterffy állítása egyszerűen téves. Különben érdemes volna a 
kérdést részletesen is kifejteni. 

Sz. D o b s i n a . Jól sejti, munkatársaim velem együtt, a 
szent ügy érdekében forgatva tollúkat, valóban ingyen dolgoz-
nak. S mégis, mintha így — az üzleti érdektől menten — lelke-
sebben folyna a munka ! Egyre azonban okvetetlenül pénz kell 
s ez a lap költséges nyomdai kiállítása és az expedíció. Ezért 
kérnem kell azokat az urakat, a kik a lap járatása iránt még 
nem nyilatkoztak, de a lapot nem küldték vissza, szíveskedje-
nek végre az előfizetés dolgában intézkedni. Nem én, hanem a 
nyomda kér pénzt. Én legföllebb folyóiratom buzgó terjesztését 
kérem. 

P í . B u d a p e s t . Nincs az ügy érdekében, ha a kegyesrend 
reformja már a kezdet bizonytalan stádiumában a «Budapesti -
Hirlap»-ban s más lapokban tárgyaltatik. Nem ez a diplomácia 
útja. Életbevágó ügyeken így csak rontani szoktak. Ismeretes 
t. i. a rendnek a hazai iskolaüggyel való régi különleges össze-
szövődése s ismeretes az is, hogy a rend, kivált Lévay óta, 
igen előnyös belső reformon ment át ; de ezt az illetékes helyen 
is fogják tudni méltányolni. Viszont II. József elavult rendel-
kezéséhez ragaszkodni akarni, egy idejét mult akarat ; annak 
az intézkedéseit a hazafiak már 1790-ben visszautasították ; 
olyat tehát egy katholikus sem támogathat, mert ez a maga 
idején is teljesen illetéktelen volt. Egyebekben történeti tény, 
hogy minden, de minden intézménynek időról-időre üdvös fel-
ujulásra van szüksége, nemcsak a szerzetes rendeknek, de a 
világi papságnak is. Nekünk, önöknek s mindenkinek. Tehát a 
közcél érdekében s a magunk javára inkább mozdítsuk azt 

elő; a viszonyokhoz mért kívánságainkat pedig csak az illetékes 
fórum előtt hangoztassuk, mert ez a dolog rendje, azok a kí-
vánságok csak ott teljesíthetők. 

T. B u d a p e s t . Lesz-e autonomiánk ? oly kérdés, melyre 
ma Apponyi Albert gróf, a kultuszminiszter se tudna felelni. 
Esztendők óta tanulmányozom e kérdést, könyvet is írtam 
róla, az illetékes helyeken is tájékoztattam magamat s csak 
annyit látok, hogy folyton módosul a nézetem, illetőleg jobban 
és jobban belátom előbbi nézeteim helytelenségeit s a király 
elé beterjesztett tervezet igen gyarló voltát. Rettenetesen nehéz 
egy kérdés, két oldalról is. Egyrészt az egyházjog, másrészt a 
főkegyúr, illetőleg a kezünkbe veendő ügyeink (az alapok, az 
iskolák eddigi kezelése s az erre vonatkozó jogi fejlődések) 
szempontjából. A katholikus egyházjog szempontjából nagyon 
rossz volt az 1870-ki kongresszus kiindulása, a demokratikus 
alapelv, melyet egyházunk szervezete nem ismer s mi ma is 
ebben leledzünk. A főkegyúri jog szempontjából pedig a Mária 
Terézia kora óta ellenünk történt fejlődés, mely mélyen bele-
szövődött hazai viszonyainkba, a törvényeinkbe is. Nem csoda, 
hogy a kongresszus se tudott tisztán látni, sehol a világon nincs 
példa ilyen autonómiára ; az erdélyi az más fejlődés. A beter-
jesztett tervezetet ma már nem tudnám sürgetni ; épen ügyeink 
szempontjából félek tőle. Talán a királynak a pápával egyet-
értésben kellene valamely expediens útján juttatnia bennünket 
jogainkhoz. Annak idején majd még foglalkozunk a kérdéssel. 

De hogy mindjárt rámutassak egyre-másra : miért kellett 
nekünk az ország összes katholikusait, a hitközségen kezdve 
fölfelé végig, demokratikus szervezetbe állítanunk (2/3-ad világi, 
x/3-ad papi tag elve alapján), midőn pedig csupán a miniszter 
kezelésében levő 3 jog visszaszerzéséről s kath. módon való 
kezeléséről van szó, t. i. a főpapjelölésről, alapjainkról s kir. 
középiskoláinkról ? Azt az általános új autonomikus szerve-
zetet egyházjogunk protestáns ízűnek nézi s a hierarchikus 
szempont szemmeltartásával, a kérdést máskép alakított kisebb 
testülettel is megoldhatónak vallja. 

A másik hiba és pedig kezdettől fogva ott történt — érez-
tük is folyton a kongresszuson — hogy nem a főkegyúrtól és 
a pápától vettük az irányítást, azok teendőink és módozataik 
iránt nem nyilatkoztak ; hanem magunk kerestünk utakat és 
módokat. — Azt gondolom, ismét igaznak fog bizonyulni Deák 
mondása : a ki rosszul gombolta be kabátját, gombolja fel és 
gombolja be újra. Valami más módon kellene nekünk jutni a 
célhoz. 

Annyit láthat mindenki, hogy a dolog a kétszeri kongresz-
szus dacára se mozdul érdemlegesen és hogy a készített ter-
vezetet se a főkegyúr, se a szent-szék nem nézi szívesen. Tehát 
hiba van benne. Már pedig mi csak a két faktorral együttesen 
csinálhatjuk meg dolgunkat. 

TARTALOM : Adalékok a Szentírás régiségtaná-
hoz. II. Király Páltól. — Az oxyrhynchusi Jézus-mon-
dások. Székely István dr.-tól. — Az egyetemek és egyetemi 
főiskolák. I. Demkó Györyy dr.-tól. — Az alapokról szóló 
törvénytervezet. VIII. — Az anyai méltóság a keresz-
ténységben. II. Török Mihály dr.-tól. — A magyar bap-
tisták. V. — A Mária-kongregáció helyes vezetéséről, 
főleg a középiskolákban. I. P. Bús Jakabtól. — Egyházi 
világkrónika. —y —Za-tól. — Irodalom. Bernát : Szociá-
lista programmok. Gallovich Jenő dr.-tól. — A Természet-
tudományi Közlönyből. (Entz : A legegyszerűbb állat.) — 
Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A gyermeknap eredete. 
A mult vasárnap lefolyt gyermeknap megértése 

céljából, beavatott kézből, közlik velünk A magyar-
országi symbolikus nagypáholy hivatalos lapjának, a 
Kelet-nek, 1906. 2-ik számából a következő részletel: 

«A Demokracia páholy évi jelentése. . . A lefolyt 
munkaév legkiválóbb, erkölcsi súlyban is elsőrangú 
eseménye volt az a mozgalom, a melyet a gyermek-
védelemmel profán hivatásából kifolyólag foglalkozó 
egyik testvérünk kezdeményezett és páholyunk ország-
szerte megindított Az illető testvér (dr. Karsay Sándor) 
ugyanis bemutatta annak a mozgalomnak a tervezetét, 
melyet a gyermekvédelem országos szervezése érdeké-
ben megindítani szükségesnek tartott. Ismertette a 
gyermekvédelem terén tapasztalt hiányokat, melyek 
a társadalom passivitásából és az általános pénzhiány-
ból erednek. Kutatja azokat az eszközöket, a melyek-
kel ezeken a bajokon segíteni lehetne. Legcélszerűbb-
nek tartja az országos gyermekvédőalap megteremtését 
és pedig a gyermeknap megvalósítása ál tal . . . 

Az a lelkes fogadtatás, melyre az eszme szabad-
kőműves körben talált, arra bírta az üggyel behatóan 
foglalkozó, a mozgalmat vezető testvéreket, hogy azt 
most már szabadkőműves alkotásnak az orsz. gyermek-
védő egyesület révén a profán világ elé vigyék és 
részére az egész társadalmat megnyerjék.» 

így beszéli ezt a Kelet. Ez a gyermeknap eredete. 
Magában véve jó dolog, a szeretet műve, miért kell 
azt mégis egy «titkos társulatnak» művelnie, mikor a 
jó nem rejtegetni való? s mikor már Deák Ferencünk 
is azt mondta: a becsületes ember nem bujkál? 

Miért profán a szabadkőműves előtt a többi világ ? 
mint a régi görögnek minden más barbár, a régi zsidó-
nak minden más gój volt? Profán neki a keresztény 
világ, mert ő annak ellensége. Tehát még a gyermek-
napban is világnézetek ütköznek össze? Csodálatos, 
hogy még a jótékonyság erényét is milyen célra hasz-
nálják föl. így küzd az emberek egy része az emberi-
séget felnevelő, megváltó kath. egyház ellen. 

E küzdők között sok jóhiszemű ember is talál-
kozik, meg van tévesztve; vájjon nem tűnik-e föl 
nekik, hogy jó embernek nem kell titkos társulat? 
Hiszen minden jó dolog napvilágra való. 

A JCVJ1J. századbeli katholikus Pest/ 
Még 1788-ban, mikor Pesten a Józsefvárosban a 

híveket összeírták, 1075 katholikus párt magába fog-
laló 4386 lélek közül, mely számból 3086 volt bér-
máló korban (confessionis capax), 1300 pedig azon 
alul, a népesség közt egyetlen akatholikus, vagy ó-hitű 
sem akadt. Nemkatholikusnak egyáltalán tiltva volt 
a város privilégiumai értelmében ingatlant szerezni, 
a már nagy számmal levő ó-hitű rácok pedig nem 
terjeszkedhettek a Belvárosban tul a mai Angol szüzek 
kolostorát elválasztó vonalon. Ehhez mérten aztán a 
XVIII. századkori katholikus Pest középítkezésének 
katholikus jellege is nagyobb arányokban domboro-
dott ki. 

Mikor II. József császár eltörülte a szerzeteket, 
egy felsőbb parancs meghagyta Pesten az összes, eddig 
létezett templomok, kolostorok, kápolnák hatósági 
összeírását és nyolc nap alatt történendő fölterjesz-
tését. Ennek a rendeletnek eleget lett a város s 1776-ban 
részletes összeírást eszközölt területén, melynek ered-
ménye hű képét adja a XVII1. századkori katholikus 
Pest egyházi épületeinek. 

A mai Belvárosban meg volt már mind a hat, 
ma is fennálló katholikus templom és pedig ugyan-
azon elnevezésekkel és dedicatiókkal. U. m. : a paro-
chialis vagy plébánia-templom, Szűz Mária mennybe-
meneteléről nevezve, egy lelkésszel és két káplánnal 
s a Szentháromság testvérülettel ; azután a Ferenciek 
temploma, Alcantarai szent Ferencnek ajánlva, a cor-
digerák harmadik rendje testvérületével és kolostor-
ral; a Paulinusoké (most egyetemi templom) Szűz 
Mária születéséről, mely azonban az akkor folyó 
építkezések miatt zárva volt s a Krisztus öt sebéről 
elnevezett testvérülettel ; továbbá a mai Angol szüzek, 
akkor Dominikánusok temploma, védőszentje Mihály 
arkangyal, testvériilete a Szent Rózsafüzér, melyet 
azonban a Dominikánus-rend eltörlése után ideigle-
nesen a Pálosok vettek birtokukba, míg az építkezé-
sek saját templomukban befejezést nyernek; a cala-
zanci Szent Józsefnek ajánlott piarista templom, az 
iskolai ifjúság testvérületével s a Szent Annáról 

1 Pest város levéltára adatai nyomán. 
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nevezett szervitáké a Szűz Hét fájdalmú testvérü-
letével. 

Állott még ezeken kívül a terézvárosi parochiális 
templom, a Boldogságos Szűznek szentelve, egy lel-
késszel és két káplánnal, mely 1777-ben épült ; azután 
a józsefvárosi parochiális templom, szintén 1777-ből, 
a Szűz Máriának ajánlva, egy lelkésszel és két káplán-
nal. Kolostor, filiale, házi- vagy magánkápolna egyik-
hez sem tartozott, sem testvérület, ellenben a Bel-
városnak egy magánkápolnája is volt, a gróf Fekete 
Györgyé. 

Sokkal érdekesebb a ma már nagyrészben elpusz-
tult nyilvános kápolnák sora. Ilyen volt mindenek-
előtt a Belvárosban a Váci-kapun kívül álló Megváltó-
kápolna, közel hozzá a Boldogságos Szűzé. Nem messze 
ezektől, a régi Sóház (Domus Salinaria) és annak 
kertje mellett, körülbelül a mai Váci-utca dereka és a 
Dunapart között a Nepomuki szent János kápolna. 
Majd a Kecskeméti-kapun túl a Tizennégy segítő 
szentről elnevezett kápolna (Sacellum 14 Auxiliato-
rum) s a már akkor használatból kivont halottas 
kápolna, népies nevén «Schneider-Kapelle.» 

A Józsefváros nyilvános kápolnái: a Rókus-ká-
polna, a Segítő (Auxiliatrix) szent Szűzről nevezett s 
a «Lapicidina»-ban (a mai Kőfaragó-utca táján) fekvő 
kápolna, azonkívül a Rákosmezőn a Nepomuki szent 
János-kápolna; Sándor báró magánkápolnája, a Krisz-
tus sírjáról nevezett és a Kálvária-kápolna a hozzá-
tartozó temetővel. 

Ez utóbbihoz a Kálvária-hegyre vivő úton (a mai 
Baross-utca) lámpák sorfala vezetett, melyeket a Kál-
vária agg remetéje, Weinraich Fülöp szerzett be 
144 frton, nagyobbára méhes után bevett jövedel-
mét fordítva e kegyes célra. 0 is gondozta azokat 
mindaddig, míg József császár rendelete további ál-
dozatkész működését lehetetlenné nem tette. Akkor 
aztán a városhoz folyamodott, hogy lámpáit utcai vi-
lágítás céljára átvegyék, de lépései csekély eredmény-
nyel jártak, mert Pest városa silány alamizsnára érde-
mesítette csak az élete javarészét a Kálvária gondozá-
sában töltött agg remetél. 

Sokat elpusztított az idő és a városszabályozás 
az itt-ott még fennálló fogadalmi emlékek közül is. 
Létezett már a XVIII. században a Szervita-téren lát-
ható szobormű, szemben a Siitő-utcával, melynek ma 
is álló kétemeletes nagy sarokháza akkor gr. Batthyány 
Imre tulajdona volt, ki a rajta levő 9000 frt teherrel 
azt fiának, gr. Batthyány Ignác jáki apátnak ajándé-
kozta. A régi hajóhídon állt Nepomuki szent János 
szobra is meg van még, mint kevesen tudják, az 
Eötvös-tér 2. számú, Sárkány-féle közudvaron, mint 
azt néhai Wenzel Gusztáv szóbeli tanúságából tud-
juk. Eltűnt azonban az a művészi kivitelű diszes ke-
reszt, melyet az 1739-iki pestis alkalmából Belaskó 
Ferenc és neje, Katalin, állítottak a Váci-kapun kívül 
a Dunára néző homokdombon, körülbelül átellenében 
a régi Neugebäude helyén állt «Allgemeine Versor-

gunghaus»-nak. Mikor 1790-ben a város ezt a terüle-
tet rendezés alá vette s a pesti ácsok műhelyeit oda-
telepítette, a keresztet is eltávolították; bár új helyet 
jelöltek ki felállítására a dunai átkelésnél s Belaskó 
özvegye is megújította alapítványát a kereszt fenntar-
tására (Pestvárosi levéltár. Relatiók, 20-ik csomó, 1571.) 
további sorsáról semmit nem tudunk. 

Még kevesebb tudomásunk van a XVIII. század 
alatt is már csak romjai után emlegetett Puszta-
templom (Ecclesia deserta, Öde Kirche) létezéséről, 
mely a mai összekötő vasúti híd táján, a pesti olda-
lon emelkedett, túl a malmok téli telepén, «Palus 
molitorum»-on, a tőle fentebb eső «Halásztón» (Fi-
scherteich). A régi Pest topográfiájában még oly 
sűrűn emlegetett helynek ma már emléke is feledésbe 
merült. Várnai Sándor. 

JVéhány szó a középiskolai hitvédelmi tan-
könyv érdekében. (i.> 

Ismeretes dolog, hogy a középiskolai hitoktatás 
új tanterve a megvalósulás végső állapotába lépett. 
A mit most kell belőle az életbe átültetni, egyik sar-
kalatos pontja az egész tantervnek. A hitvédelem, a 
mely a régi tanterv szerint megoszlott az V—VII. osz-
tályok anyaga között és a melynek súlypontja az V. osz-
tályra esett, az új tantervben mint szorosan körvona-
lozott külön tantárgy szerepel a VIII. osztályban. Az új 
tanterv felfogása szerint az egész középiskolai hit-
oktatásra ez fogja rátenni a koronát, ez fogja kissé 
szemügyre venni a kereszténységnek mint összefüggő 
egésznek természetes és történeti alapjait, ez fogja 
megtenni a végső simításokat, szóval ez lesz lovaggá 
ütése azoknak, a kikkel az életben mint hithű keresz-
tény leventékkel fogunk és akarunk találkozni. Ennek 
a könyvnek sikeres létesülése tágabb körben is meg-
érdemli az érdeklődést, hiszen részben ettől is fog 
függni, lesz-e katholikus intelligenciánk, a melynél a 
hit kellő gnózissal (ismerettel) fog ölelkezni. A szomorú 
tapasztalás azt mutatja, hogy egy rosszul megírt 
apologia a legjobb szolgálatot épen ellenfeleinknek 
teszi, mikor a katholikus hit ügyét pellengérre állítja 
és oktalanul nehézségeket támaszt kellő megfejtések 
nélkül. Mintha már olvastuk volna itt-ott katholikus 
és nem katholikus sajtónkban, hogy a tapintatlan 
apologetizálás sokakat egyenesen a kételkedés és hitet-
lenség karjaiba hajtott. Ebben a megvilágításban nézve 
a dolgot, a hitvédelmi tankönyv megírása kiváló 
katholikus közügy és megérdemli, hogy mindenki, a 
kinek Isten hozzá tehetséget és szivet adott, szívesen 
leadja tanáccsal, buzdítással és támogatással a maga 
szerény adóját ezen közügy oltárán. 

Ez a megfontolás adta ezen cikk írójának kezébe 
a tollat. De talán különös jogcíme is van rá, hogy 
szóljon, hiszen hat éven át iparkodott kötelességéből 
kifolyólog buzgólkodni a középiskolai hitoktatás terén 
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és azóta sem szűnt meg érdeklődni kivált azon tárgy 
sorsa iránt, a melyet jelenleg egyik főiskolánkon kell 
előadnia. E sorok megírásánál sem vezeti más, mint 
hogy teljes szerénységgel közölje néhány megfontolá-
sát, a melyet újabb és régibb tapasztalatai adnak 
tollára. Azt véli ugyanis, hogy ez az ügy oly nagy-
fontosságú, hogy a sajtóban való előleges megbeszélése 
mindenképen kívánatos. Szép volna, ha valaki önere-
jéből igazán talpraesett középiskolai hitvédelemmel 
ajándékozná meg irodalmunkat. De talán előnyösebb, 
ha előzetesen papírra vetik a hozzáértők jó eszméiket 
és az új tankönyv mint a vállvetett erők pompás eredője 
lát napvilágot. Vonuljon háttérbe az ügy szentsége előtt 
az írók kölcsönös féltékenykedése és elszigeteltsége. 

1. Az első dolog, a mit az új könyv írójától min-
denki elvárhat, az, hogy alapos előtanulmányokat 
végezzen. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a ki keve-
set akar kitűnően tanítani, annak magának igen sokat 
kell tudnia. Fölösleges e helyen elősorolnunk a nagyobb 
hitvédelmi műveket, a melyeket hazánk és a külföld 
e téren rendelkezésünkre bocsát. Itt-ott egyik-másik 
részletkérdésnél még az új tankönyvnek megírója is 
kénytelen lesz hozzájuk fordulni, de ha kizárólag eze-
ket tanulmányozná, megtörténhetnék, hogy a fától nem 
látná az erdőt és belekeverednék olyan problémák 
útvesztőjébe, a melyeknek friss olvasása veszélyeztetné 
művének használhatóságát. Jobban tenné a hivatott 
szerző, ha kisebb kaliberű, de azért modern munkák 
után nyúlna, a melyek külföldön szintén szélesebb 
körök, esetleg épen a középiskolai tanulóifjúság hasz-
nálatára készültek. 

Azt tartjuk, nem végzünk fölösleges munkát, ha 
egynehány ilyen művet elsorolunk, mert kellő irodalmi 
ismeretek hiányában különben ügyes írók is alig tud-
nak koruk szükségleteinek színvonalára emelkedni. 
Katalógusunk természetesen nem akar kimerítő lenni. 

Becker. Lehrb. d. kath. Religion für höhere Schu-
len. 1. Apologetik. Freiburg. — Dreher. Lehrb. d. kath. 
Beligion f. Obergymnasien. I. Die Göttlichkeit des 
Christentums. München. — Hake-Hückelheim. Katho-
lische Apologetik. Freiburg. — König. Lehrb. f. d. kath. 
Beligionsunterricht in den mittleren Klassen der Gymn. 
und Realschulen. I. Allgemeine Glaubenslehre. Frei-
burg. — Korioth. Kath. Apologetik. Freiburg. — W e d e -
wer. Grundriss d. Apologetik. Freiburg. Wilmers. 
Lehrbuch der Religion. Münster. — Courbet. Intro-
duction scientifique à la foi chrétienne. Paris. 
Devivier. Cours d'apologétique chrétienne. Tournai. 
Gouraud. Notions élémentaire d'apologétique chré-
tienne. Paris.— Lodiel. Nos raisons de croire. Paris. 
Butten. Cours élémentaire d'apologétique chrétienne. 
Bruxelles. — Schouppe. Cours abrégé de Religion. 
Foschi. Istruzione religiosa agli studenti di Gimnasio 
Superiere e di Liceo. 2. köt. — Gennari. Dei fonda-
menti délia fede cattolica. Különösen figyelemre 
méltó Vosen-Weber. Das Christentum und die Ein-
sprüche seiner Gegner. 1905. 

Ezen művek gondos tanulmányozása meg fogja 
könnyíteni a szerzőnek az anyag kiválasztását és meg 
fogja óvni attól, hogy fontos dolgokat figyelmen kívül 
hagyjon, ellenben azokat, a melyek a középiskolai 
növendék látókörét meghaladják, művének tervezetébe 
felvegye. Ezen művek egyikében-másikában érvénye-
sülve fogja látni azt a paedagogiai bölcseséget és tapin-
tatot, a melyet a külföld, kivált az oly sikeresen mű-
ködő német katholicizmus hosszú tapasztalatok után 
e téren megszerzett. Mert tagadhatatlan, hogy a szerző 
ügyessége az első sikeres csatát az anyag alkalmas 
megválogatásában fogja aratni. Fölösleges energiát 
pazarolna az, a ki szerfelett sokat bízna tapasztalatai-
ban és ügyességében, elmulasztaná ezt a sokat ígérő 
körültekintést a már érettebb külföldön. 

2. Azonban ezzel korántsem akarom azt mondani, 
hogy ezeket a külföldi munkákat mindenben kopiáz-
nia kellene. Ez hiba volna. A szerző második sikerét 
ott fogja aratni, lia müvét mentől jobban alkalmazni 
tudja a mi hazai viszonyainkhoz. Nem szabad elfelej-
tenie, hogy számos tévedés Németországban igen el 
van terjedve, holott nálunk csekély vagy semmi vissz-
hangra sem talál. Ezeknek cáfolata energia-pazarlás 
volna, ezeknek kiszinezése veszedelmes prozelitizmus 
a tévedések érdekében. A szerzőre tehát az a feladat 
háramlik, hogy a külföldi katholikus irodalom után 
a belföldi nemkatholikus irodalom fölött is sereg-
szemlét tartson.1 Képtelenség egy apologiai tankönyv-
től azt várni, hogy mindenféle bohóötletet, a metyet 
Magyarországon régebben vagy újabban leírtak, cáfo-
lására méltasson. De vannak tévedések, a melyek vissz-
hangra találnak, a melyek gyökeret vernek és a köz-
véleményt megfertőztetik, ezek előtt még az ilyen 
kisebb terjedelmű apologia se hunyjon szemet. Más-
részről kisérje figyelemmel a tévedésekben észlelhető 
árapályt és ne támadja egész energiával a tévedésnek 
azt a formáját, a mely fölött a mi tudósaink, vagy a 
mi közvéleményünk már napirendre tértek, hanem azt 
a formát, a mely most uralkodik. 

Érzem, hogy ez nehéz feladat és szinte túl-
haladja egy ember erőit. Épen ezért ajánlatosnak tar-
tanám, ha a katholikus hittanárok közös erővel, leve-
lezés vagy épen összejövetel útján állapítanák meg 
azokat a tévedéseket és a tévedéseknek azokat a for-
máit, a melyekre az új tankönyvben feltétlenül ki 
kellene terjeszkedni. Talán úgy is lehetne segíteni a 
dolgon, hogy valaki ebben a tekintetben tervezetet 
készítene, a melyet aztán hozzászólás végett a sajtó-
ban közölne. Természetes, hogy azok a tévedések, a 
melyek egy-egy intézet keretén belül lappanganak, de 
a nagy közönségben mint hatalmasságok nem élnek, 
igényelhetnék ugyan az illető hittanárok részéről a 

1 Itt a szerző különösen fején találja a szöget. A mit évek 
óta sürgetek, hogy ne tartsuk folyton szem előtt csak a kül-
földet, hanem legyünk tekintettel a mi állapotainkra, a magyar 
viszonyokra, mivel mi ezek között élünk, ime a szerzőnél élénk 
visszhangra talál. Ismerjük meg elsősorban magunkat 1 Szerk. 



100 RELIGIO LXY. évf. 1906. 

megbeszélést, de magába a tankönyv tervezetébe fel-
vehetők nem volnának. Ezzel oly pontot jelöltem meg, 
a mely mindenesetre tisztázást kíván, mielőtt az új 
tankönyv sikerült megírására gondolni lehet. Más-
részről a hozzászólásoknak illetékes részről elég hamar 
kellene megtörténniük, ha a második pályázat sikerét 
óhajtjuk. 

3. Az új hitvédelmi tankönyv szerzőjének lelki-
ismeretesen meg kell fontolnia, hogy több veszély 
fenyegeti azon hibák oldaláról, a melyeket per exces-
sum, mint a melyeket per defectum követhet el. Nem 
kívánnak tőle absolut értékeket nyújtó elméleti, ha-
nem több tekintetben bizonyos viszonyokra szabott, 
tehát relativ és gyakorlati munkát. Ez a feladatot 
voltaképen nehezebbé teszi, mert ember legyen a 
gáton, a ki e ponton eltalálja a kellő arányt az absolut 
és a relatív között. Többeknek sikerülne kiváló kivona-
tokat adni a tisztára tudományos apologetikákból, de 
kevésnek fog sikerülni oly munkát alkotni, a mely egy 
pillanatra sem felejti, hogy tanulmányozói 18—20 éves 
magyar ifjak. Ide az anyag megválasztásán kívül a 
szövegezésben és az érvelésben is kiváló ügyesség, 
tapintat és gyakorlati érzék szükséges. 

A hitvédelem nem képes hitet teremleni, mert a 
kinyilatkoztatás tényét szembeszökő (evidens) módon 
nem igazolhatja. A végső állapot, a melyet a lélekben 
a kinyilatkoztatás tényével szemben teremteni tud, az 
erkölcsi bizonyosság állapota, vagyis az az állapot, a 
mely minden okos kétséget kizár az iránt, hogy oly 
ténnyel állunk szemben, a melyet józanul elhihetünk 
és el is kell hinnünk (evidentia credibilitatis et creden-
ditatis). Az a bizonyossági állapot a lelkek különböző 
fajsúlya (bocsánat ezért a metaforáért !) és műveltsége 
szerint különböző alapokon nyugodhatik. A tudomá-
nyos apologetikának képezi feladatát, hogy a sok 
alanyilag értékes, de egyetemes értéket nélkülöző ala-
pozás közül kiválogassa az absolut értékűeket. A nép-
szerű apologia kénytelen lesz megalkudni a körülmé-
nyekkel és az absolut értékű alapozások részleges 
elhagyásával kellő helyet fog biztosítani az alanyi 
értékűeknek. A középiskolai apologetikai tankönyv a 
népszerű apologiák csoportjába tartozik és ha ezeknek 
előkelő megjelenési formáját képezi is, nem szabad 
teljesen tudományos apologiává válnia. 

Az új tankönyv szerzője tehát összegezze lelki-
ismeretesen hittanári pályája alatt szerzett lélektani 
tapasztalatait, alkossa meg elméjében mentől eleveneb-
ben a tipikus magyar ifjú psychéjének képét és 
mondanivalóját, kivált érveit, úgy válogassa és alakítsa, 
hogy beleilleszthető legyen ebbe a modellbe. Ne azt 
nézze, mi tesz hatást saját magára, a ki tudományos 
apologetikával is foglalkozott és a kinek látóköre 
messze túlhaladja az ifjak látókörét ; hanem alaposan 
végigtanulmányozva a terepet, a melyen működnie 
kell, használja ki gazdaságosan összes előnyeit és 
egyengesse, nivellálja hátrányait. 

Zubriczky Aladár dr. 

Iz egyetemek és egyetemi főiskolák• (n.> 
5. A mit a tanítás és tanulás szabadságáról mond, 

hogy az «nemcsak nem kizárólagos, de elvileg véve, 
nem is lényeges ismérve az egyetemnek» (Indokolás 
13. 1. 3. bekezdés) : én is aláírom ; de csodálkozom 
azon salto mortalé-n, mellyel a fenti kijelentés után 
a tanítási és tanulási szabadságot mégis «az egyetem 
lényeges ismérvéül» nyilvánítja. (Indok. 14. I. felülről 
3—5. sorok.) Előadó szerint ugyanis e tanszabadság 
hiányára, mint okra, vezetendő vissza, hogy két egye-
temünk «a tudós hivatást», a «tudomány művelésének 
hivatását, a mi természetszerűleg fokozottan szabad-
ságot igényel» eleddig legalább az előadó által óhajtott 
mértékben nem teljesítette; mert szerinte nálunk az 
egyetemi karok lényegileg a szakiskolák hivatását vég-
zik (Indok. 13. 1. 5. bekezdés, 8—10. sorok); továbbá 
«a minősítő vizsgálatok ellátásának tiszte nem engedi, 
hogy ez a szabadság abban az alakban érvényesüljön 
és a nemzeti műveltségnek úgy gyümölcsözzék, a mint 
ezt az egyetem igazi hivatása igényelné». (Indok. 13.1. 
6. bekezdés, 3—6. sorok.) Bocsánat, de ezen érvelésben 
a princípium causalitatis-t nem bírom felismerni. Azt 
érteni, hogy ezek a minősítő államvizsgák sok időt 
elvesznek a tudós tanároktól ; de hogy tudományos 
foglalkozásukban szabadságukat gátolnák, ezt nem 
értem. Azért ne zavarjuk a fogalmakat és ne ragad-
tassuk magunkat oly nagy mondásokra, mint a követ-
kező : «Az államnak politikai érdeke, de meg a tár-
sadalmi áldozatkészség helyes gyümölcsöztetésének 
érdeke is azt kívánja, hogy az egyetemek fogalmának 
megállapításánál minél inkább háttérbe szoruljon a 
közpályákra való előképzés». (Indokolás 14.1. 2. bekez-
dés.) Ismételem, ne ragadtassa magát előadó ilyen 
nagyhangú mondásokra, kivált mikor ugyanazon indo-
kolásban utóbb (v. ö. : 56. lapon a 2. bekezdést) azt 
mondja, hogy a majdan kikapcsolandó «minősítő 
vizsgálatok megtartására hivatott bizottságokban a 
a tanároknak kiváló szerepük lenne». Tehát előadó 
szerint a majdan az egyetem köréből kikapcsolandó 
minősítő államvizsgákon is megint csak a tudós taná-
roknak lenne kiváló szerepük. Hát a majdan kikap-
csolandó minősítő vizsgákon kiváló szerepet viendő 
tanárok nem lesznek korlátolva szabadságukban és 
tudományos búvárkodásukban? Súlyos tévedése elő-
adónak, mely különben semmiféle oksági viszonyban 
sincs a tanszabadsággal, az az állítása: «hogy az egye-
temekfogalmának megállapításánál minél inkább hát-
térbe szoruljon a közpályákra való előképzés». Mi 
más e tekintetben a felfogása az amerikai Egyesült-
Államok első polgárának, Rooseveltnek! «Azegyetemek 
akkor teljesítik hivatásukat — úgymond ez utóbbi — 
ha eleven kontaktusban vannak a nemzet tüktető 
életével. Erre szüksége van a hazának és szükségük 
van azoknak, a kiket egyetemeink nevelnek.» (V. ö.) 
«Budapesti Hirlap», 1904. február hó 14. számában. 
Es csakugyan hová jutnánk, ha egyetemeink azt a 
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8—9 ezer polgárt, kik évenkint oda egybesereglenek, 
megannyi önállóan búvárkodó tudósokká képeznék ? 
Véleményem szerint ez sem nem kívánatos, sem nem 
lehetséges. Az az önálló tudós hivatás nem az egyete-
men sajátítható el, hanem az életben. Az élet teremti 
meg időnkint az önálló tudós munkára hivatottakat 
kisebb-nagyobb eredménnyel a nyugat-európai mű-
velt nemzeteknél is. 

6. Készséggel elismerem, hogy az egyetemi tan-
szabadságnakegyik jellemző ismérve, hogy az egyetem 
maga állapítja meg tanulmányi rendjé t ; de kétségbe 
vonom előadó azon vélekedését, mintha az egyetem 
autonom élete ebben nyilvánulna legjellemzőbben és 
mintha az egyetem tudós hivatása teljesíthetésének ez 
lenne a «legnélkülözhetetlenebb eszköze». (Indokolás 
14. lap utolsó sor.) E nagyhangú merész állításokkal 
szemben én «legnélkülözhetetlenebb eszköz»-nek a 
mondott célra a vagyoni autonomiát, a vagyoni függet-
lenséget tartom és követelem az egyetemek számára 
e törvénytervezettel szemben, mely épen a vagyoni 
autonomia elkobzását szándékolja. Azt is tagadom, 
mintha «az egyes tárgyak keretén belől a tanszéken az 
egyetemi tanítás szabadságát csak a büntetőtörvények 
általános rendelkezései» (Indokolás 15. 1. 1. bekezdés) 
korlátoznák. Korlátozniok kell azt a logika törvényei-
nek és a hazafias nemzeti érzelem törvényeinek is. 
Előadó a tanszabadság védelmében és dicsőítésében 
szinte túlzásba esik és még sem üt a szeg fejére. Ennek 
oka az ő subjeetiv animozitásában rejlik. Avagy minek 
tulajdonítsuk, ha nem animozitásának, azt a sajátlago-
san különös jelenséget, hogy az egész törvénytervezet-
ben és annak felette bőbeszédű indokolásában a tudo-
mány és tanszabadság tárgyáról: az igazságról sehol 
egy szóval sincs említés. Előadó formuláját a tan-
szabadságról, mely szerint a tanárnak mindent szabad 
tanítania, csak a büntetőtörvénykönyvvel ne jöjjön 
összeütközésbe, oda módosítom és kérem módosítani; 
hogy igen is, mindent szabad tanítani, következőleg 
mindent szabad tanulni, a mi tárgyilag igaz és a mi 
tárggilag jó.1 

7. A mi az új egyetem alapításához a souverenitás 
közremunkálását illeti, itt először is figyelmeztetem 
előadót, hogy az Indokolás 36. lapján az 5. bekezdés-
ben e souverenitásról téves fogalmat árul el; mert 
idézett helyen az egyetemek állításához az 1848. évi 
alkotmányváltozás óta az engedélyezés joga «már nem 
is a királyt, hanem a törvényhozást illeti meg». Ez a 
megokolás nem felel meg a valóságnak, mert a magyar 
törvényhozás három tényezője közül — 1848 után is 
mind a mai nap ig—az egyik a király. Tehát a királyt 
is megilleti az engedélyezési jog a törvényhozással 
egyetemben. Azután, ha jövőben új egyetem alapításá-
hoz minden egyes esetben törvényhozási engedélyre 
és ezen engedélynek országos törvényeink közé való 

1 Hogy ezt a tervezet készítője, Kármán Mór dr., magától 
el nem találta ! Szerk. 

becikkelyezésére lesz szükség, mint ezt a törvényter-
vezet 13. §-a előírja, akkor a budapesti jog- és állam-
tudományi karral azt kérdezem, hogy «mire való az 
egész törvénytervezet? Majd ha lesz, a ki egyetemet 
akar alapítani, akkor lehet majd ezt a kérdést tár-
gyalni, hogy milyen legyen ez az egyetem. Addig azon-
ban az egész szabályozás időelőtti és cé l ta lan . . . 
A tervezett törvénynek tehát csakis elméleti jelentő-
sége volna». (Lásd a nevezett karnak 1906 március hó 
29-én tartott III. rendkívüli üléséből adott véleményét 
az 1764—1905/6. számhoz.) A souverenitás közremun-
kálásáról különben az indokolás nemcsak a 15. és 16. 
lapokon tárgyal, hanem még bővebben a 27—30. lapo-
kon. Mindkét helyen, de különösen a 27. lapon (alul-
ról 4. és következő sorok) az egyház omnipotenciájá-
val szemben az állami omnipotenciából vezeti le a 
souverenitás egyetemállítási jogát, állítván, hogy «ma 
már e jog' az állami souverenitásnak tartozéka». (Indok. 
27. lap, utolsó sor); állítván, de semmivel sem bizonyít-
ván, hogy «az állam minden jogok forrása». (Indok. 
29. lapon 3. bekezdés, 7. sor.) E felfogással szemben 
először kijelentem, hogy omnipotens egyedül az Isten. 
Kívüle — sem az égben, sem a földön — nincs min-
denható. Tőle származik egyedül minden jog és hata-
lom, a mint ezt már Krisztus megmondotta a hatalmá-
val kérkedő Pilátusnak: «Nem volna semmi hatalmad 
ellenem, ha teneked onnan felülről nem adatott volna». 
(Szt. János evangeliuma XIX. 11.) Az omnipotenciáról 
vádolt Egyház védelmére pedig azt válaszolom, hogy 
ő tudatában volt mindenkor annak s ma is tudja, 
hogy nem mindenható, s nem «kútforrása minden 
oktatás jogának». Az Egyháznak nem volt soha az az 
álláspontja, hogy nála van a mathematika, fizika, 
geografia s a többi e fajta tudományok tanításának 
kizárólagos joga. O isteni alapítójától csak a vallás-
erkölcsi természetfeletti rendben nyert kizárólagos 
tanítási jogot. Innét van, hogy a vallás-erkölcstant 
nyilvános tanintézetekben csak azok taníthatják, kik 
az Egyháztól erre missiót nyertek. A világi vonat-
kozású tudományok tanításánál isteni megbízás foly-
tán, tehát isteni jogon, csak ephoratus-vigilantia illeti 
meg az Egyházat oly értelemben, hogy ezen tudomá-
nyok tanítása vallást és erkölcsöt ne sértsen. Külön-
ben e világi tudományok tanításjoga isteni jogon, a 
természetjog alapján, minden arra képes embert meg-
illet. A képesség megállapítási joga, valamint a meg-
állapított képességgel való élés jogának az átruházása 
(missio) miként a vallás-erkölcs tanításánál az Egy-
házat, akként a világi tudományok tanításánál az 
államot illeti meg; fenmaradván sértetlenül az Egy-
háznak ellenőrzési joga az említett vallás-erkölcsi 
tekintetben. 

8., A mi az egyetemnek azon ismérvéi illeti, 
hogy önálló tudós munkára képesítsen, már fentebb 
idéztem Roosevelt felfogását, mely szerint az egyetemek-
nek kontaktusban kell lenniök az élettel. Ezt különben 
előadó is megengedi az általa felállított 10. ismérvben, 
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midőn nagy kegyesen megengedi, de szerinte «ez nem 
a lényeg, hogy az egyetem mindazon tárgyak tanítá-
sáról is gondoskodjék, a melyek csupán csak egyes 
magasabb szakképzést igénylő közhivatalok és egyéb 
közpályákra való előkészületre szükségesek». (Indok. 
17. lap, alulról 3. és következő sorok.) 

Sokáig gondolkoztam előadónak azon előttem 
problematikus fölfogásán, hogy ugy an mi lehet annak 
az oka : hogy előadó annyira hangsúlyozza és homlok-
térbe állítja az egyetem «tudós hivatását» a «köz-
pályákra való előkészítés hivatásával» szemben. Miért 
kicsinyli le ez utóbbi hivatást? Miért mondja ezt az 
egyetemekre nézve degradálónak ? Hiszen a mult 
tradícióival és a jelen szükségleteivel e felfogás meg 
nem egyeztethető. Mária Terézia inaugurális diplomá-
jában az egyetem hivatásáúl és feladatáúl azt tiizi ki, 
hogy Egyház és Állam innen nyerhessék a gyakorlati 
élet vezetésére alkalmas egyéneket. A közpályák szük-
ségleteit azóta folytonosan, de a jelenben is, az egye-
temek elégítik ki az általuk alaposan kiképzett egyé-
nekkel. Amerikában, épen az Egyesült-Államokban, 
melyekre előadó mint példaképre hivatkozik (Indok. 
18. 1. 12. s kk. sorok), ez államok elnöke napjainkban 
követeli, hogy az egyetemek az életnek és életre tanít-
sanak. Egyszerre csak azt halljuk unos-untalan : «Az 
egyetem nem lehet s ne is legyen szakiskola, mert ez 
az egyetem nívóját sülyeszti. Az egyetem képezzen 
tudósokat, kik a tudomány előbbrevitele érdekében a 
tudományt önmagáért műveljék, abban búvárkodja-
nak». Mi lehet ennek a múlt tradícióval lényegesen 
szakító felfogásnak az indítóoka? Semmi más, mint 
merő opportunizmus. Előadónak szüksége van az 
egyetem tudós hivatásáról terjesztett és erőnek erejé-
vel általánosított felfogásra, mint praemisszára, mely-
ből azután kényelmesen, mintegy szükségszerű követ-
kezmény gyanánt mutathassa ki, hogy az állami 
hivatalokra való minősítés nem tartozik az egyetemek 
hatáskörébe és hivatásához. Ez alapon aztán a feleke-
zeteknek törvényesen engedélyezni szándékolt egyete-
mektől — dacára annak, hogy ugyanazon törvényben 
kimondanák, hogy ezek a felekezeti egyetemek az 
állami egyetemekkel teljesen egyformán kvalifikálnak 
(14. §.) — az állami hivatalokra való minősítési jogot, 
mint az állami egyetemektől is, a legkönnyebben meg-
tagadhatja az állam, a mint tényleg meg is tagadja e 
törvénytervezet 24—26. §§. Ezt a meggyőződésemet az 
Indokolás 38. és kk. lapjainak, különösen pedig az 
53. lap 2. bekezdésétől kezdve az 54. s kk. lapok — 
egész a 60. lapig tartalmából merítettem. 

9. Nem osztom a törvénytervezet előadójának az 
egyetemek legfőbb ismertetőjelére vonatkozó korlátolt 
nézetét, mely szerint «az egyetemnek az elméleti tudo-
mányok összeségét kell tanítania». (Indok. 17. 1. 4. be-
kezdés.) Nem értem, miért hagyta ki a gyakorlati 
tudományok tanítását az egyetem legfőbb és klasszikus 
ismérvének előadásából. Nekem jobban tetszik a 
Pázmány és Mária-Terézia-féle meghatározás, mely 

szerint az Universitas, mint már neve is mutatja, 
«minden tudományok összeségét tanítja». (Indokolás 
19. lapon.) Véleményem szerint az Universitas leg-
főbb és egyetlen ismertetőjele, hogy az egyetemen 
minden tárgyilagos igazságot lehet és kell is tanítani. 
Az aztán irreleváns, vájjon azaz igazság elméleti avagy 
gyakorlati, vagy hogy a természetes (anyagi és szel-
lemi) avagy a természetfölötti (a hit világa) világrendbe 
tartozik-e ?* 

10. Es itt lényeges ütközőponthoz jutottam elő-
adóval szemben tudományos szempontból. Elő-
adó ugyanis, miután e gyakorlati jelentőséggel egyátalán 
nem bíró törvénytervezet indokolásában az általa fel-
állított tíz ismertetőjelről kifejtette a maga nézeteit, 
a következő 20—24. lapokon a fenti tíz ismertetőjel-
ből ötöt kiválaszt magának, úgymint: aj az elméleti 
tudományok összeségének tanítását; bjaz önálló tudo-
mányos munkálkodásra való képesítést; c j a tan-
szabadságot; dj a doktori és az ezt megelőző tudomá-
nyos fokok osztogatási jogát s végül ej a törvény-
hozásnak az egyetemalapításnál külön kikérendő 
engedélyét. Erről az öt ismérvről azt állítja, hogy ezek 
annyira lényeges ismérvei az egyetemnek, hogy ezeket 
az egyetemekről készítendő törvényben okvetlenül fel 
kell sorolni, mint lényeges ismérveket. 0 maga is fel-
vette tervezetébe mind az ötöt. Az elsőt az 1. §-ban; 
a másodikat a 2—5. §§-ban ; a harmadikat a 8. §-ban ; 
a negyediket a 15—17. §§-ban és az ötödiket a 13. §-ban. 
Ezen szerinte immár lényeges öt ismérv megokolásá-
ban sem szerencsésebb, mint volt a fentebbi általában 
vett tíz ismérv megokolásában. 

Ez a szerencsétlen törvénytervezet, mely az 1. §-ban 
a tudományegyetem fogalmának országosan kötelező 
törvényben való definiticiójára vállalkozott, a 2. §-ban 
az elméleti tudományokat taxatíve sorolja fel. Ámde 
e taxativ felsorolása sérelmes már az általa elismert 
tudományszakokra is, a mennyiben ezekkel szemben 
is önkénnyel já r el. Kiváltképen sérelmes, radikálisan 
felforgató e taxativ felsorolás a hiltudományokkal 
szemben, a mennyiben e tudományszakot teljesen 
agyonhallgatja s e célzatos hallgatásával a theoló-
giát az elméleti tudományok köréből kizártnak véli 
megállapíthatni. E semmivel meg nem okolt, de egy-
általán meg sem okolható igazságtalan eljárás ellen a 

1 A bölcselet szerint a tudománynak három osztálya van. 
1 .Elméleti (theoretikus) tudomány. Ennek célja: az igazság 
bírása. Ez illik a theologiára a legfőbb fokban ; mert ennek 
célja a legfőbb igazság (Isten) megismerése és bírása. 2. Gya-
korlati (praktikus) tudomány. Ennek célja gyakorlati. Ez is 
illik a theologiára, mert a megismert legfőbb igazságokat 
erkölcstanában az életre alkalmazza. 3. Müelméteti tudomány 
(ars), vagyis a művészetek tudománya. (Festészet-szobrászat 
technikája). A tudomány modern osztályozása (univerzál, pozi-
tiv, formál, reál, elméleti, racionál-spekulativ, tapasztalati tudo-
mányok) szerint sem zárható ki a theologia a tudományok 
közül, mert a theologia Isten, világ, ember (univerzum) miben-
létével (reáltudomány) a hit által megvilágított ész útján (racio-
náltudomáy) foglalkozik. Tehát egyben spekulativ tudomány is. 
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theologiai és mindennemű tudományosság nevében 
ünnepélyesen tiltakozom és azt a legnagyobb indig-
nációval visszautasítom. 

Ily eljárás különcködő izlés dolga, mely amúgy 
magánúton, avagy magánjogi társaságban talán jár-
hatja és eredményesen jár ja is; azonban közjogi 
országos törvényben a tudományok tradíciójával, azok 
jelen és jövő fejlődési igényeivel szemben (Indok. 18. 1. 
12—13. sor.) valóságos attentátum, orvtámadás, 
számba vehető; mert a hittudományoknak — miként a 
művelt világban általában, úgy hazánkban is — törté-
neti múltja van; a jelen igényeinek, hazánk lakossága 
több, mint 60 százalékának lelki igényeit elégíti ki, 
valóságos nemzeti szükséglet és a katholikus hittudo-
mány valóságos nemzeti missiót teljesít. Bizva «a jövő 
fejlődés szabadságáéban, hiszem és meg vagyok 
győződve, hogy a katholikus hittudomány Magyar-
országban a jövőben is nemzeti szükségletet log ki-
elégíteni és nemzeti missiót fog teljesíteni. Ily nemzeti 
szükséglettel és nemzeti missióval szemben egy orszá-
gos törvénytervezetben a célzatos agyonhallgatás 
nem argumentum, hogy a katholikus theologia nem 
tudomány. A Spencer-féle negatív érvelés is, hogy 
«annak igazságait nem ismerhetjük meg» : sem döntő 
érvelés. Am a ki megelégszik a fél-argumentumokkal, 
legyen neki ízlése szerint; de a maga Ízlését országos 
törvénytervezetben ne erőszakolja másokra, kik a 
metafizikai világban is otthonosan érzik magokat és 
minden babonás vakhittől menten meg tudják okolni 
természetfölötti igazságokban való hitüket és tudásukat. 
Ezenfelül a katholikus theologia gyakorlati tudomány 
is, az országok és nemzetek alapkövének, a vallás-
erkölcsnek ápolója, fentartója s ezzel a béke és meg-
nyugvás, a hasznos munka és nemes izlés terjesztője. 
Ebből a szempontból is a katholikus theologia nem 
iparűző mesterség, hanem valóságos kulturális nem-
zeti missiót teljesít. A katholikus hittudomány művelői 
és gyakorlói, a katholikus hittudósok és lelkipásztorok, 
valamint az ő vezéreik, főpásztoraik és főpapjaik, min-
denkor teljesítettek és teljesítenek a magyar hazának 
annyi értékes szolgálatot, mint más tudományok mű-
velői és gyakorlói, mely szolgálataiknak legnemesebb 
gyümölcsét mindenkor a haza élvezte és élvezi. Ezt 
egy protestáns Paulsen is elismeri (V. ö. : Friedrich 
Paulsen: «Die deutschen Universitäten», Berlin, 1902. 
495. lapon), a ki itt idézett helyben azt a szellemet és 
felfogást, mely a katholikus theologiát a tudományok 
köréből száműzni óhajtaná s mely a jelen törvény-
tervezetben is megnyilvánul, «tudományos radikáliz-
/mz.s»-nak nevezi. E tudományosradikálizmusra nálunk 
Magyarországban sem ok, sem gyakorlati szükség 
nincs. Ugyanazért az egész 2. §-t elvetem, annál 
is inkább, mert előadó maga sem áll jót érte, ha vájjon 
az elméleti tudományok főbb ágai a tudomány mai 
állása szerint kifogástalanul vannak-e felsorolva? 
(V. ö. Indok. 21. lap jegyzetét) és mert «a törvénynek 
e felsorolást tartalmazó rendelkezése a tudomány hala-

dásának megfelelőleg — előadó szerint 20—30 évi idő-
közökben — módosítandó lesz». (Indok. 38. 1. 7. pont.) 

Nem nyugtat meg előadónak a törvénytervezet 
5. §-ban zárjel közöli biztosított theol. fakultása, mert 
a 34. §. 2. bekezdése és az Indokolás 61. lapjának utolsó 
bekezdésű pontja értelmében: az egyetemi alapból a 
Pázmány-, Lippay- és Lósy-féle katholikus jellegű 
alapítványokról ő felsége a hercegprímás meghallga-
tása után, illetve annak javaslata szerint, a változott 
viszonyok változott igényeinek megfelelőleg, az ala-
pítók intencióinak szemmeltartásával, rendelkezni fog. 
A Mária Terézia királynőtől származó vagyonra nézve 
az újból való rendelkezés kath. tanintézeti célokra 
az 1548. évi XII. t.-cikk értelmében fog megtörténni. 

Nem lévén majdan többé az egyetemi alapban 
katholikus jellegű alapítvány, önként következik, hogy 
a katholikus theologiai fakultás, a budapesti kir. 
magyar tudományegyetem ezen legrégibb történeti 
múlttal biró fakultása, saját ősrégi otthonából kiván-
dorolhat, illetőleg kivándorolni kényszerülni fog. 

Ámde e tudományos radikalizmussal szemben 
appellálok a magánjog szentségére, melyet e szocialis-
tikus tendenciájú törvénytervezet képtelen indokolása 
emlegetni szintén merészel a 46. lap utolsó bekezdésű 
pontjában. Appellálok a budapesti theol. fakultás 
történeti múltjával megerősített tulajdonjogára ; appel-
lálok ekar «mult tradícióira, jelen igényeire és jövendő 
fejlődési szabadságára», melyek a tudományegyetemek 
fakultásait, előadó szerint is, (Indok. 18. 1. 2. bekezdés) 
Angliában és az amerikai Egyesült-Államokban is 
megilletik; appellálok végre a theologiának, mint a 
fentebb bizonyítottuk elméleti és gyakorlati tudo-
mánynakjogaira , melyekre hivatkozva, ha nem volna 
theologiai fakultásunk, meg kellene azt alapítanunk, 
nem pedig a meglevőt megsemmisítenünk. Ez az el-
járás szellemi barbárság vandalizmus. A műveli nyu-
gat nagy többségénél e barbár vandalizmusnak épen 
ellenkezőjét tapasztaljuk. Amerikában előadó szerint 
(Indok. 18. 1. jegyzet) az orvosi, jogi fakultásokon kívül 
van theologiai fakultás is. Angliában nem csak az 
angol államegyház theologiájának vannak college-i ; 
hanem legújabb időben ez a protestáns állam: Irhon 
fővárosában, Dublinhan, katholikus egyetemet kath. 
theologiai fakultással állított állami támogatással 
néhány évvel ezelőtt. 

Németországban nyolc egyetemen van katholikus 
theologiai fakultás, névszerint : Bonnban, Boroszlóban, 
Freiburgban, Münsterben, Münchenben, Strassburg-
ban, Tübingenben, Würzburgban. E nyolc hely közül : 
Bonn-, Boroszló- és Tübingenben paritásos protestáns 
theologiai fakultások is vannak. Es ezek az egyete-
mek mind államiak. Ezenkívül Németországnak van 
még 14 egyeteme. Ebből kettő, a wittenberg-hallei és 
a rostocki protestáns felekezeti egyetem. Mindkettőn 
van ugyanolyan felekezetű theologiai fakultás. A többi 
12 egyetem ugyancsak állami egyetem, de valameny-
nyin van Iheologiai fakultás. Ausztriában az egyete-
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mek államiak és vannak theologiai fakultásaik. Fran-
ciaországban a párisi állami egyetemen van protes-
táns theologiai fakultás. Belgiumban a gand-i és liit-
tichi állami egyetemeken és a brüsseli szabad egye-
temen kívül van Löwenben katholikus egyetem 
világhírű katholikus theologiai fakultással. Olasz-
országban az állami egyetemeken kívül van Ró-
mában pápai katholikus egyetem (Universitas Grego-
riana). Hazánkban csak a kolozsvári egyetemen nincs 
theologiai fakultás ; de Budapesten és Zágrábban van 
katholikus theologiai fakultás. Ennyi példa után, ha 
mi a nyugateurópai művelt nemzetekkel a tudomány-
ban versenyképesek akarunk lenni, nem arra kell 
törekednünk, hogy a meglevő budapesti ősrégi fakul-
tást megszüntessük, hanem inkább arra, hogy azt fej-
lesszük és a többi európai theologiai fakultásokkal 
versenyképessé tegyük. Azzal sem lennénk kárpótolva 
és a «mens fundatoris»-szal sem egyeznék meg semmi-
képen, ha minket más csonka egyetemhez, vagy akár 
egy újonnan felállítandó teljes és katholikus egyetem-
hez vinnének által ; mert nekünk a budapesti egye-
temen van jogunk és pedig elsőszülöttségi jogunk 
maradni. És itt akarunk maradni és alapítóink inten-
cióihoz luven tovább is itt akarunk munkálkodni 
Isten dicsőségére és a magyar haza javára. Eltávolí-
tásunkra okot nem szolgáltattunk. Inferioritásbajutni 
nem akarunk. D e m k ó G y ö r g y d r 

Jlmagyarprimási méltóság keletkezésének ideje 
Való igaz, hogy Péterffy Károlynak e szavai : 

«Philippus.. . synodumnat ionalem. . . anno 1279acci-
tis ex tota Hungaria episcopis et prelatis indixit. His 
in comitiis Lodomerius ex voluntate Pontificis et pro-
bante Rege, Primas Regni Ecclesiaeque Hungaricae 
nominatus»1 sok embert félrevezettek. Ime e folyóirat 
érdemes szerkesztője is már harmadszor foglalkozott 
velük. 

Pedig igazán kár oly nagy fontosságot tulajdoní-
tani e pár sornak, mert hisz azokban Péterffy nem 
hivatalos iratot vagy egykorú tanút idéz, hanem csak 
a maga véleményét fejezi ki. Dicit, sed non docet. 

Már egy pár sorral feljebb nagyítja Péterfty Fülöp 
pápai követnek cselekedeteit és hatáskörét. «Orsus est 
negotium a clero. Rescissa proinde, cuius supra memi-
nimus, electione Archiepiscopi Strigoniensis, Lodo-
mer ium. . . e Varadinensi ad Metropolitanam sedem 
traduxit». (U. o. 95.) Ez állításban két nagy hiba van. 
Az esztergomi káptalan választását a pápa 1278 június 
1-én semmisítette meg,2 Fülöp pápai követsége pedig 
csak 1278 szeptember 22. kezdődött.3 így tehát Fülöp 
nem semmisíthette meg a káptalani választást, mert 
azt már feljebbvalója, a pápa, előbb megcselekedte. 

1 Sacra Concilia I. 95. t. 
2 Theiner: Monunienta Hung. S. illustrantia I. 324—6. 1. 
3 U. ott 327-8. 1.' 

Lodomért se ő helyezte át az esztergomi érseki székre, 
mert a pápa 1278 június 1-én az érsekség betöltését 
magának tartotta fenn és valóban 1279 június 13-án 
a pápa és nem Fülöp, a követ, helyezte át Lodomért 
Esztergomba.1 

Hasonlóképen nagyítja Péterffy a budai zsinatnak 
a hatáskörét is. 

Mindjárt észrevesszük ezt, csak jól különböztes-
sünk meg a primási méltóságban két dolgot. Si vim 
diseretionis adhibemus, mint szent Gergely mondja. 

Hogy az esztergomi érsekség alapításra és magyar 
közjogi állásra nézve elsőbb a kalocsai érsekségnél, 
az kétségtelen. De más a magyar közjog és más az 
egyetemes egyházjog. 

Királyaink adhattak és adtak is magyar közjogi 
méltóságot az esztergomi érsekségnek, de nem adhat-
tak egyházjogi méltóságot, mert senkisem adhat olyat, 
amije nincs. A katholikus egyházban egyházi jogható-
ságot másik püspök felett csakis a római pápa adhat 
és még inkább csak ő osztogathat primási és pápai 
született követséggel járó jogokat. Hiába nevezik tehát 
a magyar oklevelek az esztergomi érseket már 1394 
előtt prímásnak, az csak magyar közjogi értelemben 
veendő, mert a pápai szék 1394-ig az esztergomi érsek-
nek semmiféle primási felhatalmazást nem adott, sőt 
1219 június hó 12-én III. Honorius pápa határozottan 
kijelenti, hogy az esztergomi érseknek a kalocsai érsek 
felett nincs semmi joga : «Cum impérium non habeat 
par in parem».2 

Ezt tudva, méltán nagyfokú tévedésnek és hibának 
jelezhetjük Péterffy abbeli állítását, hogy az 1279-iki 
zsinaton Lodomér érsek prímássá neveztetett volna ki, 
még pedig a pápa akaratából és a király jóváhagyá-
sával. Sem a király, sem a zsinat nem nevezhette ki 
Lodomért prímássá, mert oly nagyfokú joghatóságuk 
maguknak sem volt s így még kevésbbé adhatták 
másnak. 

A pápa akaratából szintén nem történhetett a 
prímássá való kinevezés 1279-ben, mert ismerjük a 
pápának Fülöphöz, az ő oldalkövetéhez, intézett meg-
bízólevelét3 és abban ily dologról szó sincs. Már pedig 
a zsinat elnökének csak tudnia kellett volna, mit akar 
a pápa a zsinat elé terjeszteni. A zsinat határozatai 
sem érintik egy szóval sem e fontos előléptetést. 

Maguk azon 1394 és 1395-iki pápai iratok is, a 
melyek az esztergomi érsek primási és született követi 
felhatalmazását tartalmazzák, kirekesztik annak lehe-
tőségét, hogy az esztergomi érsek már előbb primási 
és született követségi joghatósággal bírt volna. Hiszen 
ha már 1279-ben megkapta, miért folyamodott érte4 

1394-ben a király is, az érsek is? Vagy ha ők nem 
tudták, tudnia kellett volna az esztergomi káptalan-
nak, az esztergomi egyház jogai őrének, hogy e jog-

1 Theiner ü. O. 337. — Knauz : Monunienta Strig. I. 112. 1. 
3 Theiner i. mű I. 22. 1. 
3 Theiner i. mű I. 327—8. 1. 
4 Monunienta Vaticana Hungáriáé S. I. L. III. 249, 291—2.1 
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hatóság régi. S ime a káptalan az 1397-iki látogatás 
jegyzőkönyvében, tehát hivatalos felszólításra, ezt í r ja : 
«Item ex muniflcentia et promotione serenissimi prin-
cipis domini Sigismundi, regis Hungarie, ipse archie-
piscopus factus est primas et legátus natus utraque 
provincia, sua videlicet et Colocensi».1 Hozzá még 
ezt az esztergomi érsek kiváltságai közt utolsó helyen, 
tehát mint legújabbat sorolja fel. Lám az esztergomi 
káptalan már 1211-ben felszólalt, midőn János érsek 
az esztergomi érseki szék magyar közjogi kiváltságai-
ból engedni akart,2 mennyivel inkább ellenezte volna 
az ellen, hogy oly jogot kérelmezzenek az apostoli 
széktől 1394-ben, a mit az esztergomi egyház már 
1279-től kezdve bírt. 

Annak, hogy egyháztörténetíróink egész mostanáig 
nem vették észre a primási méltóság 1394-iki kelet-
kezését, szintén meg van a maga sajnos oka. Mind 
Fejér,3 mind Török János4 az 1295-ik évszám alatt 
közölnek egy pápai iratot, a melyben Bonifác pápa az 
esztergom érsekjogait csak nem a primási joghatóság 
határáig kiterjeszti. Ez Péterffy hibás állítását támo-
gatni látszott. Bár tehát már 1866-ban sok tekintet-
ben rejtélynek látszott Fraknói előtt az, hogy a 
pápa a primási joghatóságot csak 1394-ben adomá-
nyozta, holott történetíróink szerint a joghatóság 
régibb,6 mégis megnyugodtak az 1295-iki pápai irat 
bizonyságán és a primási méltóságot régibbnek tar-
tották. 

Csakhogy ez megint nagy időrendi botlás. Mind 
Fejér, mind Török VIII. Bonifácnak tulajdonítják e 
levelet s a többi történetírók vakon követik őket. 
Pedig, ha végig olvasták volna azt, láthatták volna, 
hogy «Joannes, archiepiscopus Strigoniensis»-hez van 
intézve. Már pedig VIII. Bonifác idejében Lodomér 
és (Bicskey) Gergely voltak az érsekek és csak 
IX. Bonifác idejében élt (Kanizsay) János nevű érsek. 
E pápai irat tehát nem 1295-ben, hanem csak IX. Boni-
fác idejében 1389-ben november 14-én kelt. Ugyan-
azon pápa adta tehát, a ki a primási joghatóságot 
engedélyezte. 

Ha tehát kellő bírálattal és megkülönböztetéssel 
élünk (si vim discretionis adhibemus!), nincs kétség 
benne, hogy az esztergomi érsek egyházjogi primási 
méltósága 1391-ben keletkezett. Tartsuk magunkat az 
eredeti, hiteles oklevelekhez s nem Péterffy vagy köve-
tői jóhiszemű, ámde hibás véleményéhez. Akkor az 
események összeillenek s tanulságot, megnyugvást 
nyújtanak. 

Ez az egy vitás tétel mutassa meg egyúttal, hogy 
én Magyarország egyháztörténetében minden eseményt 
jól megvizsgálva, egybevetve s az eredeti kútfőrrások-

1 Kollányi : Visitatio Capituli E. M. Strigoniensis anno 
1397. 12. 1. 

2 Knauz: Monumenta E. Strig. I. 198—200. 
3 Fejér: Cod. Dip. VI./l. 350—53. 
4 Török: Magyarország prímásai. II. 41—42. 
s Fraknói : Magyar Sion. IV. 646—47. 

hói állítottam össze. Ahhoz, hogy minden tételt külön 
bebizonyítsak, sem terem, sem időm nem volt. Akkor 
hatkötetes művet kellett volna írnom. 

Karácsonyi János dr. 

A Mária-kongregáció helyes vezetéséről, 
főleg a középiskolákban. (n.) 

A kongregáció a keresztény tökéletesség tetőpont-
jára a boldogságos szent Szűz kiváló tiszteletével tö-
rekszik eljutni, a mit XIV. Benedek aranybullája 
nagyon jellemzően hangsúlyoz s a mire a kongrega-
nista a legünnepélyesebb pillanatban szánja el magát, 
mondván «Téged Úrnőmnek, Szószólómnak és Anyám-
nak választalak. Megfogadom, hogy ezentúl minden-
kor Neked szolgálok és a mennyire tőlem telik, azon 
leszek, hogy mások is szolgáljanak Neked». 

Lényeges a kongregációban a Szűz kiváló tiszte-
lete, vagyis azon tisztelet, a mely az egész embert 
gondolataival, szavaival, cselekedeteivel átjárja és egész 
életén át befolyásolja. Ez képezi a kongregáció meg-
különböztető, közvetlen célját. Ezzel van biztosítva a 
föntebb jelzett végső cél. Csak akkor sokatérő e sereg, 
ha szűz Mária áll az élén példaképül ; ha szűz Mária 
az eszményképe, ha szűz Mária a jelszavuk, a mely el 
nem némul ajkukon soha. Erre kell nevelni a kon-
greganistát. Bá kell szoktatnunk a tagokat, hogy mint 
kongreganisták naponkint mondjanak el néhány Üd-
vözlégyet, meg egy-két tizedet az Olvasóból. Készítsük 
el őket szűz Mária ünnepeire, vezessük őket a szent-
ségekhez. Adjunk nekik alkalmat arra, hogy olykor 
nyilvános föllépésükkel tanúsítsák szűz Mária iránt 
táplált kiváló tiszteletüket. Például májusban olykor 
tarthatunk egy kis 20 30 percig tartó ájtatosságot, 
a mely énekből, szűz Máriáról szóló szavalatokból 
(vers vagy próza) és a lorettói letenyéből áll. 

Kedveltessük meg velük a kongregáció jelvé-
nyeit (érmet, diplomát), hogy ne ismerjenek megtisz-
telőbb kitüntetést, mint a miben az ég királynője része-
sítette őket. Bövid, de jól átgondolt beszédeink tárgyát 
a boldogságos szent Szűz képezze. 

Ha ezen elveket követjük s ezek szerint vezetjük 
a kongregációt, kifejlődik kongreganistáinkban a szűz 
Mária kiváló tisztelete. 

Lényeges továbbá a kongregáció céljainak meg-
valósításában a gyakori szent gyónás és áldozás, lehe-
tőleg hétköznapi szentmisehallgatás, erénygyakorla-
tok, az évi szentgyakorlatok, szent Alajos hat vasár-
napja. Hiszen ezekből áll elő a magasabbfokű gyakor-
lati ker. kath. élet, a mire a kongreganistát neveljük. 

Nagy föladat az ifjút csak a legszükségesebb ker. 
kath. élet gyakorlatára is rászoktatni. Művészetszámba 
megy belőlük a kongregáció elvei szerint hitvallókat 
képezni, különösen napjainkban, mikor a nagy társa-
dalom többet ront lelkén, mint épít; a mikor a szülői 
házban is jobbára nem hitének védőjével, hanem el-
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lenségével találkozik. Saját lábain kell járnia a gyönge 
teremtménynek s nem egyszer hősi harcot kell vívnia 
hitéért. 

Az erénygyakorlatokkal figyelmessé tesszük őket 
önmagukra és diadalra vezetjük a legveszedelme-
sebb ellenséggel, a belső ellenséggel szemben. Szokás 
pl. minden hó elején erénygyakorlatokra tárgyat vá-
lasztani. S hogy sikeresebb legyen, alkalmas erény-
gyakorlati tárgyakról szóló lajstromot állítunk össze 
a melyből mindenki tetszés szerint választ néhányat. 
A hó végén kiki, névtelen lapocskára írva, beadja a 
hónapban végzett erénygyakorlatait. A beadott erény-
gyakorlati lapocskákat úgy általában vagy részletek-
ben is közöljük a kongregációi gyűléseken, a mi újabb 
buzgóságra indít. Más mód szerint, az előre elkészített 
lapocskákból húznak, a melyre föl van jegyezve a 
praktikus erénygyakorlati tárgy, a miben gyakorolniok 
kell magukat. 

A rendszeres évi szent gyakorlatokról sem szabad 
megfeledkeznünk, mert ez az a szent tűzhely, a hol ala-
kot ölt a kongreganista szive és esze. Hasonlókép a heti 
gyűlések, a kongreganistáknak nemes társalgása, a 
pezsgő egyesületi életnek hatalmas eszközei szoktak 
lenni. Mindez természetesen nem kis gonddal jár. De 
még nagyobb ügyességet tételez löl a gyakorlati kath. 
élet állandósítása. Bizonysága ennek a szünidő, a mely 
ügy nagyjából már előre sejteti velünk ifjú kongre-
ganistáink jövő eljárását. A szünidő ugyanis a legtöbb-
nél a kongreganistaélet szünideje is, a mi elég baj. 
Azért számot kell kérnünk a szünidőről is. Azt hiszem, 
hogy ha e tekintetben csak valamit is elértünk, már 
a helyes mederben mozgunk és nagyon sokat tettünk. 
Örül a lelkem, ha elpanaszolják, mily nehéz volt a 
gyónáshoz jutni ; hogy megbámulták őket s mégis ele-
get tettek kongreganista kötelességeiknek. 

Lényeges végre a kongregáció szervezete, a kor-
mányformája. 

Az elnök kezében van a törvényhozói, a szabá-
lyok keretén belül a helyi értékű szabályok alkotá-
sára, a kormányzói és a végrehajtói hatalom ; de ezen 
hatalmát nem gyakorolja a magisztrátus nélkül. A ma-
gisztrátus az elnök szeme, a mellyel lát; szive, a 
mellyel érez ; keze, a mellyel alkot. E nélkül nehéz-
kes a kongregáció vezetése s elveszti ruganyosságát. 

Havonkint egyszer szoktunk tanácsgyűlést tartani. 
A gyűlésnek tárgyát előre kitűzzük, hogy a magisz-
trátus tagjai a gyűlésre készülhessenek. Ilyen tárgyak 
pl. az avatási ünnepségek kitűzése, a fölavatandók név-
sorának megállapítása, fölvétel a jelöltek közé, a szent-
ségekhez való járulás számának és idejének megha-
tározása, a könyvtár használati módjának eldöntése, 
a fölmerülő hibák kiküszöbölése, annak megbeszélése, 
hogy kiket kell esetleg figyelmeztetni vagy kizárni stb. 

Lényeges a kongregáció vezetésében a fölvételi 
szabályoknak szigorú betartása. A legtöbb kongregáció 
azért megy tönkre, mert a fölvételben elnéző s így 
míg kegyelmet gyakorol egyesekkel szemben, nem 

gondozza az egésznek érdekét. A fölvételnél eddig jó-
nak bizonyult eme szem előtt tartandó szabály. Csak 
azt vegyük föl a kongregációba, a ki : l. a kongregáció 
szabályzatának legalább is három hónapon át teljesen 
megfelelt ; 2. erkölcsileg kifogástalan ; 3. szorgalma 
dicséretes, vagy legalább is középszerű sikert tud föl-
mutatni. Szóval a jelöltek közé csak azokat vegyük 
föl, a kik alapos reményt nyújtanak arra, hogy a kon-
gregáció követelményeinek megfelelnek. 

Ez nem igazságtalanság; mert igaz ugyan, hogy 
a kongregációnak célja minél tágabb körben ter-
jeszteni áldásos hatását; de a kongregáció nem azzal 
eszközli azt, hogy sok tagot vesz föl magába ; el-
lenkezőleg, ha kevés nagyra termett lelket ölel föl, 
a kik sasszárnyat öltve, repülnek az eszményi cél 
felé. És valóban míg egy kevesebb tagból álló buzgó 
kongregáció jótékonyan hat az egész gimnázium nö-
vendékeinek erkölcsére és szorgalmára ; a soktagű, de 
laza kongregáció afféle írott malaszt csupán. 

Ezek azok a főbb dolgok, melyeket nem szabad 
szem elől tévesztenünk a kongregáció vezetésében. De 
nem elég a szakértelem, a kongregáció jó vezetésére 
szükséges még a magasabbfokú áldozatkészség is! 

A tapasztalat azt bizonyítja, hogy apostoli buzgóság 
nélkül kongregációt sikeresen vezetni nem lehet ; és 
viszont, a hol apostoli buzgalmú praeses jut a kongre-
gáció élére, ott a kongregáció is csakhamar fölvirágzik. 

Nápolyban pl. az ottani kongregáció egész a föl-
oszlásig elzüllött, de alig került élére a praesesek minta-
képe, P. Ivaraffa, azonnal megeleveniilt. Csakhogy 
P. Karaffának a jelszava volt: «Deus mihi et sodali-
tas». Tudjuk mit ért el az ifjúság barátja, P. Doss, a 
kongregációval; de ő sem ismert fontosabb érdeket a 
kongregáció ügyénél. Tehát az áldozatkész buzgóság 
nélkülözhetetlen kellék a praesesben. 

Véges-végül még egy körülményről kell megemlé-
keznem, a mely a kongregáció vezetését a legtöbb eset-
ben szinte lehetetlenné teszi. 

Az említett referens a német kongregációk siker-
telenségét a legtöbb esetben annak tulajdonítja, hogy 
a praesesek túl vannak terhelve más teendőkkel, úgy, 
hogy a kongregáció vezetése csak mellékes foglalko-
zásuk, melyre vajmi kevés gondot fordíthatnak. Magam 
is végig nézek a hazánk talaján fejlődő kongregáció-
kon s örömöm közé némi aggodalom vegyül ; nem az 
bánt, mintha nem találkoznám kellő buzgósággal és 
érdeklődéssel ; de az aggaszt, hogy annyira túl vagyunk 
terhelve más teendővel, hogy a kongregációval beha-
tóbban nem foglalkozhatunk s így megtörténhetik 
majd,hogy tíz-húsz év múlva valami vándor tudós fölöt-
tünk is elzengei a gyásznótát : «Multiplicasti gentem ...» 

Pedig meg vagyok győződve, hogy egyházunk és 
hazánk jólétének előmozdítására üdvösebbet nem te-
hetünk, mintha a kongregációk fölvirágoztatásán fára-
dozunk ; azt hiszem, hogy sehol sem hoz a ránk bizott 
talentum annyi jövedelmet, mint épen a kongregációk 
előmozdításában. P. Bús Jakab. 
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Jl katekizmus-revizió ügyében.1 (i.) 
Pokorny Emmanuel budapest-fővárosi hiltanár, 

az új katekizmus-tervezet előadója, a «Religio» f. évi 
9., 10. és 11-ik számában bonckés alá veszi a revízió 
ügyében közzétett észrevételeimet és különvélemé-
nyemnek indokolását a saját egyéni fölfogása szerint 
meggyöngíteni törekszik. 

Őszintén megvallom, hogy ebben az ügyben nem 
szívesen lépek a vitatkozás terére, mert azok a tekin-
télyek, a kikre álláspontom igazolása végett hivatkoz-
tam, a pápák és püspökök nyilatkozatai és a zsinatok 
határozatai, melyeket idéztem, sokkal nagyobb súly-
lyal birnak előttem, semhogy azt képzelném, misze-
rint azok értékét akár az én újabb fölszólalásom nö-
velni, akár a Pokorny tanár úr bírálata csökkenteni 
fogja. 

Nehogy azonban úgy tűnjék föl a dolog, mintha 
az a Goliáthra emlékeztető súlyos fegyverzet, mellyel 
a cikkíró síkraszállott ellenem, elvette volna kedve-
met a nagyfontosságú ügy iránt való további érdeklő-
déstől, kénytelen vagyok én is újra foglalkozni a füg-
gőben maradt kérdéssel, előre biztosítván cikkíró urat, 
hogy ugyanazon — általa is elismert — jószándék, 
mely minden eddigi fölszólalásomnak egyedüli rugója 
volt, vezeti most is tollamat; s habár kevés reményem 
van ahhoz, hogy az új katekizmus-tervezet ama lel-
kes hívei közül, a kiknek elismerő nyilatkozataiból 
olyan tanulságos gyűjteményt állított össze Pokorny 
tanár úr, csak egyet is meghódíthatnék : a szilárd meg-
győződés által vezérelt kötelességérzet megnyugtat 
engem arra nézve, hogy nem végzek fölösleges mun-
kát, mert minél nagyobb és általánosabb érdeklődést 
tudunk felkölteni a katekizmus-kérdés helyes megol-
dásának nagyfontossága iránt, annál inkább hasznára 
leszünk annak a szent ügynek, melynek szolgálatára 
küldettünk. 

* 

Mindenekelőtt a katekizmus-revizió lényeges föl-
adatára nézve kell lelkiismeretes hűséggel tájékoztat-
nunk az érdeklődőket, mert csak úgy lesz képes min-
denki tiszta meggyőződést szerezni magának arról, váj-
jon az új tervezet készítői helyesen jár tak-e el, vagy 
pedig túllépték megbízásuk halárai t? 

S ebből a szempontból nem tartom korrektnek a 
cikkíró úrnak a Religio olvasóival elhitetni szándékolt 
azon vélekedését, mintha én a katekizmus jelentősé-
géről írt fejtegetéseim kapcsán olyan valami petrifikált 
állandóságot követelnék a katekizmus részére, mi-
szerint a mi ötven év előtt szerkesztett jó öreg kate-
kizmusunkat, a maga hiányaival és aprólékos hibáival 
együtt, változatlanul kívánnám fönntartani. 

Hiszen ennek a föltevésnek épen ellenkezőjét ál-
lítom (19. 1.), midőn az esetleges félreértések kikerülése 

1 Az ügy fontossága kívánja, hogy a revízió ügyében mind 
a két nézetet latolgassuk. Szerk. 

végett különösen hangsúlyozom, hogy senki se legyen 
abban a téves fölfogásban, mintha az egri főegyház-
megyében szemet hunynának a Deharbe-katekizmus 
egri kiadásának fogyatkozásai előtt s eleve elzárkózva 
minden újítástól, mereven ragaszkodnának a régi 
szerkezet hibáihoz és hiányaihoz ; sőt inkább vala-
mint itt ismerték föl legelőször a Deharbe-katekizmus 
előnyeit, úgy most is innen tétetett meg az első kísér-
let arra nézve, hogy a jelenlegi viszonyok által indo-
kolt javítások és módosítások a legalkalmasabbnak 
vélt módon eszközöltessenek és minden számbavehető 
kifogás elháríttassék. Teljesen távol áll tehát tőlem az 
a fölfogás, mintha a katekizmus, mint didaktikai esz-
köz, módszertani és nyelvészeti szempontból fejlődésre 
képes nem volna ; csakhogy másrészről az én véle-
ményem szerint arra is nagyon kell ám ügyelni, hogy 
az ilyen irányú fejlesztés ürügye alatt az a másik és 
pedig főszempont, melynél fogva a katekizmust, mint 
a hitoktatás eszközét kell tekintenünk, háttérbe ne 
szoruljon, és a pedagógiai tekintetek túltengése miatt 
meg ne feledkezzünk a katekizmusnak arról a hiva-
tásáról, melyet a gráci tartományi zsinat (1858. Tit. 
VIII. 2.) ezen szavakkal fejez ki : «Catechismus non 
est solum liber scholasticus, sed velut compendium 
credendorum et agendorum. Catechismus totius insti-
tutionis religiosae sit quasi fundamentum, cui uberior 
per praedicationem verbi divini explanatio innititur 
et superstruitur : liber denique non parvulorum tan-
tum, sed et adultorum». 

Ez a körülmény azt hiszem minden elfogulatlan 
bíráló előtt eléggé indokolja azt a részemről helyesen 
értelmezett állandóságot, melyet a katekizmus tartal-
mára nézve nem én kívánok, mint Pokorny tanár úr 
állítja, hanem kívánja az Egyház konzervatív szelleme ; 
kívánja a katekizmus tekintélye, mely a jelentéke-
nyebb és föltünőbb változtatások által mindenesetre 
csorbát szenvedne a kath. hivek szemében, kik Schlich 
(1. 269. 1.) igen tanulságos és találó szavai szerint: 
«könnyen azt képzelik, hogy új tanokat hallanak, lia 
a szavak és kifejezések nem a régiek, a tanalak cserél-
getése és változtatása tehát magát a tant is veszé-
lyezteti !» 

IIa esetleg ez a vélemény, melyet jelenleg talán 
Magyarország majdnem minden paszlorális tanszékén 
tanítanak, nem eléggé tekintélyes cikkíró úrnak, úgy 
olvassa el kérem figyelmesebben Jans aostai püspök-
nek az 1870. évi vatikáni zsinaton tartott beszédét, 
melyet azok kedvéért, kik azt nem olvasták, szüksé-
gesnek tartok újólag közölni az érdeklődőkkel : «Egy-
házmegyémben — mondá a püspök úr — a katekiz-
must 30 évi időszak alatt négy izben változtatták meg. 

Négy püspök elődöm, kiválóan tudós és j ámbor 
férfiak, a lelkek üdve iránt való buzgóságuk sugalla-
tából kétségkívül a lehető legjobb katekizmussal óhaj-
tották híveiket ellátni s e végből mindegyik a saját 
véleménye szerint alakította át elődje katekizmusát: 
vagy megtoldva azt, vagy megrövidítve, vagy más 



236 RELIGIO LXV. évi'. 1906. 

rend szerint beosztva. Szándékuk mindenesetre dicsé-
retre méltó volt. Meg kell azonban vallani, hogy mind-
ezen változtatások temérdek kifogásokra és pana-
szokra adtak alkalmat, melyek közt nem csekély je-
lentőségű volt a szülők panasza, kiket fájdalmasan 
érintett, hogy gyermekeik vallási oktatásában és ki-
kérdezésében maguk részt nem vehettek, miután a gyer-
mekeik által használt katekizmusokban nem ugyan-
azokat a formulákat találták, melyeket annak idején 
ők tanultak és emlékezetükben hiven megőriztek». 

Ugyanazon ülésen a lembergi érsek, Wierzchleiski. 
így nyilatkozott a katekizmus szövegének változta-
tásáról : 

«A kik kellő képzettséggel birnak, azok minden-
esetre tudják, hogy valamely igazság ugyanaz marad, 
ha más-más kifejezésekkel mondjuk is el azt, a gyer-
mekek azonban és műveletlenek nem így gondolkoz-
nak. Ha ezek valamely tanítást nem a megszokott sza-
vakkal és kifejezésekkel hallanak előadni : új dolog-
nak fogják azt tartani, zavarba jönnek és megütköznek». 

Sola nizzai püspök aggodalmát fejezi ki a fölött, 
hogy «ha egy új katekizmusban más kérdéseket talál 
a gyermek, nem ugyanazokat, melyek előtte már is-
meretesek, tűnődni fog magában, hogy ő ezt eddig 
miért nem így tanulta ; a tűnődésből kétkedés, a két-
kedésből igen könnyen közönyösség, ebből pedig hitet-
lenség fog származni». 

A délamerikai püspökök Rómában tartott zsinata, 
melynek határozatait a Szentszék is jóváhagyta, nem-
csak azt a tanácsot adja a püspököknek, a mit Po-
korny tanár úr is idéz: «nec faciles sínt episcopi in 
permittendis vei approbandis novis catechismis» ; ha-
nem határozottan tiltakozik a katekizmus megszokott 
régi formuláinak különféle ürügy alatt való változtat-
gatása ellen, Tit. II. c. 5. nr. 155 : «Episcopi nullo pacto 
permittant, ut antiquae et probatae formulae rudimen-
torum fidei vei in minimis verbulis mutentur, prae-
textu elegantioris aut castigatioris dictionis, mutatio-
nes enim in usibus populi fidelis, hac in re, vix ali-
quid boni, saepissime plur imum detrimenti afferre 
possunt». Ugyanazon zsinat (Tit. X. C. 2. nr. 710.) így 
rendelkezik: «Sedulo autem devitetur, sub quovis 
praetextu, omnis immutatio quoad probatas et consue-
tas docendi formulas». 

Az anyaszentegyház kormányzóinak ez a szigorú 
fölfogása kétségkívül a tapasztalati tényekben bírja 
alapját. 

Annyi bizonyos, hogy bárhol is megkisérlették 
még a katekizmus reformálását, a kísérlet csak addig 
a határig sikerült, míg a módosítások, változtatások 
föltűnést nem okoztak; mihelyt nagyobb mérvű új í -
tásokkal állott elő valaki, a reakció a hivek körében 
azonnal tapasztalható volt, mit a főpásztorok bölcse-
sége mindig kellőképen méltányolt és a hivek által 
megszokott régi katekizmus tekintélyét csakhamar 
visszaállította ; szem előtt tartva XIII. Kelemen pápa 
szigorú intézkedését, ki a római katekizmusnak, mely-

nek szövegét az újítási vágy szintén fölforgatta, új ki-
adása alkalmából, 1761. jún. 14. kelt constitutiójában 
az eredeti szöveget rendelte visszaállítani : «illuc duxi-
mus redeundum, unde quidam parum prudenti con-
silio, nonnulli etiam superbia ducti, ut sese in Ecclesia 
iactitent sapientiores, fidelem populum avocaverant, 
et eundem Catechismum pastoribus animarum iterum 
porigendum existimavimus». 

Főleg Németországban, hol az általánosan ismert 
német alaposság a mások munkáján mindig talált j a -
vítani valót, tanulságos példái tűnnek föl előttünk a 
katekizmus változtatások különféle mozzanatainak. 

A XVIII-ik század vége felé, mely a kath. hitok-
tatás történetében a legszomorúbb korszakok egyike, 
a rationalista szellem mindenfelé hódító, diadalmas 
út jának egyik legfőbb célja volt: a régi katholikus 
hagyományok alapján készüli katekizmusok eltávo-
lítása. Ennek a szellemnek befolyását árulja el az a 
rendelet is, melyet a mainzi érseki helynökség 1788. 
nov. 23-án adott ki a katekizmus-javítás ügyében : 
«Több év óta emeltetik panasz — írja a körlevél — 
hogy egyházmegyei katekizmusunk nincs a mai kor 
kívánalmainak megfelelően szerkesztve. Skolasztikus, 
a legnagyobb rész előtt érthetetlen fogalmak, általános 
szárazság, termékeny erkölcstan hiánya : ezek az ép 
oly megfontolandó, mint föltűnő hiányai ezen kate-
kizmusnak. 0 hercegsége tehát legkegyelmesebben el-
határozta, hogy az egyházmegye világi vagy szerzetes 
papsága ama tagjának, ki 1790. január hó l-ig a leg-
jobb katekizmust fogja legmagasabb kezeihez eljut-
tatni: 50 aranyr jutalmat kegyesen biztosít». Ezen föl-
hívásra tíz pályamunka érkezett be, azonban csakis 
egy tudott annyi tetszést kivívni, hogyr a pályadíj felét 
kiutalványozták a szerző részére.1 S vájjon mi lett a 

1 Schöberl Kath. Hitoktatás. I. 259. 
sorsa ennek a nagy apparátussal előkészített új kate-
kizmusnak? Az, hogy jóformán használatba is alig 
vétetett, kimúlt dicsőség nélkül, eltűnt — visszatérés 
nélkül. Csekó Gábor. 

Budapest. Mustármagból terebélyes fa. Ismeretes az 
Úr Jézus példabeszéde a mustármagról, melyből terebé-
lyes fa nőtt ki. Azt mondta az Úr Jézus, hogy az apró 
mustármagból való nagy fejlődésben az Isten országának, 
az ő anyaszentegyházának növekedése van példázva. 
Isten egyházában igazán, minden gyarapodás alig észre-
vehető kezdetekből, rejtve fejlett imákból szokott támadni 
és az életben, érvényesülést követelve, helyet foglalni. 
A budapest-józsefvárosi Scitovszky-téren levő Jézus szent-
séges Szivének temploma is még aligha fejezte be fenn-
állásának második évtizedét s máris a katholikus hit-
buzgóságnak az egész fővárosra enyhítő árnyékot vető 
terebélyes fájává izmosodott fel. Ennek az örvendetes 
lelki befolyásnak fényes bizonyítéka amaz igazán nagy-
arányú férfizarándoklat, mely most vasárnap, május hó 
27-én, Prohászka Ottokár dr. püspök úr vezetése alatt 
reggel 7 órakor indult ki ebből a templomból Mária-
Besnyőre és onnan késő este érkezett vissza ugyanide, 
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megtöltve, menet és jövet Budapest utcáit férfiszivekből 
fakadt hangos imákkal és gyönyörű Mária-énekekkel. 
Budapest férfivilágában megtörni a lagymatag hitközöny 
jegét s forró, lángoló buzgóságot kelteni százakban és 
ezerekben ott, a hol nemrég még a férfivilág hitközönyé-
nek dermesztő hideg szele uralkodott : bizony, nem 
könnyű feladat, nem közönséges vállalkozás, hanem való-
ságos kimagasló s emberfeletti erő segítsége nélkül el 
sem képzelhető apostoli munka vala. S vájjon kikből 
állott a május 27-iki férfi-zarándoklat ? Részt vettek abban 
a Jézus szentséges Szive templomához fűződő öt Mária-
gyülekezetnek tagjai, az urak, tisztviselők, egyetemi 
hallgatók, kereskedők, iparosmesterek és tanoncok gyü-
lekezeteinek s a józsefvárosi és angyalföldi munkás-
egyesületeknek tagjai testületeik szerint megoszolva, 
zászlóik alatt. Szemtanuk állítják, hogy mikor az ezeret 
meghaladó menet, férfiak és ifjak négyes sorban, a József-
körúton és az igen népes Kerepesi-úton Mária-énekeket 
énekelve végig vonult, a fővárosi közlekedés zaja bámulva 
elhallgatott s a lelki épülés diadalmas menetben kisérte 
végig jobbról-balról az ősi magyar Mária-tisztelet úttörőit 
és hőseit ki egész a központi vasútállomásig, a honnan 
reggel 9 órakor huszonöt vaggon szállította ki a zarán-
dokokat Mária-Besnyőre. Mondani se kell, hogy ezen a 
szent helyen a zarándokok az időt a legüdvösebb foglal-
kozásokkal töltöttékel. A mint a zarándok-menet a vasút-
állomástól megérkezett, e férfi-zarándoklatoknak terve-
zője, szervezője, megkezdője, mindene, Bóta Ernő jézustárs. 
atya szentmisét mondott áldoztatással, mise után pedig 
Prohászka Ottokár dr. püspök úr lépett szószékre s egyi-
két mondta a Mária-tisztelés élesztő hatásáról szóló ama 
magyar egyházi szónoklatoknak, a melyeknek hatása a 
késő unokákon is meg szokott látszani. Ebéd után — a 
mely igazán Isten áldásával kezdődött, folyt le és végző-
dött— 4 órakor Bóta Ernő atya jelentette, hogy a pápa és 
a hercegprímás, Budapest főpásztora, áldást küldöttek a 
zarándokokra. Lelkes és lelkesítő eszmecsere után 
vecsernye volt, mely után a zarándokok zárt sorokban 
ismét imádkozva vonultak ki a vasútállomásra. Buda-
pesten a bevonulás, melyet ismét Prohászka Ottokár dr. 
püspök úr vezeteti, a kivonulásnál még szebb, még han-
gosabb, még népesebb és hatásosabb vala. A püspök úr 
alig győzte megáldani a kisdedeket, kiket elébe jámbor 
anyáik vezettek. A kerepesi-úti Mária-szobor, melyet 
b. e. Lengyel Miklós c. püspök, egri kanonok emeltetett 
a fővárosnak s melyei ennek a zarándoklatnak alkal-
mából ájtatos nők virágpompával árasztottak el, megálló-
helye lett a visszatért zarándoklatnak, mely a Jézus legsz. 
Szive templomában, Bóta Ernő atyának aznap már ki 
tudja hányadik lelkesítő szózatával és messze-messze ki-
hallatszó harsány Te Deum laudamus-szal végződött. 

* 

Freiburg. (Svájcban.) Ireland st. pauli érsek -
az északamerikai Egyesült-Államokból — Rómában jár-
ván, hazafelé utazik. Útjában megállott a régi európai 
köztársaság, Svájc területén, itt Freiburgban, a katho-
likus egyetem városában és az egyetem tanárai és 
ifjúsága előtt f. hó 13-án nagyszabású beszédet mon-
dott arról, a mi a jövő idők eseményei és folyása 
felett uralomra van hivatva, az intelligenciáról (szel-
lemi műveltségről) és a demokráciáról (vagyis a mun-
káról). Nagy emberismerettel és mélyre hatoló elme-

éllel azt fejtegette a nagynevű amerikai főpap, hogy 
a jelen század folyásában az egész civilizált világon 
a demokratikus államforma fog érvényre emelkedni. 
Sem Svájcban — úgymond — sem Amerikában nincs 
oka arra, hogy az olygarchikus arisztokrácia bukását 
megsirassuk. E helyett a jövőbe néző tekintettel lépést 
kell tartanunk az érvényesülést követelő eszmék sikerei-
nek haladásával. Ettől a mozgalomtól a katholikus egy-
háznak sincs oka idegenkedni, sőt kötelessége e mozgal-
mat eszményivé és kereszténnyé tenni, hogy megmentse 
az anarchiában való elfulástól. A katholikus egyetemre 
az a magasztos feladat hárul, hogy felvilágosítólag hasson, 
nehogy a tömegek abba a tévedésbe essenek, hogy az 
egyház fél a világosságtól. —y —la. 

Az e m b e r testi és lelki é le te . (A műveltség könyv- Jrodct-
tárának II. kötete.) Szerkesztették : Alexander Bernát és ^ ^ 
Lenhossék Mihály. 1905. (Gorka Sándor : Az ember szár-
mazása és helye a természetben — első fele.) 

Ezúttal is még csak Gorkának általános természet-
tudományi konziderációit tárgyaljuk folytatólag.1 

A fejlődés eszméje, helyesen szólva : a transformiz-
mus folytatja Gorka korántsem ment át simán, 
küzdelem nélkül az emberek gondolkodásába. Sőt, hogy 
heves támadásokban volt része, mert merőben ellenke-
zett az emberiség régi, megrögzött világnézetével. A kővet-
kezőkben pedig elmondja ennek a küzdelemnek a rövid 
történetét Darwinig, zavartan és homályosan, tücsköl-
bokrot összehányva. 

A ki figyelemmel olvasta Gorkának a «Természet-
tudományi Közlöny»-ben eddig megjelent cikkeit, az a 
jelen értekezése s ama cikkek között jelentéken}7 különb-
séget vesz észre. Mind az az animozitás és fiatalos hebe-
hurgyaság, mely a régibb kor munkáját, felfogásait és a 
vallást hetykén lenézi, nem volt ott Gorka írásain észre-
vehető, látszik, hogy érettebb szerkesztők állottak a háta 
mögött. Itt ellenben erősen hánykolódik, mint a ki a 
világ tudományát kanállal szedte be. 

Először is állandóan visszaél a fejlődés szóval, midőn 
átalakulást kellene mondania ; másodszor a régi «meg-
rögzött» világnézet fogalmát nyújtja, nyújtogatja, a hogy 
neki tetszik ; egyszer ezt, másodszor azt érti alatta, hololl 
mint tanult embernek, a ki a közönséget akarja oktatni, 
szabatosan kellene beszélnie. 

A régi világnézeten egyszerre hármat ért, a régi kor-
nak a világról, a földről és a szerves lények keletkezé-
séről való felfogását. Ezt a felfogást ő neveti s a régi 
emberiség «példátlan önösségének» tulajdonítja. S miben 
állott volna ez az önösség? Abban, hogy a régi Ptolo-
meusi rendszer szerint az egész mindenség a földért -
a földet tartották naprendszerünk középpontjának — 
a föld pedig az ember kedvéért van. Ennek a «hiú 
ábrándnak» a XVI. század, Kopernik vetett véget, 
midőn kimutatta, nem mint Gorka hebehurgyán mondja, 
hogy a végtelen mindenségnek, a teremtésnek, hanem 
csak a mi naprendszerünknek középpontja nem a föld, 
hanem a Nap. 

Szeretném tudni, mi volt ebben a régi télfogásban 
az a «példátlan önösség ?» Mi van ezen nevetni való ? 

1 a Religio 8-ik számát. 
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Vájjon érzékeink nem mondják-e ma is, hogy földünk 
áll s a csillagvilág forog, illetőleg kering körülötte ? 
S megvetni való-e a régi ember, ha a mai fizikai eszkö-
zök hiján egyebet nem hihetett, mint a miről érzékei 
tanúskodtak ? 

A mi pedig az embernek a földhöz s a rajta lévő 
lényekhez való viszonyát illeti, vájjon ma mást mondunk, 
mást tartunk-e, mint azt, hogy a föld az emberért van ? 
Mi egyebet mondott maga Gorka, mint ugyanezt, midőn 
néhány sorral föllebb ezt írja : «a víz, szél, tűz, napfény, 
villám rabszolgánk és az emberiség házimunkáit végzi ?» 

Ahhoz különben, hogy ma már a Kopernik-rend-
szert valljuk, a fejlődés, illetőleg helyesen szólva az 
átalakulás eszméjének semmi köze, valamint a Kant-
Laplace-féle hipotézisnek sem, mely a föld ősi kialaku-
lását magyarázza, miután ez sem egyéb, mint a Genezis 
(1, 2) tohuvabohu-jának részletes megvilágítása. Mind-
kettőben a tudomány természetes haladása nyilatkozik. 

Az igaz, hogy mind a két tétel, mind a Kopernik-
rendszer, mind pedig a Kant-Laplace hipotézis valóban 
nehezen ment át az emberek gondolkozásába; de nem 
egyszerűen azért, mert ellenkezett az emberiség régi, 
megrögzött előítéletével, hanem azért, mert ez a sorsa 
minden új állításnak és semmi új nézet sem megy köny-
nyen át az emberek gondolkozásába. 

A Kant-Laplace elméletnek még ma is vannak meg-
oldatlan nehézségei s hogy a másikra példát mondjak, 
Wekerle mármarosi tanfelügyelő tavaly megjelent munká-
jában «Az új vallás»-ban, tudósokra hivatkozva, a Koper-
nik-rendszert vonja kétségbe, pedig Wekerle ugyancsak 
nem hódol régi, megrögzött előítéleteknek. 

A mi pedig azt a teret illeti, a liol a Gorka-téle 
tudósok az átalakulás, vagyis helytelenül szólva, a fejlődés 
eszméjét szorosan alkalmazni szokták : t. i. a mai állat-
és növényvilág keletkezését, az még se küzdelemmel, se 
küzdelem nélkül nem ment át az emberek gondolkozá-
sába és pedig nem azért, mivel a régi megrögzött világ-
nézettel — a teremtés tanával — ellenkezik ; — higyje el 
nekem Gorka, hogy azzal nem ellenkezik ; — hanem nem 
ment át s nem mehetett még át azért, mivel mint hipo-
tézis még nincs bebizonyítva, tehát az igazság erejével 
nem rendelkezik. 

Itt, e pontban, a növény- és állatvilág «fejlődéséről» 
beszélve, aztán igazán elemében kezd lenni Gorka s mielőtt 
a szorosan vett származástan fejlődési történetét vázolná, 
előbb végez Mózessel, röviden, de nem tiszteletteljesen, 
a fiatal tudósok módjára, a kik a világért sem ismernék 
be az öreg Sokratesszel : azt tudom, hogy semmit se 
tudok. A tudósok míg fiatalok, mindent tudnak, nem 
ismervén Verseghynek : «Nézd a búzakalászt» epi-
grammáját. 

Mózes — Gorka szerint — egyrészt «a mai naiv 
emberhez hasonlóan a növények és állatok sokféleségét 
Isten művének tulajdonítja», tehát naiv elbeszélő ; más-
részt meg hogy «eszméi nagyjából a mai kor gondolko-
zási módjával is jól megférnek». Tehát naiv is, meg a 
mai természettudományos kor magaslatán is áll. Ez 
furcsa, de még hagyján. Hanem van aztán egy nagy 
hibája, illetőleg kettő, a miért Gorka nem tudja tisztelni. 
Először is elmondja ugyan a növények és állatok létre-
jöttének egymásutánját, de hogy «az egymásután okát 
nem kutatja», sőt hogy minden kutatásnak egyenesen 

útját szegi azzal, hogy a világ s minden létező okát a 
mindenekfelett uralkodó, személyesített természeterő-
ben (?) látja. Vagyis minden létező okát Istenre vezeti 
vissza. Ez — úgymond Gorka — nem nyugtatja meg a 
gondolkodó természetbúvárt, a ki csak ismert természeti 
erőkkel dolgozhatik s kinek módszere (a természettudós 
módszere? ott a lét kezdetén?) hangosan tiltakozik az 
ellen, hogy egy talányt egy még nagyobb rejtély felvé-
telével oldjon meg. 

Konstatálom, hogy Gorka ezzel az állításával két 
nagy, előtte is nagy tiszteletben álló természettudóst sért 
meg, mintha azok nem értették volna módszeröket. Az 
egyik Verulami Baco, a másik Darwin. Az előbbi (Novum 
organumában) ezt írta : scientia penitus exhausta ad-
ducit ad Deum, paulisper degustata abducit a Deo. 
Darwinnak a fajok keletkezéséről szóló s Margó által 
revideált fordított müvében pedig (II. 333. 1.) a mint maga 
Gorka is megolvashatja, hogy Darwin szerint is «az élet 
eredetileg csak egynéhány, vagy talán csak egy alakba 
leheltetett a teremtő által». 

Látszik ebből, hogy a jó Gorka még nem vette észre, 
még nem értette meg, hogy a fajok állítólagos átalaku-
lása, mint hipotézis és a teremtő Isten léte nagyon is 
egymással megférő két tétel. De ö Haeckeltől úgy hal-
lotta, hogy nem fér meg, tehát azt tartja, hogy nem fér 
meg. Pedig teljesen nyugodt lehet az iránt, hogy az 
átalakulás eszméje és a materializmus nem járnak együtt, 
nem tételezik föl egymást ; vagy talán nem kell neki 
a nélkül maga az átalakulás sem, mint Haeckelnek? 

A másik nagy hibája Mózesnek Gorka szerint, hogy 
«a rohamosan gyarapodó aprólékos vizsgálatokat és bő 
tapasztalatokat már semmikép sem lehetett Mózes terem-
téstörténetével és kivált ennek alapjával : a fajok állandó-
ságának tanával összeegyeztetni ; ezért, legalább a tudo-
mányos világban, végleg napirendre tértek a Mózes-féle 
teremtéstörténet felelt, mely most az őt egyedül megillető 
helyre, a hit birodalmába került. Megdőli a fajok állandó-
ságát hirdető tan s helyette az élő szervezetek vérrokon-
ságát és természetes úton való fejlődését (nem fejlődését, 
hanem átalakulását !) hirdető tan : a származástan kerüli 
kizárólag uralomra». 

Tehát hogy a fajok állandósága Mózes teremtéstörté-
netének alapja s hogy ez a másik nagy hibája, a miért 
napirendre kellett térni felette s a miért oda kelleti 
kerülnie az őt egyedül megillető helyre, a hit biro-
dalmába ! 

Eltekintve attól, a mit előbb hallottunk Gorkától, 
hogy : Mózes eszméi nagyjából a mai kor gondolkozási 
módjával is jól megférnek, teliát hogy van benne valami, 
a miért nem sutba való ; eltekintve továbbá attól a téves 
felfogástól, a hogy Gorka a hit birodalmát szemben a 
tudománnyal kezeli, inferioritásba helyezi, mintha ott 
tudásról egyáltalán nem volna szó, a melynek hiánya 
miatt pedig ép ügy meg lehet bukni a theologián, mint 
a fizikában : eltekintve mondom ezektől, tagadásba 
veszem Gorkának mindkét állítását, mind azt, a mit 
Mózes teremtéstörténetéről, mind pedig azt, a mit a fajok 
állandóságának a tanáról mond. 

Tagadom, hogy a fajok állandóságáról szóló tan 
már megdőlt volna ; próbák, erőlködések, merész 
magyarázatok történnek ezen irányban, de evidens esetet 
nem mutatott még fel senki. Amit eddig felmutattak, 
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akár a mesterséges tenyésztés, akár pedig a természet 
behatása alatt, azok csak változatok ugyanazon faj kere-
tén belül. Darwin galamb-példái mind galambok, tyúk, 
fajd s efféle egy se lett belőlük ; valamint Lamarck 
merész állítását, bogy a vízből fölugró halból valaha 
tényleg madár alakult volna ki, még senki sem látta 
megvalósítva. A tudomány a hipotézis érdekében kutat 
és próbálgat, de még nagyon korai oly határozott állí-
tást kockáztatni, hogy a fajok állandóságáról szóló tan 
már megdőlt. 

Tagadom továbbá a tudomány nevében, hogy vala-
kinek joga volna Mózes teremtéstörténetét úgy kezelni, 
mint a hogy azt Gorka teszi. Mózes nem tart természet-
tudományi előadást se a fajok állandóságáról, se az ellen-
kezőjéről. A mit mondani akar a növényeknél és állatok-
nál, az egész annyi csupán, hogy céljához képest, mely 
vallási kioktatásban áll, az összes lények eredetét az 
Isten teremtői ténykedésére vezeti vissza. Többet nem 
mond és mondani nem akar, mert nem feladata. A mit 
mond pedig, azt népies módon, a közfelfogáshoz mérten 
mondja, azért abból semmi további következtetést a 
theóriák számára levonni nem szabad. Gorka a világba 
beszél, mert nem végzett theologiát. Ha Mózes teremtés-
történetének helyes magyarázata iránt tájékozódni akar, 
olvassa el pl. Güttier : «Naturforschung und Bibel», vagy 
Duilhe de Saint-Projet : «Apologie des Christenthums 
auf dem Boden der empirischen Forschung» munkákat 
és egészen máskép fog a dologról gondolkozni. 

A theologusok szerint — az egyház e tekintetben 
nem határozott semmit — a Genezis első fejezete, az imént 
említett természeténél fogva, szélesebb magyarázatot en-
ged meg, a minél fogva, a mint erre már szent Ágoston 
figyelmeztetett : «a mit a világ bölcsei a lények természe-
téről (de natura rerum) alapos érvekkel bebizonyítani 
képesek, megmutatjuk, hogy az, a mi (szent) könyveink-
kel nem ellenkezik». (Hurter: Dogm. 1885. II. 212. 1.) 

Mutassa ki Gorka, de ténybeli bizonyítékokkal, hogy 
a fajok állandóságának tana alaptalan s mi megmutatjuk, 
hogy az a Genezis első fejezetével nem ellenkezik. 

Ennyit Mózesről s Gorkának róla való laikus vélekedé-
séről. Mózessel végezve, folytatólag elmondja a származás-
tan (a transformizmus) rövid történetét, az állatok, nö-
vények átalakulhatásáról szóló eszmék és gondolatok 
felszínre kerülését a görög Thalestől egész Darwinig. 

Laikust jellemző vállvonításon kezdi, a középkorról 
szólva. A középkor ügymond — elfojtott minden oly 
eszmét és buvárlatot, melyhez az anyagiság fogalma tapad 
s csak egy tudományt ismert, azt, a mely nem az anyag-
gal, hanem a szellemmel foglalkozik : a theologiát. (39. 1.) 
Ugyan ugyan ? Hát mindjárt az újkor kezdetén feltűnt 
három nagy alak, a kiket az előző lapon említ: Kopernik, 
a frauenburgi kanonok, továbbá Keppler, Galilei, nem 
az elődök munkáján, próbálgatásain indultak ? Az a híres 
Verulami Baco, nálunk pedig Regiomontanus János, Ko-
pernik előtt a heliocentrikus rendszer hirdetője, továbbá 
Albertus Magnus s annyian mások, nem a középkor em-
berei ? Kedves úr, tanulmányozza előbb a tudományok 
történetét, mielőtt elitéli a középkort s ne feledkezzék 
meg itt arról a sokat emlegetett fejlődésről; tanult em-
berhez ugyanis ma már nem illik az uraságoktól levetett, 
elkopott ócska ruhákat viselni, illetőleg értelmetlen frá-
zisokat utánmondani. 

Cuvier és Linné után ismerteti a francia Lamarckot, 
a származástan tulajdonképeni tudományos «megalapí-
tóját», «magasztos, fennkölt eszméit», majd Lyell geologus 
buvárlatait s végre rátér Darwinra, a ki «romba döntötte 
(csak hipotézist állított föl !) a fajok állandóságát hirdető 
tant s a természetes kiválogatódásnak nevezeti (s ma 
már teljesen hamisnak bizonyult !) 1 tanával rövidesen 
diadalra juttatta a szervezetek természetes fejlődésének 
(kérem : átalakulásának !) nagy eszmétjét». (41. 1.) 

Hogy Darwin elmélete hamis, Gorka is gyaníttatja, 
de a helyett, hogy ezt nyíltan és határozottan kifejtené, 
csak úgy keztyüs kézzel átcsúszik azon s csak úgy közbe-
vetőleg mondja : a darvinizmus és a származástan a 
tudományban nem azonos fogalmak. «Manapság a szár-
mazástan igazában úgyszólván egyetlen szakember sem 
kételkedik (már amennyiben a kutatás alatt levő kér-
désen nem szokás kételkedni !), ellenben a darwinizmus 
magyarázatában nem mindenki talál megnyugvást.» (42. 1.) 

De ha a darwinisztikus mechanikus — magyarázat 
elesik, hogy mire támaszkodik akkor a fajok állandó-
ságát megdönteni törekvő származástan, arról nyomban 
mond épületes dolgokat. 

E helyütt panasszal áll elő. «A biologiától távol álló 
körök úgymond — célzatosan sokszor olykép tüntetik 
fel a helyzetet, mintha a darwinizmus, lamarckizmus, 
germinális selectio stb. ellen felhozott ellenvetések a 
származástanra vonatkoznának és ennek megdülését je-
lentenék, pedig ezek az ellenvetések nem a származás 
tenyere, hanem a származás mikéntjére vonatkoznak.» 

Hm ! Mintha itt a tény elfogadása nem épen a mi-
kéntnek a megmagyarázásától függne ? Hiszen épen az 
a baj, hogy egyik állatfajnak a másiktól (pl. a madárnak 
a haltól) való leszármazását akarják ténynek feltüntetni, 
a nélkül, hogy valami tapasztalaluk volna akár a tény, 
akár pedig vele kapcsolatosan a miként? körül. A föld 
rétegeiben ott fekszenek az állatkövületek; a felsőbb 
fauna tökéletesebb az alsóbb rétegek faunájánál. De hogy 
micsoda összefüggésben áll a kettő ? az épen a kérdés. 
Egymásból alakult-e át, vagy csak egymásután lépett-e 
fel ez a kettő ? ez a kérdés. Tökéletes lény az alsóbb, 
tökéletes a felsőbb fauna is, az átmeneti alakok hiány-
zanak: mi tehát köztük az összeköttetés? 

Tehát az a miként ? annyira lényeges itt, ebben a 
kérdésben, hogy egyenrangú magával a ténnyel. A szár-
mazástan ennélfogva akkor lesz igaz, ha majd arra a 
mikéntre ad meggyőző feleletet, melyet Gorka-féle meg-
különböztetésekkel, panaszokkal elütni nem lehet. A ter-
mészettudományban mindent tudni akarunk, hinni — 
iurare in verba magistri — semmikép se vagyunk haj-
landók. ^ 

P a u e r A t h e n a e u m á b ó l . (Anticulturális érték.) 
Athenaeum az Akadémia évnegyedes filozófiai és állam-
tudományi folyóirata, melyet Pauer Imre dr., az egyetem 
filozófiai tanára, szerkeszt. A mostani első évnegyedi 
számának tartalmából Schneller Egyetemi tanügyi irány-
zatunkról szóló értekezésén kívül, melynek egyik vezető 
s a magyar tanulnivágyásnak nem tudom Kolozsvárott-e, 
de nálunk nem épen megfelelő gondolata, hogy «a tanár-
vizsgálati szabályzat azzal ne törődjék, hogy a képesítőre 

1 Hogy miért teljesen hamis, kimutattam müvemben : 
A ker. vallás apologiája. 92. 1. 
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lépő tanárjelölt honnan veszi tudományát» (105. 1.), 
mondom, ezenkívül különösen az első : A cullura érté-
kéről szóló cikkelye kötötte le figyelmemet. 

Elszomorodtam rajta. Múltkor ismertetve Vámbéry 
könyvét, kiemeltem azt a történetellenes állítását, mely 
szerint civilizációnk a kereszténység ellen fejlődött ki s 
nem általa ; hanem akkor azt gondoltam, hogy az öreg 
urat betegesen felcsigázott s ki nem elégített vágyai tet-
ték ilyen rosszullátóvá. S különben is izraelita létére 
nem tudhatja méltányolni a kereszténységet. 

Most egyszerre Pauer Imre — nem izraelita —r 
Athenaeumában, Bárány Gerő — gondolom szintén nem 
izraelita — «A cultura értékéről» szóló cikkében hasonlóan 
olvasom : a kereszténység alapjában véve anticulturális 
(15. 1.). Bárány írja, Pauernek, a szerkesztőnek pedig, 
erre semmi megjegyzése nincs. Hogy van ez? Olvasva 
ezt az antiintellectuális nyilatkozatot, hárman is jutot-
tak eszembe, Balmes (spanyol), Guizot (francia), Eötvös 
József br. (magyar), a kiket az egész világ elsőrangú 
íróknak és gondolkozóknak tart s kik közül az első : 
A katholicizmus és protestantizmus, tekintettel az euró-
pai művelődésre ; a második : Az európai polgárosodás 
története ; a harmadik : A XIX. század uralkodó eszméi-
nek befolyása az államra című klasszikus müvében, a 
legrészletesebb fejtegetésben, egész mai művelődésünket 
a kereszténység eszméi behatásának tulajdonítja, de 
nemcsak tulajdonítja, hanem ki is mutatja; Guizot meg 
egyenesen azt mondja, hogy civilizációnk a katholikus 
Iheologián fejlődött. 

Az Atlienaeumban meg ma azt írják, hogy a keresz-
ténység, egysorba állítva a buddhaismussal, anticultu-
rális, mert pessimisticus tartalmú. Most, mikor húsz-
száz éven át [az emberek gondolkozását, életét, társadal-
mát kifejlesztette, mint Kaulen kimutatta, még beszé-
dünket is átalakította ; most tehát, mikor az a kultura 
megvan, mikor mindnyájan élvezzük ; most, mikor a 
mai szociális mozgalmak is a nagy keresztény eszme, 
az emberi egyenlőség megvalósulásának egy újabb stá-
diumba lépését jelzik, most előáll valaki azzal, hogy a 
kereszténység anticulturális ! A napba nézve azt állítja, 
hogy nincs nap ! 

Mintha azonban maga is észrevette volna, hogy az 
egész világot betöltő tényekkel szembehelyezkedni még 
sem filozófus dolog, nyomban hozzáteszi : «De az élet 
mintegy túltette magát az útjába került akadályokon (a 
kereszténység világbalépte tehát akadály volt!), az élet 
legyőzte a kereszténységnek és a buddhaismusnak világ-
megvető tanításait s a két nagy vallásnak magasztos 
ethikai tartalmát (magasztos, a mi akadály?) és mélysé-
ges igazságait (igazság, a mit az életnek le kellett 
győznie?) felhasználta az élet érdekében. S ezeknek a 
tanoknak felhasználásával olyan hatalmi szervezetek 
keletkeztek, a mely hatalmi szervezetekhez hasonlót az 
életösztöntől és életkedvtől duzzadó (?) s alapjában véve 
mindig optimisztikus gondolkozású és érzésű hellén-
római klasszikus világ elképzelni sem tudott (papismus, 
jesuitizmus, lamaismus)». 16. 1. 

Tehát az élet győzte le a kereszténységet s aztán a 
magasztos ethikai tartalmát és mélységes igazságait fel-
használta az élet érdekében ! Előbb tehát le kellett 
győzni s aztán nagyszerű hatalmi szervezeteket alkotni 
belőle? Nem érzi a t. filozófus úr az állításában rejlő 

rengeteg benső képtelenséget? Nem érzi hogy hajdú 
beszél a harangöntésről ? 

Elhiszem, hogy nem érzi ; inert nem érti, nem 
ismeri a kereszténységet, nem tanulmányozza, azon-
képen mint a buddhaismust sem ismeri, mikor a keresz-
ténységgel egvértékűnek állítja. Ha ismerné, ha t. i. 
tanulmányozta volna, akkor értené Montesquieu állítá-
sát : a kereszténység, midőn ég felé látszik mutatni, itt 
a földön teszi boldogokká az embereket; értené az egy-
ház imájának jelentését: ut sic transeamus per bona 
temporalia, ut non amittamus aeterna. Értené, hogy a 
kereszténység, midőn az ember végső célját nem ide a 
a földre helyezi, mindazonáltal ennek a földi életnek 
magas értéket, magas jelentőséget tulajdonít, olyat, hogy 
tőle teszi függővé a végső cél elérését is. 

De hát ezeknek a filozófusoknak nem szokásuk 
tanulmányozni a kereszténységet, hanem ab invisis Ítélni 
felette, ebbe helyezik ők a tudomány szabadságát, vala-
mint igazi tudós is előttük csak az, ha még úgy beszél 
a levegőbe, a ki a kereszténység ellen nyilatkozik. Ez 
nekik kulturális erény. 

Ennek a nemértésnek tulajdonítandó az is, hogy a 
szerzőnek, ha valami okosat és ötleteset akart mondani, 
nem a halál kultúrájáról (10. 1.), hanem az ég kultúrá-
járól kellett volna beszélnie, mert a földi javak értékelé-
sében ez vezette az európai emberiséget. 

Hasonlókép sejtelme sincs róla, hogy mit mond, 
midőn a szüzességet antikulturális erénynek mondja 
(8—9. 1.) és pedig abból az okból, mert «gyakorlati con-
sequentiája minden kulturának halálát jelentené, mivel 
megszüntetné magát az emberi nemet». Téved, midőn 
ezt — legalább igy kell felfognom állítását — a keresz-
ténység általánosan kötelező parancsának képzeli, mert 
az emberi nem pusztulásáról csak így lehet szó ; téved, 
midőn azt a kulturára semmit jelentőnek, vagy épen 
károsnak tartja. A premontreiek közt nevelkedett Pauer-
nek erről akár az egyén, akár az emberek javáért való 
munkálkodás szempontjából más fogalommal kellene 
bírnia. Az a Sövényházi Márta, mikor a Katalin-legendát, 
az a Ráskai Lea, mikor a Margit-legendát ránk hagyo-
mányozta, nem az irodalmunk, nem a kulturánk célját 
szolgálta ? Az a coelebs pap, mikor itt köztünk dolgozik ; 
az a coelebs misszionárius, mikor pl. Afrikába utazik 
művelni az embereket, nem a kultura célját szolgálja? 

TARTALOM: A gyermeknap eredete. — A XVIII. 
századbeli katholikus Pest. Varnai Sándortól. — Néhány 
szó a középiskolai hitvédelmi tankönyv érdekében. 
Zubriczky Aladár dr.-tól. — Az egyetemek és egyetemi 
főiskolák. II. Demkó György dr.-tól. — A magyar primási 
méltóság keletkezésének ideje. Karácsonyi János dr.-tól. — 
A Mária-kongregáció helyes vezetéséről, főleg a közép-
iskolákban. II. P. Bús Jakabtól. — A katekizmus-revízió 
ügyében. I. Csekó Gábortól. — Egyházi világkrónika. 
—y —la-tói. — Irodalom. Gorka : Az ember származása. 
III. (A műveltség könyvtárának II. kötete.) — Pauer 
Athenaeumából (Anticulturális érték). 

L a p t u l a j d o n o s é s k i a d ó : 
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IGIO 
TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 

Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELŐFIZETÉSI ÁRA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Néhány vonás a középkorról. 
A két tudományszak — a magyar nemzet és a 

középkor történelme — azok közé tartozik, melyek-
ben a tárgyi igazságnak kutatásához természetes társ-
ként szegődik a kegyelet érzete. 

Kegyeletünk egyenlően oszlik meg a két tudo-
mányszak közt ama benső kapcsolatnál fogva, mely 
azokat összeköti. 

Középkori a magyar szent korona, állami életünk, 
alkotmányunk ma is élő legfőbb szerve. A középkor 
folyamán a kereszténység keretéhen az Európa nyuga-
tán letelepedett népek mindegyike, köztük a magyar 
is, egymástól elválasztva, megőrzi nemzeti jellegét s 
biztosítja annak fejlődését. Nemzetünk történetének 
legfényesebb napjai a középkorba esnek. Akkor volt 
tisztelt és hatalmas a magyar. Középkori intézmény 
az egyetem is. Ennélfogva hazánk történetének tanul-
mányozásában a tárgyi igazságot szolgáljuk, midőn 
szerető odaadással mélyedünk el a középkor esemé-
nyeibe. 

Egyetemünk jeles mesterei avatták Önt be e nemes 
munkába.1 Önt nem téveszti meg a történelem fonákja, 
a visszatekintés. Ön igazi történész létére a népván-
dorlás zűrzavarából előre tekint és biztos Ítélettel 
állapítja meg, hogy ama paraszti műveltségű népek 
nemzeti, állami és társadalmi kialakulásának ideje, 
a középkor, az emberi nem történetében igazi föl-
világosultság kora. Csudálatos intuitió szövétnekénél 
rakják le a mcu műveltség erkölcsi és anyagi alapjait. 

A legellentétesebb erők, a legtisztább erény és a 
legeifajultabb gonoszság, békeszeretet és vad harcias-
ság, alázat és fönhéjázás ádáz tusakodása közben tör-
ténik a nagy, fényes jövőt előkészítő átalakulás, mely 
amaz erők emberi nagysága tekintetében bármely kor-
ral kiállja a versenyt. 

A férfias erő, a harcos hajlam kifejezője a lovag-
ság, a középkor egyik dicsősége. Ennek talajából fakad 
a nők tisztelete, a nők tisztult erkölcsi helye a társa-
dalomban. 

Alig zsendült a nemzeti irodalom a provençale 
1 A jelen cikk t. i. részlet a szerző, mint idei bölcseletkari 

dékán, minap lefolyt «sub auspiciis» doktori felavató beszé-
déből. Szerk. 

dalokban és Dante költészetében, az új népek nyakukba 
veszik egy elhalt nyelv igáját és a néplélek ama gyönge 
hajtásai letörnek, elhervadnak. De ugyanakkor teremtő 
erejük ellenállhatatlanul a művészetre veti magát, 
abban ismerik föl lelkiviláguk kifejezésének eszközét. 
Bámulatos építmények ezrei keletkeznek, nyomukban 
a szobroknak, festményeknek,kódexeknek,okiratoknak 
és egyéb művészeti termékeknek beláthatatlan soka-
sága. Mintegy varázsütésre új és nagyszerű művészet 
támad. Honnét? A múltból? Nem. Amaz új népek 
lelkéből. Épen azért e művészet kiválóan emlékszerű 
s minden egyébnél érthetőbb, szabatosabb foglalatja 
ma is a francia, az olasz, a német és a többi nép nem-
zeti mivoltának. 

Föléled a régen feledésbe merült munkai járatos-
ság és újabb vívmányokkal gyarapodik. A munkának 
a munkáért való odaadó szeretete, a következetes 
munkába való elmélyedés, mely a hivatottság meg-
győződésében, nem a kényszerben gyökeredzik, a 
középkor legjellemzőbb, eddig alig fölismert sajátsága-
ként ötlik szemünkbe. Vele já r a munkának szerve-
zete iránt való érzék kifejlődése. Eredménye a mun-
kának azon bősége, melyből kitellettek a középkor 
bámulatos székesegyházai és egyéb nagy alkotásai. 

A hivatottság szerint való munkának szeretete, 
annak nem ernyedő gyakorlata, becses örökségként 
szállott ránk. Pasteiner Gyula dr. 

Harc az erkölcsi szenny ellen. <i.) 
Körülbelül egy század óta az európai népek tudo-

mányában egy gondolat kisért: az evolúció, a fejlődés 
gondolata. Mivel ez a gondolat pompás szolgálatokat 
tett a csillagászati tudománynak s egyéb tudomány-
ágaknak is, sokan azt hitték, hogy a fejlődés elmé-
lete egyetemes varázskulcs, mely mindent felnyit, 
mindent megmagyaráz. Legújabban már a keresztény-
ségen is próbálgatják egyesek az evolúció varázs-
kulcsát. 

Hogy a kereszténységben is leszen evolúció, azt 
világosan megmondotta a kereszténység isteni alapí-
tója, mikor egyházát apró mustármaghoz hasonlította, 
melyből terebélyes fa nő. 

Az emberiség is fejlődött, egy emberpárból IfiOO 
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milliónyi emberiség lett. A mint azonban Ádám nem 
mint gyermek, hanem mint meglett férfiú került ki a 
Teremtő kezéből, a kereszténység is nem mint tehe-
tetlen kisded, hanem mint teljesen kész szerves alko-
tás lépett a világba; a krisztusi egyház alkotmánya, 
hit- s erkölcstana mindjárt kezdetben teljesen bevég-
zett alkotás, mely azonban mint minden élő szervezet 
nemcsak él, de fejlődni is tud, a lirinei Vince által 
klasszikusan megjelölt értelemben. A kereszténységet 
mint isteni alkotást nem szabad összetéveszteni a hit-
tudománnyal. A mint a természet előbb volt, mint 
a természettudomány, a kereszténység is megelőzte a 
hittudományt. Itt már egészen másfajta fejlődésről 
beszélhetünk. 

A keresztény erkölcstannak alapja, magva a tiszta 
életről szóló tanítás. A mint az egészség az életnek 
szükséges kelléke, sőt majdnem azt mondhatnók, hogy 
az egészség maga az élet; úgy a tiszta erkölcs az er-
kölcsi életnek szükséges kelléke. A néplélek, mely 
különben sokszor a látszat, a külszín után itél, itt egé-
szen helyesen jár el, mint mondani szokás: fején ta-
lálja a szeget, mikor a tiszta életű embert erkölcsös 
embernek, a tisztátalan életűt meg egyszerűen erkölcs-
telennek nevezi. A nemzetek apostola is a tiszta er-
kölcsöt egyszerűen az Isten akarata szerint való meg-
szentesülésnek nevezi. (Tessz. 4. 3—5.) 

Micsoda erkölcsi ideállal lépett a kereszténység a 
világba ? 

Tiszta, önmegtartóztató élet a házasság előtt, hűség 
a házasság alatt, mely még a gondolatra is kiterjed, 
tiszta élet az özvegységben, avagy önmegtartóztató tisz-
taság az egész életen át Isten szeretetéért — ime 
ez a keresztény erkölcsi ideál. Az első része parancs, 
kötelező törvény; a másik része evangéliumi tanács, 
melyet az kövei, ki hivatást érez rá. Ezen erkölcsi 
eszményt legjobban jellemzi a krisztusi szó : «Hallot-
tátok, hogy mondatott a régieknek: Ne paráznál-
kodjál! Én pedig mondom nektek, hogy mindaz, ki 
asszonyra (idegen asszonyra, vagy megfordítva) néz, 
őt megkívánván, már paráználkodott vele szivében». 
(Máté 5, 27—28.) 

A krisztusi erkölcstan e szerint csak két erkölcsös 
állapotot ismer : a gondolatbeli hűséggel is védelme-
mezett házasságot s a házasságon kívül élők szá-
mára : a teljes önmegtartóztatást. Harmadik erkölcsös 
állapot nem is gondolható. 

Nemsokára kétezer éve lesz annak, hogy Krisztus 
ezt az erkölcsi ideált az emberiség szeme elé állította. 
Azóta az emberiség nagyot haladt, tudományával egé-
szen átalakította a földszinét, de az a bölcs még nem 
született meg, ki ennél tökéletesebb erkölcsi ideált 
tudott volna kigondolni. Ez az ideál csak egy irány-
ban tud fejlődni, hogy t. i. mennél többen valósítják 
meg életükben. 

A kereszténység tehát nem egyszerűen tanítás, 
sokkal hívebben fejezzük ki a valót, ha azt mondjuk, 
hogy életrendszer. De még ez sem egészen találó : a 

kereszténység élő szervezet, fa, melyet maga az Isten 
ültetett, melynek gyökerei a földben vannak s a mely-
nek koronája az örök egekig ér. Élő szervezetben pedig 
nincs kívülről odatapasztott részlet, az élő szervezet 
egyes részei szükségképen tartoznak egymáshoz, egy-
mást feltételezik s egymásból élnek. 

Hol, miben vannak a tiszta élet gyökerei ? 
A tiszta élet gyökerei : a test feltámadásának a 

hite, a házasság nagy méltóságának tudata, a megvál-
tás isteni gondolata, melynek fényében a nőt a férfiú-
val egyenlőnek látjuk, Krisztus személyes példája 
ím ezeken alapul a tiszta élet. Éltető eszközei: a bűn-
bánat s az Oltáriszentség. 

Csak az egyikről ejtek pár szót, a házasságról. 
Mi a házasság a kereszténységben? A házasság az 
élet fája, melyet maga Isten ültetett s megszentelt. 
Ez az isteni ültetésű fa termi a fiakat a földi s az 
örök haza számára. A házastársak eszközök az Isten 
kezében s mivel értelmes eszközök, bátran munka-
társaknak is nevezhetjük őket. A házastársak Isten-
nek munkatársai az emberiség szaporításában és — 
nevelésében. Ime, a házasságnak roppant magasztos-
ság^ követeli meg, hogy a házasságot tiszta élet előzze 
meg, hogy a hűség jegyében álljon s önmegtartóztatás 
kövesse. 

Mit szólnak erkölcsi ideálunkhoz, eszményké-
pünkhöz az egyes tudományok? Az erkölcsbölcselet 
mint legilletékesebb tudomány azt mondja, semmi 
sem biztosítja annyira a lélek uralmát a test felett, 
mint a teljes önmegtartóztatás. Az erkölcsbölcselet 
továbbá megvallja : a tiszta élet keretébe illesztett, 
hűséggel védett monogamia (egynejűség) legméltóbb 
az emberhez. A művelődéstörténet hasonlóan bámu-
lattal adózik ideálunknak, mikor megvallja, hogy a 
felbonthatatlan monogamia a művelődés delelőpont-
ját jelzi. 

Az orvosi tudomány is bókkal adózik ideálunk-
nak s azt mondja : a tiszta élet az egészséges élet, a 
kicsapongó élet emésztő betegség. Igaz, hogy az orvosi 
tudomány (illetőleg egyik-másik tudós) a közelmúlt-
ban sokat véteti ideálunk ellen, mikor legyőzhetetlen 
ösztönökről, az önmegtartóztatás ártalmas voltáról 
beszélt. Újabban azonban sok kiváló orvos jóvátenni 
igyekszik egyes kollégáinak bűneit. 

A népe javát, boldogulását óhajtó államférfi 
kénytelen elismerni, hogy a tiszta erkölcs alapján 
álló házasság a legeslegfőbb erőforrás egy nemzet 
számára. 

Magától értődik, hogy a theologia a tiszta élet ke-
retébe illesztett, hűséggel védett felbonthatatlan házas-
ságban látja az egyházi életnek éltető forrását. 

A hány tudomány csak illetékes a hozzászólásra, 
egytől-egyig mind meghajtja lobogóját ideálunk előtt. 

Azt mondtam, hogy a kereszténység hódító hős-
ként lépett a világba ; ámde a kereszténység nagyon 
is elüt más hódítóktól. A krisztusi hit épen azt akarja 
meghódítani, a mit más hódító nem tud megnyerni, 
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a belső embert. Aztán a hódító hős egy-kél győzedel-
mes csata után egész országok birtokába jut, a krisz-
tusi hitnek minden egyes szivet kell meghódoltatnia. 
Ez pedig roppant munka, melynek a világban alig 
akad mássá; mert ha igaz is Tertullian szava, hogy 
«anima naturaliter christiana» (a lélek természeténél 
fogva keresztény), másrészt az is igaz, hogy minden 
egyes emberbe dacos pogány is szorult, vagy miként 
Schiller mondja : az ember angyalból és ördögből van 
összegyúrva. A régi, bűnre hajló Ádámot megzabo-
lázni s a lélek uralmát a test felett biztosítani, a tu-
dományok tudománya. 

A mit eddig semmiféle bölcseleti iskola nem 
tudott elérni, a kereszténység elérte, megtanította a 
világot a legnehezebb tudományra; mindjárt a világba 
léptekor megvalósította hívei életében a kettős er-
kölcsi ideált. A keresztények vagy felbonthatatlan hű-
séggel védett monogamiában éltek, vagy önként a 
tanácson alapuló teljes önmegtartóztatást választották 
nem szórványosan, hanem ezrenkint, mert hisz a 
kereszten függő Krisztus képe a szeretetnek eddig nem 
is sejtett mennyiségét váltotta ki a szivekből s a szent 
áldozás egész kegyelem tengert öntött a lelkekbe. 
Csak úgy mellékesen jegyzem meg, hogy a coelibátust 
nem a pápák hatalmi törekvése hozta az egyházba, 
az első határozatokat a coelibatus dolgában nem is 
Rómában hozták meg. A papi nőtlenség magából az 
egyházi életből nőtt ki, a mint azt a spanyol el virai 
(305.), karthagói (390. év) stb. zsinatok határozataiban 
látjuk. (Rapaics: Egyháztört. I. 168. 385. 1.) 

Mikor ezrek s ezrek önként a tiszta életnek töké-
letesebb formáját valósították meg életükben, magá-
tól értődő dolog volt, hogy az oltár szolgái, a kegye-
lem közvetítői, szintén ezt az életformát kövessék; 
mert hisz szégyen lett volna a papokra nézve, ha az 
egyháznak más tagjai enemű önmegtagadásban s 
tökéletességben őket felülmúlták volna. 

A szerzetes élet felvirágzása s a coelibatus beho-
zatala egy időre esik. 

A kereszténység s pogányság közt nem a ('redo, 
hanem a tiszta élet követelménye volt a legközvetet-
lenebb ütköző pont. A krisztusi hit a benne rejlő 
isteni erőnél fogva győzött, rövid idő alatt százezreket 
s milliókat hódított meg Krisztus uralmának; de harc, 
kemény harc árán győzött a krisztusi hit s ez a harc 
minden egyes lélekben megujult a századok folyamán. 
Ez a lelki küzdelem most is folyik mind az öt világ-
részben s e lelki harc nem is fog megszűnni a föl-
dön, míg csak az utolsó emberi szív utolsót nem 
dobban. 

Az ütközőpont a kereszténység s a müveit világ 
bizonyos része között most is a tiszta élet kérdése. 
Hiába irnak s szónokolnak a kereszténység s ezen 
művelt világ kibékítéséről. A mint a nappal ki nem 
békül az éjtszakával, a meleg a hideggel: a keresztény-
ség sem békülhet ki a világ enemű erkölcseivel. A ke-
reszténységnek most is ép úgy, mint valamikor a világba 

léptekor egy és ugyanaz a feladata, hogy t. i. a világot 
megtérítse, azaz annyit boldogítson tanításával s ke-
gyelmével, ahány csak megnyitja szivét Krisztus be-
folyásának. A meg nem térők soha sem fognak meg-
békülni a kereszténységgel. Ezek a meg nem térők 
az antikeresztények, kiket az Úr szavajárása szerint 
egyszerűen világnak nevezünk. 

Ebben a világban nem Krisztus evangéliuma 
uralkodik, hanem az élvezet evangéliuma. Ezen evan-
gélium azt tanítja: élvezz! Egyedül az élvezet az, a 
miért élni érdemes. Ezt tanulja a gyermek már a 
gyermekszobában gyakorlati, szemléltető oktatásban, 
ezért lelkesedik az ifjú s a serdülő leány, ezt keresi a 
férfi s asszony, sőt az aggastyán is részt kér még a világ 
örömeiből. Szuszai Antal. 

J^éhány szó a középiskolai hitvédelmi tan-
könyv érdekében. (n.) 

Teljesen elhibázná a dolgot, ha müvét úgy szer-
kesztené, mintha hitetlenek állanának előtte. Ne tün-
tesse fel a hitet idegen vér gyanánt, a melyet be kell 
venni ! hanem mint olyat, a melyben benne vagyunk 
és magunkat boldogoknak érezzük, de a melyet a 
biztonság kedvéért a legmélyebb alapokig akarunk 
átkutatni. Épen ezért ezt a kutatást ne végezze kétsé-
geskedve ellenvetések kereszttüzében, hanem inkább 
pozitiv alakban úgy, hogy maguknak az egyes fejeze-
teknek törzsében észrevétlenül emeljen gátat az eset-
leg keletkezhető nehézségek ellen. Könyve annál sike-
rültebb lesz, mentől jobban háttérbe szorítja a pole-
mikus élt. Mindig hasznosabb megelőzni egy ellenvetést, 
mint egy utólag önként támadt nehézséget alaposan 
megfejteni. Az előbbi eljárás megőrzi a lélek harmó-
niáját, az utóbbi akarva nem akarva zökkenést okoz, 
a mely kelleténél erősebben érezteti hatását. Mindez 
mutatja, hogy az új tankönyv szerzőjének legalább is 
olyan jó psychologusnak kell lennie, mint a milyen 
jó theologus. Mentől több lesz benne a theologus a 
|)sychologus rovására, annál jobban fognak kidom-
borodni könyvének hátrányai. Voltak már apológiáink 
kiváló theologusok tollából és épen ezekre hallottunk 
legtöbb panaszt, mert a középiskolai tantermeket theo-
logiai tantermekké varázsolták. Megtöltötték a növen-
dékek fejét emésztetlen tudnivalók tömegével, a me-
lyek aztán lidércként nehezedtek szivükre ; emeltek 
nehézségeket, a melyekkel a növendék azelőtt nem 
találkozott az élet útjain, most pedig vándorkövek 
lettek hitének síkján, mert a nehézséget megsejtette, 
de megoldásába behatolni nem tudott. 

Tehát a szerző sokat a tudományos apologetiká-
ból mellőzni log, sokat más alakításban nyújt és nem 
azt az érvet domborítja majdfki legjobban, a mely a 
tudományos apologetikában a döntő szerepet viszi, 
hanem esetleg azt, a melynek ott csak kisegítő szerep 
jut. Viszont alaposan ki fogja zsákmányolni azt a 
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kincses bányát, a melyet a fiatal lélek a hit tekinte-
tében nyújt. Még a mi nagyon is reális korunkban 
sem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a mélyen 
fekvő ideális kulturtalajt, a melyet a fiatal lélek ne-
künk nyújt és a melynél fogva hozzáférhetőnek mutatja 
magát olyan érvek iránt, a melyekkel szemben a 
tapasztaltabbak talán skeptikusabbnak mutatják ma-
gukat. Ha ezek a megfontolások az új apologiai kézi-
könyvből hiányoznának, hiányoznék belőle az, a mi 
a fiatal lélekre nézve a tankönyvet élvezhetővé tenné. 
Tisztára spekulatív apológia nekik «dürre Haide», a 
mely nem nyújt kellő táplálékot. Kívánatos tehát, hogy 
a szív, az ifjú képzelet, az akarat, szóval az egész ifjú 
lélek, úgy a hogy tényleg él és piheg, megkapja a 
magáét. Az ellenvetések kereszttüze helyett inkább 
a ker. hitnek, mint összefüggő egésznek hatalmas és 
remek perspektíváit kell előtte megnyitnunk. Ki kell 
domborítanunk mindent, a mi fölséges, nemes, lélek-
emelő, megnyugtató a ker. hitben található. Érez-
tetnünk kell vele, hogy itt kikerekített, remek dómmá 
alakult és áttörhetetlen világnézetet kap. Meg kell 
szólaltatnunk a kereszténység egész eszményi szép-
ségét, hogy megiákadjon szivében az ámuló és meg-
győződéses sóhajtás: Jó nekünk itt lennünk. Ne fe-
lejtsük azt sem, hogy a fiatal lélek alapjában véve 
mégis csak tekintély-tisztelő és rajongással néz a 
nagy emberekre, a kiknek tekintélye előtte szent és 
sérthetetlen. Nála ez valóságos kultusz és mi ennek a 
kultusznak alapjain is felépíthetjük sok helyen azt a 
bizonyosságot, a melyet benne megteremteni akarunk. 

Ez kívánatossá teszi, hogy tanulmányozzuk azokat 
a kisebb apologiai műfajokat, a melyek épen ilyen ala-
pokon építenek. Ismét irodalmi jegyzéket szövök, de va-
lakinek talán használok vele és az illetők kedvéért olva-
sóim is türelmesek lesznek. Ezek a kisebb apologiai mű-
fajok újabban eléggé bőven láttak napvilágot. Inkább 
csak mozaikok, az imitáció apológiái, felhasználják 
az apologia érdekében az imponderabiliákat és fel-
léptetik az impressionizmus összes eszközeit. A tan-
könyv-író számára pedig igazi kincses bányát ké-
peznek : 

Deimel. Citaten Apologie. Freiburg. 2. kiad. 1904. 
U. a. Zeugnisse deutscher Klassiker fiir das Christen-
tum. U. o. 1904. — Morawski-Jándi. Esték a genfi-tó 
partján. Budapest. 1904. — Kneller. Das Christentum 
und die Vertreter der neueren Naturwissenschaft. 
Freiburg. 1904. — Seil. Die Religion unserer Klassiker. 
Tüb. 1904. — Hudyma. A méh ösztöne és a Teremtő. 
Nagyszombat. 1904. — Hammerstein. Isten létének ér-
vei, (budapesti növedékpapok ford). Budapest. 1893. — 
U. a. Edgár. Budapest 1888. — U. a. Boldogságunk 
az Egyházban. U. o. 1900. — Weiss. Az életbölcseség 
zsebkönyve. U. o. 1894. — Baunard. La foi et ses 
victoires. 2 köt. — U. a. Le doute et ses victoires 
dans le siècle présent, (magyarra is lefordították. 
Budapest. 1888). — Léon Lefébure. Portraits des 
Croyants an XIX. siècle. Paris, 1905. — Ménage. 

L'atheisme réfuté par les grands penseurs et philo-
sophes. Paris. 1904. — Dennert, protestáns, a godes-
bergi evangelikus Pädagogium tanára, 1903. óta ki-
adója a Glauben und Wissen c. protestáns havi fo-
lyóiratnak : Bibel und Naturwissenschaft, Gedanken und 
Bekenntnisse eines Naturforschers, Stuttgart. 1904. 
U. a. Die Religion der Naturforscher. Berlin. 1901. — 
F.a. Am Sterbelagerdes Darwinismus.Stuttgart. 1903. — 
Engel. Die grössten Geister über die höchsten Fragen. 
Konstanz. 1903. — Zöckler, protestáns, Gotteszeugen 
im Reiche der Natur. Gütersloh. 2. kiad. 1906. 

4. Térjünk át azokra a kívánalmakra, a melyek 
a műnek aprólékos kidolgozását és külső formáját 
illetik. 

Ezen szempontból óhajtandó, hogy a szerző 
kerülje a fölösleges rhetorikát éskivált kerüljön minden 
phraseológiát, a mely merő laptöltelék volna. A hang 
ne legyen többé a gyermekszoba hangja, sem pedig 
a nőies szentimentálizmusé. Az előadás maradjon 
eleitől végéig nemes és előkelő ; még a legszélsősé-
gesebb tévedések cáfolatánál se mártsa epébe tollát 
és jellemzésüknél ne használjon durva és vastagon 
rakott színeket. Növendék koromból elevenen em-
lékszem rá, hogy az ifjak között a könyvnek ilyen 
kitételei rendesen élcelődés tárgyát képezték és önkén-
telenül is rokonszenvet ébresztettek a ledorongolt 
tévedés iránt. Ne quid nimis ! Ezzel kapcsolatban 
említem, hogy a szerző ne akarjon a pápánál pápább 
és az egyháznál egyháziasabb lenni. Ne tegye a hit 
útjait szűkebbekké, mint a minők. Ismerje el még a 
tévedésekben is azt, a mi bennük szép és igaz. Adar-
vinizmus tárgyalásánál például legyen méltányos az 
evolúció gondolatával szemben. Ez a méltányosság 
az egyetemi évek alatt meg fogja hozni gyümölcseit, 
mig az ellenkező keservesen megboszulná magát. 
A theologiai nyilt kérdéseket tartsa nyitva és jelezze, 
hogy az egyház e téren hittudósainak és híveinek 
szabad kezet enged. Ilyen kérdés pl. a hexaëmeron 
kérdése is, a melyben ép oly kevéssé tanácsos a hit 
ügyét a konkordisztikus, mint más magyarázathoz 
elválaszthatatlanul hozzáfűzni. Egy hittudós megte-
heti, bog}' a maga meggyőződését és becsületét, szóval 
egész életét felteszi egy-egy ilyen magyarázatra, de 
drágábbat kockáztat életénél, ha magát a hitet is 
egy-egy magyarázattól teszi függővé. Egyes theologiai 
felfogások még nem alkotnak hitet és gyakran látjuk, 
hogy róluk is áll : Commenta hominum delet dies, 
Veritas Domini manet in aeternum ! 

A szerző tartsa magát egyformán távol az élhetetlen 
szószátyárkodástól és az idegessé tevő, epigramm-
szerű rövidségtől. Iparkodjék művét még formai szem-
pontból is remekbe készíteni. Kézirata legyen készen 
jóval a nyomás előtt, hagyja egy időre megülepedni, 
azután huzamosan simítgassa és nézéssé át valami 
jó stilisztával. Az ilyen művet nem lehet egyszerűen 
megírni, hanem szeretettel kell festegetni és türelemmel 
faragni rajta. Kívánatosan ír jon; ne keresse minden-
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áron a művészetet és költészetet, de ha gondolatai 
igazi költészet hímporával születnek, ne törülje le 
róluk a hímport durva kézzel. 

5. Talán sokat is kívánok és túlságosan eszmé-
nyítem az új tankönyvet. Szolgáljon mentségemül, hogy 
a célt, melyet ezzel a könyvvel elérni akarunk, igen 
magasra tartom. A ki jól akar a célba találni, kissé 
magasabbra nézzen. Végtelenül örvendenék, ha gon-
dolataim közlésével némiképen hozzájárulhatnék a 
várva-várt sikerhez. Zubriczky Aladár dr. 

Az egyetemek és egyetemi főiskolák. (in.) 

B) Felekezeti szempont. 

Előadó erre a kérdésre: Van-e hazánkban a fele-
kezeteknek joguk arra, hogy egyetemet alapítsanak, 
azt fentartsák és kormányozzák? hosszas törvény-
magyarázatba (V. ö. Indok. 24 39. lapjait) bocsát-
kozik, melyben különbséget téve a/e.r lata és lex ferenda 
között : kimagyarázza, hogy az országos törvénytárunk-
ban található oktatási törvények alapján a felekezete-
ket nem illeti meg az egyetemalapítási j og ; de mi sem 
állja útját, hogy nekik e jog de lege ferenda kellő 
kautélák mellett megadassék. Nevezetesen az 1790. 
évi XXVI. t.-cikk 5. pontjából és az 1868. évi XLIV. 
t.-cikk 26. §-ából egyaránt bizonyítja, hogy a felekeze-
teket a kérdéses jog nem illeti meg, mert az idézett 
törvények értelmében a felállítható különböző iskolák 
nyilvánossági jogának alapfeltétele: a különböző isko-
lákra vonatkozó országos rendeletekhez való alkal-
mazkodás. (Indok. 28. 1. 2. bekezdés.) Ebből pedig kél 
alternatíva következik. Az egyik : hogy «vagy az egye-
temekre is állami tanulmányi rendet kell alkotni»; a 

másik : «vagy pedig az egyetemi tanszabadság 
alapján — állami kinyilatkoztatásra van szükség, 
hogy az államhatalom minden egyes újonnan alapít-
tatni szándékoll egyetemre nézve a tanulmányi rend 
mindenkori megállapításának jogát bizonyos garan-
ciális feltételek mellett az egyetemre ruházza. Mind 
a két alternativa törvényt igényel». (Indok. 26. 1. 4. 5. 
bekezdések). Az itt idézett két törvénnyel kongruen-
sek előadó szerint az 1848. évi XIX. és 1848. évi XX. 
t.-cikkek. (Indok. 30. 1. 1. és 2. bekezdés.) Más tan-
ügyi vonatkozású törvényünk pedig, mely ebben a 
kérdésbén eligazítana, nincs. 

Ezen törvénymagyarázásra és a vele összefüggő 
kardinális kérdésre azt jegyezzük meg, hogy előadó 
elfelejtette megmondani, hogy mit ért felekezet alatt ? 
Ha a kalholikus egyházat is a felekezetek között szá-
mítja : akkor az az állítása, hogy hazánkban a feleke-
zeteknek törvényes alapon nincs egyetemállítási joguk : 
nem felel meg a valóságnak; mert a kath. egyház-
nak — mielőtt felekezetek lettek volna már régi 
időktől van ily joga. Hazánkban is, mielőtt a feleke-
zetek, mint ilyenek, országosan szervezkedtek volna, 

Pázmány Péter esztergomi érsek és Magyarország 
prímása megalapította a mai napig fennálló budapesti 
magyar egyetemet. Ez a tény egymagában elegendő 
annak bizonyítására, hogy a katholikus egyháznak 
hazánkban is van egyetemalapítási joga és hogy e jogát a 
souverenitás közreműködésével törvényszerűen gya-
korolta is. Előadó ama megjegyzésére, hogy «e jog 
nincs törvénytárunkban kifejezve» (Indok. 32. 1. 7. be-
kezdés, 3- 4. sorok), feleljük, hogy a jogok nemcsak 
tételes törvényeken alapszanak és nemcsak törvény-
iárakban keresendők. Vannak élő-kiáltó jogok, mint 
a katholikus egyház egyetem-alapítási joga hazánk-
ban, mely élő- kiáltó jog elkobzására irányuló eféle 
megjegyzése: «azt az állapotot midőn egy államvallás 
van, talán nem lehet jogkövetkeztetések alapjául venni 
arra az állapotra, a midőn többé államvallás nincs 
és a különböző felekezetek egyenjogúságot nyertek» 
(Indok. 32. 1. utolsó előtti sor és a 33 1. első három 
sora), nem hagyhatjuk viszontészrevétel nélkül. Viszot-
észrevételünk így hangzik: De talán a szerzett élő-
kiáltó jog elkobzására sem elegendő az a cím, hogy 
most több egyenjogúsított felekezet van Magyar-
országban. 

Erezte a törvénytervezet szerzője, hogy a feleke-
zetekkel szemben kifejezett törvény magyarázatának 
több achilles-sarka van. Azért a felekezetek részéről 
e törvénymagyarázat ellen felhozható ellenérvelések-
ből kettővel előre leszámol. (Indok. 32. 1. egész terje-
delmében és a következő 33. 1. is.) 

Az egyik felhozható ellenérv: «hogy a régi Páz-
mány-féle egyetem, felekezeti egyetem volt». (Bocsá-
nat Előadó Úr, ma is katholikus jellegű alapítványi 
intézet az!) 

A másik : «hogy a magyarországi ev. ref. egyház 
alkotmányos szervezetében azon intézetek között, 
melyek a köznevelés és oktatás emelésére hivatvák, a 
főiskolák között az egyetem is fel van sorolva (405.1.), 
majd pedig a szervezeti szabályzat 486. §-ában az van 
mondva, hogy főiskolákat tarthatnak fenn az egyház-
községek, az egyházkerületek és az egyetemes egyház. 
Az ágostai ev. egyház szervezeti szabályának 233. 
§-ában pedig e szavak fordulnak elő: evangelikus 
egyetemnek. . . felállításáig». 

Mindkét felhozható imént idézett ellenérvet elő-
adó azután megcáfolni törekszik. Mit mondanak cáfo-
latára az állami forumon velünk paritásos protestáns 
testvéreink? nem kutatom. Tudom, hogy majd meg-
felelnek ők magukért. Mi csak azt mondjuk, hogy a 
felekezeteknek in lege ferenda adandó egyetemalapí-
tási jog nem elég és nem megfelelő alkalmas cím arra, 
hogy a katholikus egyház szerzett jogait kétségbe 
vonják. 

De halljuk csak, hogy cáfolja a Pázmány-egyetem 
kiáltó fényéből a katholikus egyházat kétségtelenül 
megillető egyetem-alapítási jogot ? 

Azt mondja előadó : «A mi a Pázmány-féle egye-
temet illeti, Pázmány Péternek ezen egyetem alapítása-
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nul semminemű oly szerepe nem voll, a mely őt csakis 
mint egyházfőt illette volna meg. (Olvassa csak el 
Pázmány Péternek idevonatkozó alapító levelét !) Azt 
a szerepet, a melyet Pázmány Péter ez alapításánál 
vitt, bármely más magánúr is viliette volna, a ki a 
megfelelő anyagi eszközökkel és áldozatkészséggel 
rendelkezik. Pázmány Péternek arra nézve. . . nem 
volt semmiféle privilegizált állása (de volt privilegizált 
nemes gondolkozása !) bármely világi úr fölött.» A Páz-
mány-féle alapításból tehát — előadó szerint — érvel 
nem kovácsolhatunk, hogy Pázmány idejében egy 
felekezetet — mint privilégium — illetett volna meg 
az egyetem-alapítási jog. «A Pázmány-féle egyetem 
létesítése csak azt mutatja, hogy nálunk nemcsak az 
állam, de más is létesíthetett egyetemet (tehát jog-
szerüleg mégis csak létesíthetett) és hogy oly egyetem 
is létesülhetett, mely szervezésénél fogva felekezeti 
jellegű volt.» (Bocsánat, ma is az. Tehát jog-
szerűleg pláne felekezeti jellegű egyetem is alapít-
ható volt.) 

Erre a lecáfolásra csak annyit jegyzek meg, 
hogy Pázmány nem mint magánember alapította ezt 
a mai egyetemet Magyarországban, hanem mint az 
országban a király után első közjogi funkcionárius, 
mint az ország prímása és esztergomi érsek. Bizo-
nyítja ezt alapítólevelének minden sora, betűje és 
hangja. A szerzetesből lett primás-érsekel, ha magán-
embernek tekintjük, tisztában vagyunk mindjárt arra 
nézve is, hogy ő — mint magánember — megfelelő 
vagyonnal sem rendelkezvén, csakis katholikus egy-
házi természetű vagyonfeleslegéből alapíthatta egye-
temét. Továbbá Pázmánynak és a katholikus egy-
háznak semminemű privilégiumra nem volt szüksége 
az egyetem-állításhoz. Fentebb kimutattuk, hogy a 
katholikus egyháznak ős időktől fogva van egyetem-
alapítási joga. A XIII. századbeli első egyetemek pápai 
befolyással keletkeztek. Hol voltak akkor a mai fele-
kezetek ? 

* 

Ha a múltra nézve tagadja is a törvénytervezet a 
felekezetek egyetemállítási jogát: a jövőben kész egy 
e célból alkotandó törvényben e jogot megadni a fele-
kezeteknek. De ennek a kedvező törvénynek oly nagy 
ára van a jelen törvénytervezetben, hogy nem hisz-
szük, hogy a felekezetek kedvet kapnának élni e 
jogukkal, lia mindjárt e törvénytervezetből törvény 
válna is. 

Nézzük ez árakat közelebbről. 
Ezek a törvénytervezet 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 

17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 28., 29., 30, különösen a 
31. §§-okban és az indokolás 37. és következő lapjain 
olvashatók, mint feltételek. E feltételek közül külö-
nösen erős a törvénytervezet 12. §-ban az a kikötés, 
hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter előtt iga-
zolandó, hogy a felekezeti egyetem vagy egyetemi 
főiskola oly alapítványokkal fog rendelkezni, a melyek-

nek jövedelmeiből az összes szükséglet kellőleg ellát-
ható. Állami támogatás tehát nem remélhető. Ez eleve 
ki van zárva ; de azért a 29., 30., 31. §§-okban a leg-
nagyobb mérvű ingerenciát biztosítja a törvényterve-
zet az államnak. Különösen kiemelendő a 31. mely 
a felekezeti egyetemen működő tanárokat a miniszter 
oltalma alá helyezi, ha netalán tanítási szabadságuk-
ban felekezeti szempontból kifogásolható tanításuk 
folytán korlátoztatnának. Ezzel szemben nem kielégítő a 
9. §-ban a bevett felekezeteknek biztosított ama jog, 
hogy «felekezeti egyetemen és egyetemi főiskolán a 
tanárok az illető felekezet hivei közül veendők.» Es 
ez a 9. §-ban biztosított jog az indokolás szerint (Y. ö. 
42. 1. 7. bekezdés) az egyetlen megengedhető ismérve 
a felekezeti egyetemnek. Semmi esetre sem lehet az 
indokolás szerint (41. 1. utolsó bekezdés és a 42. 1. 
1., 2., 3., 4. bekezdései) — különösen nálunk — a 
felekezeti egyetem különös ismérve, hogy «csak 
bizonyos felekezeti hallgatók járhassanak az illető 
egyetemre». 

«Azt sem lehet az egyetem felekezetiségének 
ismérvéül megállapítani, hogy — talán a szervezeti 
szabályokban lefektetett biztosítékok értelmében — 
a tanításban a felekezetiségnek kedvező elvek különös 
tekintetében fognak részesülni; vagyis, hogy felekezeti 
jellegű egyetemen intézményileg biztosítva lehetne, 
hogy a tanításban a felekezet szelleme fog ural-
kodni». 

Nemde, méltán beszéltem nagy árakról ? Mi más-
képen gondolkoznak Belgiumban 1 A löweni katholikus 
felekezeti egyetemnek 1834 június 11-ről kelt szerve-
zeti szabályainak 20. §-a így hangzik: «Tous les fonction-
naires et élèves de l'université devront professer la 
religion catholique et en remplir les devoirs». 

A 21. §. pedig: «L'enseignement académique 
devra être en harmonie avec les principes de la reli-
gion catholique. Les professeurs sont tenus non seu-
lement de ne rien enseigner de contraire à la religion, 
mais de profiler des occasions qu' offriront les matiè-
res qu' ils expliquent, pour faire voir aux élèves que 
la religion est la base des sciences, et pour leur incul-
quer l'amour de la religion et des devoirs qu'elle 
impose.» 

Az is ára lenne a felekezeti egyetemnek, hogy az 
állami közhivatalokra való minősítés jogáról le kell 
mondania. 

De a legnagyobb árt az indokolás a 38. 1.1. bekez-
désében kívánja a felekezeti egyetemekért, midőn azt 
mondja, hogy a törvényben gondoskodni kell a buda-
pesti egyetem jellege és az annak részleges fentartá-
sára szolgáló katholikus alapok jellege között fenn-
álló dissonancia megszüntetéséről. S tényleg a törvény-
tervezet 34. §-a erről gondoskodik. Ámde mivel e gon-
doskodási tervezet eminens jogi kérdés, véleménye-
met arról a következő pontban fejtem ki és oko-
lom meg. 

Demkó György dr. 
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A magyar baptisták. <v.> 
3. A bűnről. Megint rossz cím, mint az előbbi eset-

ben. Tudniillik a cikkben az ősbűnről vagv eredeti 
bűnről van szó, a bűn alatt ugyanis a theologiában jelen 
személyes bűneinket szoktuk érteni. Vallják az ős-
bűnt s Ádám bűnbeesésének elbeszélésében nem lát-
nak mithoszt, mint a többi protestánsok. Csak rosz-
szul beszélnek a következményeiről, a régi, a XVi-ik 
századi módon. 

A cikk szerzője ugyanis nem ismeri a különbsé-
get az első ember állapotában, mint a kinyilatkoztatás 
tanítja, az emberi, a természetünkhöz tartozó és a 
kegyelemből neki jutott természetfeletti javak között. 
Mondja ugyan, hogy Isten az első embert «igazság-
ban és szentségben teremtette», de ennek az értelmét 
nem érti, illetőleg Luther szerint fogja fel, úgy, 
mintha mindaz, a mivel Ádám teremtésekor bírt, az 
emberi természethez tartozott volna s mintha anél-
kül nem teremtethetett volna, hogy meg ne szűnjék 
valódi embernek lenni. Szóval a baptisták nem isme-
rik a különbséget, mint a theologiában mondjuk : inter 
statum naturae purae et inter statum naturae ele-
vatae. 

Innen a furcsa állítások a bűnbeesés következ-
ményeiről. Az ember «elveszté teremtőjének képmá-
sát» ; a theologia szerint az Isten képmása az ember-
ben az eszes lélek, tehát azt vesztette volna el? Hisz 
ez különböztetheti meg az állattól! Ádám pedig vét-
kezett ugyan, de megmaradt embernek. 

S minthogy az emberek — folytatja — vala-
mennyien Ádámnak magvából származlak, mindnyá-
jan egyenlőképen bűnös és teljesen megromlott ter-
mészetnek részesei. 

Nem teijesen megromlott, hanem csak meggyen-
gült a természetök, mivel a kinyilatkoztatott tan sze-
rint az ember a bűn folytán csak azt vesztette el, 
ami kegyelemből, ajándékkép volt neki adva (így a 
megszentelő malaszt stb.); de semmit sem vesztett 
el abból, ami emberi természetét képezi. Olyan a 
bűnössé lett ember és a kegyelemtől megfosztott ember 
közt a különbség a bűnbeesés után, mint a ruha nél-
kül való és a ruhájától megfosztott ember között. Tel-
jes ember mindkét esetben, csak más módon jut a 
ruhátlansághoz. 

Természete tehát a bűn folytán nem romlott meg, 
annál kevésbbé pedig nem romlott meg teljesen, leg-
feljebb meggyengült. Utódaival is így áll a dolog, 
azokról sem lehet mondani, hogy «minden jónak 
cselekedetére szintén alkalmatlanok s kedvetlenek». 
Magmaradt, ha a körülmények folytán megnehezült 
is, a képességök a jó cselekedetekre, csak az üdvössé-
gesekre nem képesek. Ehhez malaszt kell. 

Teljesen félreértike tekintetbenszent Pált(Róm. 8,7.), 
midőn szavait az ember teljesen romlott természeté-
nek bizonyítására idézik. Nem értenek az exegezis-
hez, sőt még nyilvánvaló szöveg megértéséhez sem. 

Mit mond szent Pál? «Mert a test törekvése ellensé-
geskedés Isten irányában. Mert az Isten törvényének 
nem engedelmeskedik, mert azt nem is teheti.» S még 
alá is húzzák az utolsó szavakat. Pedig kiről van itt 
szó : a bűnbeesett emberről ? Szó sincs róla. Szent 
Pál a test bölcsességéről, köznyelven : érzéki vágyról 
beszél, melynek valóban természete ellen volna, ha 
nem a bűnre, hanem Isten törvényének a követésére 
vezetne. (Bisping: Erklär, des Briefes an die Römer. 
239. 1.) 

A bűnbeesés természetétől függvén a megváltás, 
a megváltással pedig a malaszt, a megigazulás termé-
szete, szóval az egész keresztény életrend, képzelhet-
jük, hogy az első hibás felfogás egy egész hibás tani 
rendszert vont maga után a baptistáknál, egészen 
más kereszténységei. 

4. A megváltásról. Túlzásba esnek a baptisták, 
midőn azt mondják, hogy «Isten az embert bukásá-
nak rettenetes következményeiből más módon meg 
nem szabadíthatta, mint szent igazságának tökéletes 
kiengesztelése és kielégítése által» s ezért elrendelte 
az 0 egyszülött Fiát, a Jézus Krisztust, engesztelő áldo-
zatul. Arra nézve t. i., vájjon a megtestesülés föltétlenül 
szükséges volt-e, nem ismerik a nagy theologusok 
fejtegetéseit; de egyebekben az egész pontban szépen 
adják elő a megváltás jelentőségéről szóló kinyilatkoz-
tatott tant, Jézus helyettesítő elégtételét, a kinek meg-
váltása üdvösségünknek egyetlen oka. Általa nyerünk 
erőt a bűnt gyűlölni s neki meghalni, a jót akarni és 
cselekedni. Végén azonban ott van a régi protestáns 
pecsét ráütve az egészre,a hit vagy bizalom: «a dicső 
megváltásnak áldásait hit által fogadjuk el». 

Ez az üdvözülésnek, illetőleg a megváltásban való 
részesedésnek ama könnyű módja, mely egyesülve, a 
következő pontban tárgyalt, elválasztásról szóló tan-
nal, szigorúan alkalmazva már a XVI. században 
annyira meglazította az erkölcsöket és pedig nem az 
emberek gyarlóságánál, hanem eme tannak minden 
jó cselekedet szükségét kizáró elvi jelentőségénél fogva, 
hogy maga Luther kénytelen volt bevallani, hogy az 
emberek jobbak voltak az új evangélium hirdetése 
előtt. 

Az egyedül üdvözítő hit miatt valóban feleslegessé 
vált minden szentség, mise, gyónás, bojt, fogadalom, 
fölöslegessé az egyház; mert a hivésre,illetőleg Istenbe 
vetett bizalomra az ember elég magának, másra nem 
szorul, kivált ha hallja, illetőleg hallotta Luthertől: 
vétkezzél erősen, de higyj erősebben és üdvözülsz. Ha 
mégis megtartották a keresztséget, az úrvacsorát s 
egyebet, ez már ezen elv logikája ellen történt, mint 
sok történik az életben a logika ellen. A jó baptisták, 
mikor ezt a régi protestáns tant vallják, vájjon hogyan 
olvassák szent Jakab levelét, melyet Luther elvetett, 
ők meg megtartották s melyben oly világosan van 
mondva: a hit cselekedetek nélkül holt, semmit sem ér? 

l)e azért szépen mondják Jézusról: mint főpap 
esedezik érettünk az Atyánál s velünk vagyon minden 



236 RELIGIO LXV. évi'. 1906. 

napon a világ végezetéig s majdan végül bevezet a 
mennyekbe, hol elkészítette nekünk a helyet. Mennyire 
távol vannak Sárospatakon az ilyen vallomástól! 

5. Az üdvösségre való elválasztásról. Ez az a fata-
lisztiluis pont a Kálvin eredeti rendszeréből átvéve a 
föltétlen praedestinátióról, mely vagy kétségbeejti az 
embert, vagy, ha könnyelmű, véghetetlen féktelenségre 
vezeti: az ember Isten által történt föltétlen elválasz-
tásáról az örök életre. Erről mondta hesszeni Fülöp 
a XVI. században : vagy vagyok praedestinálva az örök 
életre, vagy nem vagyok. IIa vagyok, akárhogy élek> 
el nem kárhozom; ha pedig nem vagyok, akármit 
csinálok, úgy is elkárhozom, tehát élek kedvemre. 

Baptistáink a régi rideg álláspontra helyezkednek, 
mely kétségbeejtheti az embert s előre útját szegi 
annak, hogy ő maga is törekedhessék becsületes élet 
által az üdvösségre. «Az elkárhozott emberi nemzetség 
közül —mondja nagykomoran a Hitvallomás—azon 
egyének, kiknek az idők folytán a megváltás tényleg 
sajátjokká válik, az Atya által el is választattak, neveik 
az égben felírattattak, ők maguk a Megváltó kezeibe 
adattak, mint az O tulajdon népe, mint nyájának juhai, 
kikért életét adni készen volt (a Függelék szerint azon-
ban 23. p. «az Úrjézus az összes emberiségért áldozta 
fel magát»), mint öröksége, mint halálos küzdelmei 
zsákmánya s mint menyasszonya. Ezeknek adatott 
az örök élet a Krisztusban s egyszersmind elrendeltet-
tek mindazon eszközök, melyek őket a Krisztusban 
való hithez, a szentséghez s az örök üdvösséghez 
juttassák (mire való volna tehát az ember jó törek-
vése? megy itt minden magától, «el van rendelve»). 
Istennek ezen rendelete változhatlan és örök, úgy hogy 
azok, a kiket illet, az elválasztottak, a Krisztus kezei-
ből ki nem ragadtathatnak, sőt inkább Istennek ereje 
által a Krisztusban való hitben és szeretetben meg-
tartatnak, míglen dicsőségének örökös társai lesznek.» 

így adja elő az elválasztás tanát a Hitvallomás. 
Isten ténykedése itt minden, emberé semmi. Ha 

pedig így van, akkor egyik ember nem tehet arról, 
hogy el van választva, a másik meg arról, hogy a kár-
hozatra van kijelölve. Vájjon micsoda felfogás ez az 
Istenről, az Isten igazságosságáról? Hogyan érvényesül 
akkor az a józan igazság, melyei szenl Ágoston így 
fejez ki : a ki teremtett nélküled, nem fog üdvözíteni 
nélküled? Vájjon tartanak-e a baptista prédikátorok 
buzdító beszédeket a hívekhez? s ha igen, minek? 
Minek akkor azok az ájtatossági gyakorlatok, melyeket 
ez a Hitvallomás előír, minek a keresztség akár folyó-
ban, akár medencében? 

libben a tanban a Szentírásnak egy alapos félre-
értése jelentkezik, melyet nehéz nemcsak az Isten 
eszméjével, de a józan ésszel is megegyeztetni. Pedig 
az éleibe is belevette magát ez a kalvinisztikus tan, 
mikor a szerencsétlenül járt emberről azt mondják: 
úgy volt neki Ítélve, mintha csak az Isten volna a 
bűnnek, a bajnak szerzője. Egészen más a praedes-
tinátiónak a tartalma. 

6. A kegy elem eszközökről s ezek sorrendjéről 
szól a Hitvallomás ö-ik cikke. Mint előbb említettem, 
a föltétlen elválasztásról szóló tanuk tulajdonképen 
fölöslegessé tesz nemcsak minden vallást, de a 
hilet, illetőleg bizalmat is Isten iránt, mint üdvözítő 
eszközt. Azonban ők a hiten kívül még kegyelmi esz-
közökről is beszélnek, sőt azoknak a sorrendjéről is, 
mert ilyenek nélkül — testből és lélekből állván az 
ember, valóban nehéz volna az embereket valamelyes 
vallásfelekezetbe csoportosítani. Külső kötelékek nél-
kül ez nem megy. Nincs ugyan a dologban logika, 
de máskép eljárni nem lehet. 

Nehéz volna ugyan felelni arra, hogy miért azok 
a kegyelmi eszközök, a melyekről beszélnek s miért 
nem több, vagy kevesebb ; továbbá honnan tudják azt 
a sorrendet, melyet Istennek tulajdonítanak? — meg 
kell azért elégednünk a ténnyel, melyet elibénk állí-
tanak. «Legelőbb alkalmaztatik — így szólnak — 
aj az Istennek igéje. Tehát ez volna az első kegyelmi 
eszköz, mi, dogmatikus szemmel nézve az állítást, kü-
lönös értelmezése az eszköz szónak. Kik ez által — 
folytatják a Szentlélek befolyása következtében 
megtértek (ismét különös értelmezése a megtérés szó-
nak, mely tulaj donkép a kegyelem s az ember közre-
működésének a műve!), a Krisztus anyaszentegyházá-
hoz csatoltatnak bj a keresztség által. Az anyaszent-
egyház tagjai ünneplik cj az Úrvacsorát, a Krisztus 
halálának hirdetése s a vele való legbensőbb közösség 
végett. Hogy mit tartanak az Eucharistia anyagáról, a 
kenyérről és borról, nem mondják, de hogy áldozati 
jellegét nem ismerik el, nyilvánvaló. 

De — így végzik az eszközökről — az imádság 
a lelke (?) mind ezen eszközöknek, valamint általában 
a kegyelmi állapotnak; ez megjelenik az új élet első 
pillanatával és soha többé el nem múlik. — Érthetetlen 
egy új fogalma az imádságnak, valamint a kegyelmi 
állapotnak, mely hogy soha többé el nem múlik. Mi-
nek akkor az eszközök további használata? 

Jlz anyai méltóság a kereszténységben. (m.) 

A kereszténység nem változtatja meg az emberi 
természetet, csak felemeli ; természetünk nem veszti el 
belső szerkezetét, csak a kegyelem hatja át. Termé-
szet és kegyelem itt egy cél felé törnek, az Isten gon-
dolatai felé. Természet az alap, melyre a kegyelem 
ráhelyezkedik. Azért mindazok az ösztönök, érzelmek, 
vágyak és gondolatok, melyek az anyaságnak, mint a 
női természet kivirágzásának tartalmát képezik, nem 
tűnhetnek el, hanem szükségszerűleg felemeltetnek, 
megdicsőülnek a kereszténységben. Felmagasztalttá 
lesz az anyaság. 

S a keret, melyben ez végbemegy, egy szentség, 
a házasság intézménye. 

Ép azért a házasság nem pusztán járulékos eleme 
az emberi életnek, nem tűrt rossz, hanem lényeges 
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hivatás, mely szükséges a földön az egyház felépíté-
séhez, az Isten földi és mennyei országa beteljesülé-
séhez. A házasság a világüdvözités tervében szükség-
szerű helyet foglal el. Férjnek és nőnek megvan így 
a maga szerepe az egyház életében és abban a mun-
kában, mely a világot az Isten országává átalakítani 
van hivatva. Fenntartani az emberi nemet; a családi 
körben, a kis világban megteremteni a keresztény 
társadalom alapját. A házasság a család számára van, 
a család az egyháznak, az anya mindkettőnek. 

Ne csodálkozzék azért azon senki, hogy a ke-
resztény anyának az egyház nagy tiszteletet ró le. 
Érzi kiható szerepét a lelkek üdvözítésében, s az er-
kölcsi rendben azt a magas helyzetét, melyet az ég és 
föld között az Isten szemeiben elfoglal. Először is 
szentséggel vezeti be hivatásába. A természeti erő, a 
természetes ügyesség és jóakarat nem elég szerep-
körének betöltéséhez. Minden, a mi egyszerűen ter-
mészetes : gyönge és gyarló, csak egy szikra fellobba-
nása. Hol állandó erő és önfeláldozás kell, jó és bal-
sorsban, későn és korán, azt csak lslen adhatja a 
szentségben és a szentségből folyólag az életben, va-
lahányszor arra szükség van. Áldását adja az anya-
sághoz az esketési szertartásban s midőn a keresztény 
anya gyermekét Istennek bemutatja, ismét az egyház 
fogadja őt és vezeti be a templomba, hogy hódolattal 
imádja kisdedével a Mária Fiát, a ki termékennyé 
lette szeretetét. 

Az egyház, mint az egész emberiség hivatott 
anyja, legjobban érti és méltányolja az anyai gondok 
terhét. Azért, midőn zsolozsmájában és közimáiban 
imádkozik az «ájtatos női nemért,» azt hiszem, leg-
inkább azokat tartja szem előtt, kiket annyi apró 
szorgosság és gond, nagyobb baj és gyötrődés nyom 
szivük szerelmének, gyermekeiknek sorsa felett. 

Nem csoda, nem lehet ez máskép. Az egyház csak 
úgy érezhet, mint maga az Isten. Az Isten pedig meg-
dicsőítette az anyaságot. A legelső keresztény, a leg-
szentebb ember, ki az egyház élén és a világ fölötl 
áll, egy 12 csillaggal koszorúzott nő, ki gyermeket, 
való Istent tart a karján az Isten anyja, a Bol-
dogságos Szűz ! 0 az emberi anyaság legmagasz-
tosabb, legmagasabb foka, annak isteni megdicsői-
tése. És a legmagasztosabb nőiség is, szűz és anya ! 
Az egész kereszténység tisztelettel, hódolattal néz fe-
léje. A mi szent, dicső és bámulatra méltó van az 
egyház életében, az úgyszólván mind az ő istenanyai 
kezén át jutott le hozzánk, bőség, kegyelem, áldás 
és megszentesülés. 

S a nő, a keresztény anya, hogy ne nézne biza-
lommal, örömmel, sőt büszkeséggel eme csodálatos 
képre? Hiszen őt követi, bár a távolban és buzdítá-
sának, pártfogásának hatalmát érzi. Példakép ez neki, 
mely nem néma, hanem beszélő ; nem tehetetlen, ha-
nem hatalmas a kegyelem által. Egy anya ez gyer-
mekkel, ki az angyalok fölé emelkedik, mert csak ő 
mondhatta szent Bernát szerint az Istennek azt, mit 

az angyalok közül senki sem mert neki mondani : 
«Fiam, miért cselekedtél nekünk így?» Dicsfényéből 
a kegyelem sugárkévéi hullanak a földre, az anyákra 
s mintha minden anya szive titkos öntudatában su-
gárláncokkal volna kötve az ő szivéhez, minden szív-
dobbanása az anyák szívdobbanását visszhangozza, 
minden öröme és fájdalma a keresztény anyák örö-
mét és fájdalmát jelképezi. 

Méltóságában részes minden keresztény anya. Mária 
minden kitüntetése anyaságából származott. Azért lett 
öröktől kiválasztva, azért volt szeplőtelen fogantatásá-
ban, azért a föld és az ég királynéja, azért az emberiség 
közös közbenjárója, mert Isten anyja volt. Ha nem ez 
az ő hivatása, a többi kitüntetéseket sem kapja meg. 
Mindez csak keret volt a képhez, melyben az örök 
Atya Fiát, mint saját gyermekét, veszi karjára. Hasonló-
ké]) az anyaság tiszteletes elismerése a keresztény 
anyában nem azért van, mert ő a szentség keretén 
belül áll, a keresztény házasság intézményében ; hanem 
a szentség csak keret ahhoz, hogy ő méltóságának pol-
cát méltókép, isteni tekintélyen elfoglalhassa. A há-
zasságnak, mint társadalmi intézménynek tartalma, 
annak célja. Célja pedig a szent termékenység. «Nö-
vekedjetek, szaporodjatok, töltsétek be a földet !» 
szólnak a Genezis szavai. Hogy az Istentől kitűzött 
cél szentül legyen elérve, kellett az intézménynek 
szentséggé válnia az Isten kezében. Az egész pedig 
a keresztény anyában bírja betetőzését, Máriában 
eszményképét. 

Hogy a hitves, anya és gyermekeinek nevelője 
egymásután következik, az időleges és ontológikus 
rend, de hogy a hitves és nevelő csak anyaságából 
bírja tartalmát és tiszteletét: az logikai igazság. Csak 
azért olyan, mert gyermekeinek anyja. Minden csele-
kedetét, minden lépését, minden intézkedését az Isten 
akarata vezérli, hathatós kegyelme kiséri. 0 megszen-
telt eszköz az Isten kezében az emberiség tanítására, 
megszentelésére, boldogitására. 

Az egyház pedig, midőn az anyaság mennyei 
eszményképéről a földi anyákra veti tekintetét s a 
kettő között való titkos kapcsot szemléli, az isteni 
gyermek láttára szent komolysággal telik el az anyai 
méltóság magasztossága iránt. 

Ne mondja senki, a mit a protestántizmus és a 
feminizmus írói hangoztatnak, hogy az egyház a szü-
zességet dicséri az anyaság rovására. A szüzesség szent 
és fenséges magában: az anyaság szent és magasztos 
kihatásában. Mind a kettő szükséges a kereszténység-
ben. Jézus a keresztfán a magános szüzet és az elha-
gyatott anyát vette oltalmába. Anyaságának annyit kö-
szönhetünk, mint szüzességének; a lelki életben 
többet, nem csupán eszményképet, hanem eleven 
kegyelmeket. 

S itt el is hagyhatnám fejtegetésemet, ha csak 
arra akarnék szorítkozni, hogy az anyai méltóság ál-
láspontját magát körvonalozzam a kereszténységben. 
A tárgyat azonban oly szépnek, magasztosnak és hő-
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ségesnek érzem, hogy tollam önkéntelenül tovább 
síklik, hogy annak az életre való vonatkozásait is rö-
viden érintsem. 

A keresztény anya tehát anya az Isten akaratából 
az ö világfentartó és üdvözítő terveinek eszközlésére. 
Arra teremtve és megszentelve, hogy legyen hitves, 
anya és nevelő. Három foglalkozás egy szívben, azért 
valamennyi egyszerre mind a három irányban érvé-
nyesül. Anya ő és nevelő, hitvesével szemben ; hitves 
és anya, midőn nevel; hitvesnek és nevelőnek kell 
lennie, midőn anya. 

Kezdjük az elsővel. 
Teremtetett, hogy a férfi társa és segítője legyen. 

Miben? Munkájában, gondjaiban. Nehéz a kín, ha 
nincs kivel megosztani, színtelen az öröm, ha nem 
túláradó, ha nincs belőle kinek juttatni. A férfi is az 
ég számára van teremtve. Küzdés, szellemi megeről-
tetés, a lét nagy problémáinak megfejtése és az anyagi 
élet gondjainak viselése az osztályrésze. Ki óvja meg 
őt a kislelkűségtől, a nagy feladatok között lehetséges 
összeroskadástól ? Nemde a nő, az anya, Madách sze-
rint is? A szellemi élet Scyllái és Charybdisei között 
ki vezeti hajócskáját ügyes kézzel, ki törli le fáradt 
homloka cseppjeit ? Nemde az, a ki melléje van adva 
segítőnek, társának, angyalának ? 

Mert valami bűvös erő, tiszteletet parancsoló 
méltóság van benne, mely figyelmet követel. Meny-
nyire szükséges ez a férfiaknak ! Ha lelkében a felsőbb-
ség és tekintély a beléje öntött alkotó erő túltengésé-
nek esett áldozatul; ha mindent összetört kutató buz-
galmában, vallást, történelmet, társadalmi kötelékeket 
és életet, hogy azok törmelékéből fölépítse a maga 
eszméinek légvárait; midőn aztán a maga légvárai-
nak ürességében látja, hogy logikájával ellentmon-
dásba jutott, hogy kell valaminek lennie, a mi előtte 
is tekintély számba megy ; ki érezteti meg vele ismét a 
szellemi tekintély hatalmát? A nő, a hitves. Az az első 
pillantás, a melyben találkoztak; az első szemsugarak, 
melyekbe nem tudott dacolva nézni, áttükrözése volt 
az isteni fönségnek a nő lelkén. S azóta hatással van 
rá, nem a maga erejével, hanem gyöngédségével, lel-
kének finomságával, nemességével, parancsol neki 
törvény és kényszer nélkül. S a férfi, ki ura önmagá-
nak, a mennyire uralkodni szeret eszével, ép oly szí-
vesen engedelmeskedik szivével, ha azt egy gyöngéd 
szív kívánja tőle. Isten szeretetét érzi benne. Köteles-
ségérzetének, áldozatos lelkének kénytelen hódolni a 
férj. Vonzó hatása alatt kénytelen követni a példát az 
Isten tekintélyének elismerésében is. Mert lia kell, ha 
szükséges, lia a férfi lelke a küzdésben a legfőbb lényt 
elvesztette volna szemei elől, a nő mindig elég ügyes 
arra, hogy türelmének szelíd óhajával, példájának 
hangos szavával visszavezesse őt Istenéhez. Hányan 
merültek volna el az érdekek örvényében, hányan 
feledkeztek volna meg Istenről, lelkeikről, örök üd-
vösségükről, lia nincs mellettük egy felemelő, gyön-
géd anyai szív a hitves alakjában! Hányan fogják el-

mondani a végső órában: mily jó nekem, hogy az 
életen át nem voltam egyedül ! 

Ezt teszi a nő önkéntelen, mintegy ösztönétől 
vezettetve, mert hideg, vallás nélkül való körben nem 
érzi magát boldognak. A hol a vallás nem szelleme a 
családnak, a hol Istennek és a szentségnek tekintélye 
nincs, ott neki sem lehet tekintélye, sem férje, sem 
gyermekei előtt. Csak ott, hol az Isten becsülése ma-
gasan áll, hol a szentség ereje tündöklik, csak ott je-
lenhetik meg az ő gyönge lénye és az isteni akarat 
dicsfényében sérthetetlennek, magasztosnak, fenséges-
nek a vallás által. 

Azért van ellenállhatatlan ereje, átidomító hatása 
férjére, környezetére, ha szive erősen tapad az Isten 
szeretetéhez. Ki ne tapasztalta volna, ki ne látta volna 
példáit az életben ? Erős, bár nem érezteti ; rettenthe-
tetlen, bár észrevétlenül. A legkeményebb, a leghajt-
hatatlanabb férfiúnál is felveszi a nevelő, sőt az anyás-
kodó anya szerepét, azon elven, hogy a csepp is ki-
vájja a követ. Miért? Mert bensejében egy ösztön, 
valami szent tűz kényszeríti őt javítani a világot, első 
sorban férjét, környezetét. Egy tagja ő nemének, e 
nem pedig kitartó feladatában. E feladatban magasz-
tos eszménykép lebeg szemei előtt: Mária az Isten Anyja, 
ki mindenekelőtt hozzájárult alioz, hogy a női nem 
a világot felemelje és javítsa. Török Mihály dr. 

A katekizmus-revizió ügyében. (n.> 
Epen ilyen rövid életű volt ugyanott az a más-

különben kitűnő Bossuet-féle egységes katekizmus is, 
melyet Napoleon az egész francia császárság részére 
előirt, s miután a lunevillei békekötés után a mainzi 
érsekség is Franciaországba kebeleztetett be, ezen 
egyházmegye részére is kötelezővé lett. Ugyanis már 
1814-ben, mihelyt t. i. a Napoleon hatalmától nem 
kellett többé tartani, Colmár püspök «a lelkipásztorok 
és családatyák közóhajtásának megfelelően», ismét 
visszaadta az egyházmegyének, némi csekély módosí-
tásokkal, azt a régi Canisius-kátét, mely a maga ősi 
egyszerűsége dacára, évszázadokon keresztül képes 
volt magát minden erkölcsi hátrány nélkül fentartani. 

1830-ik évben Smid Kristóf, a jeles ifjúsági író, 
szerkesztett az akkori idők szelleméhez alkalmazkodva 
egy új katekizmust, mely a Canisius-féle felosztást 
megtartotta ugyan, de mivel a hagyományos régi for-
mulákat majdnem teljesen mellőzte, ez az újítási 
szellem annyira lerontotta annak nimbuszát, hogy 
Kaiser mainzi püspök, ki 1837. június 2-án kelt kör-
levelében ezt az új katekizmust rendelte használatba 
vétetni egész egyházmegyéjében, már az 1840-iki év-
ben ismét megengedte az előbbi öreg katekizmus 
használatát, 1844-ben pedig teljesen erre tért vissza ; 
a mit ezen régi katekizmus új átdolgozásához írt elő-
szavában azzal indokol meg: «hogy főpásztori látoga-
tásai alkalmával szerzett tapasztalatai és a lelkészkedő 
papság köréből nyert információi alapján meggyőző-
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dött arról, miszerint a vallásoktatás nagyfontosságú 
ügyének ezáltal szolgálatot tesz». 

De egyik legfigyelemreméltóbb mozzanat a kate-
kizmusváltoztatások történetében az átmenet a Cani-
sius kátéról a Deharbe-féle katekizmusra, a mely 
Németországban az 1850. évben Freisingben tartott 
püspöki értekezleten azért fogadtatott el általános 
használatra, mert «a régi Canisius-kátéból megtartotta 
mindazt, a mi megtartható volt : a hiányokat pedig 
ugyanazon szellemben pótolta, mely a réginek oly 
hosszú életet biztosított.» 

Ugyancsak a Deharbe-féle katekizmusnak Magyar-
országon való bevezetéséről néhai Tárkányi Béla 
sajátkezű följegyzéseiben a következő érdekes adato-
kat talál juk: «A b. e. Bartakovics Béla Deharbénak 
Elemi és Kiskatekizmusát a Religio történetének rövid 
vázlatával együtt, magyar fordításban, 1850. október 
30-án küldötte szét püspöktársainak s egyúttal, mint 
kinevezett egri érsek, az egri általános káptalani 
helynöknek, hogy az egyházmegyében való haszná-
latra ajánlja. A következő 1851. évi Jézus nevenapján 
elfoglalván érseki székét Egerben, az általa ajánlott 
új káté lett főpásztori gondjainak egyik főtárgya. 
Lelkipásztorkodó papságával gyakran érintkezvén s 
véleményeiket szívesen meghallgatván, ezek közül 
többen, de főleg a nála hetenként többször is meg-
fordult makiári plébános és tekintélyes főesperes 
Pálma Pál, bizalmasan kifejezték előtte aggodalmai-
kat ama hátrányokról és káros következésekről, melye-
ket a kátéváltoztatás okoz a híveknél, kikben a már 
szüleiktől is megszokott Batthyányi-féle kis és öreg 
katekizmus úgyszólván vérré vált. Ezenfelül az aján-
lott ú j Elemi Kátét igen rövidnek tartották, tekintettel 
főleg a nagy-alföldön szétszórt lakosokra, kiknek 
gyermekei szerencse, ha csak néhány hónapra is be-
édesgethetők az iskola látogatására; pedig szükséges, 
hogy ezek is, habár röviden, de mégis egészet nyerje-
nek a hitoktatásból, mint ezt a főpásztorok rendeletei 
szorgalmazzák. 

Bartakovics érsek, figyelembe vévén az aggodal-
makat és nyomós észrevételeket, haladék nélkül intéz-
kedett, hogy a Deharbe-féle elemi és kiskáté a meg-
szokott Batthyányi-féle káté tősgyökeres magyar 
stilusában átdolgoztassék és az elemi káté kibővíttes-
sék. Úgy engedte az infirma mundi eligens Deus, hogy 
a buzgó érsek e munkával engem bízzon meg, ki mint 
udvari papja, mindennapi tanúja voltam nagy inven-
cióinak s a nagyfontosságú eszmecserének. Az irodalmi 
téren kifejtett szerény törekvésemnek nagy jutalmát 
látván e megtisztelő megbízásban, fiúi engedelmesség-
gel igyekeztem teljesíteni e főpásztori parancsot s 
figyelembe véve az éles elméjű Pálma Pál kritikáját 
és jegyzeteit, a Batthyányi-káté nyelvezetével átdol-
goztam a Deharbe-féle Elemi Kátét, a kívánat szerint 
megbővítve és a Kis Kátét, melyeket jóváhagyásával 
sanctionálván az érsek, 1851. augusztus 1. körlevele 
által a megyebeli népiskolák használatára előírt.» 

Mindezek a történelmi adatok — azt hiszem — 
eléggé indokolják, Pokorny tanár úr ellenkező véle-
ménye dacára is, azt az állításomat, hogy a katekiz-
muson némi javításokat, módosításokat teli etünk ugyan, 
de a katholikus hívek által már megszokott régi for-
muláktól jelentékenyen eltérő változtatásokat tenni 
nem tanácsos ; mert az újítások könnyen megütközést, 
visszatetszést, félreértéseket és kételyeket támaszthat-
nának a hivek körében ; a katekizmus-revízió ügye 
tehát nem pusztán iskolai kérdés ; nemcsak nyelvtani 
és módszertani szempontból kell azt szemügyre venni, 
hanem arra is gondolni kell, mily mélyen belevág az 
a kath. hitélet ama legfontosabb érdekeibe, melyeket 
nekünk, kik ezen érdekek előmozdítására vagyunk 
hivatva, nem szabad kockára tennünk bizonytalan ki-
menetelű merész kísérletek által. Csekó Gábor. 

L o n d o n . A liirrell-féle elemi közoktatásügyi törvény- 'Egyház 
javaslatot — az alsóház, négy napig tartott élénk vita 
után, máj. hó 11-én 410 szavazattal 204 ellenében elfogadta. , ° 
Ellene szavaztak az unionisták és nationolisták. Az írek KrontK<3 
püspökeik buzdítására. A munkáspárt is ellene szavazott 
a törvényjavaslatnak, de annál a különös oknál fogva, 
mert kevesli, a mit a törvényjavaslat a vallás ellen ter-
vez. Az angol katholikusok erélyesen küzdenek a törvény-
javaslat vallásellenes tendenciája ellen. Követik a katho-
likusok példáját az anglikánok, a kik az itteni Albert-
Hall-ban óriási tiltakozó meetinget tartottak. A londoni 
püspök porcikáira szedte szét a törvényjavaslatot és 
kérlelhetetlen kritikát végzett rajta. Wyndham unionista 
képviselő, a ki az alsóházban is felszólalt, kijelentette, 
hogy ő mint világi hivő és atya rendületlenül ragaszkodik 
az egyház püspökeihez. Ebben a gyűlésben 50.000-nél 
több ember vett részt. A szabadelvű sajtó természetesen 
ujjong örömében az alsóház szavazásának sikere fölött. 
De most jön majd a fekete leves : a felsőház szavazása. 
Egyes tagok nyilatkozatából Ítélve ott a törvényjavaslat 
bukása annyi, mint bizonyos. 

* 

New-York . Egy katholikus pap találmánya. — Igaz-
nak bizonyult az a hír, hogy Murgas József katholikus 
lelkésznek Pennsylvania államban sikerült földalatti drót-
talan távíró-rendszert feltalálni. A kísérletek két város 
közt teljesen sikerültek. A két végállomás 200 lábnyira 
volt a föld színe alatt. Father Murgas azt a javaslatot 
tette, hogy legközelebb New-Yorkot és Londont kössék 
össze. Az angol kormány nagykövete által Washington-
ban Murgast a legmesszebb menő támogatásáról bizto-
sította. így vesz részt a katholikus papság mindenütt, a 
hol igazi élet van, a tudomány és mívelődés minden 
terén, nemcsak a szellemi, hanem az anyagi jólétnek az 
emelésében. 

* 

Pár i s . A két Faîtières — a köztársaság elnöke és az 
ő unokabátyja, a most elhunyt Fallières püspök, jellem 
tekintetében a legnagyobb ellentétben voltak. A püspök 
maga a nyiltság es őszinteség s az egyház jogai mellett 
való következetes kitartás vala; az elnök, monsieur Ar-
mand Fallières ellenben ugyancsak adta a hitetlent és 
vallástalant egész életében. Fallières püspök nagyon jól 
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ismerte az ő unokaöccsét. Tudta, hogy Fallières Armand 
úron a vallástalanság csak álarc, az ö kezében az csak 
eszköz, hogy karriert csinálhasson. Hisz követni kell a 
divatot, ha valaki tetszeni és boldogulni akar. Mikor a 
boldogult püspök előtt panaszkép emlegették, hogy Ar-
mand úr mily vallástalan ember, a főpap félig komolyan, 
félig mosolyogva ezt télelte : «Ti nem ismeritek Armandot ; 
nincs ember, a ki úgy félne bűnbocsánat, absolutio nélkül 
meghalni, mint ő. Nála a vallástalanság csak divat». 
Hány francia él az elnökéhez hasonló jellemtelenségben ? 

* 

R ó m a . A nemzetközi eucharistikus kongresszusok elnö-
kévé és protektorává, Lavigerie bibornok helyébe, X. Pius 
pápa Vincenzo Vannutelli bibornokol nevezte ki. Az 
«Osservatore Romano» igen erős leckét ad a párisi 
«Croix»-nak a francia választások alkalmából. A «Croix» 
a sikertelenséget annak tulajdonítja, hogy «az isteni 
gondviselés utai kifürkészhetetlenek és hogy egészen 
ebbe kell bíznunk». Az «(). R.»-nak se kellett több. Rá-
olvasta a különben érdemes francia katholikus lapra a 
francia katholikusok mulasztásait és hibáit : hogy köte-
lességük teljesítése helyett «mulatoznak», összetartás he-
lyett szertehúznak, előrelátás helyett szunnyadoznak, 
erélyes tevékenység helyett lustálkodnak. Azt mondja az 
«O. R.», hogy az egyház ellenségei (a bloc) által elfoglalt 
kerületek 90 százalékában a tartózkodó katholikus szava-
zók a katholikus jelölt javára dönthették volna el a küzdel-
met. Például Lilieben Guesde szocialista csak 328 szava-
zattal kapott többet, mert 2475 katholikus nem szavazott. 

* 

Szentpétervár. Az orosz birodalom új külügymi-
nisztere, Iswolski, Róma egyházi köreiben ismeretes és 
kedves ember. Midőn mint washingtoni követségi taná-
csos szabadságon hazájában tartózkodott, a cár azzal a 
feladattal bizta meg és küldte őt Rómába a pápához, 
hogy Oroszországnak a Vatikánnal 1864-ben megszakított 
hivatalos összeköttetését megújítsa. Iswolski 1888-tól 
1898-ig tartózkodott Rómában, mint Oroszország egy-
szerű ügynöke, de ily egyszerű állásban is nagy szolgá-
latot tett hazájának és az apostoli szentszéknek. Rampolla 
bíboros államtitkár közt és közte a hivatalos közlekedés 
barátságos viszonyt hozott létre. Most, hogy Iswolski a 
nagy keleti birodalom külügyeinek vezetésére kapott 
megbízást, katholikus egyházi tekintetben még több jót 
lehet tőle várni. 

* 

Sa lzbu rg . A terűbe vett katholikus egyetem ügyé-
ben — oly hír került a bécsi «Reichspost» útján kerin-
gésbe, mely az osztrák császári államnak sokszor — pél-
dául a legutóbbi pápaválasztáskor is — fitogtatott katho-
licitását nem a legjobb szinben tünteti föl. Az említett 
újságban szórói-szóra ez jelent meg : «A Salzburgban 
alapítandó katholikus egyetemet előkészítő egyesület 
elnöksége az utóbbi hónapokban azzal a szándékkal fog-
lalkozott, hogy a jelen év őszén már jogtudományi katho-
likus fakultást nyit. Ebből a célból megfelelő lépést is 
tett a minisztériumnál. A mint magas hivatalnoki kör-
ből értesülünk, a minisztérium a beadványt elutasitólag 
intézte el, utalva arra, hogy előbb beható vizsgálatokat 
kell tartani az ügy állása iránt és e döntést a szükséges 
vizsgálat előtt nem lehet siettetni. A határozat szövege, 
mondja az említett újság tovább, forma szerint elnapo-

lást, értelein szerint meglehetősen világos elutasítást 
jelent belátható időre». A «Vaterland» utána nézett a 
dolognak s a salzburgi elnökségnél megtudta, hogy ott 
az elutasításról nem tudnak semmit s hogy nem az 
elnökség részéről történt a lépés. Ebből s a «Vaterland» 
további nyilatkozatából világos, hogy a bécsi császári 
vallásügyi kormány körében a jozefinizmus még életben 
van és az egyház szabad mozgásában nem találja örö-
mét, nem látja a maga erősségének biztosítékát. 

* 

Bruxelles. A katholikus párt 22 éves kormányzásá-
nak gyümölcsei — fényesek és megdönthetetlen statisz-
tikai adatokban mutathatók be. 1884-ben, mikor a sza-
badelvű kormány megbukott, Belgiumban 4810 nép-
iskola volt 346.012 tanulóval. Ma van 7032 népiskola 
859.436 tanulóval. Ezek a számok hangosan beszélnek. 
Tanító volt a szabadelvű uralom alatt 8328, a katholikus 
párt kormányzása ezt a számot duplán túlra, 17,979-re 
emelte. Középiskolába a szabadkőmives uralom alatt 
65.000 tanuló járt, a katholikus párt kormányzása oda 
fejlesztette a dolgot, hogy jelenleg középiskolába 240.000 
tanuló jár. Ez a növekedése az intelligenciának páratlan 
az egész világon. A szabadelvű uralom 22 év előtt 59 
millió deficittel végződött, a katholikus párt kormány-
zása 22 év alatt 170 millió frank fölösleget tudott föl-
mutatni a kiadások nagyarányú növekedése mellett. így 
képes a katholikus elvek uralma gazdálkodni szellemi 
és anyagi téren egyaránt, És a katholikus vallást merik 
némelyek «antikulturális» tényezőnek mondani ! Hol a 
szem, hol az ész, hol a becsületérzés?! — y —la. 

Az e m b e r tes t i és lelki é le te . IV. (A Műveltség Jr0(jl 
Könyvtárának II. kötete.) Szerkesztették Alexander Bernát . 
és Lenhossék Mihály. Athenaeum kiadása. 1905. (Gorka 
Sándor : Az ember származása és helye a természetben — 
első fele.) 

Ezután Gorka, általános konziderációinak betető-
zéseül, a származástannak, vagyis a növények és állatok 
fokozatosan történt (illetőleg történhetett) átalakulásá-
nak, mint fdozófiailag vett elméletnek, logikai alapjait 
mutatja be. A hipotézisnek tudományos értékét és súlyát 
mintegy leméri előttünk. 

Mielőtt ilykép a származástannak ajánlásába menne 
bele, erős hangsúlyozással megkülönbözteti azt a darwi-
nizmustól s az utóbbit — a miért pedig a 70—80-as 
években annyian rajonglak — tinóm szóval elejti, végleg 
eltemeti ; mintegy intésül s okulásul a kereszténység 
időszaki támadóinak, hogy mily efemer értékük szokott 
lenni az efféle, időnkint fölmerülő tudományos divatok-
nak, mint a darwinizmus is volt. 

«Manapság — úgymond — a származástan igazában 
úgyszólván egy szakember sem kételkedik (ugyanúgy 
beszéltek nemrég még a darwinizmusról is !), ellenben a 
darwinizmus magyarázatában nem mindenki talál meg-
nyugvást». Tehát már nem mindenki talál megnyugvást. 
Lesz idő, midőn egy másik Gorka majd a származás-
tanról is kénytelen lesz így nyilatkozni. 

Mi ugyanis az a származástan ? Gorka szerint, mint 
hallottuk már : az a tan, mely az összes szervezetek 
(állatok, növények) vérrokonságát és természetes uton, 
egymásból való fejlődését (mondjuk csak: kialakulását!) 
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hirdeti. (42. 1.) Ez volna tehát az a tan, melynek igazá-
ban, hogy ma már egy szakember sem kételkedik. 

Erre aztán bemutatja a nagy ütőkártyát : ennek 
a származástannak elméleti beigazolását, helyesebben 
szólva : a tan gyengeségének a befödésél a nem szak-
emberek, «a biotogiától távol álló (kétkedő) körök» meg-
nyugtatására, a kik a fönnhánvtorgatott «egymásból való 
fejlődés» tényeit várják, egyszóval a származástan ter-
mészettudományi beigazolását keresik s nem kapják. 

A mit Gorka itt végez, az egy fanatikus dogmati-
kusnak az erőlködése, a ki abbeli törekvésében, hogy 
nézetét másokra erőszakolja, ha nem győzi érvvel, győzi 
szóval, győzi álokoskodással, hogy kihozza végre a leg-
megtévesztőbb tromfot, azt az állítását, hogy a szárma-
zástant csak az tagadhatja, «a ki minden tudást tagad». 

Lássuk, lássuk tehát a származástannak ezt a hires 
elméleti (tények helyett elméleti !) igazolását, mely a 
42—44. lapokon foglaltatik. 

A származástan — így kezdi filozófiailag elmélet, 
ezért föladatát és terjedelmi körét igazán, hogy csak 
akkor ismerjük meg, ha logikai alapjaival tisztába jövünk. 

íme, íme, mily különös ajtónyitás ! A természet-
tudomány helyett a filozófiába vezet be bennünket s 
tények helyett, fogható, látható, érzékelhető tények 
helyett logikai alapokra utal. És még milyen módon ! 
Ugyanazzal az alácsúsztatással, mint előbb, midőn az 
átalakulás helyébe a fejlődést csúsztatta be. Itt a szár-
mazástan logikai alapjainak erősítésére ismét egy el-
fogadott természettudományi igazságot : a Copernicus-
Keppler-féle elismert tan analógiáját csúsztatja be a 
legmegtévesztőbb fordulattal. 

Halljuk csak ! «A származástan épúgv (épúgy ?) 
mint a Copernicus-Keppler-féle tan nem teljesen közvetlen 
megfigyelésen alapszik, hanem mindkettő (mindkettő?) 
az egyes megfigyelések hosszú sorozatából vont követ-
keztetések eredménye. Ha az égi testek mozgásait ellen-
mondás nélkül akarjuk megmagyarázni, akkor kényte-
lenek vagyunk föltenni (föltenni?), hogy az égi testek 
meghatározott tulajdonságú pályákon keringnek a Nap 
és saját tengelyük körül ; az összehasonlító morphologia, 
palaeontologia tényeit, továbbá a fejlődéstan, állat- és 
növényföldrajz jelenségeit is (is?) csak úgy érthetjük 
meg, ha föltesszük, hogy a szerves alakok mindannyian 
vérrokonságban és históriai összefüggésben állanak egy-
mással. (Tehát ha ezt föltesszük !) A vérrokonság és fej-
lődés logikai szükségszerűség (tehát nem természettudo-
mányi, tapasztalati igazság, hanem csak föltételezett 
logikai szükségszerűség!), mert az észlelt tényekből az, 
mint egyedül lehetséges és minden tényre érvényes, 
tehát kimerítő (kimerítő ?) magyarázat szükségszerűen 
következik». 

Tudományos leleményessége, jobban mondva : ötle-
tessége itt abban az ügyességében nyilatkozik, hogy 
hogyan akasztja a vérszegénységben szenvedő szárma-
zástan hipotézisét a Copernicus rendszer erős, kipróbált 
vállaira és hogy azzal az «épúgy»-gyal hogyan akarja pari-
tásba hozni a hipotézist az igazsággal, a köz vetetlen 
megligyeltet a meg nem figyelhetővel. Kihozza pedig ezl 
az «épúgy»-ot akként, hogy ráfogja a Copernicus-Keppler 
tanára, hogy nem teljesen közvetlen megfigyelésen alap-
szik s hogy elfogadásánál, illetőleg «az égi testek moz-
gásainak magyarázatánál» is kénytelenek vagyunk vala-

mit föltenni. Ha ez így volna, a mint hogy nincs úgy, 
akkor ugyan még nem következnék a származástannak 
az igazsága, de legalább elfogadásánál nem esnék nehe-
zünkre szintén föltenni valamit, föltenni a legfőbbet, a 
mi körül az egész származástan forog, azt, hogy «a szer-
ves alakok mindannyian vérrokonságban és históriai 
összefüggésben állanak egymással». 

Ez az analógia, mint látjuk, egy ad hoc csinált 
analógia, mert a Copernicus-Keppler-rendszer nem föl-
tevéseken, hanem megfigyelésen, tényeken alapszik és 
látjuk másodszor, hogy Gorka nyill bevallása szerint «a 
szerves alakok vérrokonsága és históriai összefüggése», 
tehát tutti-quanti maga az egész származástan egy föl-
tevés (hipotézis) csupán, mely nem a természettudomá-
nyos módszer követelte megfigyelésen és kísérleten, 
hanem a Gorka által óhajtott logikai szükségszerűségen 
alapszik, vagyis hogy egy bizonyos logikai szükségszerű-
ségre akarják rátámasztani. 

Kényszervallomását ezután így folytatja : «A szár-
mazástan történetét és módszerét tekintve tisztán mor-
phologiai (alaktani) alapon épült föl (tehát csak mor-
phologiai alapon !), ezért kizárólagosan (ime !) az a 
föladata, hogy az élő szervezetek közti alaki megegyezé-
seket magyarázza meg (tehát csupán a most élő állatok, 
növények megegyezéseit). Ezt pedig azáltal éri el, hogy 
az egyszerűből az összetett fejlődésének, továbbá a fajok 
közti vérrokonságnak fogalmát vezeti be a tudományba 
(ő vezeti be a tudományba, vagy a tudományos tapasz-
talat vezeti-e rá ?), ezzel véget ért az ő föladata ; ha töb-
bel követelünk tőle (vagyis lia a származástantól a 
szerves lények származását, eredetét kérjük), akkor 
lényegét félreismerjük és összekeverjük a fogalmakat 
(ugyan ?). A származástannak nem kell sem az ősnemzés, 
sem a fajkeletkezés folyamatát megmagyarázni, mert e 
kérdések nem a morphologia, hanem az élettan körébe 
tartoznak». 

Jegyezzük meg jól, hogy e szerint a származástan 
az a tan, mely a most élő és csupán a most élő szer-
vezetekkel foglalkozik; másodszor, hogy a származás-
tannak nem kell sem az ősnemzés, sem a fajkeletkezés 
folyamatát megmagyarázni, mert ez nem a föladata. 

Hát akkor miért hívják származástannak ? Ha 
valaki származásomat kéri, nem azt felelem neki, hogy 
most ez és ez vagyok, hanem azt várja tőlem, hogy 
elmondjam neki: ki volt az apám, anyám, mely megyé-
ben és mikor születtem ? Avagy nem ezt várja tőlem ? 
Nein ez a genealógiák föladata? 

Azután meg, mint származástan, elodázza magától 
a legérdekesebb föladatot : az ősnemzés, a fajkeletkezés 
folyamatának magyarázatát, hanem azt mondja: tessék 
ezt az élettantól megkérdezni. Nem olyan-e ez, mint az 
egyszeri cigány esete, a ki miután megfelelt arra, a mire 
megfelelni tudott, a főkérdésnél odaszólt társához, oldalba 
bökve őt : no szólj már te is ! 

Kérem, ne akarjanak játszani a szavakkal, lia szár-
mazástanról beszélnek : magyarázzák a származást s ne 
szökjenek meg a nehézség elől azzal: kérem, mi csak 
morphologia vagyunk ; ne Ígérjenek sokai, hogy aztán 
semmit se adjanak, mert ez nem illik a komoly tudo-
mányhoz. 

De hát Gorka, mint Lessing Hölcs Náthánja, mindig 
föltalálja magát, mert midőn a származást kérdjük lőle, 
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még neki áll följebb s ránk hárítja a tévedést, hogy 
rosszul kérdezünk. «Semmi sem lehet lévesebb — így 
felel mint a százmazástannak a szemére hányni (hát ha 
a genealoguslól genealógiát kérünk, ez szemrehányás?), 
hogy a fejlődést nem magyarázza meg és ebből azl 
következtetni, hogy a morphologiai viszonyok magya-
rázatára nézve sem kielégítő. Ha ugyanezt az eljárást 
akarnók a Copernicus-Keppler-féle tanra alkalmazni, 
akkor ezt is helytelennek kellene mondanunk (megint 
egy sántitás !), mert az égi lestek mozgásait nem magya-
rázza meg». 

Ez az analógia, mellyel a maga baját elütni akarja, 
már nem is sántít, hanem lába sincs. Annak a Coper-
nicus-Keppler-féle társaságnak harmadik tagja Newton 
volt, a ki gravitációs törvényével megmagyarázta az 
előbbi kettő által észlelt és megalapított tényeket. Mutassa 
meg Gorka a származástanának, vagy minek is nevez-
zem már, először Copernicját és Ivepplerét, azután 
Newtonját ! Csak akkor vonhat a kettő között analógiát. 

Midőn pedig a jó Gorka — szinte beleizzadva — a 
legfőbb kérdésekért, melyekre felelni nem tud, az élet-
tanhoz utasít bennünket, hasonlóképen mint valamikor 
szent Ágostont, az igazságot keresőt, még pogány korá-
ban a Konlesszióiban beszéli — az egyik manicheus 
utasította a másikhoz, előre is megfoszt minden vigasz-
tól. Maga mondja előre : ott se keressetek feleletet. 
«A származástannak konstrukciós elméletei — így beszél 
tovább az élettan körébe tartoznak s mindannyian a 
variabilitás (ínég megállapítandó !) tényéből indulnak 
ki, de még nem jutottak oly végleges kifejezésre (azaz ott 
sem tudnak semmit !), melyet minden búvár elfogadott 
volna ; erre nézve tehát még vita van a búvárok között». 

No szent Isten ! se a származástan, se az élettan 
nein ad természettudományi feleletet s Gorka mégis -
triposra ülve — az előbb már lehurrogatta Mózest, le-
hurrogatta a keresztény világnézetet és miért ? Mert föl-
teszi, hogy ezek nem igazak és fölteszi, hogy «a szerves 
alakok mindannyian vérrokonságban és históriai össze-
függésben állanak egymással». Föltenni lehet mindenfélét. 
Én például — úgy ismeretlenül — föltehetem, hogy 
Gorka igen rossz ember, de érhel-e valamit az én föl-
tevésem, ha a tény az volna, hogy Gorka jó ember? 

Mini az éleiben köztudomás szerint sok mindenféle 
gondolatol, ítéletet, engedünk meg magunknak, a mi 
azonban a komoly tudományban nem járja, mert otl 
csupán az igazság dönt. 

így állván a dolog : van-e Gorkáéknak joguk azl 
mondani, hogy a keresztény világnézet a teremtésről 
ellenkezik a tudomány vívmányaival? Melyik vivmány-
nyal és miben ? Nem illenék-e tehát kissé szerényebben 
beszélni s nem illenék-e kissé szerényebben befejezni 
azt a íilozóliai fejtegetését is, melyei az imént megros-
táltam és szavakat igen, de magot, tudományt, nem talál-
tam benne, mint ilyen módon beszélni : «Röviden össze-
foglalva — úgymond a származástan analytikai része 
azt tanítja (tanítja, de a bizonyításból semmit sem hal-
lottunk 1), hogy a ma élő összes élő szervezetek vér-
rokonok és évmilliókra visszanyúló természetes erők vezé-
relte fejlődésnek eredményei (hogyan ? előbb azt mondta, 
hogy ezt az élettanból kellene megtudnunk és most 
kivágja, hogy ezt mégis a származástan tanítja !). . . . Mai 
nap minden természettudományosan gondolkozó búvár 

azon az alapon áll, csak az nem, a ki minden tudás 
tagad, vagy a ki a fölfoghalatlan csodáért rajong». 

Hogy mer így írni az előbbi vallomásai után ? Előbb 
azt irta, hogy ne kívánjuk a származástantól az ősnem-
zés és a fajkeletkezés folyamatának magyarázatát, hanem 
kérdezzük az élettantól. Majd hogy attól se, mert hogy 
olt is «erre nézve még vita van a búvárok közölt». 

Mösl meg kivágja, hogy annak, a ki nem tagad 
meg minden tudást (tetszik érteni, mit jeleni e szó : 
tudás?), annak el kell fogadnia, hogy a szervezetek év-
milliókra visszamenő természetes erők vezérelte fejlő-
désnek eredményei. Hiszen maga tanított rá, hogy ezt 
még nem tudjuk. 

Eh hol van egy másik Virchow, hogy ismét kita-
nítsa ezeket a fiatal óriásokat a természettudományi 
dogmatizmusról, meri már ismét nagyon félrebeszélnek ! 

Keresztény felebarátom, ime ezekből láthatod, hogy 
nincs okod szégyenkezni világnézetedért : a teremtés 
lénye megdöntetlenül áll ; a szervezetek átalakulásai 
pedig bátran vallhatod majd, de csak azután, talán hosszú 
idő múlva, lia majd «nem lesz vita a búvárok között», 
azaz, ha azt nemcsak szóval, hanem tudománnyal bizo-
nyítják be. Hogy pedig Gorkának ezután folytatólagosan 
tárgyalt morfologiai szines adatai meg ne zavarjanak, 
olvasd el erről Platz «Ember»-ét. 

* 

K u l t u r a és neve lés . Irta Danczer Réla tanár. 
1906. 25 1. — Egy kisebb füzet, mely fölér egy vaskos 
könyvvel. Egy jajkiáltás a mai külsőséges kultura, külö-
nösen a mai nevelés s gyümölcsei ellen, mely, Fináczy-
nak a Népmivelés minapi füzetében tett vallomására 
emlékeztetve, kérdi : «Ad-e vagy adhat-e a modern iskola 
egész rendszerével nemes gondolkozást, tiszta szivet?» 
(6. 1.) A tudás — úgymond csak egyik fele az ember-
nek ; hogy egész ember legyen, valláserkölcsi alapra van 
szüksége. Ep azért sajnálattal említi a Társadalomtudo-
mányi Társaság romboló munkáját s Nicolay müvét 
ismertetve, kikel a kizárólagos állami nevelés ellen, 
mert az államnak erre való eszközei nincsenek. (22. 1.) 
Pedig «vergődő ifjúságunkat erőnek erejével ideális, 
erkölcsös s mélységesen vallásos, szóval diadalmas világ-
nézetre kell segíteni». (9. 1.) Talpraesett kis könyv; ha 
ily húrokat fognak ezentúl pengetni világi tanáraink is, 
akkor valóban be kell következnie nálunk is az erkölcsi 
megújhodásnak. Üdvözöljük a szerzőt bátor, férfias föl-
lépéséért s ajánljuk müvét — Pauer Imrének. 

* 

A Budapesti Szemléből . Két dolog ismeretes ná-
lunk az irodalmi téren. Az egyik az, hogy Gyulai Pál 
katholikus irányú cikket nem közöl a Budapesti Szemlé-
ben, kálvinista létére a magyar tudományos Akadémia 
eine folyóiratába ilyennek beutat nem enged. Más irányú-
nak igen. A másik ismert dolog Vetési Józsefnek, a 
Magyar Állam egykori kedvelt Vinkler Józsefjének (pl. 
A dekatholizált egyelemünk cikksorozatából), a nagy 
olvasottságú és szellemes írónak, újabb irányú cikkei a 
Budapesti Hírlapban. Bizonyos alkalmakkor szokolt otl 
írni a Vatikánról, a papságról, a katholicizmusról; az 
egykori római klerikusban tehát megmaradt ez az érdek-
lődés, de, legalább reám ezekben a cikkeiben azt a be-
nyomást teszi, oly utóízzel, mint ahogy ezekről a kér-
désekről az egypár éve elhalt Spinoza (váci orvos) szokoll 
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volt írni ugyancsak a Budapesti Hírlapban (pl. X. püspök 
pongyolában és talárban). Szellemesen, a beavatottság 
szinével, de nem mindig azokkal a kívánatos baráti meg-
jegyzésekkel, vagy célzattal, mint ahogy pl. egy kálvi-
nista szokott írni a saját ügyfeleiről, vagy egyháza dol-
gairól. Egyik-másik cikke akár pellengérre-állításnak is 
illik be. 

A Budapesti Szemle mostani juniusi füzetében Vetési-
nek ismét ilyen tartalmú ismertető cikke látott napvilá-
got, Fogazzaro indexre került «Szentjéről» (II Santo, 
436. 1.), a végéhez pedig Gyulai Pál, a szerkesztő, meg-
jegyzi, hogy a regény fordításának közlését egész terje-
delmében legközelebb megkezdi. 

Ebből látszik, hogy a könyv tetszik Gyulainak, 
annyira, hogy a mi e folyóiratban alig történik valaha, 
egész terjedelmében fogja hozni lefordítva. Pedig a katho-
licizmusról szól, melyet Gyulai nem szeret ; igen, de szól 
a reform-katholicizmus hamis, megtévesztő címén, oly 
módon, mint ahogy a XVI. századbeli hitújítók beszéltek 
róla, csak finomabb nyelven és egy szerelmi tárgy kereté-
ben. Tehát tetszik neki, kivételt is tesz vele s közölni 
fog most egy a katholicízmusról szóló könyvet, mivel 
épen indexre került. 

Vetésinek a cikke, a könyv ismertetése pedig egye-
nesen megmagyarázza Gyulai kivételes eljárásának indító-
okát. Egy kis föllendülésnek indult nálunk a katholiciz-
mus, papsága dolgozik,a világi hívek közül számosan nyíl-
tan adják már jelét egyházukhoz való ragaszkodásuknak, 
javulni kezdenek az állapotok, hát újból bele kell dobni 
a katholicizmusnak a vizébe a követ, hogy megzavarja 
az éledni kezdő szellemeket, a kiket a kor anyagias 
szelleme, a hamis tudomány ezernyi támadása amúgy is 
megviselt. Zavart kell köztük előidézni a szentség színe 
alatt, regény alakjában, egy ügyes író tollával, hisz ők, 
mint nem theologusok úgy se tudnak az olvasottakról 
helyes ítéletet alkotni ; egy kicsit kell őket ismét Róma 
és papságuk ellen hangolni. Mert «a modern biblia-
kritika, a történeti kutatások, az egyháznak örökös hát-
rálása a tudományos vívmányok elől, a vallást alapjában 
ingatták meg» s a Vatikán még sem akar hallani újítá-
sokról. Nem akarja belátni, hogy «a katholicizmusnak a 
dogma és morál örök érvényű tanításain kívül mindent 
föl kell áldoznia a modern kornak ; meg kell békülnie 
a tudománnyal, a vallást történeti és pogány salakjaitól 
megtisztítani s a váltásos érzést bensőbbé tenni». Annyira 
nem akar ezekről hallani, hogy még az ilyen eszméket 
hirdető könyvet indexre tesz. Pedig — úgymond Vetési 
«buzgó egyházi férfiak vallották, hogy ezzel a könyv-
tilalommal (az II Santo-félével) a lassan cammogó Vati-
kán nevetségessé tette magát». 

A Fogazzaro Szentje alapjában teljesen protestáns 
irányú termék (hogyan is közölné máskép Gyulai !), 
mely kételyt támaszt az egyház isteni szervezete iránt, 
a szokott elcsépelt és igazságtalan frázisokkal ócsárolja 
a papságot s az egyházi élet fölújulását a laikusoktól 
várja. Egy körmönfont termék, mely ismét a kezdetleges 
kereszténységért rajong, mint azt már annyian tették; 
tehát a fától kívánja, hogy nőjjön vissza csemetévé ; 
reformokat emleget, eszményeket fest, melyek miután 
valamennyi emberen meg nem valósíthatók, a XVI. szá-
zadbeli reformerek szintén nem valósították meg, kár-
hoztatja az egyház tanait. Emberek hibáit a katekizmus-

nak tudja be ; a korszellem által okozott bajokat az egy-
házba lefektetett elveknek tudja be ; mint ezt azok az 
emberek tenni szokták, a kik addig incselkednek a pap 
körül, míg társaságukba nem vonták s lia elrontották, 
akkor aztán kiabálnak, hogy : ime milyen rossz a papság. 

Igazán csodálkozom Vinkleren, illetőleg Vetésin, 
amaz evolúció miatt, melyen tolla évek során át keresztül-
ment. Ki hinné el, hogy ő nem tudja, hogy az egyház 
nem hátrál a tudományos vívmányok elől, mivel nincs 
oka hátrálnia ; hogy nem kell békülnie a tudománnyal, 
mert a valódi tudomány neki ellent nem mond, legfölebb 
egyes tudósok efemer, egy-két napi nézetei. Ki hiheti el, 
hogy Vetési ezekről a kérdésekről nem úgy tudna ítélni, 
ahogy ítélni kell ? Hogy nem értené eme mondásnak 
absurd voltát : a katholicizmusnak a dogma és morál 
örök érvényű tanításain kívül mindent föl kell áldoznia 
a modern kornak? Hát mit áldozzon föl? A 70-es évek-
ben azt követelték tőle, hogy legyen darwinista ; most 
meg kisül, hogy a darwinizmus hamis. Máskor meg azt 
kívánták tőle, hogy ehhez vagy ahhoz a filozófushoz 
alkalmazkodjék. Az is hamisnak bizonyult. Vagy azt 
nem tudná Vetési, hogy hibák lesznek, míg emberek 
élnek, de ezek a hibák nem az intézmény hibái? Avagy 
nem látja nálunk is az üdvösséges javulást :' Hát akkor 
miért akarja terjeszteni Fogazzaro hamis szentjét? 

Legyen meg. Sok «jó» barátját túlélte már az egy-
ház, ezt a bajt is kiállja majd, hogy egy Gyulai Pál fogja 
neki hirdetni a «reforms-katholicizniust. 

* 

A hittudományi kar pályatételei. A budapesti 
tudományegyetem hiltani kara a jövő tanévre a követ-
kező pályatételeket tűzte ki : 1. Az ó-szövetségi szent-
könyvek kánonjának története. 2. A zsidó szekták és 
theologiai irányok Krisztus és az apostolok idejében. 
Jutalmuk a Pasquich-alapból 140—140 korona. 3. Az ige-
gyökök, formák és hajlítás (radix, forma, llexio) össze-
hasonlítása a héberben és a rokon : khaki, syr és arab 
dialektusokban. Jutalma a Fogarassy-Dercsik-alapból 
140 korona. Határidő 1907. március 31. 

-K 

A D e b r e c e n i P r o t e s t á n s L a p b ó l . Wolafka Nándor dr. 
cimz. püspök, nagyváradi kanonok és debreceni kath. plébános 
emlékezete. Igen szép meghajtása a lobogónak az elvi ellenfél 
előtt, a mit a debreceni és a sárospataki református lapokban 
nem szoktunk meg. A tárgyilagossúg oly tanulságos példáját 
látjuk — az Apologetikájából ismert — Erőss Lajos ref. tanár-
nak a megboldogultat parentáló eme cikkében, hogy a cikk 
végén emlegetett szeretetet újból és újból hangoztatva, szórul-
szóra adjuk, a mint következik : 

Nem a mi halottunk, de erről a kiváló emberről 
nekünk is meg kell ezen a helyen emlékeznünk! 

És úgy illik, hogy épen én szóljak felőle, ki vala-
mikor e lap hasábjain oly sokszor heves harcokat 
vívtam ellene. 

Akkor az élő, a fáradhatatlan, a reá nézve elvégre 
is nehéz harctér dacára folyvást előre törő, feltett ter-
veiben öntudatos és SZÍVÓS, a sokszor rettegett, de 
általam személyében mindig becsült ellenfél köztevé-
kenységét bírálgattam, most az elhunyt derék ember 
személyével foglalkozom s ne ütközzék meg senki 
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rajta, ha koporsója felett nyíltan hirdetem, hogy ez az 
ember a reábizottakban hü és igaz vala ! 

Arra a kérdésre, hogy szerencséje az életben e 
hűségével arányban állott-e, nem mernék igennel 
felelni. Megbízatása sokkal kényesebb, egyénisége 
pedig sokkal nagyobb volt, semhogy ellenségei ne 
támadtak és ne lettek volna; s lia úgy néhanapján 
bizalmasan beszélgetett velem (mert harcoltunk ugyan 
egymás törekvései ellen, de a személyi gyűlölet a mi 
harcainkon kívül maradt) többször tett előttem boron-
gós, sejtelmes célzásokat nehéz helyzetére. 

Debrecenbe már törött reményekkel jött. Az 
egyházpolitikai harcok zivatarai sodorták ide s én 
vele szemben soha nem feledhettem el, hogy korább 
tanúsított liberális (!) magatartásának köszönhette, 
hogy arról a helyről (kultuszminiszteri osztálytanácsos 
volt), honnan rendszerint a magyar katholikus egyház 
megyés püspökei kerülnek ki, neki a gróf Csáky-féle 
hires s az egész egyházpolitikai mozgalom magvát 
képező keresztelési rendelet fogalmazójának meg 
kellett elégednie a kanonoki és címzetes püspöki 
méltóssággal s az anyagiakat tekintve a viszonylag 
szerényebb jövedelmű debreceni kisprépostsággal. 
Meg is elégedett. Csak az szomorította néha-néha, 
hogy «jövedelméből a szegényeknek többet nem ad-
hatott». S ha felülről kegyvesztett lett, ezért bőséges 
kárpótlást hívei szeretetében s ezek javára kifejtett 
példátlan ténykedéseiben keresett. 

Nem az én feladatom, hogy őt erről az oldaláról 
méltányoljam, de a mit életében sokszor megírtam, 
azt most sírja felett is habozás nélkül hangoztatom, 
hogy t. i. a debreceni római katholikus egyház érde-
kében annyi sikert egy egész évszázad nem tud fel-
mutatni, mint a mennyi a Wolafka Nándor nevéhez 
s alig másfél évtizedes itteni működéséhez fűződik. 
És ha, mint írják, végső óhaja a megboldogultnak 
csakugyan az volt, hogy hamvait a Szent Anna-utcai 
templom sírboltjában temessék el, ő ezen óhajához a 
jogcímet igazán megszerezte. 

Szinte emberfeletti erővel s valóságos Pázmán-
féle ambícióval dolgozott ; belevetette magát a közélet 
minden küzdelmeibe; eszével, szivével, megnyerő 
barátságos modorával s mindenekfelett felekezeti 
különbséget nem ismerő áldozatkészségével nemcsak 
hi vei bálványa volt, hanem kétségenkívül imponált a 
kálvinistáknak is; s mikor mi, kik vele egy úton nem 
haladhattunk, az utóbbi esztendők alatt valamihez 
fogtunk, számításainkban bizony az ő egyéniségét 
figyelmen kívül nem hagyhattuk.1 

Ezért mondom róla, hogy a reábizottakban hű és 

1 A tekintetben, hogy milyen hatásos lehetett a működése, 
3—4 év előtt egyet-mást magam is hallottam Debrecenben. Úri 
társaságban beszélték, hogy a reformátusok sorba látogatják 
prédikációit, sőt hogy az a tudat tartja magát, mintha egyene-
sen Tisza Kálmán óhajára került volna a kálvinista Rómába, 
hogy mint buzgó kath. pap példát adjon a kényelmes kollé-
giumbelieknek, miként kell buzgólkodni az egyházért. Szerk. 

igaz vala ! Egy egész világ választott el bennünket 
egymástól, de én mindenkor becsültem benne a lel-
kes, jószívű és hazafias lelkületű emberbarátot s tud-
tam, hogy a mit tett, kötelességéből kifolyólag, híven 
és meggyőződése szerint tette! 

Most már igaz bírója s egyetlenegy főpásztora 
előtt áll. En pedig itt állok veszendő hamvai felett. 
E hamvakat virágok özöne borítja. Talán nem fogja 
megzavarni álmát az egykori elvi ellenfél által oda 
dobott emez értéktelen babérlevél sem ! «Super omnia 
autem haec caritatem habete, quod est vinculum per-
fectionis !» Kol. 3. 14. E. L. 

U. B u d a p e s t . Az a közbeszólás Wekerle előadásába, f e l i 
hogy a magyar katholikusok autonómiája : a népszuverenitás-
nak megóvásával alkotandó meg, protestáns beszéd ; az erdélyi 
katholikus autonómiában nevelkedett katholikus férfiú esze-
rint nem jól ismeri egyháza isteni jogon alapuló, tehát vál-
tozhatatlan szervezetét. Sebet új seb előidézésével nem lehet 
orvosolni. 

T. B e s z t e r c e b á n y a . Minél több ilyen világi hivet kívá-
nok folyóiratomnak és buzgó olvasót ; megismerkedve egy-
mással és a katholikus elvekkel képezhetünk majd csak igazi 
élő szervezetet és aciem bene ordinatam, a mire pedig, ha 
valamikor, ma igazán kiáltó szükségünk van. 

W . Győr. A reform alatt mindenki bizonyos visszaélések 
megszüntetését, vagy valamely jobb, időszerűbb cselekvés-
módot ért. A reform-katliolikusok ehelyett a katholikus tanok-
nak s nem az embereknek mennek nekik ; pedig a tanok jók, 
a hibák az emberekben vannak, tehát ezek volnának reformá-
landók. A most meghalt Schell würzburgi tanár szintén a 
haladó katholikusok sorához tartozott, a többi között ostro-
molta az örökké tartó büntetéseket. Nem egyéb ez tehát, mint 
Hermes, Günter s más régibb racionalisták egy újabb kiadása, 
mely nevével téveszti meg a jobblelkü világi hiveket. 

B . -né . B u d a p e s t . Az egy az egyházmegyékben kiadott 
s bizonyos alkalmakra előirt imádság. Sokak előtt ismeretes. 
Köszönöm a szives figyelmet, látom, hogy a régi jó vér nem 
vált vízzé ; az ájtatos lélek hű maradt magához. 

H. P e r b e n y i k . Nem tudom, hogy a Religionak micsoda 
eddig nem ismert tisztelőjével állok szemben ; de cikkében 
gondolkodó fő s kath. lelkület nyilatkozik, azért fölhasználom. 

TARTALOM. Néhány vonás a középkorról. Pastei-
ner Gyula dr.-tól. — Harc az erkölcsi szenny ellen. I. 
Szuszai Antaltól. — Néhány szó a középiskolai hitvédelmi 
tankönyv érdekében. II. Zubriczky Aladár dr.-tól. — Az 
egyetemek és egyetemi főiskolák. III. Demkó György dr.-
tól. — A magyar baptisták. V. Az anyai méltóság a 
kereszténységben. III. Török Mihály dr.-tól. — A katekiz-
mus-revizió ügyében. II. Csekó Gábortól. — Egyházi világ-
krónika. —y —/a-tól. — Irodalom. Gorka : Az ember 
származása. IV. (A Műveltség Könyvtárának II. kötete.) — 
Danczer : Kultura és nevelés. — A Budapesti Szemléből. 
(Vetési : Fogazzaro Szentje.) — A hittudományi kar pálya-
tételei. — A Debreceni Protestáns Lapból. (Wolafka 
emlékezete.) — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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ELOFIZETESI AHA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

SZERKESZTOSEG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A vallási türelem.1 (i.> 
A vallás az az eleven erkölcsi kapocs, mely az 

embert Istennel összeköti s vele életközösségbe hozza ; 
hit Istenben, teremtőnkben, legszentebb törvényhozónk, 
végcélunk s boldogságunkban; egész teljes tudata 
tőle való függésünknek s ezen tudatnak szabadaka-
rattal való gyakorlása s nyilvánítása életünkben, erköl-
cseinkben. 

Képesség a vallásra s ennek szükségessége gyöke-
redzik az emberi természetben, mely végessége és 
függő volta tudatában Istenhez emelkedik. Úgy terem-
tette ugyanis az Isten, hogy a vallás változtozhatlan 
lényegiségünkneklelki szükséglete legyen annyira,hogy 
nélküle, lia csak természetünket megtagadni nem 
akarjuk, nem élhetünk. Az embernek harca Isten 
ellen szükségkép harc a saját természete ellen, me-
lyet Isten önmagáért vallásosnak teremtett. Innét ma-
gyarázható, hogy a vallás, ámbár különfélekép eltor-
zítva, sokszor mintegy elmosódva, csak sejtve létezett : 
de soha végkép ki nem irtathatott az emberi szivek-
ből. Megfosztani akarni az embereket a vallástól, 
annyi volna, mint alapjában felforgatni, megcsonkí-
tani az emberi természetet lényegiségében ; már pedig 
a teremtő nem engedheti a romboló erőknek, bár-
mily hatalmuk legyen is az egyedek fölött, hogy meg-
változtassák a lények lényegét, a lélek természetét. 
A szív tévedhet, az igaz élő Isten helyett választhatja 
annak képmását, a mely a teremtés tükréből eléje 
sugárzik, ama zavarodott elméjűként, ki a tóba rohan, 
hogy elérje a napot, mely a tiszta vízből tündöklik: 
de mégis Isten volt az, a kit keresett2 mert nyugtalan 
a mi szivünk, míg Istenben meg nem nyughatik.3 

Ámde Isten nemcsak a teremtés által természetes 
úton nyilatkoztatta ki magát, a mennyiben az ember 
természetes eszénél fogva tudatára ju t annak, hogy 

1 Sokan nem tudnak különbséget tenni a téves tanok s e 
tanokat valló emberek között. Pedig már szent Ágoston mon-
dotta : szeressétek az embereket, de pusztítsátok ki a tévelye-
ket. Innen a közkeletű hamis felfogás a vallási türelemről is. 
Ez a cikksorozat minden oldalról megvilágítja ezt a fontos 
kérdést. Szerk. 

2 Szent Tamás Sum. I. Quaes. II. art. 2. 
3 Szent Ágoston Conf. L. I. c. 1. 

Isten a teremtője, törvényhozója s végcélja az eszes 
teremtménynek, melynek minden egyes tehetsége, 
természeténél fogva, Istenhez tartozik, miként a szem 
a világossághoz ; hanem «természetfölötti célt tűzött ki 
neki, hogy részesüljön az isteni javakban, melyek az 
emberi értelem felfogását mindenkép felülmúlják».1 Az 
embert természetfölötti állapotba helyezte, s ebbeli 
akaratát nyiltan tudtára adta a világnak az ő egy-
szülött fia, Jézus Krisztus által: «Úgy szerette Isten e 
világot, hogy az ő egyszülött Fiát adá, hogy minden, a 
ki benne hisz, el ne veszszen, hanem örök élete legyen». 
(Ján. 3, 16.) Megalapította a róla nevezett egyetemes, 
föltétlenül tökéletes keresztény vallást s 19 század 
óta az emberi nem az igazság nagy napjának világító 
s éltető sugarai melleit élvezi a szellemi és erkölcsi ö i 
újjászületés jótéteményeit mindazon kifogyhatlan 
áldásokkal, melyeket a keresztény világ történelmé-
ben az isteni jóság, bölcsesség csodáinak vallunk, mint 
az egyetemes, minden időre, egész világra kiterjedő 
kinyilatkoztatásnak eredményeit. 

Ám de ha a vallás az emberi lélekre nézve az, 
a mi az Isten az érzéki világ lényeinek; valamint t. i. 
ezek nem létezhetnének Isten nélkül, úgy az ember 
sem élhet vallás nélkül; s ha a keresztény vallás és 
pedig a katholikus egyedül igaz vallás, melynek ereje 
az emberiség átalakításában mint második teremtés 
mutatkozik, bizonyos értelemben magasabb az első 
teremtésnél : akkor hogyan lehet szó vallási közöm-
bösségről és türelemről ? És mi oka lehet annak, hogy 
a keresztény katholikus vallás iránt oly sokan nem-
csak közömbösek, hanem üldözik, ostromolják is azt? 

Az emberiség a világ kezdete óta tör azon töké-
letes boldogság után, melyet a világ nem adhat ; miért 
nem fogadja el tehát szívesen azt az eszközt, melyet 
annak megszerzésére a katholikus vallás nyúj t? Isten-
nek mely fölségesebb fogalmát s csodálatosabb képét 
keresi, midőn azt az emberi természetben megjelent, 
élt, meghalt s föltámadt Krisztus isteni személyében 
szemlélheti 1 Minő belsőbb viszonyt keres az éggel, 
mint a mely az egyház szentségei által megvalósul ; 
minő nagyobb és biztosabb reményt, mint az egy 
igaz Isten birása az örökkévalóságban? 

1 Vat. zsin. Const, dogm. de fid. Cath. c. 2. de Rev. 
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Ez a heves ellenkezés a vallással okát az emberi 
természetben birja, illetve annak a bűn által történt 
elfajulásában. 

Az ember ugyanis természeténél fogva vallásos s 
fensőbb égi vágyait csak az isteni vallás elégítheti ki ; 
de ellenmondásokkal telt természetében vannak aljas 
önző ösztönök s a valóságban rendszerint ezek ural-
kodnak a felsőbb vágyak fölött. Az emberi lélek 
Istent keres, ki fölötte van, ki őt fölülmúlja, de egy-
szersmind maga is akar önmagának központja, istene 
lenni. A végtelent, az eszményt keresi, de nem akarja 
meghozni az áldozatot, a mit keresése követel. Óhajt 
isteni tanítást, de csak olyant, a mi vágyainak meg-
felel. Ez az emberi természetben rejlő ellentmondás 
az oka, hogy az igaz vallás után vágyó ember nem 
akarja azt elfogadni, lia megismeri is. Tárgyilagos igaz 
vallást, élő Istent, örökkévalóságot keres; de egyszer-
smind oly vallást is szeretne, melynek föltétlen ura ő 
maga lehetne s tetszése szerint idomíthatná.1 

Ez az oka azután, hogy oly sokan dicsőítik az 
úgynevezett természeti vallást. Minthogy minden val-
lást megvetni mégsem akarnak, hiszen a bármennyire 
megromlott szív is érzi annak szükségességét ; azért 
legalább színre magasztalják, de igáját magukra venni 
nem akarják. Hogyan is szeretné az ilyen ember a 
vallást, hiszen terhesek, alkalmatlanok neki köteles-
ségei, édesebb a féktelen szabadosság, semhogy oly 
módok kieszközléséről ne gondoskodnék, melyek a 
szivet a lélekkel, az elmét az indulatokkal megegyez-
tessék ; ezért vonzódik a természeti valláshoz, meg-
vetve az isteni kijelentett vallást. Vonzódik annál 
inkább, mivel a természeti vallás az ember szivébe 
van oltva, tehát úgy véli, hogy így lehet maga-magá-
nak ítélő bírája s úgy él azután, a mint akarja. «Szí-
vesen hisszük azt, a mit akarunk» mondta már Julius 
Cesar de Bel. Civ. II. 27. Nem annyira maga az igaz-
ság, hanem a belőle folyó kötelmek tetszenek nyo-
masztóknak, ezek miatt válik az elviselhetetlen teherré, 
azért mondta Pascal : «Isten azt akarta, hogy a meny-
nyei igazságok a szívből menjenek át a főbe, nem 
pedig abból ebbe. Szeretni kell azokat, hogy meg-
ismerhessük». (Pensees I. P . 3.) 

Az ilyen ember-alkotta vallás, valamint az egy 
igaz keresztény katholikus valláson kívül a világon 
létező összes vallások, mintegy hosszú sora a hallga-
tag szerződéseknek, békealkudozásoknak, melyek által 
az emberek szenvedélyeiket akarják megmenteni, az 
istenségnek tulajdonítván azokat, mintha mondanák: 
mi csak annyiban s addig fogunk imádni téged, a 
mennyiben s a meddig a mi képünket viseled s min-
dent megengedsz, a mit mi akarunk. Ugyanez áll a 
bálványozó vallásokról, melyek végelemzésben nem 
egyebek, mint a szenvedélyek imádása, valamint azon 
keresztényeknek nevezett vallásokról, melyek a sza-
bad vizsgálódás elvén alapulnak. 

1 V. ö. Broglie Serm. 1881. 

Ezek követői feljogosítva érzik magukat semmi 
más vallásbeli igazságot és semmi más törvényt el 
nem fogadni, mint a melyet eszük föltalált s maga-
magának hozott. Tulajdonkép tehát saját képzeletei-
ket, vágyaikat imádják az ilyenek azon Krisztusban, 
kit tetszésök szerint alkottak, illetőleg az evangélium-
ból kiolvastak. Hogy az ilyen vallás aztán igen türel-
mes, humánus, az nagyon természetes. 

A katholikus vallás ellenben Istentől felhatal-
mazva olyan királyként lép elénk, a ki lelkünk kor-
mányzási jogát követeli magának s gyakorolja is, 
hogy a lélek rossz hajlamait s irányát megváltoztassa. Mi 
csodálni való azért, ha a többi vallásokat, hogy ügy 
mondjam,szolgai szerepöknél fogva szívesen fogadják 
az emberek, vizsgálatukkal sem igen törődnek, hiá-
nyaikat is eltűrik : a katholikus vallást ellenben bitorló 
gyanánt száműzni iparkodnak, s parancsaiért gyűlölik. 

Erdekek, vélemények, előítéletek sokszor vezetik 
az embereket kölcsönös gyűlöletre, türelmetlenségre. 
Ide vonják be aztán a vallást is s állítanak fel róla 
különféle elméleteket, a milyenek a többi között az 
indifferentismus és a tolerantia. ß-±a ( / r 

Tiarc az erkölcsi szenny ellen. (n.) 
Az élvezetek közt a legkeresettebbek, a legkívá-

natosabbak az érzéki élvezetek. De mik ezek végső 
elemzésükben? Mind egyszerű idegingerre vezethetők 
vissza. Ime az állati vonás a világ evangéliumában. 
Megdöbbentő, átokszerű jelenség a világtörténelemben, 
hogy a kultura erkölcsi és fizikai zülléssel j á r együtt 
a népek életéhen. Honnan van e végzetes jelenség? 

Én ily módon magyarázom meg magamnak a kul-
tura s a züllés együttes föllépését: a kultura nagyra 
növeli az élveznivágyást, tömérdek igényt támaszt s 
elégít ki. S ha egyszer az élvezet lett úrrá az ember-
ben, nagyon könnyen átlépi a megengedett halárát. 
A mindenáron való élvezni vágyás meg nem állapo-
dik ott, hol e fölirat olvasható: tilos élvezet. Éllettani 
törvény pedig, hogy semmi sem teszi oly gyorsan s oly 
alaposan tönkre az embert, mint az élvezet. A kultura 
e szerint az élvezetek túltengésével viszi a népeket a 
romlásba, züllésbe. 

Az érzéki élvezetek sorozatának a végén mint leg-
kívánatosabb élvezet ott leselkedik az, a mit szerelem-
nek neveznek. 

Az érzéki szerelemnek is szerepet szánt a Teremtő 
az emberek életében. Ez a házasság egyik ragasztószere 
s megédesítője. De egymagában emberhez nem méltó ; 
a házasságban is a jellem becsülésével, jókora szeretet-
tel, a házasság nagy méltóságának tudatával kell együtt 
járnia, csak így lesz az emberhez méltó dolog, a mi 
különben közös az egész állatvilágban. 

S mégis tudomány, művészet, irodalom, napisajtó, 
kiváltképen a színház az élvezet evangéliumának s a 
féktelen szerelemnek szolgálatába szegődött. Bizonyos 
tudomány (illetőleg a tudománnyal visszaélő némely 
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tudós) okok föltalálásában utazik, melyek legalább 
látszatra igazolják az erkölcsi szabadosságot. Micsoda 
öröm kel bizonyos körökben, ha fölcsillan a remény 
annak igazolására, hogy az ember állat s állati módon 
élhet ! 

A modern művészet jó része pornográfiává lett s 
a «szép» nevében űzi a lelki paráználkodást : művészi 
tárlataink, muzeumaink nagyrészt a bűn iskoláivá let-
tek. A szépirodalom sok esetben nem ismer méltóbb 
tárgyat az érzéki szerelemnél, a szó hazug joga nevé-
ben minden erkölcsi korlát ledöntését tanítja. A sajtó — 
itt csakis az úgynevezett klerikális sajtó dicséretes ki-
vétel — konkrét, az életből vett példákkal prédikálja 
a hűnös szerelmet, apróhirdetéseivel meg egyenest a 
kerítő rút szerepére aljasodik le. 

A csábító hadjáratot betetőzi a színház, mely az 
összes művészetek : a zene, költészet, festészet, a mo-
dern technika vívmányainak segítségével, s az előadó 
művészet erejével prédikálja a bűnös szerelmet s a 
színházat a Vénusz templomává avatja. 

Az egész modern kultura — minden arra mu-
tat — a testiség bacillusaival van megfertőzve. S az 
eredmény ? 

Csak pár vonással festem. 
Az érzékiség legyőzése tiszta szellemi légkörben 

is csak harc meg küzdelem árán sikerül. Ez a lelki harc 
a jellem próbája; a ki itt győz, másban is győztes lesz. 
A fertőzőit szellemi légkör azonban szerfölött meg-
nehezíti, megsokszorosítja a harcot s küzdelmet. Ha 
az ember folyton oly szellemi táplálékkal él, melyhez 
szenny tapad, a csodával volna határos, ha erkölcsileg 
egészséges maradna. Ha pedig a lélek a testiség szol-
gaságába esett, vége van a belső ember szabadságá-
nak, mely minden szabadságnak alapja. Bűnös szen-
vedély rabja nem beszélhet szabadságról. Az ilyen 
szerencsétlen emberben kihal az idealizmus, helyébe 
a bête humaine vágyai és törekvései lépnek. Miként a 
beteg ember elveszti étvágyát, a testiség rabja is el-
veszti kedvét Istentől, vallástól. Az eredmény sokszor, 
nagyon sokszor a nevelés s a jellem teljes csődje. 

Három nagy gyüjtőmedencéje van az emberi élet-
nek, melyekben baj és szerencsétlenség gyülemlik össze : 
kórház, fegyház, őrültek háza, e három gyüjtőmeden-
cének a neve. Mind a háromnak a testiség egyik leg-
jobb szállítója. 

Nálunk, sajnos, még nincs statisztika a venerikus 
betegségekről. Poroszországban 1900 ápr. 30-án 40.902 
volt a hivatalosan megállapított venerikus betegek 
száma. Mennyi lehetett még az eltitkolt eseteké? 

Kiváló idegorvosnál olvasom, hogy a német kell-
nerlányok fele venerikus bajban szenved. Parent-
Duchátelet szerint a nyilvános házak lakóinak leg-
nagyobb része meg van fertőzve. Az egyetemi kórház-
egyesület pár év előtt arról számolt be, hogy 3000 
esetben nyújtott orvosi segítséget tagjainak s ezen ese-
tek fele venerikus baj volt. így érthető egy német or-
vos rettentő szava: «Ma szerencsés véletlen, ha jobb 

házból való leány meg nem fertőztetik a házasság ál-
tal.» (Hornig dr.) 

Nem csoda, ha Európaszerte megindult a küzde-
lem a lélek, egészség s nemzetölő testiség ellen. Kon-
gresszusok tartatnak a venerikus bajok, a lánykeres-
kedés legyőzésére. Berlinben már a protestánsok is 
ifjúsági egyesületeket alakítottak, melyeknek tagjai 
arra kötelezik magukat, hogy a házasságig önmegtar-
tóztató életet élnek. 

Három nagy tényezőnek vannak kötelességei a 
vázolt bajokkal szemben. E tényezők: egyház, állam, 
társadalom. Az egyház föladatának tartom, hogy ideál-
ját a tiszta életről a lelkekbe plántálja. Némuljon el 
az álszemérem szava, mely a «kényes» kérdésről leg-
jobban hallgatni szeretne. Ha valamiben, ebben a kér-
désben kell a lelkiismeretet kimívelni, érzékennyé 
tenni. Ideális lelkű férfiak már évek előtt észrevették 
a bajt s itt az ország fővárosában, honnan a romlás 
piszkos hullámai ömlenek szét az országba, kezdték 
meg a harcot. Nem a feministákra gondolok. Ezek 
legföljebb annyi sikert érnek el, hogy a figyelmet a 
fenyegető veszedelemre terelik. A Mária-kongregációkra 
gondolok e helyütt. Nyíltan kimondom : a Mária-kon-
gregációk új életre keltése az egyedüli értékes vív-
mány az utolsó évtizedek művelődéstörténetében. 

A Mária-kongregációk nem holmi imádságos tár-
sulatok, hanem művészi iskolák: az egészséges, a szép, 
a boldog élet művészi akadémiái. Olt nevelődnek a 
legtisztább nő s anya vezetése s védősége alatt az ideá-
lis jellemek, melyek arra hivatvák, hogy nemzetük előtt 
példájokkal világoskodjanak. 

A betegség legjobb ellenszere az egészség. A zül-
lés s romlás legjobb ellenszere a tiszta erkölcs. Ez a 
legsikeresebb küzdelem, melyet a Mária-kongregációk 
folytatnak. Azért, a hol csak egy tucat tagra van ki-
látás, mindenütt meg kellene alapítani. Az antikrisz-
tianizmus vak gyűlölete szükséges ahhoz, hogy valaki 
a Mária-kongregációkat ócsárolja, támadja. 

Az állam nemcsak anyagi, hanem erkölcsi tényező. 
Elsőrendű föladata a polgárokat védeni, javukat elő-
mozdítani. Az államtól joggal elvárhatjuk, hogy végre-
valahára hagyjon föl a hozzá nem méltó szereppel, a 
prostitúció úgynevezett rendőri felügyeletével. 

Ez a rendőri felügyelet abban a hitben született 
meg, hogy megakadályozza a fertőzést. Az orvosi tu-
domány ringatta az államokat e hitbe. A valóság az, 
hogy a rendőri felügyelet alatt álló bűnházak a fertő-
zés melegágyai. A hitetlen Forel, a ki e téren szakte-
kintély, nyíltan kimondja: «Az orvosi tudomány e té-
ren túlbecsülte tudását». Továbbá: «A sikeres ellen-
őrzés a dolog természeténél fogva lehetetlen»; mert 
hiszen, ha a baj külső tünetei el is múlnak, a beteg-
ség ott rejtőzködhetik a szervezet redői között. Ugyan-
ezt vallja a hires párisi rendőrorvos Parent-Ducháte-
let. De még egyebet is várunk az államtól : a női be-
csület sikeres védelmét. Arcpirító állapot az, hogy 
ugyanaz az állam, mely egy tyúk ellopását félévi bör-
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főnnel sújtja, a lélekkufárkodást, mely a nőt becsüle-
tétől, egészségétől, mindenétől fosztja meg s a leggya-
lázatosabb rabszolgaságba taszítja, mint kihágást két-
három napi elzárással s 50—100 koronányi büntetéssel 
torolja meg. A lélekkufárok számára fegyházat, legalább 
három-négy évi fegyházbüntetést követelünk. 

Egyelőre a szeméremellenes tettekre szabott ren-
delkezések s büntetések összegyűjtése s elterjesztése is 
jó szolgálatot tehet a fontos ügynek, a mennyiben ez 
is alkalmas eszköz a lelkiismeret élesítésére. 

Óriási társadalmi baj a becsületes emberek birka 
türelme a gonoszság merészségével szemben. Tiszta 
víz, tiszta lakás, tiszta ruha, tiszta étel, tiszta utca stb. 
a kulturemberek kívánsága és pedig jogos kívánsága. 
Sokkal nagyobb joggal megkövetelhetjük az utcák, a 
muzeumok, a képtárak, a színházak, panorámák, az 
újságok megtisztítását a testiség bacillusaitól. Ez nem 
a kényesség, hanem az erkölcsi egészségügy, az emberi 
becsület kérdése. Indítványozom : alapíltassék társa-
dalmi egyesület, nagy, országos egyesület, melynek 
egyetlenegy paragrafusa legyen : harc az erkölcsi szenny 
ellen, bármily cégér alatt is merészkedjék a nyilvános-
ság elé. Eddig még minden nép, mely kitörülte lelké-
ből a hatodik parancsolatot, saját szennyébe fulladt 
bele. Mi nem akarunk e népek sorsára jutni. 

Szuszai Antal. 

Az egyetemek és egyetemi főiskolák. <iv.> 

C) Jogi szempont. 

A törvénytervezet 34. §-a a budapesti katholikus 
alapítványi jellegű egyetemet «felekezeti jelleg nélküli 
állami intézet»-nek nyilvánítja. Egyben ugyanazon 
§. 2. és 3. pontjaiban ezen egyetem katholikus alap-
jainak kikapcsolásáról gondoskodik akképen, hogy a 
Pázmány- Lippay- és Lósy-féle alapítványokról ő 
Felsége a hercegrimás meghallgatásával, — a Mária 
Terézia királynőtől származó vagyonokra nézve pedig 
az 1548. évi XII. t.-cikk értelmében rendelkezni fog. 

Az itt ismertetett §. megokolását előadó indoko-
lásának 60. és a következő lapjain adja. 

a) E §-ra és megokolására általánosságban meg-
jegyzem, hogy az nagyon szocialistikus izű és mód 
felett radikális a «magánjog szentségével» szemben. 
Az állami közhatalomnak, mint a magánjogi tulajdon 
hivatott őrének, nem szabad rossz példát mutatnia a 
más jogos tulajdonára áhitozóknak. Előadó indokolá-
sának más helyén (V. ö. 42. 1. utolsó bekezdését) azt 
mondja : «hogy az egyetemnek vagy egyetemi főiskola 
fentartására hivatott vagyonoknak, alapítványoknak 
kell lennie, hogv a jövedelmek biztosságát a magánjog 
szentsége védje és e jövedelmek fontossága ne legyen 
kitéve az idők és emberek szeszéigei változandóságá-
nak». Hol itt a következetesség?! Hol az összhang e 
felfogás és a törvénytervezet 34. §-a között?! Medice, 
cura teipsum! 

A budapesti kir. m. tudomány-egyetem vagyona 
«alapítványi jellegű» magánjogi tulajdon. Tulajdonosa 
e vagyonnak maga a budapesti kir. m. tudomány-
egyetem. Jogi képviselője ennek az egyetemnek — 
vagyoni téren is — a mindenkori Hektor az egyetem 
tanácsával és a működő karokkal. Vájjon megkérdez-
ték-e ama radikális 34. §. tervezésénél a fentebb emlí-
tett tulajdonost? De nobis, non sine nobis! Azt sem 
értem, legalább elfogadható jogi alapot nem tudok 
találni reá, hogy ő Felsége a Mária Terézia királynő-
től származó vagyonokra nézve, mi alapon fog az 
1548. évi XII. t.-cikk értelmében rendelkezni? 

Idézett törvénycikk a török invázió idejében gaz-
dátlanul maradt (Hona derelicta ecclesiastica) egy-
házi birtokoknak megfelelő, katholikus egyházi célokra 
való konvertálásáról intézkedik. Hogyan gondolja a 
törvénytervezet előadója, hogy ennek a törvénycikk-
nek dispozitiv értelme a budapesti egyetem királyi 
adományozási! vagyonára is alkalmazható? Hiszen a 
budapesti kir. m. tudomány-egyetem vagyona nem 
gazdátlan birtok. A budapesti kir. egyetem élő orga-
nizmus, mely épen most ünnepelte 126. évfordulóját 
annak, hogy a nagy magyar királynőtől az 1548. évi 
XII. t.-cikk értelmében dotációba nyert katholikus 
egyházi javadalmakból befolyt jövedelmekért az ado-
mányozás idejétől kezdve egész a mai napig folyto-
nosan teljesítette és teljesiti a törvényben kikötött 
ellenértéket. Vájjon a kötelesség több mint százados 
teljesítéseért, a nagy nemzeti kulturális missió hű 
betöltéseért azt érdemli az egyetem a legfőbb haszon-
élvezőtől, az államtól, hogy most magánjogi tulajdoná-
ból kiforgassa s arról, mint gazdátlan birtokról, a lát-
szólagos törvényesség leple alatt önkényűleg rendel-
kezzék. Ez az élő organizmus ily önkényes eljárás ter-
vezete ellen «a magánjog szentsége» nevében ünne-
pélyesen tiltakozik és ellene mond «az idők és emberek 
szeszélyei változandóságának». 

b) De nézzük már közelebbről azon különös oko-
kat, metyek a törvénytervezőt ama radikális 34. §. 
felvételére indították. 

Ez okok alkalmiakra és jogiakra oszthatók. Sem 
az alkalmiakat, sem a jogiakat nem tartom elegendők-
nek arra, hogy ily radikális törvényhozási intézkedést 
provokáljunk és így a felekezeti békét hazánkban 
megbolygassuk. 

1. Előadó szerint a legfőbb alkalmi ok, pláne 
sürgősségi ok: mert a budapesti egyetemen «minden 
tekintetben tarthatatlan és folytonos zavarok kútforrása 
az az állapot, a mely szerint a fentartására szolgáló 
vagyoni források jellege a fentartott intézet életműkö-
désének jellegével nem harmóniái». (Indok. 61. 1. 
7. bekezdés). «Már eddig is nagyon megbosszúlta 
magát (ugyan hol ? és mikor ?) az a mulasztás, a mely 
e kérdés megoldásának elodázásával elkövettetett. Még 
ha nem is alkottatnék az egyetemekről általános tör-
vény, akkor is legfőbb ideje lenne, hogy e kérdés meg-
old assék.» (Ime a főcél e törvénytervezet készítésénél 
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leplezetlenül kimondva. Különben v. ö. : Indok. 60. 1. 
2. bekezdés végső sorait.) És ismét : «Az egyetem mái-
évtizedek óla úgy működik, hogy annak belszerveze-
tében a katholikus jelleg legalább oly mérvben, a 
mint azt a jelleg igazi érvényesülése megkívánná, 
kifejezésre nem jut». (Indok. 60. 1. utolsó sorai és 
61. 1. az első sorok.) 

Azt hinné az ember ezen szinte panasznak is be-
illő megokolás után, hogy az előadó törvénytervezeté-
ben ezen disharmoniáról és dissonanciáról hangoz-
tatott panaszokat gyökeresen akként fogja orvosolni, 
hogy az alapvagyon jellege és az abból fenlartott 
intézet működése között a hiányzó harmóniát helyre 
fogja állítani ; valamint arról is hatásosan gondos-
kodni fog, hogy az egyetem katholikus jellege igazán 
érvényesüljön és határozottabban kifejezésre jusson. 
Logikailag ez következnék a fenti megokolásból. Ámde 
a felhozott panaszok megorvoslására radikális orvos-
szert alkalmaz, t. i. a budapesti kir. egyetemnek fele-
kezeti jelleg nélküli állami intézetté való nyilvánítá-
sát. Ez valóban radikális kura. Hogy ne fájjon a beteg 
feje: hát vágjuk le. Akkor aztán nem fog többé fájni. 
Csakhogy az ilyen orvosság rosszabb a betegségnél. 

A mi ez alkalmi ok sürgősségét illeti : egyáltalán 
nem látom, hogy valami gyakorlati szükség, vagy épen 
sürgős szükség kívánná ezt a törvénytervezetet. A leg-
nagyobb tapintatlanság és politikai okossághiány volt 
ezt a törvénytervezetet a fórumra hozni akkor, mikor 
a levegő úgy is tele volt villany-szikrákkal. A fel-
hozott disharmonia és dissonancia igazán nem bir 
gyakorlati jelentőséggel. A hogy idáig megvolt csend-
ben a budapesti egyetem, úgy meglesz a jövőben is a 
felekezetek sérelme nélkül tanáraiban és tanítványai-
ban és anélkül hogy katholikus jellegét el kellene 
veszítenie. Azokat a disharmoniákat és dissonanciá-
kat nem az egyetem katholikus jellege provokálta, 
hanem e katholikus jelleg ellen intézett vakmerő és 
nyílt támadás, mely ezt az egyetem magánjogi terü-
letén érte. Emlékezzünk csak vissza az országos botrányt 
felidézett «kereszttördelésekre», melyeknek végbevivőit 
nem sikerült az igazság sújtó kezének utóiérni. Ellen-
ben a keresztet kitűzőket büntetés érte, mert önkényü-
leg j ártak el a helyett, hogy kérelmeztek volna. Mióta 
pedig a jogos kérelmezés útjára léptek: évek multak 
el és a kérés teljesítése még mindig csak a megvaló-
sulás útján van. Ellenben a katholikus jelleg meg-
szüntetésére minden nagyobb előkészület nélkül egy-
szerre csak kezünkben a törvénytervezet. Hála Istennek, 
csak törvénytervezet! Hiszem és remélem, hogy soha 
sem lesz belőle még csak törvényjavaslat sem, annál 
kevésbbé lesz belőle törvény. 

A másik alkalmi ok e törvénytervezet siettetésére 
az országos katholikus autonomia létrejövetelétől való 
félelem, nehogy a katholikus vagyonról maguk a 
katholikusok határozhassanak és rendelkezhessenek. 
Előadó ezt leplezetlenül kimondja (V. ö. : Indok. 61. 1. 
6. bekezdést), midőn így érvel : «Az országos katho-

likus autonomia létrejöttéig azonban, azt hiszem, nem 
kellene várni, illetve ettől nem kellene függővé tenni 
a budapesti kir. egyetem jogi helyzetének rendezését». 

2. A jogi megokolás sem szerencsésebb. Előadó 
három jogi természetű okot hoz fel a budapesti kir. 
egyetem államosítása mellett. (Y. ö. Indok 60. 1. az 
5., 6., 7. és 8. bekezdéseket.) 

Ezek a következők: 
aj «Mária Terézia állami igazgatás alatt álló 

állami célokat szolgáló egyetemet akart állítani ala-
pító oklevelének szavai szerint. Ezen állami egyetem 
ugyanazon mértékben, amelyben az állami katholikus 
jellegű volt, természetszerűleg szintén katholikus jel-
leggel birt.D Itt három ok is össze van keverve, de 
azért megfelelek rájuk. 

A mi az állami igazgatást illeti, a Pázmány-egye-
tem katholikus jellegével is összefér az állami fel-
ügyelet és igazgatás. Bizonyítja a mai gyakorlat. 

Ugyanez áll az állami cél szolgálatából merített 
érvre is. Pázmány katholikus jellegű egyeteme is 
állami célokat szolgált Mária Terézia előtt és után 
mind a mai napig, még pedig Pázmány alapító leve-
lének szavai szerint. De ezen visszatorló érvelésünkön 
felül van még mélyebben fekvő érvelésünk is az 
állami adminisztrációból és állami cél szolgálatából 
levont érvek ellenében. Nevezetesen fejetetejére állí-
tott okoskodás az, mikor valaki az igazgatásból a 
tulajdonjogra következtet, mert noha a tulajdonjog-
ból önkényt folyik az igazgatás joga ; de megfordítva, 
abból, hogy valaki valamit kormányoz,igazgat, épen nem 
folyik, hogy a mit kormányoz, igazgat, az egyúttal az 
övé is, az ő tulajdona is. Ezt a józan ész belátja magá-
tól is. Ha valaki ezt nem hinné, nézzen körül az élet-
ben és meggyőződhetik állításom igazságáról. 

A mi pedig az állam katholikus jellegének ará-
nyából vont érvet illeti, t. i. hogy a budapesti egye-
tem nem egészen volt katholikus jellegű még Mária 
Terézia idejében sem, hanem csak részben, az ország 
lakosainak katholikus arányában: engedje meg előadó 
úr, hogy ezt az érvét a mára is alkalmazhassam annál is 
inkább, mert a magyar állani sem de jure, sem de 
facto, nem apostatált a fide. Világosabban: a ma-
gyar állam mind a mai napig nem lelt jogilag fele-
kezetnélkülivé, hanem csak mint közjogi hatalom az 
osztó igazság elvéből kifolyó kötelességeit egyenlő 
mértékben teljesíti a különböző vallásfelekezetekkel 
szemben. Ezen osztó igazság elvéből kifolyólag elő-
adó felfogását osztva : a budapesti egyetem ma is kell, 
hogy olyan arányban legyen katholikus, a mily a rá id -
ban katholikus a magyar állam lakossága. Mi pedig 
tíz milliónál többen vagyunk, mely szám az ország 
lakosságának több mint 60%-át teszi ki. 

Különben a dolog mélyére tekintve: a lakosság, 
mint az egyetem haszonélvezőjének vallásarányából 
merített érv szintén fejetetejére állított érv. Miért? 
Azért, mert a haszonélvezet és a tulajdonjog nem egy 
és ugyanaz, hanem két külön kategória. Minden tulaj-
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donos egyúttal jogos haszonélvező; de nem minden 
haszonélvező egyúttal jogos tulajdonos is. 

Ugyancsak hamis jogi okoskodás a célból a tulaj-
donjogra következtetni. Miért? Mert cél és tulajdon-
jog két különböző kategóriába tartoznak. A mi az 
enyém, az az én célomra jogosan szolgál, de jogo-
san szolgálhat (kölcsön-engedmény útján) a más 
céljára is a nélkül, hogy megszűnnék az én jogos 
tulajdonom lenni. 

b) A Pázmány-Lippay- és Lósy-féle aránylag 
csekély összegűnek minősített katholikus jellegű ala-
pítványon felül a Mária Terézia-féle «nagy alapít-
vány» is kétségkívül katholikus jellegű; mert azt 
Mária Terézia nem mint országfő és nem állami tulaj-
donból tette a budapesti egyetem javára, hanem mint 
a katholikus egyháznak Magyarországban főkegyura 
és katholikus egyházi apátságokból. Ezt mint király 
nem is tehette volna, mert a király az ország terüle-
tén levő vallásoknak csak fővédnöke, legfőbb oltal-
mazója, de a vallások tulajdonában nem rendelkező. 
E rendelkezési jog csakis a katholikus egyházzal 
szemben, melynek kizárólag főkegyura, az apostoli 
szentszéktől nyert privilégium alapján illeti meg. 
Ámde e főkegyúri rendelkezés amaz egyházi javak 
katholikus jellegét nem szüntethette meg és nem is 
szüntette meg. Kitűnik ez a hivatkozott 1548. évi XII. 
t.-cikk rendelkezéséből, melynek értelmében a fő-
kegyúr a gazdátlan katholikus egyházi javakat nem 
akármely világias célra, hanem előadó szerint is, 
nyilván csak katholikus jellegű iskolák fentartására 
fordíthatja. Ily helyes felfogással a budapesti kir. 
egyetem katholikus jellegű alapítványi vagyona épen 
nem kicsinylendő. Bizonyítja ezt az a tagadhatatlan 
történeti tény, hogy ez alapítvánnyal az egyetem 
századokon át virágzott a maga erejéből és gyümöl-
csözött a magyar hazának javára. 

c) Igen — mondja az előadó — de «az állami költ-
ségvetésből immár aránytalanul több fordíttatik az egye-
temre, mint a Mária-Terézia-féle volt (hát már nem az ?) 
alapítványból». Azonfelül «a magyar állam elvesz-
tette kath. jellegét», a mi — előadó szerint — a fön-
forgó kérdés eldöntésénél szintén figyelembe veendő. 

Elismerem készséggel, hogy újabb időben az ál-
lami költségvetésben tekintélyes összegek szerepelnek 
a budapesti egyetem fejlesztése céljából beruházá-
sokra, nevezetesen építkezésekre. A magyar állam e 
lénye által bizonyítja, hogy hivatása magaslatán áll, 
ismervén és teljesítvén a közjó előmozdítása körül 
kötelességeit. Ámde az állam által kötelességszerűleg 
nyújtott támogatás még nem jogcim a magánjogi tu-
lajdon elkobzására ; annál kevésbbé,mert ez az egyetem 
támogatására és fejlesztésére nyújtott segítség az ál-
lamra nézve nem elveszett tőke, hanem szellemileg és 
majdan a jövőben anyagilag gyümölcsöző tőke. Az 
egyetem ez állami támogatásból semmi privát hasz-
not nem élvez ; úgyszintén nem a kath. egyház, hanem 
csakis az ország közjava. Itt marad az a közjóra és 

senki a másvilágra magával nem viszi. Tulajdonképen 
e segítséget nem az egyetemnek adja az állam, hanem 
maga-magának. És ha még azt is hozzávesszük, hogy 
ezeknél az építkezéseknél legtöbb esetben az egyetemi 
alapítvány által adott lelkek ára, melyek rendesen az 
építkezési költségek felét teszik ki, amaz állami költ-
ségvetésekben értékükben fölbecsülve nem szerepel-
nek; ha továbbá azt is számítjuk, hogy az állam már 
régebb idő óta évenkint a tandíjat több mint 700.000 
koronát, inkamerálja; hogy a budapesti egyetem több 
százezer koronát képezett tartalékalapját is inkame-
rálta: mindjárt kevesebbre csökken az az állami 
költségvetésben szereplő szubvenciós így még inkább 
elenyészik ez a jogcim is a budapesti egyetem elálla-
mosításához. 

A mi végül azt az opportunitási segédérvet illeti, 
hogy a magyar állam elvesztette kath. jellegét : meg-
jegyzem, hogy ha nagyban el is vesztette,, de nem 
vesztette el percentekben. Már pedig percentszámítás-
sal a magyar állam 60 százaléknál nagyobb arányban 
ma is katholikus. Ugyanez áll az állami szubvencióról 
is. Hatvan percentnél nagyobb arányban az is a katho-
likusok adókoronáiból kerül ki. Ha előadónak szabad 
MáriaTerézia idejében, a mikor még a kath. vallás «ural-
kodó vallás» volt Magyarországban, a budapesti egye-
tem aránylagos kath. jellegére következtetni: enged-
tessék meg nekem is ugyanaz a jog a mostani válto-
zott idők változott viszonyai között. 

A kifejtetlek alapján az egyetemi tanácsot illeti 
a kötelesség, hogy az Alma Mater magánjogi tulaj-
donát, továbbá elsőszülött leányát, a theologia fakul-
tást és annak szaktudományát, a theologiát, ilyen 
attentátumokkal szemben, mint e törvénytervezeté is, 
tekintélyének egész súlyával jogaikban megvédelmezze. 

üemkó György dr. 

Az anyai méltóság a kereszténységben. (iV.) 
Legfőbb a nőnek anyasága, anyai méltósága. Ez 

az első gondja, a második, a harmadik és az utolsó. 
Mondottuk, egész fiziológiája arra van berendezve és 
álláspontja is a természetes rendben tisztán az: az 
emberiség föntartása az Isten akarata szerint. És a 
természetfölöttiben sem változik. 

Ha Évában az egész női nem ártott az emberi-
ségnek, úgy minden keresztény nő hozzájárul annak 
kiengeszteléséhez az anyaság által. Ezt nem én mon-
dom, hanem a nemzetek apostola Timotheushoz írt 
első levelében. (2. 18.) A gondok, bajok, fájdalmak 
ehez vannak kötve. Ez a penitenciája, de a redemp-
ciója is, mert az örömök és a boldogságok, melyekre 
szive annyira vágyik, szintén innen forrásoznak. 

Ebben biztosítja neki a tekintélyt Isten, midőn 
minden asszonytól szülöttnek szivébe oltotta, midőn 
Jézus szóval és példával azt tanította: Tiszteljed atyá-
dat, anyádat ! Viszont a parancs neki is szól, szeresse 
gyermekét, tisztelje anyaságát! Csak úgy tekinthet 
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nyugodtan és bizalommal a legszentebb Anyára, 
Máriára, kinek érzelmeit, lelke hullámait annyira 
tudja megérteni. 

Mennyire messze esik tőle az olyan, ki hivatásá-
nak csak távolról, csak felületesen akar eleget tenni. 
Az nem keresztény anya, az nem lehet nyugodt lelké-
ben, ki gyermekeinek csak életet ad, de többet nem. 
A történetírók megszólják a római nőket, hogy gyer-
mekeiket rabszolgákra bizták. Nem lehet ott kegyelet, 
a hol nincs anyai nevelés. Meg is fizették az árát, 
midőn Nero saját anyját sülyeszteti a tengerbe Bájénál. 
Hozzá oly cinikusan, oly ratfináltan ! És mit mond a 
történelem a XVII—XVIII. sz. túlnevelt, túlfinomodott, 
külsőségekhez szokott szalon-nőiről, a milyenekből 
nem egy, hanem sok ezer volt Franciaországban és 
másutt. Molière a «Tudós nőkben» szól rőluk. Arról a 
nőről, kinek az erkölcs is csak külsőség volt, kinek 
élete az élvezet és a hiúság töltekezése volt, ki ennek 
fejében az anyai méltóságról szívesen lemondott. Na-
gyon hegyes tollal és nem kisebb asszonyi gúnnyal 
aposztrofálja őket munkájában Braun Lilly. Hogy is 
ment az? Alig született a kis istenadta,az anyja máris 
vidékre adta dajkaságba. Maga nem táplálta; abban 
akadályozta őt az idomok szépségének tartozó tiszte-
let s a társadalmi élet. Midőn visszakerült, az udvar-
mester vagy guvernant vette gondjaiba és minél ha-
marább ifjú urat, fiatal dámát alkotott belőle comme il 
faut. Hogy örömmel teli nem lehetett ez a szülői 
boldogság, mutatják a külsőségek, a kényelmetlen, 
merev öltözékek, a kifent arcok, a rizsporozott haj-
fürtök. Az anya ment, sietett a szórakozások után, 
nem tudva, hogy szive űzésében azt keresi, mit el-
hagyott gyermeke nyújthatott volna neki: a belsősé-
ges gazdag életet. 

És a modern nőket vájjon megdicsérjük-e itten, 
kik a sok öltözködés, látogatás után még arra is rá-
szánnak öt percet, hogy úgy hamarjában kalapostól 
betoppanjanak a gyermekszobába és megpuszizzák a 
pubit és a habit? Mi csodálni való van azon aztán, 
ha az a két mosolygó jószág a hölgyet valami idegen-
nek nézi, mint az egyszeri amerikai gyerek az édesapját, 
midőn kérdezte: «Mama, kicsoda az az úr, ki minden 
vasárnap hozzánk jön ebédre és minket megcsókol?» 

Ki tudja, bogy a gyermek mit szív magába az 
idegen tejjel? Hátha szellemi élete romlik meg annak 
alapján? Az orvostudomány a kérdésre meg tudja-e 
adni a kedvező feleletet, mely egy keresztény anyát 
valóban megnyugtatna? Tudtommal nem. 

Azokról pedig, kik az anyai méltóságot egészen 
megtagadják maguktól, nem is szólunk, mert azok 
nem tartoznak a keresztény anya fogalma alá. Ez a 
női lénynek megtagadása ; ellenkezés a természet tör-
vényeivel és az Isten akaratával. Tehát nem méltóság 
a kereszténységben ; az anyai méltóságot a gyermek 
szerzi meg. 

Bizonyos itt az, hogy anyaságot a lelki életben 
pótolni nem lehet! Nem pótolja ez értelemben a tu-

domány, mert nem szerzi meg a női lélek egyensúlyát. 
Vagy erkölcsben lesz fogyatékos a tudomány mellett, 
mint a XVI. század olasz hölgyei ; vagy valamely túl-
hajtásba esik, csak azért, hogy legyen mihez szenve-
déllyel ragaszkodnia, mint a pfalzi Erzsébet, ki Des-
cartes-sal levelezik és a quüekerek szektájába lép. 
A női szív szenvedéllyel akar valamit becézni. 

Kedélye üres anyaság nélkül, nem talál nyugtot. 
Midőn a francia politikát a szellemes asszonyok csi-
nálták, midőn Montesquieu is úgy beszél róluk, hogy 
ha valaki azt hiszi, hogy a miniszterek gondolkoznak, 
az nem ismeri az asszonyokat ; midőn eszük annyira 
sziporkázott és kacagásuk oly csengően hangzott a 
szalonokban, akkor e nők kedélye homályos, nyomott, 
kihalt volt. E korban a legokosabb nő kedélyére is 
valami fátyol borul, a legszellemesebb megjegyzésben 
is van valami keserű lemondás. Nem volt tűzhely, mely-
nél sóvárgó szivük lángra gyúlt volna, 

A bölcseletben Rousseau emeli fel szavát a ter-
mészetellenes állapot ellen, midőn a gyermek mosolygó 
arcát mutatja meg a nőknek. És azok, a kik köszöne-
tet mondanak neki, hogy megcsinálta a női szív kínzó 
bajának diagnózisát — maguk a nők, Mme Epiney 
Memoire-jaiban kedvesen bókol neki. Tehát Rous-
seautól kell tanulniok. 

Szegény Franciaország! Ime a templomokat rend-
őrrel csukják be és politikusai jajveszékelnek, hogy: 
pusztulunk, veszünk! Nincs szülés ! Nem függ össze 
a két dolog: a templom és generáció? Igen, annyi-
ban, hogy lia nincs kereszténység, nincs lelkiismeret! 
S a hol nincs családi élet, hogy lehet ott boldogság? 
Hogy lehet ott a hitvesnek tekintélye férje előtt, hol 
nincs meg a szeretet élő kapcsa, a kölcsönös tisztelet 
és becsülés feltétele? Igaz tehát az, a mit a keresztény 
erkölcstan mond, hogy a nő vét minden ellen, midőn 
vét anyai méltósága ellen! Itt íiziologia nem segít. 

De félre az árnyképekkel ! A kereszténységben 
nincsenek árnyékból szőtt kisértetek. Ott csak élet, 
ideál és kegyelem van. A szeplőtelen termékenységet 
dicséri, a szőlőtőt, mely édes gerezdeket terem, azt 
az anyát, kinek szive dagad gyermekeinek láttára. 
Minden áldása, kegyszere az anyának szól, a jövendő 
generációnak. Magasztos az anya méltósága. 

Hol is áll az anya magasabban, mint az ő apró-
ságai között zimankós téli estén egy csinos, meleg 
szobában. Hol lehet boldogabb szive, hol érzi jobban 
fölényét, mint midőn látja, hogy a csöppségek mily 
éhes lelki szemeket meresztenek rá, midőn szép tör-
téneteket mesél nekik a bibliából. Mennyi boldogsá-
got tud ő teremteni, mennyi szeretetet! S a szeretet 
visszasugárzik reá az apró szivekből, hogy ismét az ő 
kebeléből a magasba, az Istenhez emelkedjék, ki azt 
adta. Valóban ő a mater ecclesia, az emberiség között, 
szeretve, nevelve ; csakhogy kicsiben. Mi édesebb lehet 
az érzelemnél, midőn látja növekedni gyermekeit s 
látja rajtuk úgy természeti, mint szellemi «çn»-jének 
kinyomatát. 
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Van valami az Evangéliumban, a mi még sincs 
benne. S ez a szent Szűznek öröme, szemeinek telt 
megelégedése, midőn a kis Jézus növekedését és gya-
rapodását látja. Minden szavát keblébe rejti, minden 
mozdulata értékes előtte az anyai viszonynál fogva. 
E tiszta, zavartalan forrásból csörgedező boldog érze-
lemnek részese minden keresztény anya. Szent az 
öröme, szent a fájdalma! Midőn kis gyermekét imára 
tanítja, midőn kis kezeit összekulcsolja, midőn egész-
ségtől és ragaszkodástól mosolygó arcát nézi : szent 
örömöket élvez. Midőn betegágyacskájánál virraszt, 
midőn hallja kínzó nyöszörgését, midőn a halál 
szelét legyezgeti láztól meggyötört arcocskáj ától : szent 
a fájdalma. 

Ki írná le az anya szivét ? Ki tudná egybefoglalni 
pszichológiáját? Nagy emberek, ékes tollú írók vállal-
koztak erre s a feladat csak félig sikerült nekik. Én 
meg sem kísérlem, csak azt emelem ki, hogy az anyai 
lélek közelebb van az Istenhez, azért, mert anyai. Ha 
mint nőben van benne valami isteni,úgy anyakorában az 
Isten közelségét sokkal élénkebben érzi. A gyermek 
folytonos világosság neki, mely az Isten láthatatlan 
kezeit mutatja előtte; a kezeket, melyek őt gyerme-
keivel együtt tartják és kormányozzák. Ezért nagy 
megadása az Isten kezében. Az Úr tart engem és táp-
lál engem. 

Ő nevelője is gyermekeinek. Valódi csodatevő. 
A pszichológiának és pedagógiának csodáit mutatja itt, 
melyeket ő sem ismert eddig, melyek mégis szivéből 
forrásoznak, mert az Isten tette oda. A nevelés mind-
ennekelőtt a szeretet és önfeláldozás műve, aztán az 
okosság, értelem és erő munkája. 

A keresztény anya neveli gyermekét, mielőtt még 
a világra jött volna. Minden imája, minden óhaja, 
minden gondolata visszahat annak lelkére. Hogyan ? 
miképen? hiába kérdezzük. A tudomány bekötött 
szemmekkel tapogatódzik itt. Bizonyos annyi, hogy az 
anya szelleme, gondolkozásmódja áthat valamikép a 
gyermekre, jóban és rosszban egyaránt. Hány gyer-
mek rossz lelki tulajdonait épen ennek köszönheti, ki 
tudná megmondani? Nem determinizmus ez, csak 
a kapocs, mely az anya és a gyermek, a test és lélek 
között létezik. 

Ő fogadja gyermekét a keresztség után, ő nyomja 
az első csókot homlokára s e pillanattól drágább neki 
gyermeke. Szent szövetség ez és összeköttetés, mely-
ben ő gyermekét az Isten kezéből átveszi. Van akkora 
szilárd, mint a természeti. A keresztség által az Isten 
fiai és a kath. egyház tagjai leszünk.Krisztusé a gyermek 
és az egyházé, de az egyház nem veszi magához, az 
anyjánál hagyja, mint bizományosnál, mint letétemé-
nyesnél Isten gyermekét, hogy Isten országa számára 
felnevelje. 

A gyermek keresztény nevelése nem jóakarat, 
nem jóindulat a szülők részéről, hanem pozitiv jogon 
alapuló kötelesség, a keresztség szentségénél fogva. 
Erre különös felhatalmazást és kegyelmet kapnak a 

házasság szentségében, elsősorban az anya. Mennyi 
kegyelmet nem érez a jó anya gyermekei nevelésénél, 
hány jó gondolat, hány felbuzdulás, hány határozott 
fellépés kiséri ! A mellett végtelen türelem, elnézés és 
okosság. Mindez a szentségből fakad. 

Kincs a gyermek, melynek értéke a jó kezekben 
rohamosan nő; virág, mely gondos ápolás mellett 
g3rönyörűen fejlik. 

Nem hiába van a nő természetében a gyöngédség, 
nem hiába egy adag pedáns szeretet a csín, a harmó-
nia iránt. A keresztény anyának gyermekeiből teljes 
és harmonikus embereket kell nevelnie, testben lé-
lekben. Az Isten jelenlétének érzetét, a mélységes 
imádás szellemét, a lelkiismeret gyöngéd szavát belé-
oltani, hogy minden hajlama és cselekedete a maga-
sabb törvényekkel legyen összhangban. Ehhez termé-
szetfölötti érzék kell az erkölcsi harmónia iránt! 

A fizikai nevelés könnyen pótolható, az erkölcsi 
nem. Ide szív kell, elsősorban anyai szív, másod-
sorban szellem. Azért mondotta a francia asszony 
e kérdésre: Mi a nő feladata? Az, hogy vérével szel-
lemét is átadja gyermekeinek. 

Indokolva van e szavakban az anya kötelessége 
és törekvése a megfelelő szellemi magaslat után. Szi-
vének és szellemének összhangban kell lennie. Csak 
így foglalhatja el méltóképen azt a helyet és a kört, 
melyet neki a Gondviselés kijelölt. Csak így lehet 
férjének támasza és tanácsadója, csak így gyermekei-
nek szerető anyja és széles látókörű nevelője. 

Dupanloup egész kötetben beszél a nőképzésről, 
cáfolatul De Maistre szavaira, melyek szerint a 
«szoknyás tudomány» a nőt kevésbbéjó anyává teszi. 

* 

Azt mondja egy író: a nő több lélek, mint a férfi. 
Azért hivatása iskiterjedlebb, messzehatóbb. Mi legyen 
az? már láttuk. 

Braun Lilly a női kérdésről írt könyvének 550. 
oldalán összefoglalva a szétfolyó vitát, álláspontját 
abban foglalja össze : «Der einzige Beruf des Weibes 
ist Gattin und Mutter zu sein». Ezzel kell szerinte a 
nőemancipáció minden követelményét összeegyeztetni. 

A francia forradalomban szabad szellemű női 
gyülekezetek alakultak és módfelett sokat politizáltak. 
A Convent végre is megunta a nyilt asszonyi politi-
kát, feloszlatta őket. Olynpe de Gruche lelkes követői 
nem hagyták annyiban a dolgot, monstre-küldöttség-
ben protestáltak a feloszlatás ellen az ülésteremben. 
A felháborodott deputatusok közül Chaunette repli-
kázott a protestációra sziporkázó, rapszodikus beszéd-
ben. Azzal fejezte be: «A természet azt mondta a 
nőnek : Légy anya ! A gyermekek nevelése, a házi 
gond, az anyai szorgoskodások : ez a ti munkátok 
odahaza». S hogy a lelkes citoyenne-eket meg ne 
sértse, hozzátette: «A ti bájaitok,-szépségtek, erényei-
tek által úgyis uralkodtok mindenen, a mi titeket kö-
rülvesz». Francia szellemesség és ki mondaná, hogy 
nem igaz? 
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Csakhogy ezek egy forradalmár s nem az Evan-
gélium szavai. A keresztény anyának fülében az Evan-
gélium szava cseng. Szent János szerint egy testben 
megtört, de lélekben felségesen erős anyához hang-
zottak a keresztről az Üdvözítő szavai : «Asszony, ime 
a te fiadl — Ime a te anyád!» Isteni testámentom, 
melyben a haldokló Jézus utoljára is anyjáról gon-
doskodik. 

Én azt hiszem, a Ráfael-madonnák, melyeket oly 
szívesen keresnek fel a képtárakban, a művelt nőknek, 
«az anyáknak sokkal többet, sokkal érthetőbben be-
szélnek, mint a legtanultabb esztétikusnak. Nemcsak 
szemeikkel, hanem sóvárgó sziveikkel nézik őket. 
S vájjon mit mondanak nekik, mit éreznek magukban ? 
Bizonnyal ezt : Ime egy boldog anya, ki élvezi a 
keresztény anyaság fenséges boldogságát; ki boldog 
abban, hogy boldogságot szerezhet mindenkinek. Bol-
dog abban, hogy mintaképe lehet a keresztény 
anyáknak!» 

Titkosan suttogó szavak! 
Nem felséges ez? 
Azért megváltoztathatjuk a költő szavait : «Magyar 

nőnek születni szép és nagy gondolat !» eképen : «Ke-
resztény anyának születni szép és nagy feladat!» 

Török Mihály dr. 

A Mária-egyesület helyes vezetése érdekében 
P. Bús Jakab cikkéhez kívánok pár rövid észre-

vételt csatolni és pedig azon pontozalokhoz, melyek-
ben a Mária-egyesületbe kívánkozó tagok befogadá-
sának föltételeit állapítja meg. 

Lényegesnek mondja P. Bús az egyesület vezeté-
sében a fölvételi szabályoknak szigorú megtartását, 
mert, úgymond, a legtöbb egyesület azért megy tönkre, 
mivel egyesekkel szemben kegyelmet gyakorolva, nem 
eléggé gondozza az egésznek érdekét. Ezt, így indo-
kolva, én is elfogadnám, a szabályokhoz való szigorú 
ragaszkodás általában elengedhetetlen, a nélkül az 
egyesület az arundo vento agitata képében tűnnék 
föl, melyben támaszt keresni oktalanság volna. 

Azonban mielőtt ezt a kérlelhetetlen szigort han-
goztatnám, magukat a szabályokat vetném minden 
oldalról, minden elképzelhető vonatkozásukban a leg-
szigorúbb vizsgálat alá. Világért sem akarom ezzel 
azt mondani, hogy a cikkíró úr ezt a szabályt szem 
elől téveszté ; ellenkezőleg, az egyesület életére vonat-
kozó rendszabályok mind egészükben, mind részle-
leteikben a legavatottabb s körültekintő gondosságra, 
az ifjú lelkek mély ismerőjére vallanak ; de épen ez a 
minden részletet élesen megfigyelő gondosság terem-
tette meg a cikkíró úrra nézve a pluribus inten-
tus helyzetét annyira, hogy a tagok befogadásának 
már második föltételénél is tévedésbe esett, még pedig 

1 Adjuk a hozzászólást P. Bús feleletével, az eszmék tisz--
tázása céljából. Szerk. 

oly tévedésbe, mely épen a Mária-egyesiileteket oly 
benső ellenmondásba vinné, mely szentegyházunk szel-
lemével össze nem egyeztethető.2 Azt mondja ugyanis a 
2. pont, hogy a jelölt «erkölcsileg kifogástalan legyen».3 

Középiskolai tanulókról van szó, tehát bármily szo-
morú tüneteivel találkozunk is szerencsétlen ko-
runkban a kora érettségnek, nézetem szerint, javí tha-
tatlanul megromlottnak ezer ifjú közül talán egyet 
sem lehet tekintenünk.4 De tegyük föl, hogy csak-
ugyan nagyfokú romlottság mutatkoznék valamely 
szerencsétlen ifjú jelöl tön; még akkor sem szabad, 
igen, ezt hangsúlyozom, nem szabad a «refugium pec-
catorum»-hoz vivő utat előtte eltorlaszolni.5 Seneca, 
a pogány író, azt mondja valahol: «Quare vitia sua 
nemo confi tetur? Quia adhucdum in iisdem est. Vitia 
sua confiteri sanitalis est indicium». Az a kontemplált, 
szerencsétlen ifjú, már az által, hogy a Mária-egyesü-
letbe, a «refugium peccatorum» védő szárnyai alá kíván-
kozik, bűnvallomást tesz, a sanitas indiciumával jelent-
kezik előttünk s mi, a kik a litániában szivünk töre-
delmével könyörgünk a refugium peccatorum lábainak 
zsámolyánál, elűzzük onnan ifjú emberbará tunkat? 
Ez kiengesztelhetetlen ellenmondás.6 A «Dies irae» 
lelketrázó sorai közölt szörnyű rettegéssel könyörög 
a szegény bűnös a «Bex tremendae maiestatis» előtt, 
de rögtön boldogító reménykedéssel hivatkozik a 
«salvandos gratis salvans» örök biróra s bizva mondja 
hozzá alázatos kérését: «salva me fons pietatis». 
így egyesíti az egyház tanítása a legrettenetesebb szi-
gort a kegyesség forrásával. És Máriához ne mer jen 
közelíteni egy megtévedt ifjú lélek?! Az ilyenre nézve 
lehet az első pontot szigorítani, a próba, a vezeklés* 
idejét meghosszabbítani, de elutasítani nem szabad.7 

A 3. pont ellen is kifogással kell élnem. Az azt 
mondja, hogy az if jú szorgalma dicséretes legyen, 
vagy legalább is középszerű sikert tudjon fölmutatni. 
Itt két külünböző dolog van összevegyítve ;8 szorgalom 
és siker; amaz a tanulótól függ, az neki teljesen leszá-
mítható, de az utóbbi a tehetségtől van föltételezve, 
melyet Isten adott neki. Ha az első dicséretes mér-
tékben van is meg, azért a siker gyöngébb tehetségé-
nél fogva igen csekély is lehet. És miért zár jam én 
ki a Mária-egyesületből az olyan tanulót, a kit épen 
egy okkal több sarkal a «Sedes sapientiae», az égi 
kegyelem keresésére ?9 

A cikkíró ür azt mondja, hogy ez nem igazság-
talanság: a Mária-egyesület azáltal terjeszti áldásos 
hatását, hogy kevés, nagyratermett lelkeket ölel föl. 
Ezt az indokolást sem fogadhatom el, nemcsak azért, 
mert szintén nem az anyaszentegyház, nem Jézus 
szelleméből foly,10 hanem azért nem, mert abból, hogy 
valamely tanuló tehetsége aránylag lassabban fejlő-
dik, nem következtethetünk arra, hogy nincs is benne 
nagyra termett lélek.11 Megbántanám a cikkíró urat, 
ha állítását még történeti példákkal is cáfolgatnám. 
Baglyokat nem hordok Athénbe. 

Egyik hibás nézet szüli a másikat.12 Azt is mondja 
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a cikkíró úr, hogy a soktagú laza egyesület csak afféle 
írott malaszt. Az előrebocsátottak után mondanom is 
fölösleges, hogy az a «laza» jelző a petitio principii 
beneficiumára szorul.13 Lazának lehet mondani az 
olyan egyesületet, melyben még a gyönge tehetségű 
tagok is dicséretes szorgalommal (és csak ez függ fő-
kép őtőlük!) iparkodnak, ha talán csekély sikerrel 
is, szent hivatásukhoz méltókká lenni? Nem újabb, 
lélekemelő bizonyítékokat szolgáltatnak-e ezzel épen 
ezek a gyöngék az egyesület magasztosságáról, a 
benne működő égi malasztról?14 

Mi még mindig a jozefinizmus átka alatt nyö-
günk,15 azért üdvözöljük a Mária-egyesületek fölújí-
tását lelkünk igaz örömével, mert attól sok üdvöst 
remélünk s ugyanazért ejt bennünket aggodalomba 
minden hiba, ha még oly csekélynek látszik is, mely 
ezen üdvös intézmény megerősödését késleltethetné.16 

M Hegyi Pál. 

1. Tévedésen alapszik ez a hozzászólás és a kon-
gregáció helyes fogalma nélkül szűkölködik ; de mégis 
jó szolgálatot tesz a fogalmak tisztázására, ut opposita 
juxta se posita magis elucescant. 

A kongregáció célját nem tartja szem előtt a 
hozzászóló ; pedig az egyesületi életben minden a cél-
tól függ, p. o. az egyesület szervezete, az eszközök és 
a tagok megválasztása. 

Úgy az ideiglenes, mint örök jólétünk előmoz-
dítására társulatot alakítunk. Mind a két téren vannak 
általános célzatok, a melyeknek elérésére mindenki 
jogosítva és képesítve van. Krisztus Urunk valameny-
nyiünknek számára alapította az anyaszentegyházat, 
s így mindenki jogosítva van arra, hogy tagja legyen. 
De az egyház kehelében vannak részleges célzatok 
és ezek megvalósítására külön társulatok alakulnak. 
Ezek ismét különbözők, a mint különböző a céljuk. 
Vannak olyan társulatok, a melyek mindenkit felvesz-
nek magukba; mert olyan célt tűztek ki maguk elé, 
a melyet mindenki elérhet, p. o. Jézus legszentebb 
Szive társulata. De vannak olyanok is, a melyek nem 
vehetnek föl mindenkit; mert céljuk magasabb rangú, 
a melynek megvalósítására nem alkalmas mindenki. 
Pl. vegyük az evangeliumi tanácsok megvalósítására 
alapított szerzeteket. A szerzetesi élettel járó áldo-
zatra nincs ereje a világban elpuhult, életunt ember-
nek, sem annak, a ki a szenvedély rabigájában sinlő-
dik ; csak nagyobb áldozatra kész és képesített lelkek 
alkalmasak a szerzetes életre. Qui potest capere capiat. 
Ugyanezt kell mondanunk analóg értelemben a kon-
gregációról is, a mely magasabb rangú célt tűzött ki 
maga elé. Ezen magasabb rangú céltól függ a kongre-
gáció szervezete, szabályzata, az eszközöknek és tagok-
nak megválasztása. Ezért hangsúlyoztam a Religio 13. 
számának 204-ik lapján a kongregáció célját. «Ad 
majora natus sum !» Ugyan így szólnak a kongregá-
ció céljáról azok, a kik annak történetét, szervezetét 
és az idevágó pápai okiratokat behatóbban tanul-

mányozták. Hogy csak egyet említsek, pl. Löffler Fülöp 
S. J. a Mária-kongregáció 300 éves jubileuma alkal-
mával kiadott klasszikus munkájában (Zur Jubelfeier 
der Maria-Congregationen. S. 14—15.) napnál világo-
sabb fényben tünteti föl a kongregáció célját és meg-
magyarázza a felvétel körül szokásos eljárást, azután 
hozzáteszi : «kétségtelenül világos tehát, hogy a kon-
gregációt nem a közepes sokaság, hanem a kevesebb 
elit alkothatja; mert ezek számára készült és ezek 
képesek a kongregáció magasabb rangú célját meg-
valósítani. Azért is - folytatja szórói-szóra — kez-
dettől fogva ez volt a főszabály: lehetőleg csak azo-
kat vesszük föl a kongregáció kötelékébe, a kikben 
bátorság mutatkozik a magasabb rangú kötelmek tel-
jesítésére és elég erővel rendelkeznek nagyobb kegyel-
mek értékesítésére. A hányszor s a hol ezen a kon-
gregáció céljában gyökerező törvénytől eltértek, ott 
mindannyiszor meddők lettek és fölbomlottak». 

Ez, kérem, nem egyéni ötlet, hanem alapos tanul-
mány és hosszú tapasztalat érett gyümölcse. 

A kongregáció nem közönséges egyesület. Nem 
más az, mint szűz Máriának kiváltságolt testőrsége, a 
katholikus társadalom osztályában külön-külön ala-
kuló hadtest, a melynek az a rendeltetése, hogy a 
katholikus hit és erkölcsi életben, hivatásbeli kötel-
meinek teljesítésében előmenjen, a társadalom elő-
harcosa legyen. 

A mint bénák, vakok és más nyomorékokból nem 
alakíthatunk győzedelmes hadsereget ; a mint életunt, 
kimerült és elpuhult emberekből nem alakíthatunk 
hasznos apostoli szerzetet : úgy kongregációt sem ala-
kíthatunk a magasabb rangú célok megvalósítására 
alkalmas emberek nélkül. 

És ebben igazságtalanságot, Krisztus elveivel 
ellenmondást látni, hogy nagyot ne mondjak, leg-
alább is csodálatra méltó tévedés és félreértés. 

Minden jó hazafi becsüli derék katonáinkat, ha 
ő maga nem is alkalmas rá ; mert a katonaság közös 
oltalmunk. 

Minden jó katholikus becsüli a jó szerzetest, ha 
ő maga nem is képes a szerzetesi életre; mert a jó 
szerzet a katholikus társadalomra áldás. 

Minden becsületes tanuló ifjű becsüli a kongre-
gáció derék tagját, lia ő nem is képes arra a nagyobb 
áldozatra; mert ő is élvezi annak jóvoltát a nélkül, 
hogy ő maga meghozná a nagyobb áldozatot. 

Ezek előrebocsátása után könnyűszerrel tüntet-
hetem föl a hozzászólásban végigvonuló félreértést és 
téves felfogást. 

2. Nem valószínű, hogy «a minden részletében 
élesen megfigyelő gondosság» tévedésbe és ellenmon-
dásba vinne bennünket; ellenkezőleg a tévedést és 
ellenmondást a föliiletesség szokta szülni. 

3. Nem azt mondtam, hanem : «csak azt vegyük 
föl a kongregációba (tagnak), a k i . . . 2-szor erkölcsi-
leg kifogástalan... a jelöltek közé (pedig — a szövegbe 
tévesen került be az értelemzavaró «szóval» szó) csak 
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azokat vegyük föl, a kik alapos reményt nyúj tanak 
arra, hogy a kongregáció követelményeinek meg-
felelnek». 

4. Ha jól értem, «a kora érettség szomorú tüne-
tei» a hatodik parancs ellen való bűnt akarja jelezni. 
Ha igen, akkor először is kijelentem, hogy nem őrö-
lünk egy malomban, mert én az erkölcs szót a saját 
tágabb értelmében veszem ; másodszor nem «kora 
érettség tünetének» nevezném ama tünetet, hanem a 
lélek emésztő rákfenéjének. 

5. De hát ki teszi ezt ? 
1-ször. Fölvesszük a jelentkezőt a jelöltek közé, ha 

reményre jogosít, még pedig a megállapított szabály 
értelmében. 

2-szor. Ha megfelelt, fölvesszük a tagok közé. 
3-szor. Ha nem felelt meg, elutasítjuk nem a «Refu-

gium peccatorum»-tól, hanem a kongregációtól, a 
mely szervezeténél, céljánál fogva közvetlenül csak 
egyeseknek lehet Refugiuma. A kongregáció nem 
javító intézet, legalább nem azon értelemben, a mely-
ben a hozzászóló kívánná. A reformálás, vagy javítás 
kétfélekép történik ; vagy az által, hogy a reformáló 
közeg fölveszi magába a megjavítandót és így javítja 
meg; vagy pedig összeszedi magába a legjavát és 
mintegy összegyűjtött parázs magasabb fokú erkölcsi 
hőséget fejleszt ki és így árasztja el környezetét jóté-
kony hőséggel. Vigyünk be az ily tűzhelyre oly ele-
meket is, a melyek nemcsak nem fejlesztenek hőséget, 
hanem kioltják vagy alacsonyabb fokra szállítják a 
hőmérséket ; nem sokáig sütkérezhetünk az ilyen tűz-
hely parazsának áldásos melegében. 

Különben még a börtön lakói között is alakit-
hatunk kongregációt; de itt is a javát szednénk föl, 
és ezeket szentelnénk meg és ezekkel hatnánk a 
többire. Ez a kongregáció lényege! 

6. Igen, de hol ? Nem az én fölfogásomban, sem 
a kongregáció kifejtett el járásában; hanem a tévedés-
és félreértésszülte képekben, fogalmakban. 

* Teljesen téves felfogásra vall e kifejezés. A kon-
gregációban szokásos jelöltségi próbaidő nem vezek-
lés, hanem arra szánt idő, hogy a jelölt megismerked-
jék a kongregációval és így öntudatosan léphessen a 
tagok közé. 

7. Én is így cselekszem, még pedig a jelzett sza-
bály értelmében. 

8. Igaz. Azért is ki kell javítanom a becsúszott 
sajtóhibát. Mindig megkülönböztettem a szorgalmat 
a sikertől. És a jelölttől a tagok közé való fölvétel-
kor dicséretes szorgalmat és (nem vagy) középszerű 
sikert követelek. 

Lehet, hogy ez utóbbi (a sikert illetőleg) túlzás-
nak tűnik föl. Ez nem szentírás, csak az én meggyő-
ződésem, a mit a tapasztalat út ján szereztem. A ki 
nem hiszi, hogy helyes, próbálja meg, sikerül-e neki 
a tanuló ifjúság elitjét máskép előállítani. 

9. Azért, mert a kongregáció szentesített célja, 
szervezete és egész valója azt követeli, hogy a tanuló 

ifjúság elitjét képezze. De a «sedes sapientiae»-től 
senkit vissza nem utasítunk, sőt minden erőnkből 
azon vagyunk, hogy a kongregációval még a nem 
tagokat is odavezessük. 

10. De épen anyaszentegyházunk és Jézusunk 
szelleméből foly. Először is az anyaszentegyház 
szelleméből foly, mert ime a pápák hosszú sora 
XIII. Gergelytől kezdve jelenleg uralkodó szentséges 
Atyánkig megerősítették, búcsúkkal látták el a kon-
gregációt, ámbár jól ismerték annak inkriminált sajá-
tos szabályzatát ; már pedig ez csak nem azt bizo-
nyítja, hogy elüt az egyház szellemétől. Másodszor 
Jézusunk szelleméből foly, mert Jézusunk is így 
reformált : csak 12 apostolt küldött a világba, csak 
keveset áld meg a szerzetesi hivatással, csak a kevesek-
től várja a közönségesnél nagyobb áldozatot, a milyet 
a kongregáció is kövelel ; és a kevesek képezik a cso-
dás hatású kovászt. Ez Jézusunknak isteni műfogása. 

11. Ezt én sem mondom, de azt igenis, hogy még a 
közepesnél is alantabb járókból a tanuló ifjúság elit-
jét nem lehet előállítani ; mert nem birnak azzal a 
nagyratermettséggel, a mi szükséges az elit alkotá-
sához. 

12. Erről már teljesen meggyőződtem. 
13. Ezt a beneíiciumot nem fogadhatom el. Nincs 

hozzá jussom. Már az elégen túl magyaráztam, bogy 
milyen «soktagú» kongregációról beszélek és hogy 
az úgy sokasított kongregáció «laza» ; így bátran 
elhagyhattam ; és mi ezt nem petitio principii-nek, 
hanem jogos enthymemának nevezzük. 

14. Mikor a mindenható Isten csodát akar csele-
kedni, a tehetetleneket válogatja ; de mi nem vagyunk 
mindenhatók, azért is, ha többre vállalkozunk, na-
gyobb erővel kell hozzáfognunk. 

15. Sajnálom, ha ott úgy van ; de hála Istennek 
nálunk nincs úgy. 

10. Amen. Én is azt mondom, hogy a kongregá-
ció fogalmának elferdítése azzal fenyegeti korunk 
mentő angyalát, hogy előbb elzüllik, mint megerősö-
dik. Deus avertat ! 

Ceterum veniam petimus damusque vicissim. 
P. Bús Jakab S. J. 

Würzburg . Schell hittudományának rövid mél- "Egyházi 
tatása. .., 

Schell Hermann dr.,az apologetika,összehasonlító val- ° 
lástudomány és keresztény művészet-történelem tanára krónika. 
folyó évi május hó 31-én reggel még nagy erővel tartott 
az egyetemen előadást. Este 8 óra tájban vihar leple 
meg sétája közben s annak hatása alatt szokatlan mohó-
sággal sietett haza felé. Nagyon fölhevült útközben, s a 
midőn szobájába belépett, szívszélhűdés érte. Félóra 
múlva kész halott volt. Országos hírű ember lévén, ha-
lálának híre még aznap fölverte a város nyugalmát, 
másnap pedig már egész Németország tele volt a halál-
hírrel. 

Schell dr. tudományának köszönheti világhírre szert 
tett nevét s Németországban párját ritkító befolyását. Itt az 
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ideje és helye, hogy a némely pontjaival Indexbe került 
Schell-féle theologiának mibenlétéről tiszta fogalmat 
igyekezzünk szerezni magunknak mindnyájan. 

A pogány ó-világ derűsnek épen nem mondható 
jelszava vala az, hogy: «errando discimus omnes». A po-
gány világ bölcselőinek ismeretkörében, valóban, rende-
sen több volt a tévedés, mint az igazság, nagyobb volt 
a homály, mint a világosság. Mesterileg festi le az em-
beri ész pogány-korbeli állapotát magukban a bölcsek-
ben szent Ágoston, midőn (Deciv. Dei, 1. 18. cap. 41.) azt 
mondja, hogy a mi kevés igazságot láttak az ó-kor böl-
cselői, az mind — inter falsa verum — csak tévedésekbe 
kevert igazság vala. A sötétben tapogatódzó emberi ész e 
keserves és dicsőséggel teljesnek egyáltalán nem mond-
ható állapotával szemben az isteni kinyilatkoztatás fénye 
által megvilágosított keresztény elmék magas fényben 
tündöklő állapotát szent Pál apostol rajzolta le néhány 
találó vonással, midőn azt mondta : «Scio cui credidi, 
et certus sum» (II. Tim. 1, 12.), vagy még nagyobb erő-
vel : «scimus, quia omnes scientiam habemus». (I. Cor. 
8, 1.) Az igazság birtokba vehetésének ama hiányos, 
vagy eme tökéletesített fokozata szabja meg az emberi 
elme számára az igazságszerzésnek, vagyis, mondjuk ki, 
a tanulásnak különféle módjait. Máskép tanulja — ki-
vált az emberfölöttieket — a pogány, máskép az isteni 
kegyelem által megvilágosított keresztény elme. Amaz a 
szó teljes értelmében tévedéseken át botorkálva tanul 
valamit s még jó, ha tanulásban töltött életének a végén 
skepszisben, kételkedésben, teljes bizonytalanságban, két-
ségbeesésben nem merül el egészen. A keresztény elme tanu-
lása magasabb és tisztultabb légkörben mozog. A maga 
tudásáról és tanulásáról például szalézi szent Ferenc az ö 
szent egyszerűségében azt a vallomást teszi, hogy ő, a mit 
tud, mind másoktól tanulta,1 és pedig az igazság ismerte-
tére tanulás útján való jutásnak egy szerinte nagy tudós 
által fokozatosan méltányolt három módszere szerint : 
kutatva, másokra hallgatva, tanítva, a melyek közül az 
első, úgymond jó, a második jobb, a harmadik a legjobb.2 

Kétségtelen dolog, hogy Németország jelenkori hit-
tudósainak, legalább hazájának határain belül, leghire-
sebbike, Schell Hermann dr. (1850. február 20.-1906. 
máj 31.), a hittudósok tanulásának szalézi szent Ferenc 
által ismertetett mind a három útján-módján járatos 
volt; de hogy ö mégis, minden kétségen fölül álló nagy 
elméje dacára, a kifogástalan tudománynak arra a ma-
gaslatára, a hol szalézi szent Ferenc és a hozzá hasonló 
nagy hittudósok az Egyház Tanítóságának (Ecclesiae 
Doctores) enyészhetetlen fényébe jutának, nem emelke-
dett föl, annak minden valószínűség szerint egyik oka 
az vala, hogy az igazság ismeretére való jutásnak három 
módja között nem tartotta meg a helyes mértéket, mert 
úgylászik, hogy ő az önfejű kutatást, a mely szalézi szent 

1 Je ne dis rien que j e n'aye appris des autres. Traité de l'amour 
de Dieu. Préf. Oeuvres. Éd. Vives, Paris, 1876. t. 1. 308. 1. 

2 Car, comme disoit un grand h o m m e de lettres, la bonne façon 
d'apprendre, c'est d'estudier; la meilleure, c'est d'escouter; et la très-
bonne, c'est d'enseigner. Il advient souvent, dit S. Augustin, escrivant 
à sa devote Florentin, que l'office de distribuer sert de mérité pour 
recevoir, et l'office d'enseigner, de fondement pour apprendre. Intro-
duction à la vie devote. Préf. u. o. XXXIV. I. Szent Ágoston Florentina 
nevü («dominae eximiae, meritoque honorabili in Christo») tanulni 
vágyó leányzónak írt levelében rámutatott az imádságra is, mint a 
tanulásnak leghatásosabb eszközére. Opp. ed. Mediol. 1836. t. 3 col. 986. 

Ferenc szerint magában véve nem rossz, sőt jó dolog 
egyben-másban, nagy dolgokban, elejébe tette a szalézi 
szent Ferenc szerint jobb theologiai tanulási módnak, 
a nagyobb vagy egyenrangú elméktől való tanulásnak. 
Egyben-másban, mondom, mert Schell dr. genialitása, 
a hol és a miben az önfejüség és az ezt tápláló germán 
fennhéjázás kísértetének ellen tudott állni, ott és abban 
igazán nagy és remek dolgot volt képes alkotni. 

Egy halotti gyászjelentés keretein túl nagyon mesz-
szire mennénk el, hogyha itt most Schell dr. cenzúráit 
véleményeire, a dolgok mélyébe hatoló részletezéssel, 
akarnánk kiterjeszkedni. Itt meg kell elégednünk azzal, 
hogy tévedéseinek forrására és e forrás némely szembe-
szökőbb megnyilatkozására vessünk néhány pillantást. 

Minden ember működésének keretét és tartalmát a 
maga egyénisége és az, a mit millieunek nevezünk, vagyis 
egyénisége, kora és körülményei együttvéve adják meg. 
A mi Schell egyéniségét illeti, attól a genialitást meg-
tagadni nem lehet. Ezt elismerte és elismeri róla min-
denki. Ennek a fensőbbséges genialitásnak, illetve e ge-
nialitás varázsának köszönheti, jószándéktól és lángoló 
igazságszeretettől vezérelt szive mellett, Schell dr. azt, 
hogy tanártársait a szó teljes értelmében elbűvölte s 
tanítványainak szűk körén messze túl egész Német-
országból a tudósoknak és művelt lelkeknek oly iskolá-
ját gyűjtötte össze maga köré, a mely valóban párját 
ritkítja. O volt ez idő szerint az úgynevezett haladó, 
szabadabb néme/reform-theologiának elismert feje s ebben 
hasonlított a néhai tübingai dogmatikus Kuhnlioz, a kit 
azonban népszerűségre és széleskörű tevékenységre 
nézve Schell dr. messze felülmúlt.1 Kiefl dr., a würz-
burgi egyetemen a dogmatika fiatal tanára, hirtelenül 
kimúlt kartárs és mester fölött a halál napja után tanít-
ványaihoz intézett beszédében épen szintén az elhunyt 
genialis fensöbbségével igyekszik menteni, sőt igazolni, 
hogy a boldogult spekulációjában hypothesiseivel miért 
mert tovább mennni «más közönséges halandóknál».2 

Hát igenis, a genialitás többre képesít s ennek alap-
ján többre jogosít, de többre kötelez is, mint az átlagos 
emberi középszerűség ; de nem ment meg senkit a tévedés 
lehetőségétől. És ebből a lehetőségből Schell dr.-nak — 
egyéniségének kialakulásánál vagy a körülmények be-
hatásainál vagy mindakettőnek együttes közreműködé-
sénél fogva-e inkább, azt ugyancsak nehéz volna eldön-
teni — jó adag rész jutott osztályrészül. Szellemi fensőbb-
ségének túlkapásokra való hajlandóságát nagyban nö-
velte a mai német nemzet lelkében lábra kapott germán 
faji fensőbbség gyakorlatba átvitt elméletének nem egy 
tekintetben szabad pórázra eresztett túltengése. E tekin-
tetben typikusnak, legfőbb fokban jellemzőnek mutat-

1 «Schell's Schule breitete sich über ganz Deutschland aus ; mit 
einer ungeheueren Zahl von Gebildeten aller Stände in allen deutschen 
Gauen unterhielt er eine lebhafte Korrespondenz, in allen wichtigen 
Lebensfragen von allen Seiten um Rat um Beistand gebeten. Von 
wei t her kamen seine Verehrer, selbst von nicht theologischen Fakul-
täten deutscher Universitäten (a mi valóban sok a mai világban), 
um seine Vorlesungen oder Predigten zu hören.» Augsb. Postz. 1906. 
jun. 3. 

2 «Ein Mann wie Hermann Schell, der auf der hohen Warte der 
Wissenschaft stehend, den wissenschaft l ichen Weltmarkt überblickte, 
und viele Gefahren gewahrte, die unserer Kirche drohen, die ein 
gewöhnlicher Mensch nicht sieht, ein solcher wird im Kampfe sich 
leichter vorwagen, als andere ihm zu folgen vermögen.» Augsb. 
Post:. 1906. jun. 6. 
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kőzik az ő «Der Katholicizmus als Princip des Fortschritts» 
cimű pamflettszerû irata, melyet akadémiai dicsőségé-
nek tetőpontján, würzburgi egyetemi rektorsága évében 
írt és adott ki nem is egy év alatt hat kiadásban. Ebben 
Schell dr. ügyes fordulatú elmeéllel és meglepő eszme-
bőséggel egy a katholikus vallásra nézve dicsőséges igaz-
ságot fejt ki és véd meg a protestantizmussal és a hitet-
len tudománnyal szemben : azt, hogy a katholikus vallás 
a haladásnak a maga nemében egyedül álló, legbősége-
sebb és igazán fensőbbséges elve és forrása. Más mun-
káiban mintegyr tanai összességének részleteit raktározza 
el a nagy tudós ; ebben a röpiratában a maga lelkét, 
gondolkozásának és tudományos működésének titkos 
rugóit és vezérlő elveit mutatja be. De hogyan ? Szokása 
szerint rengeteg és imponáló sok igazmondással, nem 
kevés, gondolkodóba ejtő kétesértelmü állítással s nem 
egy, vagy az elmélet vagy a gyakorlat szempontjából, 
helytelen állásfoglalással. 

Nagy és imponáló igazmondásai közöl hadd álljon 
itt néhány, például ez : «Igaz fogalom az Istenről erős-
sége a kereszténységnek kifelé a hitetlenséggel, befelé a 
balhiedelemmel szemben»,vagy ez: «A vallás cél, az egy-
ház és az ő hierarchiai rendjei eszközök annak a vallá-
sosságnak megvalósítására, hogy Isten legyen minden 
mindenben és pedig meggyőződés és szabadság útján» ; 
vagy ez : «A gondolkodás szabadsága valóban eszmény, 
hogyha ez a szabadság szabadságot jelent minden előíté-
lettől» stb., mert ki győzné mind fölsorolni ? 

Kétes értelmű mondások nála az olyanok, mint pél-
dául mikor azt mondja, hogy 1870-ben, tehát a vatikáni 
zsinaton, nem annyira a teljes, a tiszta, a mélységes és 
elévülhetetlen katholicizmus, mint inkább valami mu-
landó, szűkkörű, maradi, «formál-jurisztikus», román-
népfaji «scholasticismus» jutott volna érvényre, vagy a 
mint ő mondja «túlsúlyra» ; vagy mikor az «egyház te-
kintélyé»-t in globo úgy állítja elénk, hogy azzal szem-
ben az engedetlenség még mindig kereszténységnek tart-
hatja magát. Több, mint kétes értelmű állásfoglalás két-
ségkívül az olyan, a mely előtt XIII. Leó hatalmas föl-
szólalása Aquinói szent Tamás bölcsesége mellett egyszer 
bölcs és üdvös eljárás, máskor egy «egyedid termékeny-
nek tartott hajdannak élősdi epigonjait»1 tápláló balfogás. 

Elméletileg téves (erronea), gyakorlatilag sérelmes 
(iniuriosa) eljárásaiból — nem is egyes mondásaiból — 
álljon itt még néhány ! 

Schell dr.-nak alaptévedése, úgy látszik, abban rej-
lik, hogy nem tett kellő különbséget, mikor az igazságok-
ban való elmélyedés haladásának kötelességét és e hala-
dásban való jognak szabadságát hangsúlyozta, nem tett 
kellő különbséget a theologia, az apologetika és a világi, 
vagyis természetrendi tudományok között, hanem ebben 
a három tudománykörben egyenlő szabadságot követelt 
s egyenlő eljárási módot követett ő maga is. Pedig 
különbséget kellett volna látni és tennie. A terem-
tésen alapuló, tisztán emberieknek tekinthető termé-
szetrendi tudományok ugyanis, a bölcselettől kezdve le a 
pókászatig és a moszatok tudományáig, mind emberi igye-
kezet, önfejű kutatás, kísérletezés és fölfedezés gyümöl-

1 «Denn die kommenden Geschlechter haben den Anspruch 
auf geistige Arbeit und dürfen nicht von vorherein zu parasitischen 
Epigonen einer allein ! fruchtbaren Vorzeit herabgewürdigt werden». 
60.1.) 

csei. A llieológiában, a melynek tárgya a kinyilatkozta-
tott igazságok hitrendszere, a dolgok lényegére nézve 
kezdet óta semmi fölfedezni való nem volt és nincsen. 
Itt a hittudós fejtörésének tehát nem oda kell irányulnia, 
hogy új isteni tényeket és igazságokat fedezzen föl, hanem 
arra, hogy a Krisztustól és az apostoloktól a Szentlélek su-
gallatából áthagyományozott (traditas) igazságokat az elő-
dökénél tökéletesebb világításban állítsa az emberiség 
szeme elé. Egész erejével Schell dr. az Isten fogalmára 
(Gottes-begriff) vetette magát és otl a hagyományos 
aseitas, az önmagától levő valóság helyébe a «sui causa»-
nak képtelen elméletét erőködött érvényre emelni ; más 
részről pedig az Isten irgalmasságából az ő szigorú igaz-
ságosságának rovására vélt a megátalkodott gonoszok 
kárhozatának örökkévalóságából, maga se tudta mit, 
lealkudhatni. Régi tévedések; és ő azokat új vívmá-
nyoknak tartotta.1 

Scliell rengeteg sok igazat tudott mondani arról, 
a miről beszélt mindig, egy dolog nem látszott eszében 
erős gyökerekkel bírni soha: az, a mit lerini szent Vince 
mondott : «O Timothee, o sacerdos, o tractator, o do-
ctor — eadem quae didicisti, doce : ut, cum dicas none, 
non dicas nova»».2 Nemcsak új, hanem egyáltalában hal-
latlan az egyházban például az, a mit Scliell az egyház 
ellenségei, a bűnös tévelygők és az egyház közt való 
«kiegyezés» (Ausgleich) módjáról gondolt, hogy t. i. az 
bűnbánat, bűntudat nélküli összesimulás, összekavarodás 
(nevet is adott neki) «kommunionizmus» leszen, a hie-
rarchia előtt való meghódolás nélkül.3 Az egyházban 
levő ellenfeleivel szemben általában kíméletlenebb volt, 
mint az egyház ellenségeivel szemben. Ezekkel szemben 
finom s az engedékenység határain túl is enyhe és 
tapintatos ; amazokkal szemben durva és kihívóan sér-
tegető. Amazokkal kész a «kiegyezésre» ; emezekkel, mint 
«farizeusokkal, szadduceusokkal», mint «szellemi eunu-
chokkal», mint a «kazuisztikus rubrikatheologia és dialek-
tikus mikrologia» híveivel szemben hajthatatlan. Szerinte 
a román fajú népekben még talán az emberi természet 
is alsóbbrendű, mert a «germán szellem» amannál «a val-
lásnak benső, észszerű és erkölcsi fölfogására sokkal több 
képességgel bir».A A szerzetesrendek, különösen a jezsuiták, 
szerinte az egyházra nézve (in globo) nagyon károsak 
és veszedelmesek. Miért ? Mert — a többi között — Man-
ning is így gondolkodott ! Miért továbbá ? Mert a szerze-
tes rendek, különösen, úgymond, a jezsuiták, «szellemi 
gyámság»-ot (sic) akarnak gyakorolni Isten egyházában 
a világi papság és a világi hivek feletl. 

Rövid, főbb vonásokban ime Scliell Hermann dr. 
szellemének és hittudományának a képe. 

Isten látja a lelkem, hogy e kép megrajzolásában 
örömem nem tellett. Inkább szerelek Scliell nagy és alap-
jában véve nemes papi lelkének derüli és aranyos 

1 Már szent Ágoston megfelelt «De octo Dulcitii questionibus» c. 
könyvében arra a kérdésre : «An baptizati peccatores exituri s int de 
gehenna ?» Opp. ed. tit. T. 7. col. 129. 

2 Commonitorium. Ed. Klüpfel, Viennae MDCCCIX. p. 200. 
3 «Auch der erhoffte Ausgleich (wil d) niemals derart von statten 

gehen, dass sich die Gegner einer nach dem andern bussfertig und 
schutdbeivusstetwsL der Scholastik (!) oder der Hierarchie unterwerfen». 
(21. 1.) 

4 «Der germanische Geist (ist) viel mehr als der romanische Geist 
zur innerlichen, vernunftmässigen und sittlichen Auffassung der Re-
ligion angelegt». (73. 1.) 
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fényoldalával foglalkozni. És e tekintetben a boldogultra 
nézve temetése igazán nagy megtisztelést, reánk nézve 
igazi keresztény vigasztalást hozott, az által, hogy kopor-
sója mellett két püspök jelent meg és három egyházi 
férfiú mondott egymásután az egyház nevében elismerő 
és kibékítő have pia animât az elköltözöttnek. Különös 
értékkel bír Albert bambergi érseknek, a boldogult volt 
tanártársának a tanúbizonysága a mellett, hogy Schell 
Hermann dr.-t még félszegségeire is az igazságnak nála 
sokszor lázas szeretete ragadta el. Albert szerint Schell 
jó lélek, tiszta életű pap, vallásos ember volt lelke mélyé-
ből s mint «az egyház hű fia halt meg», a ki (az egy-
házért) «a legnehezebb, a legnagyobb áldozatokat hozta». 
Albert érsek idézetével végezzük nekrológunkat a Szent-
lélekhez imádkozva : 

Da virtutis meritum, 
Da satutis exitum, 
Da perenne gaudium ! 

—y—la. 

Iroda- A p a n n o n h a l m i S z e n t - B e n e d e k - r e n d t ö r t é -
lom n c t e . Szerkeszti : Erdélyi László dr. pannonhalmi fő-

iskolai tanár. III. kötél. Harmadik korszak : Az uralko-
dók reformáló törekvései. A pannonhalmi apátságnak 
főapátsággá való szervezése. 1405—1535. Szerkesztették és 
részben írták : Sörös Pongrác és Rezner Tibold pannon-
halmi főiskolai tanárok. Budapest 1905. 4. r. 2. tevét, 
843 lap, 1 levél. 

A magyar kereszténység és kultura bölcsejénél mái-
megjelent a bencés-rend munkás tagjaival, kik minden-
koron a hazai művelődés fáradságot nem ismerő apos-
tolai voltak. A derék rend története összeforrt nemze-
tünk kulturfejlődésével. A magyar katholicizmus 900 
éves múltjához szebb s dicsőbb mesgyekövet nem állít-
hatlak, mint a rend magyar megírt történetét. 

A jeles vállalat legújabban megjelent kötete, mely 
méltán sorakozik az eddigi öthöz, a pannonhalmi főapát-
ság történetének harmadik szakát tárja elénk. A mono-
gráfia mintaszerű szerkesztésére a rend összes történet-
írói összemérik erejüket s egymásután lepnek meg s 
ejtenek bámulatba hatalmas köteteikkel. Megboldogult 
Villányi Szaniszló kezdte a harmadik kötet megírását, 
majd folytatta Rezner Tibold, kinek betegeskedése kö-
vetkeztében a befejezés munkáját a fáradhatatlan Sörös 
Pongrác végezte. A rend reformmozgalmairól a III. feje-
zetet a vállalat neves szerkesztője, Erdélyi László dr. 
írta. A korszak bencés irodalmáról Zoltvány Irén dr. 
értekezik a IX. fejezetben a nála megszokott alaposság-
gal. A műtörténeti részt Gyulai Rudolf szaktudása adja 
a X. fejezet alatt. Széles ismeret s írói készültség veze-
tik mindegyikének tollát, hogy 11 fejezetben a magyar 
bencések próbateljes korszakának hű képét rajzolják meg. 

A pápák avignoni fogsága s a nyugati nagy schisma 
kihatott Szent-Benedek-rendjére, mely nyugaton az egye-
temes egyház erős oszlopaként a keresztény civilizáció 
irányítását vezette. A katholikus egyház fejetlensége, a 
tiaráért küzdő pápák versengése, megbontotta a szerze-
tes rendek szigorú fegyelmét. Romlásnak indult szent 
Benedek rendjének régi élete. A commenda-rendszer a 
monostorok vagyonára vetette szemét ; a konvent tag-
jait nem gondozta. A pannonhalmi monostor élén a 

XV. század folyamán csak négy apát állott : Albeni 
János, Órévi Konrád, Dobói Miklós és Hédervári László. 
Nagyobbrészt kormányzók birtokolták a pannonhalmi 
javakat, míg 1500 február 26-ikán apáttá nevezték ki 
Tolnai Mátét, a ki 35 éven keresztül fáradozott a rend 
hajdani fényének visszaállításán. Lelkének egész erejé-
vel s fáradhatatlan buzgalommal fogott nagy és nehéz 
föladatához, a rendi reform megvalósításához. A padovai 
Szent-Jusztina-congregatio újításainak hatása alatt refor-
málta a magyar szervezetet. A centralizációt sürgette és 
saját hatalma alá rendelte az összes magyarországi ben-
cés apátokat, kiknek főapátja lett II. Ulászló király 
1510. évi intézkedésével, melyet X, Leo pápa 1514-ben 
az addig nyert kiváltságokkal együtt megerősített. Szün-
telenül védte monostorának jogait, még a bekövetkezett 
mohácsi katasztrófa után is, melynek megrendítő követ-
kezményei a pannonhalmiak hosszú küzdelmes munká-
jának gyümölcseit jórészt megsemmisítették. 

A magyar bencések reformja, a mely az Anjouk és 
a következő királyok alatt hazánkban a rend másod-
virágzását szülte, a XII. Benedek pápától kibocsátott 
szabályzaton épült ki. Mátyás király idejében a padovai 
Szent-Jusztina-congregatio hatása a hazai bencés mo-
nostorokra mindjobban látszik. Barbo Lajos padovai 
újításai legyőzték a Benedictina gyakorlati érvényesü-
lésének akadályait, melyek a teljes újjászervezésnek ná-
lunk is útját állták. Az új szervezetet, a magyarországi 
bencés monostorok unióját, Ulászló király, Tolnai Máté 
főapát és konventje kérésére X. Leo pápa 1514. junius 
1-én kiadott (oklevéltár 190. sz.) bullájával szentesíti, 
melynek vezérgondolata és főcélja a pannonhalmi fő-
apátság s a magyar rendi állandó főelnökség biztosítása. 
Az egész Tolnai-féle szervezet, az új magyar bencés 
alkotmány, tökéletes mű, mely számolt az anyaszent-
egyház, a szent Regula és az egyetemes rendi fejlődés szel-
lemével, valamint a korviszonyok és a magyar apátsá-
gok szükségleteivel és korábbi akadályaival. Megvoltak 
benne a további fejlődés életképes csirái és szervei, a 
tudományos képzés és a szellemi haladás föltételei. 
E szervezetből sarjadzott a főapátság mai formája, mely 
a nemzeti sútyos csapások után fejlődött ki. 

Az új szervezet az egyes apátságokat sokszoros ka-
poccsal fűzte Pannonhalmához. A főapáti méltóság 
főelnöki és fővisitatori tiszten kívül a pannonhalmi mo-
nostor vezetői különös címeken is hatást gyakoroltak 
más apátságokra. Bakonybél, Béla és Telki kegyurasá-
gát a királytól örökre megkapták. A többi apátságnál 
közelebbi viszonyba került Pannonhalmával Tihany is, 
melynek királyi kegyuraságát egy esetre a főapát és 
konventje nyerték el. Van még Pannonhalmának néhány 
kisebb fiókapátsága, a melyekben a főapát kegyuraságot 
talán ideiglenesen sem gyakorolt, csak fegyelmet és ke-
gyeleti viszonyt teremtett, metlyel apátokat és szerze-
teseket adott nekik és felügyelt rájuk. Ilyenek Koppán-
monostor, Tata, Dömölk és Yásd. 

A XV. század folyamán a pápai reservatiók joggya-
korlata és Zsigmond s Mátyás királyok önkénye követ-
keztében a konventek tényleges apátválasztó joga úgy-
szólván szünetelt, melyet a XVI. század elején sikerült 
visszaszerezniük. II. Ulászló király 1510. julius 2-ikán a 
Pannonhalmán tartott rendi káptalan kérésére fölújítja 
a bencés apátságok régi jogait, melyeket a pápáktól és 
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királyoktól nyertek s megengedi, hogy az egyes konventek 
ismét szabadon választhassák apátjaikat ; a királyi apát-
ságok a felségnek, a magánkegyuraság alá tartozók 
pedig a saját kegyuraiknak terjesszék föl és mutassák 
be megválasztott apátjukat; a kegyurak kötelessége, 
hogy a tőlük elfogadott apátot megerősítés és megáldás 
végett a fölöttes egyházi hatóságnak jelentsék. X. Leo 
pápa 1514-iki bullájával szabályozta a fölújított apát-
választás jogát és módját. Ez időtájt lett a magyar köz-
és egyházjog alaptétele, liogy az apostoli szentszék a 
Magyarországon megüresedett egyházi javadalmaknál a 
megerősítés jogán kívül egyéb hatalmat nem gyako-
rolhat. 

A teljes exemptiónak és a casinói jogközösség kap-
csán nyert jogok folyománya, hogy Pannonhalma tör-
vényes főpásztorai mindig egyházkormányzói szerepet 
is töltöttek be. A főapát főpásztori joghatóságát birto-
kain érvényesítette. 

Birtokain kívül a pannonhalmi monostor jövedel-
mét a tized-, vám- és révjog s a pecsétpénzek szedése 
képezte, melyek miatt a XV. században uralkodott tized-
ellenes szellem következtében egyik per után a másikba 
keveredett a győri püspökkel, a veszprémi préposttal, a 
fehérvári káptalannal, a somogyi nemességgel s egyes 
nemes családokkal. Az ellenséges indulat főleg a kisebb 
nemesség szivébe férkőzött, a mi az országgyűléseken is 
gyakran mutatkozott. A mily jövedelmező volt a tized, 
ép annyi bajjal jártak védelme és beszedése. Sok perbe 
került s e korban még nem nyert végleges megoldást. 

A birtokállomány nagyjában s egészében nein mu-
tat feltűnő eltérést a korábbi állapotokhoz. Győr-, Vesz-
prém-, Komárom-, Pilis-, Pozsony-, Nyitra-, Zala- és 
Somogyinegyében feküdt a monostornak 87 birtoka, 
melyeknek jövedelme e korszak végén nagyot csappant. 

A XV. században állandóvá vált katonatartás okozta, 
hogy a monostor jövedelmének egy része, nevezetesen 
bizonyos birtokok a várőrség ellátására voltak lekötve. 
Mátyás király gyakori hadviselése fokozta a katonai 
terheket, melyek a török invázió idején csak szapo-
rodtak. 

A háborúskodás és a kor commenda-rendszere, 
mely a renaissanceból burjánzott föl, meggátolták a ko-
lostori irodalom virágzását. Nem csőd?, ha a bencés 
monostorok lakói nagyobb munkásságot nem fejtettek 
ki. Az egyetemeket a bencés-rend tagjai többnyire jogi 
tanulmányok végett látogatták, mivel a legtöbb bencés-
monostor egyszermind hiteles hely volt. Az 1404—1534. 
évekből ránk maradt irodalmi emlékek, melyek magyar-
országi bencésektől származnak, alig egy-kettőnek ki-
vételével, a vallási s első sorban az istentiszteleti köny-
vek közé tartoznak és részben másolatok. A magyar 
bencéseknek legelső nyomtatott breviariuma 1506-ban 
készült Pannonhalmán. 

Említésre méltó költő Nagyszombati Márton verses 
művével, melyben a korabeli magyar rendeket fegyver-
ragadásra buzdítja a török ellen, hogy a hazát meg-
mentsék. 

A művészeti emlékek közül e korból a székesegy-
ház renaissance-stilü portaléja és Tolnai Máté főapát 
sírköve a nevesebb alkotások. A templom egyházi föl-
szereléseiről és kincseiről az 1518-ból ránk maradt lel-
tár adatai tájékoztatnak. 

A monostor belső életének részeit az istentisztelet, a 
munkálkodás hiteleshelyi működéssel, az élelmezés, az 
alvás és üdülés, a betegek, a szegények, a vendégek el-
látása és irgalmassági cselekedetek, a ruházkodás, a 
szervezet, a fegyelem képezték, melyekről a Regula min-
denre kiterjedő gondosságával intézkedett. 

A hatalmas monográfiához két függelék van csa-
tolva. Az egyikben Sörös a korszak birtokadatait veti 
össze az előző korszakkal és kronologiailag csoporto-
sítja. A másikban Gyulai értekezik a soproni templom 
házának újjáépítéséről a XV. század végén és a kőszegi 
Szent-Jakab-egyházról. 

A monumentális munka óriási becsét emeli az ok-
levéltár, mely 317 oklevelet tartalmaz. Ezeken nyugszik 
a megírt történet. Noha én más olvasási módszert köve-
tek, az oklevelek közlésének pontosságáról a legnagyobb 
elismeréssel és dicsérettel szólhatok. A resumék s a név-
és tárgymutató még egy gondos revíziót igényeltek 
volna, mert itt-ott szépséghibába estek. A következetes-
ség követeli, hogy mindenütt említsük a keltezési helyet, 
a hol megállapítható. Az oklevéltárnak különben a má-
sodik részében gyakran kimarad. Pannonhalmi bencés 
írók munkájában nagyon feltűnő, hogy Szentmártonról 
mint keltezési helyről és szentmártoni bencés konventről 
beszélnek, holott Pannonhalmáról van szó. 

Határtalan hálára kötelezték a tudományos világot 
a bőkezű magyar bencés-rend és a tudós írók e kötet ki-
adásával, mely örökké hirdeti a kulturális célokat nemes 
hazafisággal szolgáló rend hervadhatatlan érdemeit. 

Lukcsics József dr. 
* 

S e b ő k I m r e d r . : Öt v i l á g r é s z e n k e r e s z t ü l . 
Budapest. 1906. 494. 1. Ára 6 korona. - Derék munka, 
szép könyv. Nem is oly régen, végig tanítottam ezt az 
öt világrészt az iskolában s talán azért is szerzett nekem 
annyi élvezetet ez a könyv. A kik tanítják a földrajzot, 
tudják, hogy mily nehéz abba a tárgyba életet önteni, a 
sok száraz s egymáshoz hasonló adatot megeleveníteni, 
az egyes országokról, népekről, maradandó s egyúttal 
tanulságos képzetet kelteni a tanuló elméjében. Szóval 
azt a célt elérni, a mit a szerző is hangoztat könyvé-
ben : hogy a nemzetek nagy versenyében hogyan kell 
dolgoznia minden egyes fajnak, hogy el ne bukjék. 
A földrajz ugyanis egyike a legtanulságosabb tantár-
gyaknak, a tanuló látókörét, a mai ember- és világisme-
retét ez emeli legmagasabbra és — tegyük hozzá — azt 
a tudatot is, hogy ezt a gyönyörű müvet, a világot, nein 
lehet megérteni Isten nélkül. De ehhez jó tankönyv s 
élvezetes magyarázat kell. Honnan szerezze ez utóbbit a 
tanár, ki nem utazhatja be az egész világot ? A ki velem 
együtt annak idején hallgatta Hunfalvit, a nagy tudóst, 
tudhatja, hogy az ilyen előkelő szakembernek az elő-
adása is milyen száraz lehet. Nekem György : «A told 
és népei» müve tett igen jó szolgálatot, de Sebők könyve 
még ennél is ügyesebb ; kitűnő megfigyelő s a mi sokat 
mond, még kitűnőbb elbeszélő. Hogy mily előnyös ez a 
tulajdonsága, a tekintetben mindenki meggyőződhetik, 
lia összehasonlítja könyvét pl. Mocsáryné útirajzával 
Ceylonról. 

Kitűnő segédkönyvet nyújt tehát Sebők a földrajz-
tanárnak is, ki azt a illető helyeken nagy előnnyel 
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használhatja, kivált ha olyan a tankönyve, mint például 
Márki Sándoré a felsőbb leányiskolák részére. Ehhez igen 
célszerűen lehet fölhasználni egyes részleteit, Fiúmén ki-
indulva s végigmenve a Földközi-tengeren, Atlantin, 
Egyesült-Államokon, Csendes-Oceánon, Japánon, Kina 
partjain, Indiákon s vissza a Vörös-tengeren. Van itt 
mindenféle jellemző részlet, a tengeri vihar mesteri le-
írása (41. 437. 1.), népélet, vidék, hegy (Himalaya), a 
modern Japán stb. Talán még legkevésbbé elégített ki a 
Yellowstonei-park leírása (271.1.), az Egyesült-Államok-
nak ez a különleges földi csodája. 

Egy pontját azonban külön is kiemelni kívánom s 
ez a velünk, európaiakkal szemben, sokszor fölemlege-
tett amerikai hitélet. Ennek nagy értékében én hinni 
nem tudok ; kalandorokból, pénzkeresőkből s hasonlók-
ból vájjon hogyan válnának ott egyszerre olyan minta-
vallásos emberek ! A ki itt züllött, ott vájjon egyszerre 
istenfélő lesz ? Nem hiszem. Tévednek, a kik így ítél-
nek. S ebben Sebők is megerősít. «Amerikában minden-
fajta újdonságra, egészen frissensült, új vallásra is lehet 
kapni embert, csak elég szenzációs legyen.» (213. 1.) 

«Amerikában minden megy— legyen az újfajta cipő-
kenőcs vagy új vallás — csak reklámot kell tudni neki 
csinálni.» (214. I.) így ír Sebők. Ilyen valóban annak az 
átalakulás stádiumában mozgó népnek a lélektana. Köl-
csönös versengés emel ott templomokat, emel vallást, 
de nem a megállapodott népek etikája ez ; még lázban 
van ott minden, azért nem is lehet olyan nagyon emle-
getni Európa hátrányára. Ha majd befejeződik a nép-
vándorlás korszaka, majd ott is máskép lesz. 

Ép azért legkevésbbé tetszik nekem a következő 
részlet ; mert rendezett társadalomban, mely a pénznél 
és a meggazdagodás hajszolásánál magasabb érdekeket 
is ismer, a tekintély tiszteletét szükségesnek tartom. 

«A drót egyik végén én álltam, a másikon a híres 
st. pauli érsek, John Ireland, a ki már tudott jöttöm-
ről és megtörtént a jurisdictio —kérés és adás — ameri-
kaisan : 

— Jó estét, érsek ! Én vagyok a magyar pap, ké-
rem a jurisdictiót három napra, megkaphatom ! 

— Természetesen ! 
— Köszönöm. Jó éjszakát! 
És megvolt az egész procedura, minden papiros és 

mindenféle hosszú címzések nélkül. Tessék csak ezt 
megpróbálni az Óceán innenső oldalán!» (221. 1.) 

Kár volna megpróbálni. Elég bajunk úgyis az isko-
lában és a közéletben a tekintély hanyatlása, a minek 
káros voltát máris érzi minden ember. Különben meg-
jegyzem, hogy a szerző is ezt csak mint amerikai külön-
legességet említi. Egész müvén egészséges katholikus 
szellem vonul végig s tanár létére különös figyelmet 
szentel mindenfelé az iskoláknak. 

A mit végül említtetlenül nem hagyhatok, az a fölött 
való örömömnek a kifejezése, hogy benne, mint magyar 
papban, a világi ismereteknek ily nagy bőségével talál-
koztam. Erre van szüksége a mai társadalomban mű-
ködő papnak, erre a sokoldalúságra, így teheti a mai 
fölszines, de elkényeztetett emberek között tiszteltté 
magát a vallást, az egyházat is, melynek hivatott kép-
viselője. Az ilyen pap volt XIII. Leó pápa ideálja. Tanul-
jon, tanuljon sokat a fiatalabb papi nemzedék, az alá-
zatos hitet így fogja fölmagasztalni a tudomány fényével 

s megszerettetni az emberekkel, a kik mindig gyógyít-
hatók, csak ember kell a gátra. 

A szép s egyúttal gazdagon és szépen illusztrált 
müvet ajánlom a közönségnek és az iskoláknak. 

* 

Kol leg ia tus d o k t o r o k . A budapesti egyetem hit-
tudományi kara f. é. junius 1-én tartott e. i. X. rendes ülésé-
ben tudományos és irodalmi müködésökért a kar kollegia-
tus doktoraivá választotta a következőket : dr. Csárszky 
István hercegprimási titkárt, dr. Hadzsega Bazil ungvári 
theol. tanárt, dr. Némethy Gyula nagyváradi theol. tanárt, 
dr. Vajó József premontrei rendi theol. tanárt és dr. Wol-
kenberg Alajos szatmári theol. tanárt. 

j. I n n s b r u c k . Nálunk is időszerű. Besorozom. 
K. P o z s o n y . Köszönöm az elismerő sorokat. De részem-

ről megtoldom valamivel. Perger János, a későbbi kassai 
püspök, egykoron igen szorgalmas munkatársa volt a Religió-
nak s ezt írta egyszer : a ki tud szóval, szóval ; a ki tud tollal, 
tollal, de mindenki tegyen valamit a kath. ügy érdekében. 
Valóban minden dicséretnél többet ér egy folyóiratnak egy 
korszerű tanulmány vagy cikk beküldése, olyanféle, a minők-
ből, nem is oly régen, többet írt. Emelkedjünk a helyzet ma-
gaslatára s támogassuk a szerkesztőt hol tollal, hol csupán 
előfizetéssel, mert csak így nyer, haladhat előbbre az ügy. 

K . N a g y v á r a d . A következő két számban megjelenhetik 
az egész. Várom a másik részét. 

Cs. E g e r . A jelen számra későn érkezett. 
T. O l v a s ó i m n a k . Sokan érdeklődnek az iránt, hogyan 

áll ennek a régi folyóiratnak legújabb sorsa, vagyis hogy a 
kezeim között megiljodva mennyire haladt ezen röv id idő alatt 
előre ? A kérdésre annyit felelhetek, hogy a Religio ma, új 
pályája kezdetén, tekintettel a mi nehéz sajtóviszonyainkra, 
meglehetősen jól áll. Mondom, tekintve az egypár hónapot, 
hogy szerkesztője vagyok. Hétszáz felé húz előfizetőinek a 
száma ; ez még nem födözi a nyomdai költségeket ; de reklám, 
tolakodás nélkül, a mihez nem értek, ez nem megy gyorsab-
ban. Remélem azonban, hogy az év folyamán a szám még emel-
kedni fog, kivált ha azok is, a kik eddig se elő nem fizettek, se 
nem küldték vissza, egyszer majd rám is gondolnak. Pedig a 
Religiónak hivatása van, oly hivatás, melyért élni és áldozni 
érdemes. Perger fönnebbi szavait ismételve, a ki jónak látja, 
tollal és tettel tegyen érte valamit ; ú j idők előtt állunk, új küz-
delmek várnak ránk és e folyóiratra. 

TARTALOM. A vallási türelem. I. Bita Dezső 
dr.-tól. — Harc az erkölcsi szenny ellen. II. Szuszai 
Antaltól. — Az egyetemek és egyetemi főiskolák. IV. 
Demkó György dr.-tól. — Az anyai méltóság a keresztény-
ségben. IV. Török Mihály dr.-tól. — A Mária-egyesület 
helyes vezetése érdekében. Hegyi Páltól és P. Bús Jakab-
tól. — Egyházi világkrónika. (Schell Hermann dr. mél-
tatása.) —y —la-tói. — Irodalom. A pannonhalmi Szent-
Benedek-rend története. Lukesics József dr.-tól. — Sebők : 
Öt világrészen keresztül. — Kollegiatus doktorok. — 
Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A vallási türelem. (no 

A vallási közömbösség (indifferentismus) olyatén 
elmélet, mely szerint vagy a vallás, mint olyan, egé-
szen közömbös és azért mellőzhető, szükségtelen dolog ; 
vagy pedig megengedi ugyan, hogy valamely vallás 
mégis csak szükséges, de szabadságára bizza minden-
kinek bármily vallást, tetszése szerint, a külön-
féle helyek, idők, emberi kor, állapot s egyéb körül-
ményekre való tekintettel követnie. Előbbi értelemben 
egyértékű az istentagadással, a vallástalansággal, mely-
nek képtelenségét fönnebb bizonyítottuk. Utóbbi jelen-
tésében a közömbösség alig különbözik az ú. n. vallási 
türelemtől, melyet föltételez s magában foglal. 

A türelem ugyanis olyan nézet, a mely minden, 
bár egymással ellenkező vallást is, igaznak, jónak, az 
üdv elnyerésére alkalmasnak tart. Ez ismét, mint tág 
értelemben vett türelem, különbözik a korlátolt ér-
telmű s protestánsnak is nevezhető vallási türelemtől, 
a mely szerint a keresztény felekezetekhez tartozó 
vallások együttvéve s egyenlően igaz üdvözítő egy-
házát képezik Krisztusnak. 

A türelem általában elnézést jelent oly dolog iránt, 
melyet ugyan rossznak, kellemetlennek, bajnak tar-
tunk, de bizonyos okból nem akarjuk megtámadni, 
megakadályozni; így tűrjük néha a visszaélést, a bot-
rányokat, nagyobb rossz elkerülése végett, ügy hogy a 
türelem fogalmával mindig a rossznak képzete van 
összekötve. Tűrni az igazat, jót, erényt helytelen 
beszéd volna. Az értelmi világban tévelyt s az 
erkölcs országában is rosszat tételez föl a türelem ; 
mert a józan gondolkozás szerint senki sem fogja helye-
sen mondani, hogy tűri az igazságot. 

A türelem (tolerantia) a szerint, a mint az a val-
lásra magára (a tanokra) mint ilyenre vonatkozik, 
hittani türelemnek mondat ik ; ellenben ha a vallást 
követők személyére van tekintettel, polgári türelemnek 
neveztetik,1 a mennyiben az ország polgáraira vonat-
kozik ; s ez is ismét a mint azt vagy az államhatalom, 
vagy pedig az egyesek gyakorolják a különböző vallá-

1 Eszerint nagy különbség van a hittani (dogmatikai) és a 
polgári vagy politikai türelem között. Az utóbbit megengedjük, 
az előbbinek, mint tani tévedésnek, jogosultságát kereken 
tagadjuk. Szerk. 

sokkal s ezek követőivel szemben : nyilvános, máskép 
politikai vagy pedig magántürelemnek szokott ne-
veztetni. 

A hittani türelem nyilt vagy hallgatag elismerése 
annak, hogy minden vallás és hitfelekezet egyformán 
igaz, jó és üdvös, e szerint egy vallás sem vethetné 
szemére a másiknak, hogy tévelygés, miután egyenlő-
kép igaz mindannyi. Ámde magával a józan ésszel 
ellenkezik, azt állítani, hogy minden, bár egymással 
homlokegyenest ellenkező, vallás igaz, mert ez nem 
jelent mást, mint hogy egy sem igaz, miután lehetetlen, 
hogy egymással ellenkező tanok egyformán igazak 
legyenek. Aki«igent» mond tagadja a «nemet»,az ellent-
mondási elv szerint lehetetlen, hogy valami létezzék 
s egyszersmind ne létezzék ; azért két vagy több egy-
mással ellenkező igazság képtelenség. Az igazság 
kizárólag egy, vele nem ellenkezhetik más, mint a tévely, 
mélyet az igazság kizár, miként a világosság kizárja 
a sötétséget. Mi köze a sötétségnek a világossághoz ? 1 

A hittani türelem tehát ellenkezik az Isten és a 
vallás helyes fogalmával. 

Nevezetesen valamint egy az Isten, úgy csak egy 
tárgyilagos igaz vallás lehet. Mert a mint csak egy tárgyi-
lagos igazság van, a mennyiben egymásnak nyíltan 
ellentmondó állítások mindannyian nem lehetnek 
igazak : úgy csak egy igaz ismeret s egy ezen alapuló, 
ennek megfelelő igaz istenitisztelet lehetséges. Egy 
tárgynak ugyanis csak egy helyes fogalom s egy bizo-
nyos viszonynak csak egyazon kötelesség felel meg, 
azért képtelenség több egyenlően igaz vallásról beszélni. 

Az igaz vallás elsőrendű tárgya ugyanis az igaz 
Isten, az ő akarata, végzései s minden embernek vi-
szonya iránta egy és ugyanaz ; a miért is azonképen 
akar minden értelmi teremtményétől meg- és elismer-
tetni s tiszteltetni s azért csak egy igaz vallás tetsz-
hetik neki, szolgálhat dicsőségére s az emberek üd-
vére. Bármely tévely szükségkép az igazság Istenének 
tetszése ellen van, az embereknek árt ; s csakis az ala-
nyilag fel nem róható tévelygés mentheti föl az embert 
a betudástól és büntetéstől, a nélkül azonban, hogy 
a tárgyilagos igazság hiányát nála pótolhatná, vagy a 
tévely által neki okozott kárt megszüntethetné. 

1 Kor. II. 6, 24. 
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Az igaz vallás továbbá a módot is tartalmazza, 
a mely szerint Isten akar megismertetni, tiszteltetni 
s imádtatni az emberek által. Már pedig nyilvánvaló 
az előadottakból, hogy ezt a módot csak Isten határoz-
hatja meg, az embernek pedig kötelessége a teremtő 
Istennek parancsolatát teljesíteni, fölségének hódolni, 
neki mint legfőbb szentségnek kellő tiszteletet meg-
adni. Ezzel szemben a hittani türelem föltételezi, hogy 
mindenkinek joga van tetszés szerint meghatározni 
vallása módját. Pedig ilyen joggal az ember nem 
bírhat sem a dotog temészeténél fogva, mert a ker. 
vallás pozitiv isteni intézmény lévén, benne Isten meg-
határozta, hogyan akar tiszteltetni, imádtatni ; sem az 
Istennek tartozó engedelmességnél fogva, mert lehe-
tetlen megengednie, hogy az ember parancsolatát ne 
teljesítse s az általa rendelt tiszteletet, imádást tőle 
megtagadja. Ellenkezőleg, a mint világos jeleiből föl-
ismeri az ember az egy igaz isteni vallást, azt szívvel-
lélekkel elfogadni tartozik. 

A vallást tehát közömbös dolognak tartani oly 
értelemben, hogy mindegy, akár ezt, akár azt tartsa 
a sok közül tetszése szerint valaki, nem egyéb, mint 
oly függetlenséget tulajdonítani az embernek, mely 
feljogosítaná a vallás dolgában ügy gondolkozni, a mint 
neki tetszik s a legfőbb igazságokat, melyeken az em-
beriség legnagyobb érdekei alapulnak, közömbös dol-
goknak tekinteni. Ez pedig nemcsak ész-, hanem 
erkölcsellenes fölfogás is. Sérti t. i. azon természetes 
erkölcsi törvényt, mely elutasíthatatlanul követeli, 
hogy az ember keresse az igazságot, mely csak egy 
lehet s ha feltalálta, azt készséggel fogadja. Sőt a ki 
azt mondja, hogy mindegy, akármit tartson a vallásról, 
vagy akármely valláshoz is szegődjék valaki, ezzel 
kimondja, hogy a vallásra egyáltalában nem ad sem-
mit. Az ilyen tagadja a vallási igazságot és rendet, 
tulajdonképen a szó teljes értelmében vallástalan. 
Az ilyen közömbösség ellen maga a józan bölcselet, 
az egyszerű józan ész is tiltakozik; mert az igazság 
megkülönböztetése a hamisságtól, az igazság keresé-
sének erkölcsi kötelessége és a megismert igazság elfo-
gadása, valamint az ahhoz való ragaszkodás, képezi 
úgy a bölcseleti, mint a vallási, Isten által megálla-
pított természeti s természetfölötti rendnek alapját. 

A vallási türelem, közömbösség, képtelenségéi fel-
tüntető ezen bizonyítékokat még a legkorlátlanabb 
értelemben vett lelkiismeret-szabadságának hangoz-
tatása sem dönti meg. A lelkiismeret szabadsága nem 
abban áll, hogy mindenki saját kénye-kedve szerint 
ezt vagy azt higyje, vagy ha úgy tetszik, semmit se 
higyjen. Mert a teremtett ember oly értelemben sza-
bad és független soha sem lehet, hogy Isten iránt 
való engedelmességét megtagadhassa, hanem tartozik 
minden viszonyában tőle való függését elismerni. Ha 
pedig az emberi léleknek nincs joga e függést magáról 
lerázni, köteles elfogadni Istennek a kinyilatkoztatott 
vallásban megnyilatkozott akaratát. Hiszen a szabad-
ság egyterjedelmű a joggal s ott a határa a szabad-

ságnak, a hol mások joga kezdődik; azért az igazi 
szabadság jogon alapszik s ettől elválaszthatatlan. Ha 
tehát a szabadsága jog terére lép, hamások jogkörébe 
vág, már nem szabadság többé, hanem vétkes szaba-
dosság, mely tiszteletre nem számíthat.1 így áll a dolog 
a teremtőnknek tartozó engedelmességünk kötelessége 
alól való jogtalanul felszabadított lelkiismeret szabad-
ságával is, annál inkább, mert a kinyilatkoztatott igaz 
vallásban nem nélkülözhető a tekintély, pedig az is-
teni tekintély elismerése maga után vonja a szabadság 
korlátozását is. Ugyan minő isten isienne az, a kit az 
ember az ilyen független szabadossága tudatában ki-
eszelne? Mi más, mint bálvány,s az ilyen vallás: ön-
bálványozás. «IIa meg van engedve mindenkinek, 
hogy vagy oly vallást, a milyen neki tetszik, vagy 
semmi vallást se kövessen, ez nem szabadság többé, 
hanem annak megrontása s az elvetemedett lélek 
szolgasága volna» — mondta XIII. Leo pápa.2 

Az újabb racionalisták3 azzal akarják igazolni a 
vallási türelem jogosultságát, hogy az emberi észre 
nézve csak föltételes, viszonylagos, tehát változó igaz-
ságot ismernek el, olyat, amely bizonyos korszakban 
élőknek, műveltségük fokához képest, megfelel, de a 
melyet a következő korbeliek méltán tévesnek, esetleg 
rossznak fognak fölismerni. Ámde ez az állítás az 
igazság ismeretét teljesen bizonytalanná tenné és föl-
tétlen kétkedésre vezetne. Ha ugyanis semmi igazat, 
a mint az magában létezik, nem ismerünk föl; ha a 
tárgyakat s azok viszonyait nem úgy ismerjük, a mint 
azok valóban léteznek, hanem minden ismeretünk 
viszonylagos csupán, úgy, hogy a miket most igazak-
nak tartunk, időről-időre bizonyosan téveseknek bizo-
nyulnak : akkor okosan tesszük, ha semmit sem foga-
dunk el bizonyosnak, hanem mindenről kételkedünk. 
Ámde akkor bizonytalan a mi meggyőződésünk az 
alapvető igazságokról is, melyeken sarkalnak összes 
ismereteink mind az észtani, mind az erkölcsi rend-
ben. Kétesekké válnak mind az elméleti, mind a gya-
korlati elvek, kétes a lélek halhatatlansága, sőt az Isten 
léte ís, s akkor nem tudhatjuk azt sem, hogy tulajdon-
kép mire való nekünk az ész, mire is adta azt nekünk 
az Isten ? 

Különben is ismereteink igazsága abban áll, hogy 
az ész a tárgynak megfelelő fogalommal bír. Ha egyes 
tárgyakról van szó, kétségtelen, hogy azok folyton 
változnak s azért a róluk való ismereteink is változók. 
Csakhogy a szóban forgó kérdés, t. i. a vallás igazsá-
gáról szóló, egészen más, miután az a dolgok lényegére 
s azoknak egyetemes viszonyaira vonatkozik, a dolgok 
lényegei pedig a bölcselet szerint változhatlanok. Ha 
pedig a lényegek s az ezekből eredő egyetemes viszo-
nyok észtani igazságai változhatlanok, akkor változ-
hatatlan az ismeret igazsága is, mely azokra vonatkozik. 

1 Historisch-Politische Blätter von Phillips u. Görres. 1828. 
I. B. 305. 

2 Libertás praest. bonum. Encycl. 1888. jun. 20. 
3 Edv. Hartmann : Die Rel. d. Geistes, p. 16. 83. 
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Azért a viszonylagos s változó igazságról szóló 
racionalista elmélet nem egyéb képzelődési kábaság-
nál, mely minden bizonyosságot lehetetlenné tesz s az 
igazságnak a természetét is lerontja. Tehát egyáltalán 
nem jogosítja föl az észt arra, hogy az isteninek föl-
ismert igaz vallást ne tartozzék elfogadni vagy hogy 
úgy gondolkozzék róla, hogy az majd egy más kor-
szakban tévedésnek bizonyulhat.1 j ) e z s ß 

A szocializmus mai képe.2 (i.> 
Századunk teljesen a szociális kérdések jegyében 

áll. És ez természetes. A fajok elhelyezkedésének, a 
nemzetek megállapodásának nagy evolúciója nagyobb-
részt már végbement. A nemzetek kiforrtak és most 
rendezkednek. Figyelmük önmaguk felé fordult és 
kutatják egymáshoz való viszonyukat. 

Míg eddig öntudatlan, ösztönszerű volt a szociális 
berendezkedés, most az öntudat elmélkedő, disztin-
gváló ereje befolyásolja. Tanulmányozzuk a multat, a 
fejlődést, az egyenetlenségek okait, azt a kritika bonc-
kése alá vesszük, tanulságait levonjuk, felhasználjuk. 
A filozófus fejteget, a historikus elénk tárja az adato-
kat, a nemzetgazdász megállapít, a szociologus elemez, 
a szocializmus követel és a modern állam mindeze-
ket nemzetének viszonyaihoz mérten, a haladó idő-
höz visszonyítva, megvalósítja. A kulturális haladás 
óriásira növesztette az emberiség ambícióját. Hason-
lítható-e össze az emberiség szorgalma, munkaereje 
a századok előttivel? A műveltség a maximumra fo-
kozta az emberiség szeretetét a munka iránt: elég 
rámutatni a technikai vívmányok nagy sokaságára, a 
hatalmas világvárosokra, a tengerre, hol már otthono-
san érezzük magunkat, a légre, a hová törünk. 

Természetes, hogy a hatalmas ambició nem j á r -
hat csöndesen, nesztelenül. Nagy gondolatok, forrongó 
eszmék, megrázkódtatást előidéző evolúciók megelő-
zik, kisérik. Ezek hangossá teszik az utcát, a parla-
mentet, szenvedélyessé a hangulatot, forrongóváa ke-
délyeket. Az emberiség kitörő erejének, kibontakozó 
energiájának, felszabadult ambíciójának meder-törése 
ez. A dübörgő, háborgó elemeknek út, levegő, tér, 
irány kell és e zavaros harcban sokszor a türelmet-
lenség túllép a határon és a csákányt nem meder 
ásásra, hanem rombolásra használja és sokszor a ma-
tematikai számítást robbantással akar ja megoldani. 

De azért legyünk csak nyugodtak, a mint e kitört 
elemek, a mint a felszabadult ambició medert talál, 
elveszti veszedelmes karakterét és hasznára lesz az 
emberiségnek. 

A szocializmus úgyszólván magába foglalja a 

1 Gattilnstit.apotog. potom. 451. — Jungmann Tract, de vera 
Religione, p. 30. 

2 Részlet az illustrís szerzőnek most készülő, «A szocia-
lizmus Magyarországon» cimű s francia és német nyelven meg-
jelenendő művéből. Szerk. 

nagy ambíciótól sarkalt, ösztökélt emberiség minden 
vágyát, célját; de sajnos minden túlzását is. A szél-
sőséget követi és minden jelenségből, tanból, ab-
sztrakcióból a végső következtetést vonja le. Kidob a 
gyakorlati életbe tanokat, tételeket, melyeknek helye 
még tudósok elemző, kialakító, csiszoló kohójában 
volna. A szocializmus lázas, türelmetlen. Hirdeti a 
történelmi materializmus alapján a fejlődést, de szá-
zadokat akar ugrani, megállapít bölcsen bajokat, tár-
sadalmi betegségeket, de csak operálni akar. Kezében 
az éles, könnyen sebezhető, halált okozó bonckéssel 
áll az emberiség betegágya mellett és kíméletlen, ke-
gyetlen, sokszor brutális. 

Csodaszereket ajánl. Azt mondja, meg kell ölni a 
beteget, új testet, új lelket kell neki teremteni és nem 
számol azzal, hogy az alapszervezetet lehet csak gyó-
gyítani, de mihelyt azt megsemmisítjük, nincs többé 
élet, csak hulla és nincs csodaszer, mely halottat tá-
masszon. És ez a szocializmus utópiája. Vad szeretet-
tel, vak fanatizmussal m o n d j a : rombol juk össze, ron-
csoljuk széjjel a mai társadalmi rendszert, öljük meg 
ezt a beteget, tör jük pozdorjává a tagjait, szóval sem-
misítsük meg és csináljunk újat. És hirdetik ezt azok 
a szociálisták, kik beösmerik, hogy a mai társadalmi 
rendszer egy történelmi fejlődés folyamának ered-
ménye. Pedig tanulhattak önmagukon, hogy a legszebb 
elmélet értékét is csak a gyakorlati használhatósága 
határozza meg, 

Mert elérte a szocializmust is a nemezis. A kik 
folyton a fejlődés vastörvényeivel ijesztgették a mai 
társadalmi rendszert, ki nem kerülhették a fejlődés 
vaskezét, a mely fogva tart ja őket. Azt hitték, hogy 
minden a fejlődésnek van alárendelve, csak Marx, 
Lassalle és Engels stb. tana nem. És míg üldözték a 
dogmákat, maguk is megrögzött dogmatikusok lettek. 
És igazuk volt, hogy a fejlődéssel, haladással szemben 
erőáramlat meg nem állhat. Az ő dogmáik sem áll-
tak meg. A szocializmus fejlődik, vedlik, alakul, enged 
és forr. Hogy is indul t? «Világ proletárjai egyesülje-
tek!» Mit is akar t? Forradalmat, kommunizmust , a 
magántulajdon eltörlését, a nemzeti korlátok lerom-
bolását, a mai társadalom gazdasági és morális alap-
jai összetörését. Hogyan akar ta? A proletárok elszi-
getelésével, a mindennapi politikai élettől való elvo-
násával, tisztán forradalmi alapon való szervezéssel. 
Anarchizmusnak indult a szocializmus. Elejtette az 
individuális tant és helyébe kollektivizmust írt a lo-
bogójára. 

Es hogy áll ma a szocializmus? Egyesültek-e a 
világ proletár ja i? Vájjon a nemzeti érzés, a hazafiság, 
a nemzeti öntudat nem győzött-e a világérzelemmel 
(a kozmopolitizmussal) szemben ? Oh ma már nem 
egyesülni akarnak a világ proletárjai, csak egymást 
megérteni. Nem gondoltak arra, hogy a francia, vagy 
más nemzet proletárja nem felejti el azt, hogy ő 
francia és mint ilyen kötelességei vannak nemzete 
i ránt ; hogy nem felejtheti el, hogy ő egy nemzet fia, 



236 RELIGIO LXV. évi'. 1906. 

melynek érdekei, céljai, törekvései vannak és neki 
kötelessége azok mellé állani. íme a szocializmus első 
kudarca : legyőzte a nemzeti erő. 

Hát a többi kudarc ? Míg azt hirdették, hogy a 
nyomorúság mindig nőni fog, hogy a kapitalizmus 
kizsarolja a munkást, hogy a munkást nem védik és 
hogy mindez a ba j a mai társadalom alapjainak meg-
döntése nélkül ki sem korrigálható, addig nap-nap 
után kénytelenek voltak belátni, hogy ez nem így áll ; 
mert a szociális kérdéseket a modern állam megoldja, 
a szociális bajokat megszünteti és ők ebben részt 
kénytelenek venni és így közvetve a mai társadalom 
alapjait erősíteni, a csőd-theoriát elejteni. Ma mái-
nem kell Richternek a jövő államuk lehetetlenségét 
kimutatni, ma már ők sem hirdetik és örülnek, ha 
senki sem említi. Es lia Bebel orthodoxiája, Kautsky 
dogmatizmusa győzött is Amsterdamban Jaurès, Bern-
stein haladó tanaival szemben, az csak egy időre szól. 
A jövő a revizionizmusé, a haladó, a különböző nem-
zet sajátságaihoz simuló, az utópiát elejtő szo-
cializmusé. Maildth József gr. 

Egy tudatlan és arcátlan rágalmazónak nyil-
vános megfeddése. (i.) 

Eletemben már sok protestáns egyháztörténetet 
néztem végig. Tudom, hogy a protestánsok a közép-
kor gyalázásával és a katholikus egyház romlottságá-
nak túlzó, élénk festésével szokták megkezdeni egy-
házuk történetének előadását s nem csodálkozom 
rajta. Nyilvánvaló, hogy a katholikus egyházból való 
kilépésüket akarják ezzel igazolni. Ezt sokkal egysze-
rűbben is elvégezhették volna ugyan azon kijelentés-
sel : nekünk a katholikus egyház tételei nem tetsze-
nek és más vallási tételek szerint akarunk élni. De 
hát ők érzik legjobban, miért nem elég az őszinte ki-
jelentés? miért kell keresniök ürügyeket, vagy, ha úgy 
tetszik, más okokat is kilépésük megokolására ? 

A politikai pártváltoztatásoknál is nagyon közön-
séges tünet, hogy a pártot elhagyó előbb volt pár t ján 
üt egyet, hogy lépésének helyességét annál fényesebben 
kitüntesse. Tudjuk azt is nagyon jól, hogy az ilyen, 
pártváltoztatás alkalmával mondott beszédeket nem 
kell valami komolyan venni s maguk a politikai pár -
tok sem szokták azért falba verni fejüket. Épen így 
tudjuk, hogy a protestáns egyháztörténet elé bo-
csátott s a középkorról szóló korképeket is tulaj don-
képen ferdített képeknek kell venni s mulatni kell 
rajtuk, nem tanulni belőlük. 

Mostanában megjelent egy kis könyv, ily homlok-
irattal: «A római katholicizmus és a protestantizmus 
befolyása és jelentősége az államra». Irta: Boross 
János. Budapesten. Kapható: Kókai Lajosnál. (Ara 
1 korona 50 fillér). Erdekeit, hát elolvastam töviről-
hegyire. De bármennyire hozzá vagyok szokva a pro-
testáns egyháztörténetek elé bocsátott ferdítésekhez 

és túlzásokhoz, mégis e könyv elolvasására bámulat 
és sajnálat fogott el. 

Tudom, hogy a papiros türelmes; tudom, hogy 
szabad a sajtó, hogy szabad mindenféle bolondgom-
bát kiszedetni ; de hogy valaki ennyire tudatlan létére 
még fel mer jen ülni a birói székbe és ott igazmondás 
helyett ostoba hazugságokat és szörnyű rágalmakat 
hirdessen, mint e könyvnek nevezett tákolmány szer-
zője teszi, az már, a gonoszság fokát tekintve, mégis 
bámulatra méltó, de egyszersmind mind a magyar 
nemzetre, mind az emberi észre nézve szégyen és 
gyalázat. 

Nem bámulatra méltó dolog-e, hogy Ítélni mer 
olyan ember, a ki tudatlan és ostoba? 

Már pedig e könyv szerzője ilyen.1 Lássuk ! 
1. Műve 13—14-ik lapján megint felmelegíti Boross 

János: «Hogy negyedik Leó (855.) és III. Benedek 
közt egy nő, mint VIII. János, ült Szent Péter széké-
ben s a római katholikus egyházat két évig, 5 liónópig 
és 4 napig kormányozta. De egy körmenet alkalmá-
val rosszul lett s «neme dísze nem érve reményét», 
meghalt». Tehát Boross János még most sem tudja, 
hogy a protestáns Leibnitz : Flores sparsi in tumulum 
Papissae cimű értekezésében e mesét már 1758-ban 
megcáfolta. Nem tudja, hogy a híres evangélikus tu-
dósnak, Bél Mátyásnak unokája, Schröckh Mátyás, a 
wittenbergi egyetem tanára (!) bármily hasznos tá-
madófegyvernek kínálkozott, mint tarthatatlant már 
1780-ban elvetette. (Kirchengeschichte. XX. 10. XXII. 
75—110.) Nem tudja, hogy az egykorú Hinkmár rheimsi 
érseknek követei Rómába menet útközben hallották 
IV. Leó halálát s mire Rómába érkeztek, már III. Be-
nedek fogadta őket. Tehát 2 hónap sem telt el IV. Leó 
és III. Benedek uralkodása közt, nemhogy két esztendő. 
(Hincmari opera. ed. Sirmond. II. 298). Ha Boross 
«több egykori (így!) feljegyzés »-re hivatkozva, az egy-
kori alatt egykorút akart érteni, az merő hazugság, 
mert a nőpápáról szóló mesét csak 1261 táján, tehát 
négy századdal később kezdték egyes gyarló króni-
kákba belefirkálni, akkor, a mikor a magyarokról 
is azt írták a külföldi krónikák, hogy az ördögök és 
kiűzött boszorkányok közösüléséből származnak. 

2. Műve 8-ik lapján megint felmelegíti Boross azt 
a tarthatatlan tévedést, hogy: nem Róma műve a ma-
gyar nemzet megtérítése s hogy a magyar a keresz-
ténységet legelőször is Konstantinápolyból kapta. Bi-
zonyítékul az ó-hit elnevezéssel okvetetlenkedik. Tehát 
nem tudja, hogy az ó-hit elnevezést csak a régi Gergely-
féle naptár-javítás óta, azaz 1582 óta, az ó-naptárhoz 
való ragaszkodás miatt, akasztották a görög keletiek 
nyakába. Nem tudja, hogy maguk a görög keletiek 
már a XIV. században elismerik, hogy a magyarokat 
csak a latinok térítették meg, mindenekelőtte a görög 
püspökök jóformán országukba jöhettek volna. Nem 

1 A szakférfiúval, úgy látom, a könyvben nyilatkozó rossz-
akarat kezelteti ily vastagon a tollat. Szerk. 
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tudja, hogy Melich János (tudtommal evangé-
likus) «Szláv jövevényszavaink» cimü könyvében 
(I. kötet 1. és 2. rész) izről-izre kimutatja, hogy a ke-
resztény vallásra vonatkozó kölcsönszavaink mind 
vagy latin, vagy római katholikus szláv eredetűek. 
S mindössze is csak 2 szót talált, a mely görög keleti 
szláv alakot mutat, de ezek is (kereszt és szombat) 
csak külső és nem hitbeli érintkezést bizonyítanának. 
(2-ik rész, 423—29. 1.) 

3. Érdekes és jellemző Borossnak következő mon-
data : «Ezen bulla legelőször Inhofer «Annalibus ecc-
lesiasticis» cimü s 1644-ben Rómában nyomtatott 
műben jelent meg» (10. oldal). Tehát nem tudja, hogy 
Inchofernek (és nem Inhofernek) műve «Annales ecc-
lesiastici regni Hungáriáé» címet viselt s latinul értő 
ember «Annalibus Ecclesiasticis» címet művének nem 
is adhatott. A 100. lapon is annyi hibával nyomatja 
le a Romulidae Cannas kezdetű és hibásan Janus 
Pannoniusnak tulajdonított verselményt, hogy azzal 
csak a latin nyelvben való járatlanságát árulta el. 

4. Tudnivaló, hogy én mostanában nem nagyon 
védelmezem a pannonhalmi 1001-iki kiváltságlevelet, 
de azt a tudatlanságot már mégis csak lehetetlen szó 
nélkül hagyni, a mit Roross e levél hamisságának 
feltüntetésére okul vet ezen mondatában : «A hamisí-
tás még nagyon kitűnik a következő kifejezésből is: 
«Tributa autem, que a sancto rege Stephano Eccle-
siae S. Martini sunt donata». (Szolgálmányok, melye-
ket Szent István király Szent Márton egyházának 
ajándékozott.) Mert hiszen István még nem nevezheté 
magát szentnek, csak halála után 1080-ban (így!) 
kanonizáltatott.» Ez már aztán nagyszerű felfedezés s 
igazán bámulatos, hogy az emberek eddig ezt észre 
nem vették. S Boross Jánosnak kellett születnie s 
írás-olvasást tanulnia, hogy a hamisításnak ily nyil-
vánvaló jele az emberek elé tárassék ! 

Hogy a többi emberek eddig Boross János felfe-
dező dicsőségét el nem halászták, annak egyszerű 
oka van. Még pedig az, hogy a pannonhalmi 1001-iki 
kiváltság (alapító-) levelen a «Tributa autem, que a 
sancto rege Stephano» stb. mondat teljességgel hiány-
zik. 1896-ban az ezredévi kiállításon ezer és ezer ember 
látta e levelet, százan és százan már előbb is olvasták, 
másolták, de a Borosstól idézett mondatot rajta nem 
látták. Mostanában többször le is fényképezték s még 
az érzékeny lemez sem vette föl, nem is vehette föl 
azt, a mi nincs. 

S valóban nem is a pannonhalmi, 1001-iki leve-
len, hanem II. András királyunk 1213-iki másolatá-
ban fordul elő az idézett mondat.1 Tehát Boross Já-
nosnak vagy fogalma sincs a pannonhalmi 1001-iki 
levélről, vagy arcátlanul belecsempész abba olyan 
mondatot, a mi benne nincs. 

5. Azt állítja Boross, hogy a Szilveszter-bulla 

1 Históriáé Hungaricae Fontes Domestici I. 102. lap 3. 
jegyzet V. ö. III. 1. 

hamisságát Kollár Ádám bizonyította be (11.1.), holott 
maga Kollár így nyilatkozik : «Persvaderi non dum 
possum, ut credam (bullám) esse integre confictam. 
Nam fraus et mala fides ista ex literis Levakoviczii 
legitime erui omnino nequit».1 Ha tudna latinul, meg-
érthetné ebből Boross, hogy épen Kollár védelmezte 
legjobban a Szilveszter bulla hitelességét. 

6. Vakmerően állítja Boross, hogy: «XX. János 
pápa csakugyan átok alá vetette Sámuelt s alattvalóit 
a hűségi eskü alól feloldotta» (12. old.). A dolog azon-
ban úgy áll, hogy XX. János 1032-ben meghalt s Aba 
Sámuel pedig csak 1041-ben kezdett uralkodni. 

7. Hogy mennyire ismeri a simonia hatását, el-
árulja ezen mondatában: «Ehhez jött még a fejedel-
meket nagyban gyengítő simonia eltörlése» (23. oldal.). 
Ha gyengítette a fejedelmek hatalmát a simonia, mért 
ragaszkodtak hozzá annyira? 

8. Furcsán tudja azt is, hogyan töltötték he 
1103-ban a püspöki székeket: «A kanonokok válasz-
szák a püspököt, a pápa a pallum adásával megerő-
síti, az annaták és az engedelmességi eskü letevése 
mellett» (26. oldal.). Pallium (s nem «Pallum»!) csak 
az érsekeknek já r s nem a püspököknek; az annata 
nevű adó pedig csak egy századdal később keletke-
zett, rendszeressé pedig csak 1392-ben lett. 

9. Már 1829 óta ismeretes, hogy Gertrud király-
nét Törefia Péter, volt bácsi főispán, ölte meg, 
IV. Béla 1237-iki oklevele nyilván mondja ezt (Petrus 
crimen laesae Maiestatis matrem nostram occidendo 
commiserat.)2 Bánk bánról is biztos, hogy túlélte az 
1213-iki vérengzést, sőt országbíró lett.3 

Megírta ezt külön cikkelyben Pauler Gyula 1883-
ban, ismételte nagy művében,4 külön könyvet írt róla 
1893-ban Erdélyujhelyi Menyhért (Péter és Bánk bán 
összeesküvése). Csak Boross János oly tudatlan, hogy 
még most is a régi mesével állít elő : «Bánk a király-
nét csakugyan meg is ölte», «Bánk és családja meg-
öletett» (36—37 1.). 

10. E mondatával «Ilyen főpap volt Róbert előbb 
fejérvári, később veszprémi püspök és esztergomi 
érsek (1226.)» (39.1.), nyilván kimutatja, hogy a fejérvári 
püspökséget 1226-ban létezőnek képzeli, pedig azt csak 
1777-ben alapították. 

11. Tudnivaló, hogy IV. Béla 1242-ben Trauban, 
Dalmátországban, várta és érte meg a tatárok elvonu-
lását. S van-e gimnáziumi tanuló, a ki ne tudná, hogy 
Dalmátország akkor Magyarország kiegészítő részét 
képezte? Csak Boross János nem tudja ezt, inert azt 
í r ja : «Béla külföldről, hova a szerencsétlen mohi csata 
után menekült, a tatárok távozása után visszatért!» 
(47. 1.) 

12. Ugyancsak Dalmátországra vonatkozó isme-

1 De orig. et usu potest, legislatoriae Regum Ung. 
159—161.1. 

2 Fejér, Cod. Dip. IV/i 68. 
3 Wenzel Árpádk. Okm. XI. k. 139. 
4 A magyar nemzet története. II. 69, 636—637. 
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rétéiről nyújt éktelen bizonyságot e szavaival : «Fiilöp 
fermói püspök (pápai legátus). . . alig tevé lábát az 
ország földére, azonnal megsérté a magyar egyházat 
spalatói érsekség felállításával,alája rendelvén a zágrábi 
és szerémi püspökségeket» (50. L). A spalatói érsekség e 
néven már 892-ben és az előtt létezett,1 hogy a tömér-
dek horvát oklevéltárakban foglalt leveleket ne is 
említsem! 1185-ben érseksége területét részletesen 
megállapították.'2 A zágrábi és szerémi püspökségek 
pedig soha nem voltak a spalatói érsek alá rendelve. 

13. «IV. Honorius (pápa) . . . megindította ez irány-
ban a munkát és pedig, hogy Magyarországot Martell 
Károly mint pápai hűbért megkapja» — (55. 1.). így 
kezd dühöngeni Boross az apostoli szék ellen, mintha 
már IV. László uralkodása ellen tört volna. A valóság 
azonban az, hogy IV. Honorius 1287. április 3-án 
meghalt, Mária királyné, IV. László testvére pedig csak 
1292. január 6-án ruházta át a magyar királysághoz 
való jogát fiára, Martell Károlyra.3 Hogy IV. Honorius 
halála után 5 évvel intézkedett volna Martell Károly 
ügyében, ilyen bolond dolgot csak az írhat, a ki nem 
az igazság, hanem a rágalmazás után kapkod. 

14. Zsigmondnak az apostoli székhez való viszo-
nyáról ezt is mondja : «Zsigmond megválasztása előtt 
azt igérle, hogy a főpapi állásokat csak magyarokkal 
fogja betölteni. A nemzet határozhatott, a mi neki 
tetszett. Avignonban azt tették, a mi nekik tetszett» 
(87. 1.). Tehát nem tudja, hogy 1377 óta (törvényes) 
római pápák állandóan Rómában laktak. Zsigmond 
trónraléptekor már 10 éve volt, hogy a magyarok 
Avignonnak feléje sem néztek. 

15. A várnai csatavesztést annak tulajdonítja : 
hogy a «török szultán. . . a velencei és genuai vezé-
reknek 40.000 embere átszállításáért 40.000 aranyat 
fizetett. Tehát, a kik arra voltak rendelve, hogy a tö-
rököt megakadályozzák átkelésében, azok szállították 
át hajóikon jó pénzért Európába» (100. 1.). 

Tehát Roross még most sem tudja, hogy a ge-
nuaiak épen nem ellenségei, hanem szövetségesei 
voltak a törököknek ! A velencei, burgundi és pápai 
hajóhad pedig egész erejével igyekezett meggátolni az 
átkelést, de a tengernek és a zivatarnak erejével az 
akkori hajóhadak még nem voltak képesek megküz-
deni. A hajókon jelenlevő Wavrill Valerán világosan 
írja, hogy a Boszporusz rohanó árja és a két napig 
tartó zivatar miatt nem maradhattak a szorosban, 
míg ellenkezőleg a törökök mind a két dolgot javukra 
fordíthatták.4 

16. Azon, állítólag Hunyady János előtt lett kér-
désre: «Győzelem esetén milyen hitet engedélyez a 
rácoknak?» ezen botor feleletet akarja adni Hunyady 
szájába : «A misét kell elfogadni és a pápát egyházi 
főnek elismerni» (100—101. lap.). Tehát Boross még 

1 Fejér God. Dipl. I. 221. 
2 Wenzel Árpádk. okmánytár. VI. 154—155. 
3 Diplomáciai Emlékek az Anjou-korból. I. 82—84. 1. 
* Századok. 1894. 686—696. 1. 

azt sem tudja, hogy a rácoknak akkor is volt, most 
is van miséjük (Sluzsba-juk, másként liturgiájuk), 
tehát Hunyady ily feleletet nem adhatott. 

17. A világtörténelmi eseményekben való jártasságát 
elárulja a következő mondat: «Frigyes kimúlta után 
IV. Sixtust is elragadván a halál, VIII. Ince ült a pápai 
székbe». Akármelyik Lexiconból látható, hogy III. Fri-
gyes római császár 1493. augusztus 19-én halt meg, 
ezután IV. Sixtust el nem ragadhatta a halál, mert hiszen 
már 9 éve, 1484. augusztus 12 óta, sírban feküdt. 

18. Dsem török hercegre vonatkozó hibás állítá-
sok és hazugságok közt ez is előfordul: «Ezek után 
Mátyás terve ismét dugába dőlt. I)sem azután hirtelen 
meghalt s hulláját VI. Sándor pápa az előre megígért 
300.000 aranyért kiadta Bajazidnak» (111. oldal.). 

Mátyás tervének dugába dőlése után Dsem nem 
hirtelen, hanem hat év múlva, 1495. február 22-ikén 
halt meg s halálakor nem is volt a pápa kezében, 
hanem a francia királyéban, a mint ezt Boross a 
Pallas Lexiconból is megtudhatta volna! 

19. Mérgében sokszor azt sem tudja Boross, hogy 
mit ír. így kerülnek aztán ki tolla alól az olysületlen-
ségek, mint a minő pl. ez: «A főispáni kiváltságok a 
főispánság viselésére semmiseknek nyilváníttatnak». 
(127. I. alulról 1. és 2. sor.). Hasonló sületlenség ez is: 
«Erzsébet hívei állhatatosan fia, László mellett, ma-
radtak s vezérük lett Szécsy Dénes, a primás, a ki 
Ulászlót megkoronázta» (98. 1. a. 1—3. sor). Hogy 
maradhatott Szécsy állhatatosan László mellett, ha 
ellenfelét, Ulászlót, megkoronázta ? 

20. Ilyen, mind a hazai, mind a világtörténelem-
ben való nagy járatlanságot mutató hibák majd min-
den lapon találhatók Boross tákolmányában, de csak 
még egyet említünk fel s ez a következő mondat : 
«A rácokat a török 1371-ben teljesen leverte s utána 
a szerbeket» (80 1. 6. 7. sor.) 

Ime tehát, Boross János olyan ember, a ki felül 
a bírói székbe, ítéletet akar mondani Nagy Lajos és 
Hunyady Mátyás felelt, pedig azt sem tudja, hogy a 
magyarok nyelvén a rác és a szerb mindig egyet je-
lentett s ma is egyel jelent! 

II. 

De nem untatjuk tovább olvasóinkat Boross ostoba-
ságaival és cégéres tudatlanságával. 

Hanem kérdjük továbbá, nem bámulatra méltó 
arcátlanság-e, hogy ítélni mer olyan ember, a kiben 
nincs egy szikra helyes gondolkozás, nincsen logika ? 

Már pedig Boross János ilyen ! Lássuk. 
A római katholicizmus csak azzal gyakorolhatott 

befolyást az államra, a mi az övé, a mi az ő hit-
ágazatainak, erkölcsi tételeinek természetes következ-
ménye. A szélnek pl. van hatása növényekre, de azért 
a szélnek tulajdonítani azt, hogy egyik növény fává 
lesz, a másik csak veteménnyé, oktalan és helytelen 
gondolkozás. Azonkívül tudjuk nagyon jól, hogy egy 
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nagy növényre, pl. egy tölgyfára sok minden rátapad, 
a mitől szabadulni szeretne, de nem bir, vagy a mihez 
neki semmi köze. A szú-férgek pusztítását, a fán ülő 
madárnak énekét stb. csak zavart gondolkozású ember 
tulajdoníthatja a fának. 

Ámde Boross János sohasem nézi azt, vájj on egy-
egy sajnos esemény, vagy körülmény a római katho-
licizmus hajtása-e, hanem csak rakosgatja egymás 
mellé, a mi rosszat csak olvasgatott a neki tetsző 
irányzatos könyvekben. Ha egy városban, egy had-
járatban, hivatalban, követségben, külföldi vagy bel-
földi szerződés megkötésénél papot vesz észre, akkor 
már minden bajnak, minden szerencsétlenségnek, 
romlásnak okozója szerinte csakis a római katholiciz-
mus lehet. 

így pl. a 29. lapon említi, hogy III. Béla fia, 
II. András alig vette át Halics kormányzását, nyom-
ban megindult ellene az izgatás. Elől ment ebben a 
főpapság, hangoztatván : «A magyarok kiirtják vallá-
sunkat és istállót csinálnak templomainkból». Úgy 
ám, csakhogy azon főpapság, a mely így izgatott a 
magyarság ellen, görög-keleti volt! Tehát mi köze 
hozzá a római katholicizmusnak? Vagy még ellensé-
geink tettéért is a katholikus egyház felelős? 

A katholikus egyház az alázatosságot a keresztény 
jóságok talpkövének tartja. Tűri ugyan a kevélyeket, 
de senkit sem vesz föl szentei sorába, ha nem volt 
mindvégig alázatos. Nem a katholikus egyház tanítása 
szerint, hanem épen annak ellenére cselekedett tehát 
1512-ben a velencei követ, a mikor, a köztársaság 
győzelmében elbizakodva, II. Ulászló magyar király 
előtt kalapját le nem vette. (134. 1.) Mi köze tehát e 
fenhéjázó magaviseletnek a katholicizmushoz s ennek 
az államra való hatásához? 

Egész külön, hosszú, űj fejezetet fordít Boross 
Bakócz Tamás (nála még mindig Bakács Tamás) mű-
ködésének ismertetésére (113—143. 1.), hogy így aztán 
kimondhassa, hogy «a róm. katholicizmus ferde iránya 
elrontván a közszellemet, a nemzetet előbb nyomorba, 
azután a mohácsi vészbe vitte». (142. 1.) 

Pedig mindenki, a ki Bakócz pályafutását ismeri, 
azt kérdezheti, mi köze a róm. katholicizmusnak 
Bakócz Tamás helytelen politikájához? Bakócz soha-
sem tanult kath. theologiát, sohasem élt keresztény 
erkölcsökre oktató egyházi intézetben, vagy udvarban ; 
klasszikus nyelvtudományt, majd jogot tanult a ferrarai 
és páduai egyetemeken 1470-től 1180-ig Mátyás király 
kancelláriájában, mint jegyző dolgozott, de háború 
idején fegyvert fogott és vérét is ontva küzdött hazánk 
ellenségei ellen, mivel még nem volt pappá szentelve. 
Csak 1480-ban, tehát 38 éves korában nyert egyházi 
javadalmat, a titeli prépostságot, de továbbra is Mátyás 
király udvarában maradt, mint a király titkára, majd 
tanácsosa. Eletének legfogékonyabb részét, 32 éves 
korától kezdve 48 éves koráig, Mátyás király oldala 
mellett töltötte el. Tehát nem a kath. egyháznak, ha-
nem Mátyás udvarának neveltje. Előléptetését soha-

sem a kath. egyháznak, hanem mindig a világi feje-
delmeknek : Mátyás királynak, Beatrix királynénak, 
II. Ulászlónak és a velencei köztársaságnak köszön-
hette. A kath. egyház és a római pápa, a mennyire 
tehették, inkább akadályozták előmenetelét. A pápa 
például két izben elütötte őt a konstantinápolyi 
pátriárkaságtól, de harmadízben a velencei köztársa-
ság mégis csak kierőszakolta azt számára. Tudjuk, 
hogy 1664-ben a keresztény seregek élére állított ide-
gen hadvezér, Montecucculi, a szentgothárdi győzelmet 
nem használta fel s ezáltal mondhatatlan sok bajnak 
szerzője lőn. De vájjon a magyar nemzet hibás-e 
azért, mert akarata ellenére idegent tettek vezérül? 
S ha nem, akkor a katholicizmus sem hibás azért, 
hogy Bakócz állott a magyar egyház élén s a katholi-
cizmusnak meg a magyar hazának károkat okozott. 

A helyes gondolkozás, hogy az egykorúak vádas-
kodásait egykönnyen el ne higyjük s még kevésbé 
terjesszük azokat komoly valóságként. Hisz épen nap-
jainkban száz meg száz, sőt ezer meg ezer eset mutatja, 
hogy a kortársak kortársaikat sokszor helytelenül és 
igazságtalanul ítélik meg. Ha Csanády Sándornak, ha 
Csernátoni Lajosnak az országgyűlésen mondott be-
szédeit, vagy ujságcikkelyeit komolyan vennők, akkor 
Tisza Kálmánt hazaárulónak, gr. Lónyay Menyhért 
pénzügyminisztert csalónak és tolvajnak kellene tar-
tanunk s akkor aztán a Boross-féle logikával azt a 
következtetést lehetne vonnunk, hogy a XIX. század 
II. felében a protestáns egyház csupa vétekre oktatta 
az ő tagjait, mert hiszen mind Tisza, mind Lónyay 
protestánsok voltak. A nagynevű gróf Teleky-család 
gazdagságának és főúri rangjának megalapítójáról 
nemrégiben nyomtattak ki1 egy kortársától írt verset. 
Ez, mint a Századokban egyik ismertető írja, «elszám-
lálja mindazt a vádat, rágalmat, ferdítést és mende-
mondát, a mivel a kortársak Telekyt befeketíteni 
törekedtek; fosztogatás, gyilkosság,özvegyek javainak 
elragadozása stb. még a vádak szelídebb fajtájából 
valók, a székelyek vérszopó nadályára».2 Mily szörnyű 
igazságtalanság lenne, lia e vádak alapján ítélnők meg 
a XVII. századbeli protestáns egyházat, mert hisz 
Teleky annak tagja volt! 

Mit szóljunk tehát azon logikátlansághoz és ször-
nyű igazságtalansághoz, a melyet Boross c könyvben 
elkövet, az egykorúak vádjait komoly valóságként 
terjesztve s azok alapján mindjárt és mindenütt a 
katholicizmust kárhoztatva?! így e tételnél: «Maguk 
a püspökök példái voltak a romlottságnak» (37. 1.) 
előadja a váci püspök ellen emelt 1218-iki vádakat. 
1498-ban a politikai és vagyoni téren kegyetlenül ül-
dözött Korvin Jánosa szentgyörgy napi országgyűlésre 
küldötte legszájasabb párthiveit s ezek közül az egyik, 
Baksay nevű, borzasztó, de már túlzásainál fogva is 
hihetetlen vádakkal állott elő Bakócz ellen, de nem 

1 Báró Apor Péter verses niüvei és levelei közöli I. k. 
480—490. 1. 

a Századok 1905. 161. 1, 
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mint főpap, hanem mint politikai pártvezér ellen. 
Sem a király, sem az akkori országgyűlés nem vették 
komolyan Baksay vádjait, nem is küldtek ki vizsgáló 
bizottságot; de bezzeg felhasználja Boross e vádas-
kodást «mint a papság életét és működését nem a 
legszebb szinben feltüntető eseményeket». (127. 1.) 

A helyes gondolkozás és logika azt követeli, hogy 
ha valaki bíráskodni akar, ne legyen egyoldalii, ne 
legyen elhamarkodott és vitás ügyben mind a két peres 
felet hallgassa meg. Ez minden emberben, a ki bíró-
nak akar láttatni, a legkezdetlegesebb kellék. Ha már 
valaki nem tud latinul, mint a hogy Boross sok jel 
szerint nem tud (9., 20., 100. 1.) és mégis a középkori 
keresztény egyház működését akarja ismerni, legalább 
ne elégedjék meg csupán a katholicizmust vádoló 
iratok olvasásával, hanem olvasson el egy pár védő-
iratot is. Boross János azonban maga bevallja, hogy 
«hazánk nevezetesebb történetírói, Acsády, Engel, 
Fessier, Szalay után» adta elő, «miként nevelte és 
boldogította a róm. katholicizmus a magyar nemzetet». 
(141. 1.) 

Ezek közül csak az egy Szalay katholikus, ha 
ugyan Boross Szalay Lászlót s nem a református 
Szalay Józsefet érti. De ha a kath. Szalay Lászlót érti 
is, azt csak szemfényvesztésül sorolja a tőle olvasott 
szerzők közé, tettleg azonban művét nem használja. 
A III. András megmérgezésérevonatkozó hazugságról 
pl. Szalay László ezt írja : «A forrás Horneck poétikai 
munkája, s az adat nem érdemel hitelt».1 Ámde Boross 
azért vígan hirdeti, hogy a mitől III. András tartott, 
bekövetkezett, megmérgezték. (62.1.) Ha pedig a refor-
mátus Szalay műve után indul, akkor nyilvánvaló, 
hogy a katholicizmust elitélte a nélkül, hogy egyetlen-
egy katholikus író művét látta volna. 

Fessier Aurél, hitehagyott szerzetes és utóbb evan-
gélikus szuperintendens, már a kath. egyháztól kár-
hoztatott tetteinél és hivatalánál fogva sem marad-
hatott elfogulatlan a katholicizmussal szemben. Csak-
hogy mégis az eredeti oklevelekből dolgozott, azért 
csak kénytelen volt több helyütt kedvező dolgokat is 
mondani a kath. egyházról. Ennek következtében 
Boross az ő művét sem használja, mert hisz akkor 
tudná, hogy nem Bánk bán ölte meg Gertrud király-
nét s viszont őt sem ölték meg 1213-ban.2 Ha olvasta 
volna Boross Fessier művét, akkor nem állítaná oly 
arcátlan merészséggel, hogy «a pápa most sem vette 
Imrét pártfogásába» (33. 1.), holott Fessier azt í r ja : 
«Emerich fand an ihm (Innocentius III. Papst) einen 
kräftigen Beschützer»(II. 155.l.);haolvasta volna Boross 
Fessier munkáját, akkor nem írná azt a bolondot, 
hogy «Albert halála után ismét pápai beavatkozás 
ostromolta a magyar nemzet szabadságát» (98. 1,), 
mert hiszen Fessier világosan írja, hogy csak három 
évvel Albert halála után küldte a pápa követét nem a 

1 Magyarország története. II. 120. 1. 
2 V. ö. Fessier: Die Geschichte der Ungarn II. 419. 1. 

királyválasztás, hanem a már rég harcban álló két 
párt kibékítése végett (IV. 564.) stb. 

Tehát jóformán csak egy pillantást kell vetni 
Szalay és Fessier könyveire és mindjárt kisül, hogy 
Boross azokat nem használta, hanem csupán Engel 
és Acsády művei állottak előtte forrásokul. 

Engel, nem is szólva arról, hogy elfogult, dühös 
lutheránus volt, az 1797—1804. években adta ki művét 
s így egy teljes századdal előbb. Hogy azóta mennyi 
új oklevél, történeti napló és egyéb adat került nap-
világra, az köztudomású másutt, csak Boross János 
előtt nem, mert ő még mindig a magyar történetnek 
elavult, megcáfolt meséit, tévedéseit akarja terjeszteni. 

Tagadhatatlanul űj azonban a Borosstól emle-
getett történetírók közül Acsádyt műve. Maga Boross 
is Acsádyt első helyen említi. Magunk is azt mond-
juk, méltán teszi első helyre Acsádyt, mert hisz oly 
bőven használja művét, hogy sokszor szavai és mon-
datai is veszedelmesen hasonlítanak az Acsádytól 
használt szavakhoz és mondatokhoz. így pl. azt írja 
Acsády, hogy «Zsigmond megöletése végett a velencei 
köztársaság többek ajánlatát elfogadta s előleget is 
adott nekik».1 

Boross pedig így ír ugyané dologról : «Néhány-
nak az ajánlatát a köztársaság elfogadta és előleget 
is fizetett nekik» (96. 1). De még hány ilyen érdekes 
hasonlatosságot tudnánk felsorolni, ha okosabb do-
logra nem tartanok fenn időnket és terünket. Tehát 
elismerjük, és ha ő tagadná, mi bizonyítanók be, 
hogy Acsády után beszél. 

De hisz éppen azt tartom a legnagyobb logikátlan-
ságnak Borossnál, hogy ő a középkort, a magyar 
kereszténységet, egy zsidónak szemével nézi. Még 
pedig milyen zsidónak szemével?! Olyanéval, a ki 
határtalan vakmerőséggel és könnyelműséggel veti 
oda a legnagyobb valótlanságot is olvasói elé, mert 
hisz az ő közönsége úgy sem nézhet utána a kút-
forrásoknak és nem csípheti rajt ' őt a valótlanságon. 
Könyvet is irtak már Acsádynak irányzatos művéről, 
de röviden én is említek fel három bizonyítékot 
Acsády vakmerő állításainak feltüntetésére. 

Karácsonyi János dr. 

Az alapokról szóló törvénytervezet. (iX.) 
Ne felejtsük el a magyar kancellárnak ismerte-

tett 1781-iki remonstratiójában hangoztatott két jogi 
lételét : 1. az egyházi és más hasonló alapítvány te-
kintetében az ország fejedelmét csak a ius supremi 
patronatus regii illeti, a melynél fogva király ő Fel-
sége valamely javadalmas halála után az ily megüre-
sedett javadalmat ismét más, de mindig csak egyházi 
személynek adományozhatja. 2. hogy a Mária Terézia 
fundationális okmányaiban (tanulmányi és egyetemi 
alap) fölsorolt javak eredetileg egg házi javak, a mely 

1 Acsády : A magyar birodalom története I. 556. 1. 
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javak tulajdonkép ismét korábbi birtokosaiknak : a 
bencéseknek, cisztercitáknak, premontreieknek stb. 
lettek volna visszaadandók. Ez a tiszta jogi álláspont, 
mely a teendők iránt eligazít. 

Már most kövessük a Lukács-féle törvénytervezőt 
a maga javaslatának indokolásában, mert tárgyalásunk 
fonalán ez következik. Ha igazságos ember, most első 
sorban az lett volna a föladata, hogy kimutassa a hi-
bákat, melyek Mária Terézia kora óta alapjaink tekin-
tetében ezen két elv ellen elkövettettek. Nevezetesen, 
hogyan élt vissza már a királyné a főkegyúri joggal 
az általa vallott királyi abszolutizmus céljaira ; továbbá 
hogy a későbbi fejlődés hogyan cserélte föl a királyi 
abszolutizmust az állami abszolutizmussal s a Mária 
Terézia által kezébe kerített kath. egyházat ezen csereJ 
alapján hogyan tartotta tovább (1848. évi III. t.-cikk 
6. §-a) s tartja mai napig a markában. Szóval ki kel-
lett volna mutatnia, hogy a főkegyúri jog (egyházi 
privilégium) a király személyében, mint az egyház 
jogainak és szabadságainak biztosítéka, újabb időben, 
a katholikusok alvása miatt, hogyan vált az egyház 
leigázójává, elállamosító elvvé. 

Ha ezt teszi, akkor szolgálja az igazságot; de mi-
vel nem ezt tette, hanem a Mária Terézia óta húzódó 
jogi fejlődést, mely a régi jognak ép az ellenkezője, 
veszi törvénytervezetének alapjául, tehát jogi vissza-
élésre épít: rossz munkát végez, a jogtalanságot akarja 
szentesíteni. Nem rendez, hanem rendetlenkedik. Ügye-
sen és hamisan. 

így kezdi : És most áttérek arra, hogy mit kellene 
a szóban levő alapok viszonyainak rendezésére vonat-
kozó törvénynek tartalmaznia. 

Es feleli : Azt hiszem, az illető vagyonok különös 
jogi természetének szabatos körülírásán felül tartal-
maznia kell a törvénynek különösen az állami szem-
pontok által igényeli korlátok megjelölését. Vagyis 
megállapítását annak, hogy az állam és a törvény-
hozás ingerenciájának e vagyonok életműködésének 
különböző mozzanatai tekintetében mily mértékig 
lehet és kell mennie, hogy ekkép szabadon és tisztán 
álljon a legfőbb kegyúr diszkrecionárius jogainak köre. 

Látod barátom, ez az udvari jogász mit tart első 
sorban szükségesnek a tisztán kath. alapok zavart 
helyzetének a rendezésénél? Az állami szempontok 
által igényelt korlátok megjelölését. Nem az egyház 
jogának megóvását, nem a jogtalanul becsúsztatott 
állami ingerencia kiküszöbölését; nem a kezelésnek a 
főkegyúr és az arra hivatott kath. közeg részére való 
biztosítását ; nem azt, a mit a protestánsoknál látunk, 
hogy az egyház alapjai az egyházon belül intéztesse-
nek: hanem az állami szempontok biztosítását. 

így szoktatnak bennünket beszélni már másfél 
századja a mi kath. jogainkról, mivel hogy fő kegyurunk 
a király, tehát — ma már úgy fordít ják— hogy az ú r : 
az állam. Pedig ez a mi vagyonunk, ezek a mi alap-
jaink, csak oly magántulajdon, mint a protestánsok 
egyházi vagyona ; s midőn a mi vagyonúnknak a fő-

kegyúr védelme folytán duplán kellene tisztán állania, 
duplán kellene eme magántulajdonunknak biztosítva 
lennie: ime a főkegyuraság micsoda fordított viszony-
nak lesz az alapvetője. 

A törvénytervező már szóba se hoz bennünket, 
ő csak az államot és a kegyurat tartja szeme előtt. 
«E két jog- és érdekszféra köreinek — úgymond — 
minden egyes részletre kiterjedő megvonása tisztáz-
hatja csak igazán a fenforgó kérdést, mert hiszen a 
szóban levő alapok jogviszonyai legfőképen azért 
zavartak, mert e két tényező jogkörének határai homá-
lyosak és vitásak.» 

A főkegyúr és az állam jogkörének határai vitásak 
alapjaink körül ! Gyönyörű egy dolog. Magánvagyon-
ról van szó, az egyház vagyonáról s akkor a tervező 
abból indul ki, hogy az állam és a főkegyúr jogköré-
nek a határai vitásak, tehát a tulajdonost már föl sem 
említi. Látjátok ti pihenő katholikusok, ha Mária 
Terézia óta a visszaélés ellen lármáztok, mint ezt a 
szemes protestánsok tenni szokták, vájjon merne-e ma 
egy miniszteri osztálytanácsos ilyen jogi axiómákat 
eregetni ! 

Majd folytatja: A törvényhozásra és a legfőbb 
kegyúrra vonatkozó tekinteten kívül természetesen 
számba veendők még ajkatb. egyház, valamint a minisz-
teri felelősség érvényesülésének és ama elvnek érdekei, 
hogy a szóban levő vagyonból ellátott oktatásnak az 
állami érdekeket fokozottabban kell érvényesítenie (és 
a tulajdonos kath. egyház érdekeit nem? no szép!), 
mint a más felekezetek birtokában levő vagyonból 
végzett oktatásnak. 

Tehát szerinte számba veendők a kath. egyház 
érdekei is, de csak úgy, hogy a szóban levő vagyon-
ból ellátott oktatásnak fokozottabban kell szolgálnia 
az állam érdekeit, mint a felekezetek vagyonából 
végzett oktatásnak. Már miért? Hát a felekezetek 
vagyona honnan, az égből pottyant le, hogy annak a 
felekezet érdekeit lehet szolgálnia, a kath. vagyonnak 
meg nem lehel a kath. érdeket? 

Annyira nem, hogy a Pázmány-egyetemen min-
dent, még anarchistákat is nevelnek, csak kath. egy-
ház barátjait nem ! Mert az is állami érdek. 

Ezek után pedig, miután törvénytervezetéhez a 
hamis utat megjelölte, csalafinta arccal még meg-
jegyzi : természetes, hogy a törvénytervezet összes 
intézkedésein át kell szövődnie annak, hogy a magán-
tulajdon szentsége (no hallod-e?) és a történeti jog-
fejlődés (aha! úgy-e úgy Mária Terézia óta?) tisztelet-
ben tartandó. 

No már az ilyen szemforgató beszédnél jobban 
tetszik nekem az országgyűlési bizottságok : a Ghyczy, 
a Horánszky álláspontja, a nyilt beszéd, mely nem 
hint meg szentelt vizzel és azután üt pofon, hanem 
egyenesen megmondja: azt akarom, hogy ez a ti birto-
kotok a magyar államé legyen és punktum. 

Ezen útjelölés után gyönyörű fejtegetésekre, ille-
tőleg logikai ficamokra lehetünk készen, a minthogy 
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úgy is van ; hiszen ott főzték ezt a törvénytervezetet is, 
a hol még a királyi biztosokra és minden lehető és 
lehetetlen dologra is találtak volt törvényt. 

Halljuk tehát a törvénytervező jogász urat! 
Láttuk, hogy a kiküldött országgyűlési bizottságok 

állami vagyonnak, Apponyi Albert gróf,Apáthy István 
és Hamar különvéleményképen pedig kath. egyházi 
vagyonnak nyilvánították az alapokat. Ami jogászunk 
mindkét álláspontot tévesnek mondja. «Ezek a véle-
mények — úgymond — talán téves irányban indultak 
el akkor, midőn szem elől tévesztették azt, hogy a mai 
magyar állam, mint magánjogi tulajdonos, nem azonos 
konstrukció a régi magyar szent korona fogalmával 
(ez a Horánszkyék ellen szól !) ; talán téves irányban 
indultak el azért is, mert szem elől tévesztették, hogy 
a magyarországi katholikus hiveknek egyeteme nem 
tekinthető oly jogi személynek, a mely a magánjogi 
életnek jogrendjében jogalanyképen szerepelhetne (ez 
Apponyiék ellen szól!); de legnyilvánvalóbban téves 
alapon haladnak a vélemények akkor, a midőn több-
nyire szem elől tévesztették azt, hogy az 1848. évi tör-
vények az ősiség eltörlésével nem alakították át a 
magyarországi összes nemesi természetű ingatlanok-
nak jogi jellegét, mert e törvények az egyházi vagyont 
érintetlenül hagyták; annak nemcsak a szent koroná-
hoz való viszonylata (a főkegyúr helyébe a szent 
koronát csúsztatja be !), hanem egyéb jogi vonatkozása 
is változatlanul az, a mi 1848 előtt volt (ez meg a mi 
jogászunk ellen szól 1). Ezen egyházi nemesi ingatla-
nokra vonatkozólag az ingatlan jogi természete tekin-
tetében a tulajdonjog nem mai általános, hanem 1848 
előtti különleges alakulata van most is érvényben.» 

A birtokjog alanya tényleg az egyes püspökségek, 
apátságok, kolostorok stb. De a mint azok az alapok 
az egyes jogalanyok birtokaiból szedődtek össze, úgy 
a magyar katholikusok egyeteme, illetőleg az illető 
egyes jogalanyok utódai majd gondoskodnak oly jog-
alany felállításáról, mely a magánjogi életnek jog-
rendjében jogalanyképen szerepelhet. Csak legyen 
meg a főkegyúrnak és az illetékes egyházi tényezők-
nek ehhez való akarata, majd megtalálják a módját 
annak, hogy a magántulajdon szentsége, közmegelé-
gedésre megóvassék. S Apponyi Albert grófnak, mint 
kultuszminiszternek most áll módjában jogi érzékét 
ebben az irányban érvényesítenie. 

Az ellen meg határozottan tiltakozunk, hogy jogá-
szunk ebben a birtokkérdésben a szent koronát teszi 
a főkegyúr helyébe. Királyaink családi javaikból ado-
mányoztak birtokot az egyháznak, nem mint a szent 
korona birlalói. A különbség a kettő között az, hogy 
a szent korona az államnak a szimbóluma ; a családi 
birtok meg magántulajdont képez, mely, mint adomány, 
az egyháznak elvitázhatatlan magántulajdonát képezi. 
Azért mondja a magyar kancellár 1781-ki remon-
stratiója: az egyházi és más hasonló alapítvány tekin-
tetében az ország fejedelmét csak a jus supremi patro-
natus regii illeti meg, és pedig egyházi privilégiumból. 

A jogász, kivált midőn törvénytervezetet készít, 
beszéljen szabatosan. 

Majd igazat a hamissal összekeverve : Téves irány-
ban mozog — úgymond — a fentidézett legtöbb véle-
mény azért is, mert nem veszi számba az 1548. évi és 
az 1780. évi rendelkezések történeti háttere között 
meglevő különbséget; mert nem különböztet alap és 
alapítvány között ; mert nem különbözteti meg a 
souverainitást illető korlátlan általános rendelkezési 
jogot az alapítványi jognak és így az állami magánjogi 
rendjének korlátai között mozgó rendelkezési jogtól ; 
továbbá mert nem teszi meg a különbséget a vagyon 
gazdasági kezelése és annak rendeltetésszerű felhasz-
nálása között és végül mert nem különbözteti meg a 
parlamenti budgetjogot a parlamenti felelősségre vonás 
jogától. 

És — tesszük hozzá — a legtévesebb irányban 
mozog maga a tervező, midőn nem mutat rá, hogy az 
egész vitának és zavarnak okozója az 1848 : III. t.-c. 
6. §-a, mely miniszteri kezelésbe helyezett olyasmit, a 
mit a főkegyúrnak odahelyezni nem volt joga. Azt 
kell onnan kivenni s azután hangoztatni a tervező-
vel, hogy az egyházi nemesi ingatlanokra atulajdonjog 
1848.előtti különleges alakulata van most is érvény-
ben — és mindjárt tisztul a megzavart helyzet. 

Tanulhatunk-e a régiektói? 
Mi, a modern idők gyermekei, általában szere-

tünk tetszelegni min magunknak a tekintetben, hogy 
mennyi mindent tudunk mi, a mi az előttünk letűnt 
századok emberei előtt ismeretlen volt. Hivatkozunk 
a modern technika, a villamosság, a fiziológia bámu-
latos vívmányaira s sajnálattal gondolunk vissza elő-
deink primitiv berendezésű életére. A mai történelmi 
kritika világánál sajnálkozással nézzük le őseinket, a 
kik szerintünk annyi mindenféle badar, tarka mesét 
rendíthetetlen hittel szent igazságnak tartottak. 

Minderre úgylátszik sok esetben elvitázhatatlan 
reális alapunk van. De könnyen naivsággá fokozódik 
le a büszke öntudat, mihelyt azt általánosságban min-
den térre ki akarjuk terjeszteni. Naivsággá, mert rend-
szerint a múltnak nem ismerésén alapul. Sok újnak 
hirdetett dologról kisült már nem egyszer, hogy száza-
dokkal ezelőtt ismeretes volt. Klasszikus példa erre a 
XIX. század egyik legelőkelőbb jogászának, a protes-
táns Iheringnek ismeretes vallomása. Kitűnő művének, 
«Der Zweck im Recht» címűnek, bírálatában egy kath. 
tudós kimutatta, hogy ezen eszméket nem kevesebb, 
mint hat századdal ezelőtt hirdette valaki. S ez a valaki 
nem más, mint Aquinói szent Tamás. Ihering műve 
második kiadásának előszavában erre azzal felelt, 
hogy munkáját, ha ismerte volna a középkor nagy 
bölcselőjét, vagy egyáltalában meg sem írta volna, 
vagy legalább is az ő eszméinek tovább való kiépíté-
séhez látott volna. Ugyancsak ily nyíltszívű becsüle-
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tességgel jegyzi meg művének egy másik helyén:1 

«Bámulva kérdem magamtól, miként történhetett, 
hogy ily igazságok, ha egyszer valaki már hirdette 
őket, a mi protestáns tudósainknál végkép feledésbe 
merültek? Mennyi tévedéstől menekültek volna meg, 
ha azokat a régi igazságokat egy kissé megszívlelik». 

íme a mult tudománya nembecsülésének egyik 
forrása — a múltnak nem ismerése. 

Van azonban ennek még egy forrása s ez nap-
jainkban amannál is veszedelmesebb. Haladni, mo-
dernnek lenni, újat nyújtani, minden «be nem bizo-
nyított föltevéstől» tartózkodva kutatni : korunknak 
kedvelt követelése. Hogy az új donszerűség eme haj-
hászása, az eredetiségre, modernségre vadászó ideges 
vágy szellemi téren mennyi torzszüleményt hozott 
létre, bebizonyításra nem szoruló tény. 

Valódi átokként nehezedik ez a törekvés a mai 
protestáns, vagy helyesebben szólva, az úgynevezett 
kritikus theologiára. Schweitzer Albert2 ma «bebizo-
nyítja», hogy tizenkilenc század semmi elfogadhatót sem 
produkált s magántanári merészséggel fölállítja a té-
telt : Krisztus megértéséhez az ő eschatalogiájából szük-
séges kiindulnunk. Schmiedel Ottó 3 racionálista tár-
sának a nézetét végkép lecsepüzi, az eredmény azon-
ban nála is az, hogy: Jézus életének eddigi kutatása 
el van tévesztve, a helyes utat ő — Schmiedel — 
találta meg. 

A múlttal való teljes szakítás, a «szabad kutatás», 
az «egyéniség szabad érvényesítése» teremtették meg 
azt a beláthatatlan terjedelmű, de ijesztően sivár pusz-
taságot, melyet protestáns-racionálista bibliatudo-
mánynak nevezünk. 

Szó se essék róla, ezen romboló, destruktív irány 
munkásai között nem egyben párosult ritka tehetség 
bámulatraméltó tanultsággal. Hogy a hirdetett nagy 
tudományos készültség, a modern fráziscsengés meny-
nyire alkalmas a megtévesztésre, eléggé mutatja az a 
körülmény, hogy ma már egy pár kath. theologus is, 
megtévesztve, mélységes tisztelettel bámulja ezen ura-
kat s míg ezek munkáit műveikben a leggyengédebb 
figyelemben részesítik, addig a kath. irodalmat általá-
ban, különösen pedig a régebbit fitymálni törekszenek.4 

A mai kritikus iskola feje Harnack, kire a maga 
táborában valóban ráillik Horatius mondása, cuncta 
supercilicio movens. Igazságtalanság volna az ókeresz-
tény irodalomtörténet terén szerzett érdemeit kicsi-
nyelni, de viszont kár volna hallgatni arról a különös 

1 II. 161. 1. a jegyzetben. 
2 Von Reimarus zu Wrede. Eine Geschichte der Leben-

Jesu-Forschung. Tübingen, 1906. 
3 Die Hauptprobleme der Leben-Jesu-Forschung. Tübin-

gen, 1906, 119-124. o. 
4 Jogosult panaszokat lehet olvasni e téren a többek kö-

zött : Theologische Revue III. (1904) 201. (Belser birálja Calmes 
L'Évangile selon Saint Jean című művét) ; Fonck : Streifzüge 
durch das Gebiet der neuesten kath. Evangelienforschung. Zfk. 
Th. XXVIII. (1904) 545-70, Fonck : Der Kampf um die Wahr-
heit der hl. Schrift seit 25 Jahren. Innsbruck, 1905.142—153. o. 

meglepetésről, melyet a Stimmen aus Maria-Laach 
márciusi füzete hozott. A halhatatlan emlékű Denifle1  

ugyan egyszer már megállapította Harnack egyik ér-
tekezéséről, hogy az bámulatos módon megegyezik 
Bitschl egyik munkájával. Minthogy azonban Harnack 
egy árva szóval nem említi Ritschlt, Denifle megnyu-
godott abban, hogy «nagy szellemek találkoznak». 

De a nagy szellemeknek ez az érdekes találkozása, 
úgy látszik, valódi fatalizmussal nehezedik Harnackra. 
Ugyanis 1900 május 17-én egy egészen új eszmét ve-
tett föl a berlini akadémián, t. i. hogy a Magnificatot 
szent Erzsébet s nem a hold. Szűz énekelte.2 A kér-
dés ma már kezdi elveszíteni érdekességét, akkor 
azonban általános figyelmet keltett. A különös csak 
az volt, hogy e kérdést tulaj donkép Fr. Jákobé (Loisy 
Alfréd)3 és A. Durand 4 vetették föl s tárgyalták elő-
ször. Harnack azonban őket abszolúte nem említi s 
így újra meg kell nyugodnunk a régi szép mondásban, 
hogy «nagy szellemek találkoznak». 

Az e téren szerzett tapasztalatokat értékes adattal 
bővíti ki legújabban a Stimmen aus Maria-Laach 
(1906. 359—364. 1.). 1902-ben jelent meg Harnack egyik 
általános elismerésben részesült munkája, a Mission 
und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei 
Jahrhunderten. Harnack a munka előszavában s egye-
bütt5 is, önérzettel meséli el, hogy ezen művével egy 
eddig teljesen elhanyagolt térre lépett, előmunkálatok, 
monographiák hijján egészen önálló kutatásokra kel-
lett támaszkodnia. Ezzel szemben az említett folyóirat 
cikkezője (valószínűleg Kirch S. I.), kimutatja, hogy a 
történelem ezen tere sem hevert mindig parlagon. 
A baj csak az, hogy a kereszténység terjedéséről szóló 
mű megint abból a régi jó időből datálódik, melynek 
irodalmával foglalkozni a mai generáció már meg-
haladott álláspontnak tekinti. S így történhetett meg, 
hogy Mamachi Mária Tamás (1713—1792), domonkos, 
Originum et antiquitatum christianarum 1. XX. cimű 
müve ma már csaknem mindenki előtt ismeretlen, 
leszámítva, egy igen magas hatványú valószínűség 
szerint, a Mission und Ausbreitung des Christentums 
in den ersten drei Jahrhunderten szerzőjét, Harnackot. 
Legalább is ezt a gyanút ébreszti az az egyébként 
soha meg nem fejthető véletlen, hogy Mamachi és 
Harnack műveiben az egyes fejezetek fölirásai, lehet 
mondani, szórói-szóra megegyeznek.0 A ki egyedül 

1 Luther und Luthertum. Mainz, 1904. 189. 1. jegyzet. 
3 Sitzungsberichte der k. preuss. Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin, 1900. 27. sz. 538—556. o. 
3 L'origine du Magnificat. Revue d'hist. et de littr. rel. II. 

(1897) 424-432. o. 
4 L'origine du Magnificat. Revue biblique VII. (1898) 

74-77. o. 
•r> Theologische Literaturzeitung 1902. 640. o. 
0 Mutatványul az idézett folyóirat összehasonlításából áll-

jon itt egy-két sor : 
Mamachi, I. Bd : 1. Die Harnack (a tartalomjegy-

Selbstbezeichnungen der ersten zékben). Die Namen der Gläu-
Christen Schimpf- und Spott- bigen ; cpiXot ; die Rufnamen der 
namen. — Die verleumden- Christen (3. Buch, 3. Kap.) — 
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hivatott volna e misztikus tény megmagyarázására, 
Harnack, mindeddig nem nyilatkozott, jóllehet könyve 
azóta már új kiadásban is megjelent. 

Történt légyen a dolog bármiként, akár a nagy 
szellemek érdekes találkozása folytán, akár, ismerve 
Harnack tanár methodusát, azáltal, hogy a tudós pro-
fesszort egyik hallgatója alaposan falhoz állította, 
maga a megváltozhatatlan rideg tény elégséges egy 
következtetés levonására. Bármennyire is haladott előre 
a mai tudomány, a régi kath. irodalom elhanyagolá-
sára és lenézésére följogosítva nem vagyunk. Ennek 
csak két forrása lehet, vagy a nem ismerés, vagy elvi 
fitymálása, lenézése mindannak, a mi nem modern. 
Az elsőre elég rámutatni, a másodikat kellő értékére 
szállítja a föntebbi pár sor. A mit másfél századdal 
ezelőtt megírtak kath. szellemben, ugyanazt megírja 
ma Harnack travesztálva, racionalista fölfogással. Ilyen 
haladás — mondjuk csak : szemfényvesztés — nekünk 
nem imponálhat. bj. 

A katekizmus-revizió ügyében. (m.> 
Az új katekizmus-tervezet előadójának második 

állítása, mely helyreigazításra szorul, az, hogy «a meg-
történt átdolgozás nem hagyja el annyira a Deharbe-
tól jól megvetett alapot, hogy arra már nem lehetne 
ráismerni». (Religio 11. sz. 172. 1.) Már maga ez a vé-
dekezés eléggé elárulja, hogy az előadó úr miképen 
itéli meg a bemutatott tervezetet, melynek védelmére 
és ajánlatára azt hozza fel, hogy abban nincsen any-
ujára felforgatva a régi katekizmus, miszerint «rá nem 
lehetne ismerni a Deharbe által jól megvetett alapra». 
Súlyosító körülmény gyanánt szolgál az előadó úr 
által követett eljárásra nézve, hogy épen ő volt az, a 
ki az 1903. évi január hó 2-án tartott értekezleten a 
revizió módozatai és a módosítások határai körül 
kifejlődött eszmecseréhen a sokfelé szétágazó vélemé-
nyeket azzal a kijentéssel akarta helyes útra terelni 
és a fölmerült aggályokat eloszlatni, hogy «nem lehet 
itt szó valami új műnek létesítéséről, hanem csak a 
használatban levőnek tökéletesítéséről»; a mely kije-
lentés később megerősítést nyert a bizottságnak ama 
jegyzőkönyvbe foglalt határozatában is, hogy a mun-
kálat alapjául a Deharbe-féle katekizmus, még pedig 
annak egri kiadása fog fölhasználtatni. 

A tervezet-készítő bizottságnak tehát, ezen meg-
állapodásainknak megfelelően, arra kellett volna szo-
rítkoznia, hogy a régi jó katekizmust, mely több mint 
50 éven át jól megállotta helyét, a szükséges módosí-
tások, nyelvtani simítások és a hiányok pótlása által 

sehen Urteile der Heiden. — 
2. Das Judentum zur Zeit 
Christi. — Das römische Reich : 
sociale und religiöse Zustände; 
günstige Bedingungen für die 
universale Ausbreitung des 
Christentums etc. 

Gegenwirkungen : Urteile der 
Gegner ; liter. Angriffe (3. Buch, 
5. Kap. 2.) — Das Judentum, 
seine Verbreitung u. Einschrän-
kung. — Aeussere Bedingungen 
für die universale Ausbreitung 
der christlichen Religion, etc. 

tökéletesítse, ellenben tartózkodnia kellett volna a régi 
szöveg indokolatlan felforgalásától, a tananyag meg-
csonkításától és mindazoktól az újítási kísérletektől, 
melyekre a nm. püspöki kar tudomásommal felhatal-
mazást nem adott s a melyek eredményeként ma ott 
vagyunk, hogy a revizió ügyének mindnyájunk által 
óhajtott végleges befejezése ismét bizonytalan időre 
elhalasztatotl. 

Hogy az átdolgozás alapjául kijelölt egri katekiz-
mus szövegével miképen bánt el az előadó űr : ennek 
a fejtegetésétől fölment engem az a körülmény, hogy 
az «Egyházi Közlöny» hasábjain(1906.12. és követk. sz.) 
párhuzamosan van közölve az egri katekizmus régi 
szövege az előadó úr Tervezetének szövegével ; az 
összehasonlításból minden elfogulatlan bíráló meg-
győződhetik, hogy az átdolgozás ürügye alatt milyen 
mélyreható és sokrészben teljesen szükségtelen vál-
toztatások történtek azon a katekizmuson, melynek 
ha vannak is hibái és fogyatkozásai, ezek sem nem 
oly számosak, sem nem oly jelentékenyek, hogy azok 
miatt szét kellene rombolni a tiszteletreméltó régi 
épületet és annak egyes értékesebb kövei felhasz-
nálásával egészen új épületet kellene emelni. 

Az egri katekizmus már több mint 50 év óta kö-
vetkezetesen és hála érte Istennek, nem eredményte-
lenül ápolja az igaz hitet, az egymást követő nemze-
dékek szivében. Fényes tanúságot tehetnek erről a 
nemrég letűnt egyházpolitikai küzdelmek nehéz nap-
jai, melyeknek viharai nem voltak képesek kitépni az 
élő hit virágait azoknak szivéből, a kik vallásos meg-
győződésüket és szent hitükhöz való ragaszkodásukat 
épen ennek a Pokorny tanár úr véleménye szerint 
«nagyon alkalmatlan» tankönyvnek feleletei alapján 
nyújtott hitoktatásból merítették, ügy hogy az egri 
egyházmegye főpásztora egy ünnepélyes alkalommal 
e szavakkal mondott hálát a Gondviselésnek ama 
megbecsülhetetlen gyümölcsökért, melyet a reá 
bizott hivek lelkében a hit kegyelme fejlesztett: 
«Áldom, dicsőítem a minden jók adományozó Urát, 
hogy érsekségem ideje alatt nem ingott meg a hit egy-
házmegyémben, mely annak megvallásában és az 
apostoli szék iránti hűségben nem engedi magát 
senki által megelőztetni.» 

Sőt, hogy az egri egyházmegye határain túl is 
miként vélekednek az egri katekizmusok használha-
tóságáról : a Pokorny tanár úr által idézett szathmári 
nyilatkozattal szemben szabad legyen nekem is a 
szathmár-egyházmegyei tanfelügyelő dr. Lessenyey 
Ferenc pápai praelatus véleményére hivatkoznom, a 
ki a mult évben Ohler nyomán kiadott «Hitoktatás-
tan» cimű könyvében (29. §. 2.) azt írja, hogy «az egri 
érseki hatóság jóváhagyásával ellátott elemi, kis, közép 
és nagy katekizmus, mint vezérfonal kitűnő sikerről 
biztosít a vallásoktatásban». 

Azoknak a bajoknak és nehézségeknek, melyek a 
hitoktatás óhajtott sikerét egyes helyeken megakadá-
lyozzák, nem mindig a katekizmus tökéletlenségében 
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kell a forrását keresni, jelentkezni fognak ezek a bajok 
akkor is, ha esetleg az előadó úr által tervezett új 
katekizmus fog használatba vétetni. A legtökéletesebb 
katekizmus alkalmazása mellett is mindig a legna-
gyobb jelentőséggel fog birni XIII. Kelemen pápának 
az összes püspökökhöz (1761. június 14.) épen a ka-
tekizmus ügyében intézett ezen kijelentése: «Nullum 
tamen, aut certe exiguum hi libri fructum praebebunt 
utilitatis, si, qui eos proponere et explanare audien-
tibus debent, minus docendo sint ipsi idonei. Itaque 
permagni interest, ut ad hoc munus Christianae doc-
trinae populo tradendae, homines eligatis, non modo 
sacrarum rerum scientia praeditos, sed multo magis 
et humilitate et sanctificandarum animarum Studio 
et charitate flagrantes. Tota enim Christiana disciplina 
non in abundantia verbi, non in astutia disputandi, 
neque in appetitu laudis et gloriae, sed in vera et vo-
luntaria humilitate consistit.» 

De a legsúlyosal)!) ba j volna a katholikus hitok-
tatás ügyére s általában az egész katholikus hitéletre 
nézve, ha mindnyájan magunkévá tennők és teen-
dőink zsinórmértéke gyanánt ellogadnók Pokorny 
tanár úrnak azt a nagyon pessimistikus vélekedését, 
melyet cikksorozata befejezéséül hangoztat, hogy t. i. 
«ma az egyház a hívek legnagyobb részéhez már csak 
az iskolai élet körén belül férkőzhetik és akkor is na-
gyon szűken kimért határok közt». 

En úgy vagyok meggyőződve, hogy eddig a szélső 
pontig még nem jutottunk, sőt nem is szabad annak 
megtörténnie, hogy a híveink szivéhez való hozzáfér-
kőzést — főleg a mai társadalmi viszonyok közölt — 
kizárólag az iskola falai közé utaljuk. A meddig a 
katholikus pap szivéből nem fog hiányozni a XIII. Ke-
lemen pápa által sürgetett «santificandarum anima-
rum Studium», s az a munkás és önfeláldozó szeretet, 
mely szent Pál apostol szavai szerint : «béketűrő, 
mely nem keresi a magáét, mely mindent elvisel és 
mindent remél» ; addig mindig fogunk találni ele-
gendő teret és alkalmat arra, hogy híveink lelké-
hez hozzáférközve, felköltsük bennük az érdeklődést 
a gyermekeik hitbeli ismereteinek fejlesztése, a kate-
kizmusban való jártasságának egyes kérdések által 
próbára tétele és vallási kötelességeik buzgó gyakor-
lásának ellenőrzése iránt. 

Az a szomorú idő tehát, melyet Pokorny tanár 
úr már elérkezettnek állít, mikor t. i. a szülők, a saját 
ismereteik alapján, már nem képesek, vagy nem haj-
landók gyermekeiket segíteni a katekizmus tanulásá-
ban, eddigi tapasztalataim szerint még nincs itt és 
nem is szabad engednünk, hogy ez az idő bekövet-
kezzék. Azért óhaj tanám én mindenáron megakadá-
lyozni azt, hogy a szülő, nagyszülő, gyermek és unoka 
kátébeli ismereteinek — habár csak a külalakban 
való eltérése is zavarokat, tűnődéseket, kételyeket tá-
masszon akár a szülők, akár a gyermekek lelkében, 
minthogy Sola nizzai püspöknek már előbb idézett 
szava szerint: «a tűnődésből kételkedés, a kételke-

désből közönyösség, ebből pedig igen könnyen hitet-
lenség fog származni ;» míg ellenben «a káté állan-
dóságát az iskolában : a vallásos élet állandósága ki-
séri a családban». (Dr. Samassa József Simor János 
hercegprímáshoz, 1885. június 30.) 

Ezeket előrebocsátva, áttérhetünk már azoknak a 
javításoknak mérlegelésére, melyekkel az új tervezel 
az egri katekizmust tökéletesíteni akarja. 

Csekó Gábor. 

L o n d o n . A népiskola elvallástalanitását célzó Birrell- "Egyházi 
féle törvényjavaslat útjába a «Standard» szerint lavina- ^ - í j -
szerűen növekedő akadály gördül, úgy hogy «föltétlenül ® 
biztosra» vehető, hogy a javaslat elvei soha életbe lépni Rfomlia. 
nem fognak. A javaslat hívei, a radikális szabadelvűek, 
már világosan látják útjokban a legnagyobb akadályt, 
a parlament felsőházát és tehetetlenségükben valóságos 
tombolást visznek véghez a gyalázó és gúnyszavak gyár-
tásában a «lordok» ellen. Egy képviselő Liverpoolban, 
Lloyd George a neve, a felsőházat a szerencsétlenség 
házának nevezte el s szemükre hányja a peereknek, 
hogy «cenzoroknak tolják föl magukat a nép fölé». A radi-
kalizmus mindenütt az «oh nép»-et hordja — ajkán ! 

* 

P á r i s . Az egyház Franciaországban az állammal 
szemben legújabban oly helyzetbe jutott, a milyenben 
megalakulása óta a földön nem volt soha. Igaz, hogy a 
nagy forradalom a XVIII-ik század végén az egyházat 
úgyszólván vérbefullasztotta, azonban ez csak hirtelen 
jött vulkánkitöréshez és felhőszakadáshoz hasonló csa-
pás volt, melynek elviharzása után az egyház újból a 
béke révébe jutott. Manapság a vallás ellenségei válto-
zott taktikával támadták meg az egyházat. Istentelen 
államnak hosszú idők tartamára való megszerkesztésére 
vállalkoztak s az állami hatalomnak minden erejét arra 
irányítják, hogy az egyházat Franciaországban az embe-
rek lelkében az isteni alapítás kötelező isteni jogalap-
járól az emberi vélekedés és tetszés szeszélyes önkényé-
nek alapjára helyezzék át. Világos, hogy céljukat nem 
fogják elérni. Non praevalebunt. Más alapra az egyházat, 
mint a melyre Krisztus Urunk helyezte, nem lehet át-
helyezni. Fundamentum enim aliud nemo polest ponere, 
praeter id, quod positum est, quod est Christus Jesus. 
(I. Cor. 3., 11.) Célt az egyház ellenségei Isten ellen való 
tusakodásukkal mást tehát nem fognak elérni, mint 
hogy az egyházat a szenvedés, küzdelem, önvédelem 
hosszú-hosszú időre terjedő keserves munkájára fogják 
kényszeríteni, a melyből azonban az egyház megifjodva, 
győzedelmesen log előkerülni. A ma élő francia papság, 
sőt még a következő nemzedék is kemény bűnhödésnek 
lesz alávetve sokáig tartott gallikán különcködő fenn-
héjázásai miatt, a melyeknek mámorában — csak az 
1682-ki hírhedt declaracióra emlékezzünk vissza — 
önfeledten tördelte maga alatl az egyház sziklaalapja, a 
pápaság iránt való tisztelet és hódolat erejét és meg-
gondolatlan fővel tette le a püspöki infulákon magasan 
ragyogni hivatott kereszteket érdemetlen, sőt léha és 
kicsapongó királyok lábai elé, királyi önkények fényes 
takarójául. A mai hitetlen kor fiai, kik az állami hatal-
mat a köztársaságban kezükbe kerítették, nem hízeleg-
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nek többé az infuláknak és infulásoknak, nem igyekez-
nek magukat udvari püspökök és papok serege által 
körülvétetni. Előttük a tanító egyház nem jogalany, 
semmi. A modern francia állami hatalom az egyházi 
joghatóságot semmibe se veszi, a hierarchiát pusztulásra, 
kiéheztetésre, halálra ítélte. A szabadkőmives uralom 
csak francia polgárt lát a francia polgárban, kinek ha 
vallási, lia katholikus kedvtelései vannak, hát azokat a 
szeparáció törvénye szerint kielégítheti az ú. n. kultusz-
társulatokban, de az állani részéről a katholikus vallás, 
a katholikus egyház érdeke ne számítson egyébre, mint 
halálos gyűlöletre és pusztító eltökéltségre. Az egyházra 
máris rászakadt nagy bajok és a még várható nagyobb 
bajok közt való megélhetésnek módjai felett van hivatva 
tanácskozni és X. Pius pápának véleményt mondani a 
francia püspököknek országos értekezlete, mely május 
hó 30-án ült össze és junius 1-én tanácskozását befejezte. 
Ez az imént lefolyt országos francia püspöki tanács-
kozás nagyban különbözik a régi gallikán fő- és alpap-
ság híres assembléejaitól, a melyeknek utolsója, a nagy 
forradalom előtt, 1788-ban folyt le. Ha a régi francia 
papság nem válik kötekedővé a pápasággal szemben és 
nem szegődik el nagy tömegében udvari papsággá az 
önkényes királyok oldala mellé, akkor nem assemblée-
ket, hanem zsinatokat tartott volna a trienti zsinat ren-
delete értelmében s akkor bizonyára Franciaországban 
máskép ütött volna ki a XVIII-ik század végén még a 
politikai átalakulás is, jelenleg pedig aligha ülne az 
ország nyakán a krisztusgyülölő szabadkőmivesség. A mi 
a jelenlegi francia püspöki értekezletet illeti, arról hiteles 
jelentések nem adattak ki. Annyit tudni bizonyosan, 
hogy a tanácskozás eredménye nem határozat, nem dön-
tés az ügyben, hanem csak véleményes jelentés X. Pius 
pápához, a ki a döntést magának tartotta fenn. —y—la. 

Trcda- ^ népoktatás története Magyarországon 
. 1540-ig. Irta dr. Békéli Ilemig egyetemi tanár, az Aka-
l o m • démia lev. tagja. Budapest, 1906. 558. 1. Ara 12 korona. 

Úttörő munkája egyik legszorgalmasabb tudósunk-
nak. Mennyi utánjárásába, mennyi levéltári kutatásába 
kerülhetett, míg végre ilyen-amolyan képet állíthatott 
össze a XVI. századot megelőző magyar népoktatásról, 
abból a forrás-szegény időből, midőn a falusi és városi 
elemi iskoláink létezéséről egy-egy odavetett szó, vagy 
egy-egy községi számadási adat tanúskodik csupán. 

Két részre oszlik a mű. Az első a népoktatás törté-
nete címet viseli a 211-ik lapig; a második: az oklevél-
tár, mely az iskolaügyre vonatkozó okiratokat, töredéke-
ket foglalja magában a mű végéig. Idevonatkozó 153 
kiadatlan oklevél e műben jelenik meg először. S ez a 
véghetetlen szorgalom sem volt képes pótolni a hiányo-
kat annyira, hogy a ki a mű első részét, a tulajdonképeni 
történeti részt átolvasta, érzi, hogy az még nem történet, 
nem amaz idők népoktatásának története a szó teljes 
értelmében, hanem történeti adatok vagy adalékok csu-
pán, melyekből sokat tudunk meg az általános bitéletre, 
vagy egyes régi társadalmi viszonyokra, szokásokra 
vonatkozólag, de legkevesebbet — a létezésen kívül — 
magára a népiskolára, belső életére nézve. 

Történet például Fináczynak müve a magyar köz-
oktatásról Mária Terézia korában ; de Békefi jelen műve 

még nem történet, csak történeti nyomok, olyanféle, 
mint magyar irodalomtörténetünknek az eleje, szinte a 
XVI-ik századig, melyből ujjainkon számlálhatjuk meg 
irodalmi magyar maradványainkat. A kódexek koránál 
aztán bőbeszédűvé válik irodalomtörténetünk, épen úgy 
Békefi műve is, ott a határon, a XVI. század felé, de 
addig legtöbb adata csak ennyit, vagy ilyfélét mond : 
Mizslén (Abauj-Torna m.) 1439-ben Barnabás nevű iskola-
mesterrel találkozunk; Nemsova (Trencsén m.) iskola-
mesteréről 1536-ban esik szó (57. 1.), tehát hogy volt ott, 
azokon a helyeken népiskola. De hogy milyen volt ez a 
népiskola, mi volt például a tanterve, milyenek voltak a 
többi viszonyai, arról már hallgat, legfeljebb egy-egy 
szót ejt el a krónika. Ha olyan részletező forrásaink vol-
nának, mint Stockei Lénárdé 1539-ből (70. 1.), vagy a 
hogy a nőnevelésről, szintén a későbbi korból, a Margit-
legenda világosít föl (199. 1.), még csak boldogulhatnánk. 
De már például az 1279-ki budai zsinatnak hosszasan 
tárgyalt határozatai (13. 1.) igen jók az akkori, a 
XIII. századi egyházi hitélet megismerésére, de nem avat-
nak be a fennforgó iskola-kérdésbe. 

Ez az észrevételezésem azonban nem akar megszóló 
kritika lenni, a világért sem ; sőt a legnagyobb tisztelet-
tel hajlom meg a rendkívüli, valóban méhszorgalommal 
kutató tudós előtt ; csak a kérdés nehézségére akarok 
utalni s arra, hogy még sok munkába fog kerülni, ha 
az adatok hiánya miatt egyáltalán lehetséges lesz valaha, 
még eme korszak népoktatásának történetét megírják. 
Olyanfélét, a milyen a 205—11. 1. közé foglalt összefog-
laló kis darab, melynek legkiemelkedőbb pontja a huma-
nizmus mibenlétének derekas feltüntetése. 

Egy dolog azonban kétségtelen az egészből s ennek 
az adatokkal történt kimutatása nagy érdeme a jelen 
könyvnek, az a tény, hogy a városi iskolák, a katholikus 
egyház gondozása mellett, megérték a hitújítás korát ; a 
reformáció ezeket az iskolákat már itt találta magyar 
földön. (50. 1.) Vagy : «A reformáció oktatástörténeti 
szempontból nevezetes jelenség, habár a népoktatást 
nem ö találta is föl, mert az már századokkal előbb 
megvolt mind a falusi, mind a városi iskolákban. Az is 
bizonyos, hogy fellépésekor a régi iskola nyugalmát és 
munkáját megzavarta s helyébe másikat nem mindjárt 
és nem mindig tudott állítani». (211. 1.) 

A fölhozott okmányoll adatok ugyanis tömegesen 
bizonyítják a létezett népiskolák felsorolásával annak a 
közkeletű állításnak a hamisságát, mintha a reformáció 
teremtette volna meg a népiskolát, a népnevelést ; ezt 
Békefi jelen művének megjelenése után többé állítani 
nem szabad ; ennek cáfolására csakugyan túlsók az a 
számos itt bemutatott adat ; de kevés a népoktatás tör-
ténetének a megírására, a mi egészen más kérdés. 

Egy másik megjegyzésem a feldolgozás módszerére 
vonatkozik. A szerző figyelmeztet ugyan, hogy «mun-
káját a tudományos módszer követelményei szerint ké-
szítette» és az eredeti forrásokból merített, de az még 
nem követeli azt, hogy forrásainak az adatait, lia rövi-
desen is, meg ne magyarázza, a művelődéstörténet álta-
lánosabb kereteibe be ne illessze ott, a hol azok előttünk 
homályosak. Vonatkozik ez különösen az amúgy is 
sovány Árpádok-korabeli egyes adatokra. 

Például : «Egyházi beszédet csak olyan egyén tart-
hat, a kinek a személyazonossága kétségen kívül áll ; 
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vagy a kinek a római szentszéktől erre kiváltsága van ; 
vagy a kit a püspök ezen feladatra szánt. Az apátok a 
népnek nem mondhatnak beszédet». (9—10. 1.) Miért 
divott akkor ez az előttünk ma szokatlan intézkedés? 

Vagy : «1408-ból tudjuk, hogy Kolozsvárott a Szent-
Mihály-egyházban minden hétfői napon tartottak szent-
beszédet a néphez». (11. 1.) Miért? 

Vagy ennek az állításnak némi részletező, a kor 
viszonyait ha rövidesen is feltüntető körülírása : «a 
városi iskolák megalakulása előtt a lelkipásztorkodó 
papság, a káptalani iskolákon kívül, egyedül a falusi 
iskolában szerezhette meg ismereteit». (24. 1.) 

Egyrészt tudjuk ugyanis, hogy III. Béla második 
felesége, Margit francia királyleány óta, külföldre is küld-
tek tanulókat ; ilyen lett volna a Sebestyén által vitatott 
Adorján, a kit Anonymus néven ismerünk ; másrészt 
akkor még jobbára a püspöki székhelyen lakó papság 
adminisztrálta a vidéki lelkészkedést. 

Hogy mit értek ezen a bővebb magyarázaton, arra 
a szerző példát nyújt a 201. lapon, de csak ezen az egy 
helyen. Elbeszéli, hogy az Üdvözítőről nevezett ference-
sek Gyulán, 1533-ban tartott közgyűlésükön, megtiltották, 
hogy a harmadik rendhez tartozó nővérek írni tanulja-
nak, vagy akár férfit, akár nőt az írásra megtanítsanak. 
A ki ellenkezőleg cselekszik, annak a férfl-rendtársak 
nem viselik gondját. 

Ez az előttünk teljesen érthetetlen adat világos lesz, 
a mint a szerző rövid magyarázattal kiséri. «Ezen intéz-
kedést — úgymond — szoros kapcsolatban látom a 
reformációval, midőn a gyalázkodó iratok és protestáns 
tartalmú könyvek kezdtek a hivek között terjedni. Hogy 
ezektől a híveket megóvják, a ferencesek közgyűlése 
ilyen lépésre határozta el magát.» 

Egy pár sor s a dolog világos. Olyan eljárást gon-
doltam volna szükségesnek más homályos helyeken is ; 
mivel más idők, más szokások csak így válnak érthetőkké 
a későbbi emberekre. Egyáltalán a művelődéstörténeti 
keretnek bővebb megrajzolása nagy előnyére vált volna 
a műnek s elevenebbé tette volna a száraz adatokat. 

Egy-két helyen a latin forrásoknak magyar vissza-
adása nem egészen szabatos. A 0. lapon : a Hiszekegy a 
bit jele. Itt a symbolum nem jelet jelent, hanem a hit-
igazságok összefoglalatját. 

A budai zsinat következő rendelkezése aligha hang-
zik így : Az Úr megtestesülésére tanítsák (a papok mind 
a felnőtteket, mind a kiskorúakat) : Hogy az Isten Fia 
az emberi nem megváltásáért a bold. Szűzben nem 
ennek emberi testéből, hanem a Szentlélek megárnyéko-
zásából testet öltött. (13. 1.) 

Annál a pontnál, midőn a szükségbeli keresztelés-
nél kétség merült fel arra nézve, vájjon a rendes formu-
lát használták-e, azt mondja szerző, hogy akkor a pap a ke-
resztelést újra egészen elvégezte; hozzáteendő: feltételesen. 

A milyen nagy gonddal és szeretettel írta meg a 
szerző ezt az értékes müvét, oly nagy figyelemmel tanul-
mányoztam át s tettem rá megjegyzéseimet. Mert tiszte-
letet érdemel történetíróink fáradozása, a kik ezernyi 
töredékből állítják össze nemzeti életünk tanulságos 
múltját, egyrészt hogy a tévedéseket s az itt-ott felbur-
jánzott előítéleteket kiigazítsák, másrészt hogy kegye-
letre tanítsanak az ősök iránt, kiknek alapvető munká-
ján alapszik a mi haladásunk. 

Más szakban könnyebb ilyen kötetet írni, a tör-
ténelemben nehéz, kivált ha valaki eredeti kutatásait 
dolgozza fel, mint Békéli, a hangyaszorgalmú tudós. 
Fogadja azért a magyar közönség köszönetét, de egyúttal 
egyháza háláját is, mert egy fontos kérdésben, az iskola-
ügyben, egyúttal érdemeinek egyik apologiáját irta meg. 
Ilyen könyvek nyomán oszladoznia kell annak az elő-
ítéletnek is, hogy nincs magyar tudomány s hogy a 
magyar Akadémia nem annak az előbbrevivője. 

* 

Népiskola i nevelés- és t a n í t á s t a n . Tanitóképző-
növendékek és tanítók számra írta Erdődi János. Az új 
tanterv szerint átdolgozták Guzsvenitz Vilmos és Klinda 
Károly. Ötödik kiadás. Budapest, 1906. 316.1. Ára 3.60 K. 

Szeretem Erdődi pedagógiai tankönyveit, mert kelle-
mes előadásúak, tartalmasak és praktikusak. Lélektanát 
az iskolai munkából, a kathedráról jól ismerem; annál 
tudja a tanár, mit tanít és a tanuló tudja, mit tanul, 
a mit például Pauer gyötrő, megkínzó Lélektanáról nem 
lehet mondani. Pauer elvezeti az embert az egyes lélektani 
jelenségeknél egész az ideg végéig s aztán otthagyja, de 
ennek dacára úgy teteti magát, mintha abból az idegből, 
a lélek mellőzésével, mindent megmagyarázott volna. 
Pedig a sok beszédével nem tanított meg semmire; 
könyvéből a tanuló egy lelki jelenséggel sincs tisztában. 
S ezt nevezi ő modern, pozitív tudománynak, mint Pauler 
Akos az ő fejtegetéseit, vagy Szitnyai az ő Lélektanát. 

Erdődi nem űz szemfényvesztést. A dualizmus alap-
ján áll, testből és lélekből állónak tartja az embert s a 
modern lélektani problémákat — melyek vajúdás alatt 
állanak — nem viszi be a tankönyvbe ; mert azok nem 
odavalók. (L. a lélekről Lenhossék nyilatkozatát. Reli-
gio 46. 1.) 

Épen olyan jóravaló tankönyve Erdődinek a jelen 
nevelés- és tanítástana, melyet Guzsvenitz és Klinda az 
új tanterv szerint dolgoztak át a tanítóképzők számára. 
Bizonyára jobb Kiss Áron és Baló neveléstanánál. Nem 
kerít nagy feneket a dolognak, nem fejteget elméleteket, 
de a tapasztalatból leszűrt igazságokra igazán okosan 
tanítja az itjú tanítójelölteket. Ebből a tankönyből jó és 
értelmes néptanítókat lehet képezni. 

Nem eredeti termék a könyv, látom ; a tanítástan-
nak fölötte becses módszertani része meg a legjobb szer-
zőkből egyszerűen össze van állítva ; de az ebből képzett 
tanító teljes tudatában lesz tanítási művészetének végig 
a népiskolai tárgyakon, hasonlítlpnul jobban lesz kiok-
tatva e tekintetben, mint a tanítani nem tanuló közép-
iskolai tanárok a maguk mesterségében. 

A modern ifjú óriások, a ma szertelenkedő pozitivis-
ták, ugyan azt fogják erre a könyvre mondani, hogy 
elmaradt, mert nem űz komédiát a lelki jelenségekből, 
hanem az emberben lelket vall és lélekből, mint állag-
ból indul ki. De ezt a szemrehányást ő hitem szerint 
majd jól megállja, mert hiszen nem minden igaz, a mi 
új s nem minden hamis, a mi régi. Arról az egyről azon-
ban biztos lehet, hogy utasításai szerint nevelni fogják 
az ifjúságot s nem elrontani, mint a hogy romlik a mai 
ifjúság a kételkedő, a frázisokat gyártó és semmi bizto-
sat nem tudó szabadonc ifjú óriások kezeiben. 

Jól beszél ez a könyv, midőn azt mondja, hogy a 
tanítás ott a népiskolában csak eszköze a nevelésnek 
(46., 94. 1.) ; mert hova-tovább közkeletűvé válik a frázis, 
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hogy az iskolában csak tanítanak s nem nevelnek. De már 
azt feleslegesnek tartom, hogy a népiskolában fürdő-
helyiséget építsenek (57.1.). Valamint nem helyes beszéd, 
ha a néptanító előtt vagy bárki előtt is katholikus fele-
kezetről (51. 1.) beszélnek. A könyv egyik legfontosabb 
paragrafusánál pedig, ott, a hol arról beszélnek, hogy a 
tanítás legyen erkölcsös irányú (94. 1.), meg kellett volna 
említeni a tanító kötelességét, hogy templomba vezesse 
az ifjúságot, mert az újabb tanítóknak ez terhessé kezd 
válni, valamint föl kellett volna említeni a tanítóknak a 
szentségekhez való járulását. Hatalmas egy példa ez a 
gyermekek szemében. — Különben a könyv minden 
ajánlásra méltó. 

Ajánlható pedig nemcsak a tanítóképzőknek, a jelöl-
teknek, hanem a lelkészkedő papságnak is ; a plébáno-
sok ugyanis nálunk született igazgatói a népiskolának. 
Már pedig iskolavezetés ma szaktudás nélkül egyáltalán 
lehetetlen. Ezt a könyvet olvasgatva, nemcsak tökéletesí-
tik s ébren tartják papjaink a papnevelőben szerzett 
pedagógiai ismereteiket, de valósággal kedvet kapnak 
ahhoz, hogy igazán szeressék az iskolát. Nagy művészet 
ám a nevelés és tanítás, ez a könyv pedig igen alkalmas 
arra, különösen a terjedelmes módszertani részében, 
hogy a tanításnak ezt a, hogy úgy mondjam, élvezetes 
oldalát mindenki előtt kidomborítsa. 

Ha nálunk lelki szükségletet képezne a tanulás, a 
komoly könyvek olvasása, akkor azt mondanám, hogy 
továbbá a szülők is haszonnal forgathatják ; annál is 
inkább, mert ma már nagyon szeretnek beleavatkozni 
az iskolai ügyekbe, itt-ott botrányokat is előidézni. De 
ismerve a mi viszonyainkat, a mi embereinket, azt mon-
dom, hogy legalább a papság szerezze meg ezt a köny-
vet ; mert ismerete tanítói szerepének kiegészítő része, 
mely nélkül egyebek közt könnyen adhat okot az isko-
lák államosítására is, ha egyik-másik esetben azt mond-
hatja az ellenfél, hogy a község papja nem ért az isko-
lához s nem törődik vele. 

Az átdolgozóknak végül érdemül tudom be, hogy 
mint képzői tanárok jó tankönyvről gondoskodnak nö-
vendékeik számára ; vajha erről ne feledkeznének meg 
más iskoláink katholikus tanárai sem. 

* 

A pécs i p ü s p ö k i m ú z e u m k ő t á r a . Irta dr. Szőnyi 
Ottó. 262 képpel. 1906. Pécs. 279. 1. Ára 4 korona. 

Römer, Ipolyi, majd Czobor Béla halálával mintha 
megszakadt volna az egyházi képzőművészetek művelői-
nek a sora. Legalább az újabb irodalomban nem igen 
találkoztunk velük. 

A fönnebbi mű azt mutatja, hogy a sor mégsem 
szakadt meg s a mű szerzője az említett téren oly isme-
reteket árul el, melyek őt a képzőművészetek ismerteté-
sében hivatott férfiúnak avatják fel. 

Bemutatja ugyanis mindazokat az emlékeket, (803 
darabot), melyek a pécsi székesegyházból az idők folya-
mán előkerültek, kezdve a római kortól egész a legújabb 
időig, s a melyeket a b. e. Hetyey Sámuel püspök 
dr. Gerecze Péter budapesti főreáliskolai tanárral mú-
zeumilag rendeztetett. Leírja őket sorba s mint afféle 
faragászati maradványokat stilisztikai szempontból mél-
tatja, a lehetőség szerint megjelölvén a kort is, melybe 
tartozhatnak. És ebben a leírásban, ebben a méltatásban, 
rejlik tulajdonképen müvének tudományos értéke, külö-

nösen midőn Henszlmannal, Czoborral vagy Gereczével 
szemben körvonalozza álláspontját. Annyi ismeretet s 
oly széles látókört árul el az egyházművészeti téren, 
hogy valóban nem dilettánsnak, hanem képzett szakértő-
nek kell őt e téren tekintenünk. 

Arról ugyanis, hogy a pécsi székesegyházat csak-
ugyan az első pécsi püspök, Bonipertus, alapította-e 
szent István korában, vagy hogy ez vagy az az oszlop-
fejezet, gyámkő, pillértörzs stb., mely időből való? lehet 
vele vitatkozni ; de szakismeretét elvitatni nem lehet. 
Annyira nem, hogy mint más alkalommal Domonkos 
Istvánnál a széppróza terén, úgy most Szőnyinél, a pécsi 
püspök szertartójánál, az egyházművészeti téren újból 
kiemelem, hogy az ilyen férfiúnak alkalmat kellene adni 
hivatottságának a teljes kifejtésére, teszem fel az egye-
temen, hol ez a tanszak ez idő szerint amúgy sincs 
képviselve. 

Apró darabokból áll Szőnyinek nagy szorgalommal 
és szeretettel készített munkája, én meg egy lapját látom 
benne a magyar müvelődéstörténelemnek, mely újból és 
újból hirdeti a katholikus egyház érdemeit a képző-
művészeti téren, hogyan testesítette meg t. i. a szépet 
kőben századról-századra, hogyan művelte az embereket, 
midőn az a híres mai állam még csak kialakulásának 
zavaros munkáját végezte. 

Különben olyan kőmaradványokat, a minőket Szőnyi 
ír le, láttam a székesfejérvári püspöki palotában, vala-
mint a nagyváradi Ipolyi múzeumban felhalmozva s 
bizonyára másutt is találkoznak efféle, a mult dicsősé-
gét hirdető művészi maradványok. Óhajtandó volna 
tehát, ha mindenütt találkoznék Szőnyihez hasonló szak-
értő, aki feldolgozná a fragmentákat, különben elkallód-
nak, vagy ha meg is vannak, a laikus közönségnek 
némák, vagy igen keveset mondanak. Csak könyvben 
szólalnak meg ezek, a szakértő tolla alatt s olyasmit 
beszélnek el abból a sokszor megszólt múltból, a mit 
meghallgatni mindig gyönyörűség a katholikus embernek. 

D. B u d a p e s t . Az új polgármestert sokan dicsérik. Mi óhaj- f g í 
tanók, ha a nagyon hangoztatott kultur-politikájából ki ne felej-
tené a vallásos olajcseppet sem. Naponkint láthatja a tömege-
ket, közvetetlen közelről tanulmányozhatja azok lélektanát, 
vájjon nem veheti-e észre, mily hiányos e tömeg és nem tömeg 
erkölcsi a lapja? E nélkül pedig építeni nem lehet. Az egykori 
egri klerikus — reméljük — megérti őszinte óhajunkat, mely a 
köz javát célozza. 

TARTALOM. A vallási türelem. II. Bita Dezső 
dr.-tól. — A szocializmus mai képe. I. Mailáth József 
gróftól. — Egy tudatlan és arcátlan rágalmazónak nyil-
vános megfeddése. I. Karácsonyi János dr.-tól. — Az ala-
pokról szóló törvénytervezet. IX. — Tanulhatunk-e a 
régiektől? bj-tői. — A katekizmus-revizió ügyében. III. 
Csekó Gábortól. Egyházi világkrónika. —y —la-tói. —• 
Irodalom. Békefi dr. : A népoktatás története Magyar-
országon 1540-ig. — Erdődi-Guzsvenitz : Népiskolai neve-
lés- és tanítástan. — Szőnyi : A pécsi püspöki múzeum 
kőtára. Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUOEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI AHA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K12- D U D E K J Á N O S dr. 
(< 6 . EGYETEMI TANIK 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Törvényben biztosíttatik 
Jött Tisza István gróf miniszternek s legelső dolga 

volt a protestánsokat biztosítani támogatásáról, vala-
mint kívánataiknak pengő pénzben való teljesítéséről. 
Tisza gróf református. 

A nagy vajúdások után jött a nagy minisztérium 
s Apponyi Albert grófnak, a miniszternek, ismét első 
dolga biztosítani a mindig követelődző protestánsokat 
három millió államsegélynek törvénybe iktatásáról. 
Apponyi Albert gróf katholikus. 

Jön tehát ez, jön tehát az s első dolga a pro-
testánsok előtt meghajtani magát. 

így megyen ez 1790 óta, a protestánsok auto-
nómiáját biztosító s részletesen körülíró XXVI. t.-cikk 
óta. Mindig csak protestánsok és csak protestánsok. 

Az utóbbi években törvényileg rendezték kongruá-
jukat, most megint törvénybe fogják iktatni állam-
segélyüket. 

Mikor aminap ezt olvastam, hogy : törvényben 
biztosíttatik... eszembe jutott az a bánásmód, mely-
ben mi katholikusok csak a legutóbbi években is ré-
szesültünk. Az autonómiai kongresszus idején arról 
volt szó, hogy autonómiánknak jogaink és kívánsá-
gunk szerint való megvalósítása csak az 1848:111. t.-c, 
6. §-ának módosításával lehetséges. Változtassák meg 
tehát; lia a katholikusok jogaira sérelmes, tessék meg-
változtatni! — mondtuk az illetékes helyen. — Hja, 
ezt nem lehet, ez lehetetlen... felelték nekünk. 

A protestánsok kongruáját törvényileg rendezték, 
a kath. lelkészek kongruája ebben a kegyelemben 
a mai napig sem részesült. Most megint új törvényt 
fognak hozni a protestánsok javára, a mi számunkra 
azonban ilyesmiről nem lehet szó; a mi javunkra 
törvényt a világért se hoznának. 

S lia még hozzáveszem, ugyancsak az autonómiai 
kongresszus idejéből, hogy nemcsak ijedeztek a mi-
niszter urak a kívánt törvényváltoztatástól, mikor kath. 
jogos érdekről volt szó; hanem emlékezetembe vissza-
idézem azt a két memorandumot is, amit Wlassics 
miniszter részéről bizalmasan közöltek velünk, hogy 
mit hajlandó a minisztérium a mi követeléseinkkel 
szemben teljesíteni: arcomba szökik a vér, szégyen-
kezem érte s kérdezem : mertek volna-e a protestán-

sokkal ilyen tartalmú memorandumot közölni ? Mertek 
volna-e ezt tenni, anélkül, hogy ismét egy Thaly Kál-
mán ne találkozott volna, aki odakiáltja : vasvillát 
fogunk arra, aki jogainkról így mer beszélni ! 

Midőn az utóbbi események hatása alatt ezeket 
írom s összehasonlítom a kétféle bánásmódot, a két-
féle mértéket: nem azért teszem, mintha irigyelném 
a protestánsok szerencséjét; hanem bámulom a ma-
gyar katholikusok gyávaságát, kezdve a miniszteren a 
legutolsó szolgaemberig. Es kérdezem : micsoda két-
féle mérték, minő kétféle lojalitás ez? Hogy odafelé 
kéretlenül is mosolyognak, hajlonganak, a katholiku-
sokat meg még egy jó szóra sem érdemesítik, annál 
kevésbbé adnak valamit kívánságaikra! Történeti ér-
demeken alapszik-e ez, vagy a nagy szájtól való fé-
lelmen? Igazság-e ez, vagy emberi gyengeség? 

Ezeket nézve, élénken áll szemeim előtt Bánk bán 
egyik jelenete, melyben Petur bán, az önérzetes ma-
gyar tipusa, azon kesereg, azon forral bosszút, midőn 
látja, hogy Gertrudis idegeneknek kedvez, idege-
neket emel hivatalra, a magyarnak még a bőrét is 
lehúzná s annak dacára egy jó szava sincs hozzá. Egy 
jó szava sincs,mondja keserűen Petur bán. 

Akárcsak a katholikusok mai helyzetét látnám e 
képben. 

A miniszter szívesen fogadja a zsidókat, törvény-
nyel kínálja meg a protestánsokat; de volt-e eddig 
egy miniszternek is egész Apponyiig, volt-e csak egy 
jó szava is a magyar katholikusokhoz? Rendezetlen 
ügyeik alapjaik, iskoláik — végre-valahára való 
méltányos nyélbeütésére volt-e csak egy valamire való 
ajánlata is; azt nem is említem, hogy függő jogaikat 
biztosító törvénnyel vájjon megkínálta-e őket valaki 
valaha? Soha és senkinek még egy jó szava sem volt 
hozzánk ! 

Mi lehet ennek a magyarázata? A történelemben 
nem találom, mert lia a törtenelmet nézem, akkor 
épen ellenkező bánásmódot kellene tapasztalnunk. 
Mi lett volna ugyanis a honfoglaló magyarból a kath. 
papság művelő hatása s a pápa felkarolása nélkül? 
Andrássy Gyula gróf szemetszúró tévedésével szem-
ben más helyütt ezt részletről-részletre kimutattam. 
Mi lelt volna továbbá a nemzet fejlődéséből, fennma-
radásából, a veszekedő Árpádok s az idegen házakból 
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származó, a magyart alig ismerő királyok alatt, ha a 
pápa tanácsaival, intéseivel, ha a magyar kath. főpapi 
kar békéltető, eszméket sugalmazó befolyásával s 
karddal a harcmezőn nem áll oldaluk mellett ? Hol 
voltak akkor a protestánsok és a zsidók? 

A Habsburg-dinasztia első korában nem a katho-
likusok érdeke szövetkezett a törökkel, nem az 
pusztíttatta el a hazát s vitetett százezreket rabláncra ; 
nem az tette lehetetlenné, hogy a nemzet és dinasztia 
háromszáz év alatt — a nemzet fejlődésének végtelen 
nagy kárára — nem értette meg egymást. Nem a 
kath. érdek hamisította meg a magyar történetet, me-
lyet újabban az oklevelek alapján újból kell megírni. 

A történelemben annak a mai eljárásnak magya-
rázatát nem találom, a történelem más igazságszol-
gáltatást követel a magyar katholikusok számára. Hát 
akkor mi lehet a magyarázata ? Semmi más, mint 
az, hogy azok ott a túloldalon lármájukkal már há-
romszáz éve betöltik az országot, a katholikusok meg 
gyávák, engedékenyek és aluszékonyak. Nincsenek 
tudatában jogaiknak és érdemeiknek, elfelejtették a 
nemzet és saját maguk történelmét. S mert gyávák 
és aluszékonyak, nem fél tőlük senki, nem respek-
tálja őket senki, a világ szégyenére folytonos hátra-
szorításban és fitymálásban részesülnek. 

Az anyának sorsa ez, kit fia, miután fölnevelte, 
megtagad, elhanyagol ; megtagad álszégyenből, mert a 
jó anya szerény és illedelmes s a világi dáma mód-
jára nem hivalkodik, nem kofáskodik. 

Hát, magyar katholikusok, okuljatok már egyszer 
ezen a legújabb «törvényben biztosíttatik»-on ; tanul-
játok meg már egyszer, hogy itt csak a lármásoknak 
van tekintélyük; jöjjetek össze, cseréljetek eszméket, 
gyűlésezzetek: kezdjetek érezni és eszmélni ! 

Ti nem vagytok tegnapiak s ime mondtak-e nek-
tek csak egy jó szót is valaha ; vagy pedig úgy bánnak-e 
veletek, amint csak egy gyáva embert félrelökni szo-
kás? Nézzétek, hol vannak alapjaitok, hol vannak 
iskoláitok, hol van kongruátok ? Pedig a ti birtoko-
tok — kimutattam bőven — csak oly magántulajdon, 
mint bármely polgárnak a birtoka. Csak akinek a 
gyáva elnevezés kedves, az nyugodhatik bele az ilyen 
szégyenletes állapotba. 

A vallási türelem. (in.) 
Wieseman angol biboros, mint konvertita, a sa-

ját tapasztalatából a következőket írja a kath. egy-
házról: «A kath. egyház — úgymond — hasonlít egy 
városhoz, melyet minden oldalról szabadon lehet 
megközelíteni, a föld minden részéről legkülönbözőbb 
utakon lehet hozzá férni, a szigorú vizsgálat tövises 
nyomain ép úgy, mint az érzelem virányos ösvényein : 
de ha egyszer a körfalaihoz értünk, mindnyájunkra 
nézve csak egy bejárás van, melyet át nem léphetsz 
a nélkül, hogy természeted nyakasságát meg ne törjed. 
A ki az egyház tanítása iránt való feltétlen hódolat 

ajtaján be nem akar menni, köröskörül járhat az 
épület körül, a védőfalakat bámulhatja, de a városnak 
polgára nem lehet». 

Ez az élő Isten városa1 melyben Krisztus lelke 
lakozik s azt isteni tekintélyével kormányozza. Ezzel 
meg nem fér az a vallási türelem, mely minden ke-
reszténynek nevezett felekezetet, tanaik ellenkezése 
dacára, Krisztus igaz egyházának tart s tanításukat 
egyformán igaznak és üdvösnek ismeri el. Ez az egy-
ház csalhatatlanul meg van győződve Krisztus igaz 
egyházának egyedül csak ő benne feltalálható jegyei-
ből, isteni szerzője Ígéreteiből, az apostolokkal való 
szakadatlan kapcsolatából, hogy a kinyilatkoztatás 
isteni igazságai s üdvszerei egyedül nála vannak le-
téteményezve. Ezért elvet mindén tévelygést s nem 
ismerhet el maga mellett más vallást igaz vallásnak; 
mert az ilyen türelem nem volna egyéb, mint nyilt 
elismerése a tévelygés jogosultságának. 

Minden pozitív intézménynek a természetét és 
alkatát szerzője határozza meg s megszűnnék az lenni, 
a mi volt, mihelyt alkatának valamely részét szerzője 
rendelkezése nélkül, vagy éppen annak ellenére, mó-
dosítaná, vagy elhagyná. Ily módon Isten egyháza 
puszta emberi alkotássá vedlenék, ha tetszése szerint 
válogatna a kinyilatkoztatásban, mint a kívüle álló 
felekezetek, melyekről szent Ágoston megjegyzi : «A kik 
az evangéliumban, a miket akartok hisztek, a miket 
nem akartok, nem hisztek, magatoknak inkább mint 
az evangéliumnak hisztek».2 

Az üdvösség elnyerése tekintetében szem előtt 
tartandó az istenileg kinyilatkoztatott út, a mely oda 
vezet s az ember, a vallás alanya, ki az örök üdvös-
séget elérni akarja. Az elsőre nézve a katholikusok 
szerint csak egy út van kijelölve, az, melyet az ó-szö-
vetség előkészített s Krisztus befejezett ; más egyéb 
utakról áll a próféta mondása : «Elhagytak engem, 
élővíz kútfejét és maguknak kutakat ástak, bomladozó 
kutakat, melyek vizet nem tarthatnak».3 

Az eretnekségben, mint minden tetszetős tévedés-
ben, lehet némi maradványa az igazságnak ; de egész-
ben véve a megváltás rendszerének megállapított egy-
ségét megrontja s megfosztja követőit a rendelt üdv-
szerektől. 

A felekezetek vagy újabbak vagy már el is enyésztek, 
a kath. egyház korával egy sem ér föl. Ez 19 századon 
át változatlanul fönáll, a felekezetek pedig hol előbb, 
hol utóbb úgy keletkeztek, hogy tagadták azt, a mit 
az ősi egyház állít. Tagadás létük forrása. 

A kath. egyház valódi erkölcsi személyiség s a 
mint minden ember meg van győződve saját személy-
azonosságáról. és legjobban ismerheti életének körül-
ményeit: úgy az egyház is maga birhat igazán saját 
eredetének, küldetésének, tanításának tudatával. A kri-
tikus értelmező lehet nagytudományú lángész, de ha 

1 Titk. jel. III. 12. 
2 Contra Faustum. L. 17. 3. — S. Cypr. Epist. LV. 17. 
a Jer. XII. 13. 
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az egyház életén kíviil áll, nem vizsgálhatja fölül ille-
tékesen annak tanait, határozatait bírói tekintéllyel, 
mert csak az egyháznak magának van az a tudata, 
hogy látta az Üdvözítőt, hallotta tanításait, bámulta 
csodáit ; az utolsó vacsorán, az elbúcsuzásnál ott volt, 
ott volt a kereszt tövénél az apostolok és tanítványok 
személyében, kiknek örökségét őrzi. Emlékezetében 
tartja megváltónk Ígéreteit, hisz mindent, a mi a ke-
resztény hitösszeghez tartozik; nála feledésbe nem 
mehet semmi, a tévelygés sem ronthatja meg, mert 
a világ végéig mindennap a Szentlélek van vele. Szer-
zője, az Istenember mondta : «En vagyok az út, igaz-
ság és élet, senki sem jön az Atyához, hanem csak 
általam».1 íme, ezzel megalapította a hittani türel-
metlenséget, mert úton kívül nem lehet célt érni, 
igazság nélkül nem lehet biztos ismerethez jutni, 
élet nélkül nem lehet élni. Azért az egyház, melyre 
Krisztus tanítását bízta, valamint ennek épségben tar-
tására köteles ügyelni, szintúgy tartozik megakadá-
lyozni minden tévelyt, mely Krisztus tanítását eredeti 
alakjából kivetkőztetné. Mit ha nem tenne, nem volna 
Krisztus igaz egyháza, tehát mint Krisztus üdvözítő 
művének folytatója nem viselheti magát közömbösen 
az igazság és tévely iránt. 

A nemzetek apostola szintén ebben az értelemben 
volt türelmetlen, midőn átkot mondott arra, a ki mást 
tanít, mint a mit a hivek ő tőle hallottak;2 az a ta-
nítvány pedig, kit Jézus annyira szeretett, szent János 
parancsolja: «a ki hozzátok jön és e tanitmányt nem 
hozza magával, ne fogadjátok be házatokba s ne is 
köszönjetek neki».3 Nem is lehet ez máskép, hiszen 
Krisztus kérlelhetleniil meghagyta apostolainak, hogy 
tanítsák megtartani mindazokat, miket ő parancsolt 
nekik.4 

Ha a hittani türelmet hirdetők szerint minden 
felekezet tanításának, melyek pedig nemcsak a kath. 
egyházzal, hanem egymás közt is ellenkeznek, szer-
zője Jézus Krisztus volna: akkor majd azt kellett 
volna kinyilatkoztatnia, hogy ő valósággal Isten, majd 
pedig hogy nem; hogy imádjuk őt, mint Istent, majd 
hogy magunkhoz hasonló teremtménynek tartsuk s így 
ámbár ígérete szerint gondoskodott tanának épségben 
maradásáról, még sem törődnék azzal, valamint azzal 
sem, ha valaki vele ellenkezőleg tanít s érez és pe-
dig sokszor nemcsak tudatlanságból, hanem szándékos 
hűtlenségből és makacsságból. 

De magának az igazságnak is az a sajátsága, hogy 
az észben kizár mindent, a mi vele ellenkezik, s a mi 
hozzá nem tartozik ; azért már természeténél fogva 
türelmetlen. Ha mások véleménye iránt elnézők 
vagyunk, az azokban az esetekben történik, midőn nem 
tudjuk határozottsággal, hol az igazság. De az igazság-
nak, valamint az igaz hitnek, van joga elvetni az ellen-
kező véleményt, s ha ezt nem tenné, lemondana az 

' Ján. XIV. 6. 3 I I . Levele 10. 
2 Gal. I. 8. 9. < Mát. XXV1I1. 20. 

igazságra való igényéről. Ez értelemben egy tudomány 
sem türelmes, ha igazi tudomány az, lia meggyőződéssel 
rendelkezik. Teszem fel, ki hányja a csillagásznak 
szemére a türelmetlenséget, lia teljesen meg van 
győződve az égi rendszeren észleltekről és félretesz 
minden ellenkező véleményt. Ugyanaz az eset a vallási 
meggyőződésű embernél. Valóban a türelmetlenség 
csak a tökéletes vallástalanság esetében szünhetik meg, 
sőt tényleg épen a vallástalanok szoktak türelmetlenek 
lenni az igaz vallás iránt, mert midőn maguk semmit 
sem hisznek, másoknak hitét üldözik. A hitetlenségkülö-
nösen a kath. vallás iránt türelmetlen, rendszerint 
epés, üldöző, sőt gyakran vérszomjas, mintha csak 
boszút akarna állani rajta a saját lelke ürességeért, 
melyet neki a vallás hiánya okoz, s mintha irigylené 
az igaz kath. hivő boldogító lelkinyugalmát. 

A szabadelvűséget hánytorgató hitetlenek, mikor 
Franciaországban hatalomra jutottak, habár a vallást 
közömbös dolognak jelentették ki, mégis a katholiku-
sok iránt a legzsarnokabb türelmetlenséget gyakorol-
ták. A helyett, hogy elveik értelmében mindenkit 
szabadon hagytak volna meg vallásában, a keresz-
teket az oltárról lehányva, meggyalázva, eltörülték az 
istentiszteletet, az Isten imádását pedig a társadalom 
ellen elkövetett véteknek tekintették. Ellenben behoz-
ták az ész kultuszát, s a nem engedelmeskedőket 
erőszakkal hurcolták az ész-istennő (egy ledér 
színésznő) lábaihoz. 

Nagyon is csalódik, a ki azt hiszi, hogy a keresz-
tény nép valami általános észvallást fogad el, ha egy-
szer a keresztény öntudatát elvesztette. Ha sikerülne 
valahol a kereszténységet helyéből kiszorítani, akkor 
nem a természeti vallás, hanem a vallási nihilizmus 
következik. 

Mi most nem pusztán a természeti rendben élünk, 
Isten egyszülött Fia természetfölötti módon nyilatkoz-
tatta ki magát a világnak, föltárta istenségének mély-
ségét, s az embereket az ő vele való legbensőbb élet-
közösségre hivta meg, azért a jelenlegi rendben csu-
pán természeti vallásról nem lehet szó. Az evangelium 
tanítása annyira áthatotta gondolkodásunkat, érzel-
meinket, hogy maguk az ellenségei, mikor ostromol-
ják, sem vonhatják ki magukat befolyása alól s meg-
támadásában is oly elvekből indulnak ki, melyeket 
egyedül neki köszönhetnek. Hisz' az a hires egyen-
lőség, testvériség és szabadság is evangéliumi eszme ! 

Ha Krisztus és az apostolok tanításaikkal ellen-
kező minden értelmezést eltűrtek volna, mi ma keresz-
tények sem volnánk, elenyészett volna az egész. Külön-
ben minden hitvallás úgy van vele, hogy önfen-
lartási ösztönénél fogva magát egyedül igaznak, a 
többit pedig tévesnek tart ja; maguk a türelem han-
goztatói is a tapasztalás szerint a legkevésbbé türel-
mesek más, pl. a kath. vallás iránt. A kath. egyházon 
kívül álló felekezetek, különösen a protestánsok, akar-
ják vagy nem, tényleg bizonyítják, hogy bizony a 
közéletben náluk sincs hittani türelem ; az az egymást 
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kárhoztató hajlam, kölcsönös üldözés, melyről a tör-
ténet tanúskodik, eléggé bizonyítja, hogy egymást 
sem ismerik el igaz vallásnak, nem említve a katho-
licismus iránt való hagyományos viselkedésüket. 
Az igaz egyháznak meg kell győződve lennie arról, 
hogy egyedül igaz s üdvözítő, csakis ennek tudatán 
alapulhat létezésének joga s üdvözítő küldetése. Azon 
pillanattól fogva, melyben nem követelné magának 
az egyedüli tekintélyt, a megváltás művének folyta-
tására elvesztené a jogcímet, s nem viselhetné magát, 
mint Istentől rendelt hatalmat e földön. Jóvá kellene 
hagynia minden eretnekséget, melyet eddig elvetett; 
el kellene pártolnia Krisztustól, tagadnia kellene szent 
Pál ellen, hogy «csak egy az úr, egy a hit»,1 szóval 
megszűnnék Krisztus igaz egyháza lenni. Nem iga-
zolhatja a felekezetek részéről hirdetett állítólagos 
hittani türelmet az sem, hogy ugyanazt az egy célt 
néha különféle eszközzel lehet elérni ; mert ez sem 
lehetséges akkor, ha azok az eszközök egymással 
ellenkeznek, ha ugyanis valaki útját keletre irányozza» 
az az út nem vezetheti őt nyugatra. De különben is 
az egymással ellenkező keresztény felekezetek nem 
tekinthetők különböző eszközöknek ugyanazon egy 
cél elérésére alkalmasaknak, t. i. az ember üdvére és 
Isten dicsőségére. Mert mind a cél, mind pedig az 
annak elérésére szükséges eszközök úgy a dolog ter-
mészeténél fogva, mint Isten akaratából, meg vannak 
határozva s nincsenek tetszésünkre bizva. Azért nem 
is lehetséges itt más alkalmas eszköz ezen cél el-
nyerésére, következéskép a felekezetek sem lehetnek 
alkalmas eszközök a nevezett célra a kath. egyházon 
kívül. 

Mondhatnak tehát a felekezetek minden vallást 
jónak s részekre, formákra oszthatják a lényegére 
nézve megoszthatatlan igazságot : a kath. egyház nem 
szűnik meg tanítani, hogy csak egy igaz vallás s csak 
egy üdvözítő anyaszentegyház létezik. Ez a rendít-
hetetlen állhatatosság, mely által ezen egységet fön-
tartja s hirdeti, az az isteni jel, melyből megismer-
hetjük, hogy ő az igazi anyaszentegyház, Krisztus 
intézménye. Benne újul meg az az ismeretes, igazsá-
gos ítélet, melyet az emberek legbölcsebbjeinek egyike 
hozott. «Két asszony lakott együtt, mindegyiknek volt 
újszülött fia; midőn pedig egyik azok közül meghalá-
lozott, mind a két asszony az élő gyermeket kívánta 
magáénak és ügyöket Salamon király ítélőszéke elé 
vivék. Ez egyenlőnek találván igényüket, elrendelé, 
hogy a gyermek, mely fölött vitatkoztak, ketté vágas-
sék s belőle mindegyiknek egy fél adassék; ezt a 
határozatot a tettetett anya helyeslé, felkiáltva: ne 
legyen se enyém, sem tied, fel kell azt vágni ; ekkor 
az asszony, kinek a gyermeke élt, mondá a királynak 
(mert az anya szive megindult gyermeke fölött): Oh 
uram, add neki az élő gyermeket és ne ölesd meg azt. 
A másik asszony viszont mondá, se neked, se nekem 

' Efez. IV. 5. 

ne legyen, hanem osztassék szét. Ekkor válaszolá a 
király: adjátok ennek az élő gyermeket és ne öljétek 
meg, mert ez az anyja». (Kir. III. könyve. 16—27.) 

Bit a Dezső dr. 

A szocializmus mai képe. (n.) 
Magyarországon is van szocializmus, szociál-

demokrácia. És igaza van Chélard úrnak ; 1 sokáig 
nem figyeltük, nem vettük észre és főleg keveset tet-
tünk ez irányban. Hogy miért, ezt csak akkor érti meg 
a művelt nyugat, ha megismer bennünket. 

Nem azért, mert a vezetőkörökben a szociális 
érzéketlenség uralkodik, azért sem, mert, mint állít-
ják, mi barbár állam vagyunk. Oh, mi csak azt kérjük 
nyugat nemzeteitől : vegyék kezükbe ezredéves histó-
riánkat, lapozzák azt és megértenek bennünket. 

Említettem, hogy a szociális kérdések abban a 
percben törtek napirendre, a mikor a fajok, a nemze-
tek elhelyezkedtek, megállapodtak. És most levonom 
a konzekvenciáját: mi még ma sem állapodtunk meg, 
nehéz viszonyaink ma is nyugtalanítanak. 

Századokon keresztül az állam lételeért kénysze-
rültünk küzdeni, belülről, kívülről támadó vészhullá-
mok zúgták körül nemzetünket, veszélyeztetve lételét. 
Európa védfala voltunk, nyugatra csak holttestünkön 
keresztül engedtük volna a törököt, a tatárt. Elismer-
jük, tudjuk, hogy más nemzetek is küzdöttek, míg 
hazájukat szilárd, megingathatatlan alapokra fektet-
hették, de mi kulturmissiót teljesítettünk. 

A keleti barbarizmussal, pogánysággal szemben 
védtük nyugat kereszténységét, civilizációját. A véres 
harcok sorozata vonul végig nemzetünk történelmén, 
a dicsőség, a sikerek és katasztrófák gyors egymás-
utánban váltják föl egymást. Magyar vér borítja 
hazánk minden talpalatnyi földjét, hősök dicső em-
lékei, küzdelmei emlékeztetnek multunkra. Mert küz-
döttünk attól a pillanattól, hogy a vereckei szoroson 
át beléptünk hazánkba. Küzdöttünk önmagunkkal, 
mikor a kereszténységhez csatlakoztunk és a pogány-
ságot elhagytuk ; küzdöttünk, mikor török-tatárral 
szemben hazánkat és vele Európa békéjét, nyugat 
fejlődését megmentettük. És hogy hősiesen küzdöttünk, 
bizonyítja, hogy vagyunk; hogy bátran küzdöttünk, 
tanúskodnak nemzeti hőseink : Hunyady, Zrínyi, Dobó, 
Szondy és a többiek. 

A mily hősiesen küzdöttünk hazánk területi épsé-
geért, oly hősiesen küzdünk jogainkért, alkotmányunk-
ért. És ne értse félre senki: a most lefolyt küzdel-
münk sem incidensekből keletkezelt,ennek háromszáz-
éves története van. A mohácsi vész, a hires, szomorű 
csata, melyben diadalt aratott felettünk a török, volt 
az a katasztrófa, melyet még ma sem tudtunk telje-

1 A szerző megjelenendő művében a külföldet akarja 
tájékoztatni viszonyainkról, s tekintettel van az ott hangoztatott 
nézetekre. Szerk. 
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sen kiheverni. A török uralom reánk nehezedett min-
den kegyetlenségével, brutalitásával és barbarizmusá-
val. Menekülni akartunk és a Habsburgokhoz for-
dultunk. Négyszáz éve ennek és minden igyekezetünk 
dacára nem tudtuk magunkat dinasztiánkkal megér-
tetni. Szeretettel, odaadással, hűséggel, lelkesedéssel 
követjük, szolgáljuk, a mint azt csak egy harcokban 
megedzült lovagias nemzet teheti. És mégsem kerül-
hetjük el a konfliktusokat. Félreért bennünket az is, 
kin szeretettel, hűséggel csüngünk: koronás királyunk. 
Nemzeti aspirációnkat, függetlenségünk őrzését, 
alkotmányunk csorbittatlanságára való vigyázatun-
kat a dinasztia érdekei ellen irányultnak értelmezi. 
Ezért ragadott fegyvert 1848-ban nemzetünk, mert 
elkeseredve kellett látnia, hogy dinasztiája meg nem 
akarja érteni, mert legnemesebb kívánalmainkban 
forradalmat lát. 

A mi küzdelmünk mindig ezredéves alkotmá-
nyunkvédelmére és soha a dinasztia ellen nem irányult. 
1848-ban fegyvert ragadott a nemzet, mert tartománnyá 
akarták sülyeszteni és ha akkor le is verték a ma-
gyart, de le nem győzték. Az abszolutizmus csődöt 
mondott a nemzeti erővel szemben és Königgraetz 
kellett ahhoz, hogy a dinasztia belássa, hogy a ma-
gyar nemzet támogatása nélkül gyenge és csak ezred-
éves alkotmánya alapján kormányozható. Amint kirá-
lyunk e térre lépett, létrejött a béke, az 1867-iki 
kiegyezés. 

Es ime most alig néhány évtizeddel ezen kiegyezés 
után szomorúsággal és sajnálattal látja a nemzet» 
hogy királya ismét nem értette meg. Az 1867-iki kiegye-
zésben a nemzet egy oly alapot látott és szem-
lélt, melyen fejlődhetik, melynek alapgondolata a 
monarchia, de egyszersmind a nemzet függetlensége, 
mely nem szolgálhat gátul nemzeti aspirációink meg-
valósításának, gazdasági fejlődésünknek. 

Önrendelkezési jogunkat mi az 1867-iki kiegyezés-
ben fel nem adtuk, hadseregünket el nem ajándékoz-
tuk, gazdasági önállóságunkról le nem mondtunk. 

Ezt 1867. óta hirdette a nemzet. Bízott a parla-
mentben, annak szuverenitásában és hogy mennyire 
becsüli a magyarnemzet parlamentjét, hogy mennyire 
tisztában van a modern népképviselet hatalmas ere-
jével, döntő szavazatával bizonyította a legutóbbi 
választás, mikor megbuktatta azt a pártot,1 a mely a 
parlament szuverenitását, épségét, házszabályaitdurván 
megsértette, a mely csavart rabulisztikával párturalmat 
akart teremteni nemzeti népképviselet helyeit, hogy 
ilymódon a nemzet jogos vágyait letörje. Es a nemzet 
ezen döntése nemcsak a nemzeti követeléseket, melyek-
hez az 1867-iki kiegyezés alapján jogunk van, vitte 
a diadalra, hanem megvédelmezte a parlamentet is. 

Mily nagy csalódás követte volt a januári válasz-
tást. Természetesnek találta mindenki, hogy az új 

parlamenti többség átveszi a kormányt, megvalósítja 
az 1867-iki kiegyezésben tartalmazó nemzeti aspirá-
ciókat, szociális, gazdasági és kulturális reformokat. 
Hiszen a korona egyetértőleg a felelős kormányával 
intézett kérdést a nemzethez és csak természetes, hogy 
e döntés, mely nem sérti a dinasztia érdekét, érvényre 
juthat. A megdöbbenés járta végig az országot, mikor 
a király absolut vétóval élt, mikor megtagadta a nem-
zet kívánalmait és oly kormányt nevezett ki, mely a 
demagógia, a veszedelmes radikalizmus segítségével 
akarta letörni a nemzet követeléseit. Azt hitték, hogy 
a mi a parlamenttel sikerült, az sikerül a néppel is. 
Nem sikerült, s hála az isteni gondviselésnek, az ural-
kodó az utolsó pillanatban más fordulatot adott a 
dolgoknak. A koalíciót helyezte a kormányra. Enenk 
a programmjában benne vannak a szociális reformok, 
a népjogok kiterjesztése. 

Ez a helyzet ma, melyet meg kellett világítani, 
hogy megértsék barátaink és ellenfeleink egyaránt, 
miért szorultak eddig háttérbe nálunk a szociális 
kérdések. Nem az életképtelenség volt az, hanem 
szociális viszonyaink, mert életképességünket fénye-
sen bizonyítja az, hogy a Duna és Tisza által szeldelt 
országban más, számra nézve talán nagyobb nem-
zeteknek sem sikerült volt államot alkotni, azt ezer 
évig föntartani, csak nekünk. Ezek előrebocsátása után 
foglalkozhatunk a magyarországi szocializmussal. 

Mailáth József gróf. 

Egy tudatlan és arcátlan rágalmazónak nyil-
vános megfeddése. <n.) 

Azt állítja Acsády1 «A jámbor Ivézai Simon új 
krónikát szerkesztett, mely Kún László trónraléptéig 
beszéli el a magyarok múltját», holott minden törté-
nelmi szakra készülő tanárjelöltnek tudnia kell, hogy 
Kézai műve nem Kún László trónraléptéig, hanem a 
hódtavi csatáig terjed, tehát Kún László uralkodásá-
ból tíz évet felölel. Épen ezen részei a legértéke-
sebbek.2 

Hogy az ország bajait okozó zsidókról és szere-
csenekről a figyelmet elterelje s az állami minden-
hatóság hiveit a katholikus egyház ellen uszítsa, egész 
könnyedén dobja oda Acsády az 1233-iki, a király és 
a pápa követe közt kötött beregi egyezségről ezt az 
állítást: «Zsidók és szerecsenek az egyezségben már 
csak mellékesen szerepelnek» . . . «De a beregi egyez-
ség jelentősége nem ezekben rejlik, hanem abban, 
hogy az egyházra ruházza az állam ügykörének egy 
igen tetemes részét». (I. kötet 286. 1.) Különösnek tűn-
hetik ugyan fel józan gondolkozású ember előtt, hogy 
1232-ben főként a zsidók és szerecsenek kapzsisága és 
erőszakosságai miatt végső szükségtől kényszerítve 

1 Ennek tudják be hibául, hogy sohasem világosította fel 1 A magy. kir. tört. I. kötet 336. 1. 
a királyt a nemzeti követelményekről. Szerk. 2 Históriáé Hungaricae Fontes Doinestiei II. 90—99. 1. 
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mondja ki a magyar kath. egyház az egyházi tilalmat, 
1233-ban pedig a zsidók és szerecsenek ügye már csak 
mellékessé válnék. Ámde a ki nem tud latinul s nem 
veheti elő az oklevéltárakat, annak csakugyan másfelé 
térül a figyelme és békét hagy a zsidóknak. Hanem 
ha valaki előveszi azt a hires beregi egyezség-levelei, 
s beletekint, az ámulva fogja tapasztalni, hogy a beregi 
egyezség pontjai így kezdődnek: «Capitula autem sunt 
liaec: Judeos, Sarracenossivelsmaelitasde celeronon 
preficiemus nostre camere» stb.1 

Ime tehát a zsidók és szerecsenek épen nem mellé-
kesen szerepelnek az egyezségben, hanem legelső 
helyen. Az állam és egyház ügykörének rendezése 
pedig csak negyedik részét alkotja ez egyezségnek. 

Azt írja Acsády müve II. kötete 58. lapján, hogy 
Miksa császár 1506 nyarán betört az országba és Sop-
ront, Pozsonyt s a Csallóközt megszállta. A magyar 
rendek fegyvert fogtak és csoportosan siettek Ulászló 
köré: «Csakhogy nem tudták rávenni, hogy a betörésre 
hadüzenettel feleljen s a németeket megtámadja». . . 
«A király magaviselete annyira elkeseríté a fölkelt 
nemességet, hogy midőn a császár, a ki tudta, hogy 
fegyverrel úgy sem fog boldogulni, békekövetet küldött 
hozzájok, ezt dühökben agyonverték». 

Megvallom, elborzadtam, midőn Acsádynak ezen 
utóbbi állítását olvastam. De hogyisne! Hiszen a kül-
földi fejedelmek követeit a nemzetközi jog védte a 
középkorban is. Hát a magyar országgyűlés tagjai ezt 
nem tudták volna? A lovagias magyar nemzet leg-
kiválóbb férfiai annyira elfeledkeztek volna magukról, 
hogy a legelső külföldi fejedelemnek sérthetetlen kö-
veteit nemcsak bántalmazzák, hanem meg is ölik?! 
Hisz ez borzasztó szégyen és lemoshatatlan gyalázat 
volna a magyar nemzeten! 

Nem hittem el tehát a dolgot, hanem elővettem 
az egykorú okleveleket. Es ime azt találtam, hogy 
Miksa császár Kismartonban 1506 junius 24-én irt 
levelében szemére hányja II. Ulászlónak: «Impossibile 
nobis esse, conatus adversariorum nostrorum tolerare, 
presertim cum videanms eos coegisse Serenitatem 
Vestram, ut per publica edicta sua nos in regnis Hun-
garie et Bohemie et provincia Moravie hostem suum 
promulgari fecisset.»2 Szemmel látható ennélfogva, 
hogy Acsádynak ezen állítása : «Nem tudták a rendek 
Ulászlót rávenni, hogy Miksa betörésére hadüzenettel 
feleljen», vakmerő hamisítás s annak épen ellenkezője 
igaz. A velencei követ is világosan írja, hogy a magya-
rok háborút indítottak a németek ellen és Héderváry 
István vezérlete alatt ezidőtájt 11 német falut éget-
tek fel. 

A háború kitörésekor a velencei köztársaság két 
követet tartott a hadakozó feleknél, az egyiket Bécs-
újhelyen a császári, a másikat Budán a magyar királyi 
udvarban. Ezeknek jelentéseiből jól látjuk, hogy Miksa 

1 Knauz közli az eredeti aranypecsétes levélről : Monu-
menta Ecclesiae Strigoniensis. I. 292—297. 1. 

2 Kovachich : Vestigia Comitiorum 450—51. 1. 

követének, Láng Máténak, magyarországi követjárásai-
ban más baja nem történt, mint hogy egyszer vélet-
lenül szállása meggyuladt és két lova odaégett. A ma-
gyarok tehát épen nem verték agyon sem őt, sem a 
később küldött négy követet, ez utóbbiakat annál 
kevésbé, mert találkozván a magyarok részéről ki-
küldött négy követte], ezekkel együtt mentek Bécs-
újhelybe tárgyalás végett. Épen ebből kitűnik az is, 
hogy a jó bécsiek nem bosszulhatták meg magukat a 
magyar követeken, mert azok nem is időztek körük-
ben, hanem Bécsújhelyen s abban az időben, nem 
leheteti vasúton Bécsújhelyre rándulni.1 

Ime tehát Acsády eltagadja a biztos, rég meg-
állapított eseményeket és holmi sületlen mende-monda 
alapján be akarja szennyezni a magyar nemzetet a 
legvadabb népnek is gyalázatára váló követgyilkos-
sággal ! 

Ha Boross Jánosban lett volna egy kis logika, egy 
kis magyar nemzeti érzés, mindjárt észrevehette volna, 
hogy e rettenetes vád nem lehet való, észrevehette 
volna abból is, hogy sem Szalaynál,2 sem Fesslernél,3 

sem a neki annyira kedves Engelnél4 nincs szó róla. 
S ha ezt észreveszi, mint a hogy nagyon könnyen 
észrevehette volna, tudnia kellett volna azt is, hogy 
neki nem szabad ily gyűlölködő, a legbiztosabb ese-
ményeket is eltagadó írónak vádjait tovább adni. 
Ámde Boross csak azt látta, hogy Ácsády e helyütt is 
Bakóczot vádolja s ez már neki elég arra, hogy Acsády 
rettenetes vádját tovább terjessze, felejtve minden 
nemzeti érzést és józan gondolkozást. 

Ne gondoljuk ám azért, hogy Boross csupán 
Acsády művét kivonatolja és máskülönben egészen 
ártatlan. Boross műve még gonoszabb támadás a keresz-
tény Magyarország ellen, mert először is ez a régi 
Engel-féle gyanúsításokat és rágalmakat is összegyűjti 
és itt-ott külföldiekkel is gyarapítja. Továbbá Acsády 
a keresztény kath. papságról néhol jó nyilatkozatokat 
is tesz, de Boross azokat elsikkasztja. Acsády pl. be-
ismeri, hogy a kath. egyház az istenitéleteket ellenezte 
(I. 170. 1.), Boross ellenben az állítja, hogy a papság 
létesítette (20. 1.). Acsády elfogadja, hogy a magyar 
nemzetnek «nagy nemzeti hivatása teljesítésében leg-
hatékonyabb eszköze, hű segítője és legavatottabb 
munkatársaállandóan az egyház maradt»,Boross ellen-
ben mindig azt hajtogatja, hogy az egyház a vad 
szokások szeliditését elhanyagolta s nem a nemzet, 
hanem a maga érdekét ápolta. (141. 1.) 

III. 
Mind tudatlansága, mind logikátlansága alkalmat-

lanná teszik tehát Borosst arra, hogy ő a középkori 
keresztény Magyarországról és a katholicizmus be-
folyásáról ítéletet mondjon. De főként hiányzik nála 

1 Magyar történelmi tár XXIV. 141—142. 1. 
2 Magyarország története III. 452—55. 1. 
3 I. m. V. 825-27. 1. 
4 I. in. III. k. 2. r. 127—129.1. 
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a harmadik kellék: a történeti valóság iránt való érzék 
és igazságszeretet. 

S nem bámulatra méltó-e, hogy Ítélni mer olyan 
ember, a kiben nincs egy szikra igazságérzet, hanem 
vakmerően ferdít, nagyít, gyanúsít, hamisít és rágalmaz. 

Már pedig Boross János ilyen. Lássuk ! 
Ferdít, mert az események, állapotok előadásánál 

egy-egy jelentős körülményt elhallgat, vagy betold. 
Azt állítja Boross, hogy az 1114 körül tartott esz-

tergomi zsinat a nemzeti nyelvet kiszorította a hasz-
nálatból e határozatával : «Apátok, szerzetesek, udvari, 
káplánok semmi más nyelvet ne használhassanak, 
csak a latint». (27.1.) Pedig a zsinat csak ezt határozta : 
«Ut canonici in claustro et capellani in curia littera-
torie loquantur»,1 Tehát Boross elhallgatja, hogy a 
zsinat csak a káptalanokban és a püspöki udvarok-
ban rendelte el a latin nyelv használatát, de másutt 
beszélhettek magyarul és így a nemzeti nyelvet e 
zsinati határozat ki nem szorította. 

Roppant sokszor dühöng Boross a tized fizetés 
ellen, mintha a kath. egyház a nem katholikusokat is 
tizedfizetésre akarta volna kényszeríteni. (75., 80., 125.11.) 
De ez vagy teljességgel nem igaz, vagy elhallgatja 
Boross azt a körülményt, hogy a nem katholikus 
gyakran olyan telket vett meg, vagy kapott települő 
helyül, a melyet előbb évtizedeken, sokszor évszáza-
dokon át katholikus művelt. E telkekre tehát a tized-
fizetés kötelezettsége, szolgalmi joga, ha nem is telek-
könyvileg, szokásjogilag rá volt kebelezve. A ki tehát 
ily telket vett meg, vagy fogadott el, épen úgy köteles 
volt a tizedet megfizetni, mint ma azon vevő, ki telek-
könyvi adóssággal terhelt házat vesz meg, köteles az 
adósságot és annak kamatait fizetni.2 Az 1495-iki t.-c 
45. pontja különben egészen felmentette a nem katho-
likusokat a tizedfizetés alól. 

Határtalan merészséggel told hozzá Boross az 
eredeti kútforrások szavaihoz olyan szót, vagy mon-
datot, a mellyel a régi állapotokat egészen elferdíti és 
a kath. egyházat be akarja feketíteni. Azt mondja pl. 
szent István III. törvénye, hogy a papok vádlói csak 
nős és gyermekes, büntetlen előéletű és Krisztusban 
hivő emberek lehetnek (sine aliqua sínt infamia, 
uxores et filios habentes e tomnino Christum predi-
cantes.) Boross ezt így alakítja át : «csak egy becsüle-
tes házas pap lehetett tanú pap ellen». (9. 1.) Pedig 
szemmel látható, hogy a törvény eredeti szövegében 
házas papokról szó sincs ! Az istenitéleti pernél csak 
úgy könnyedén veti oda Boross, hogy a perköltségek 
«egyrésze a birót, (papot), a másik a vezetőt illette». 
(21. 1.) Holott a tüzesvaspróbalajstrom száz meg száz 
esete kiáltólag mutatja, hogy az istenitélet éknél nem 
a papok voltak a bírák, hanem a nádorok, ország-
birák, ispánok stb. De hát így lehetett meggyanúsítania 
a kath. egyházat, hogy ezt rút pénzbeli érdek vezette. 

1 Péterffy : Sacra Conciiia I. kötet 55. 1. 
2 Hunfalvy : Az oláhok története II. k. 163—64. 11. 

Egész mondatot is egész kényelmesen odatűz 
Boross a régi oklevél szavaihoz, csakhogy azzal egyet 
üssön a kath. egyházon. 1291 jan. 31-én írja IV. Miklós 
pápa Rudolf császárnak: «Predictum regnum Hun-
gáriáé ad ecclesiam ab antiquo etiam dinoscitur per-
tinere»1 s ez Rudolf császárral szemben, a ki Magyar-
országot, mint németbirodalmi liűbért elajándékozta, 
nagyon is igaz volt, mert Magyarország királyai csak-
ugyan közvetlenül (s nem a császár útján) érintkeztek 
a nagy keresztény családnak, a keresztény országok 
szövetségének fejével, a római pápával. Ez volt egy-
úttal Magyarország függetlenségének egyik legerősebb 
biztosítéka. Ámde Boross ezt így fordítja le: «Régtől 
tudvalevő dolog, a magyar korona a szentszéké s 
eg ijed iil ez rendelkezik vele» (57.1.). Mint látjuk e mon-
dat: «Egyedül ez rendelkezik vele» az eredeti oklevél-
ben hiányzik s még közvetve sem lehet belőle olyat 
kiolvasni, mert az apostoli szék nem akart rendel-
kezni Magyarországgal, hanem csak mint a keresztény 
családnak békebirája ítéletet akart mondani azon vitás 
ügyben, kihalt-e az uralkodó Árpád-család? és ha 
kihalt, női ágon ki a legközelebbi örökös? Az apostoli 
széknek ezen egyszerű, a pápa itéletleveléből nyilván 
látható és helyes álláspontját nem akar ják a gyűlöl-
ködő és a pápa nevének hallatára mindjár t dühöngő 
magyar írók felismerni és az apostoli széket egykori 
jó tettéért folyton gyalázattal illetik. 

Nagyit Boross János mihelyt a kath. egyház pap-
ságáról vagy intézményéről van szó. Jól elhajítja a 
sulykot, midőn azt állítja, hogy Bakócz Tamásnak a 
konstantinápolyi pátriárkaságból harmincezer arany 
járt, (131.1.) holott valójában csak 600 (hatszáz) forint.2 

De hát az ilyenforma lendítések ártatlanok. Ámde mily 
szomorú fényt vetne a kath. egyházra, ha igaz volna 
Boross azon állítása, hogy az Imre és II. András közt 
támadt vitában «a főpapok nagy része a hitbuzgó 
király ellen támadt, öccsét, Endrét támogatta» (31. 1.). 
Ámde ez csupán Boross nagyítása, mert magának a 
heves Imre királynak állítása szerint is csak három 
volt ilyen tizenkettő közül ! Tehát Boross szerint három 
kilenccel szemben már nagy rész. 

1200 körül a váci püspök jövedelme egy részét 
átengedte papjainak a végből, hogy ezek évenkint 
Kisasszonynapkor zsinatra jöhessenek. Úgy vélekedett 
ugyanis, hogy: «Mivel sohasem hallották püspökeik 
buzdításait és hibáik kijavítására sohasem részesültek 
útmutatásban, köztük és alattvalóik közt nagy erköl-
csi romlás keletkezett és felette járatlanok meg tudat-
lanok voltak a lelkek gondozásában» ; (quia nunquam 
exhortationem sui Episcopi audiebant, nec percipie-
bant correctionem suorum excessuum, in eis et eorum 
subditis apparebat raorum nimia corruptela et nimis 
existebant imperiti et rudes in regenda animarum 
cura).8 A püspök áldásos intézkedésének megokolásá-

1 Theiner I. 372.1. 
2 Fraknói : Bakócz Tamás 82. 1. 
s Wenzel Árpádk, Okmánytár I. 82. 1. 



282 i RELIGIO LXV. évf. 1906. 

hói Boross ily rettenetes vádat kohol : «A püspök a 
pápánál bevádolta kerülete papjait, hogy a papi állásra 
és a hivek lelki gondozására képtelenek és a leg-
csnnyább életet folytatják». (30. 1.) Pedig az eredeti 
levélben a csúnya életről szó sincs s a nagyon általá-
nosan jelzett erkölcsi romlás nem egyedül a papokra, 
hanem a világiakra is vonatkozik. 

Nagyításával borzasztó becsületsértést követ el a 
régi magyar papságon könyve 85. lapján ezt í rván: 
«E hamisítók pedig főkép papok voltak. Maguk az 
egyházi hiteles helyek, melyek az igazságszolgáltatás 
támogatására voltak rendelve, a legcsunyább vissza-
éléseket követték el. Az egykori krónikás nagyon ki-
kel a társas helyek és konventek főnökei és tagjai 
ellen, kik kapzsiságukat nem tudták mérsékelni, hite-
lüket, megbízhatóságukat elvesztették s a magyar pap-
ságot gyalázattal szennyezték be». De ha utána nézünk 
annak a krónikásnak, kisül, hogy az egész kirohanás 
Kanizsay István zágrábi püspök 1364 julius 29-iki 
levelén alapszik. Már magában véve cudarság azon 
oklevél kapcsán szórni gyalázatot a katholikus pap-
ságra, amely intézkedéseket tartalmaz (az embereknél 
mindenkor és mindenütt) előforduló visszaélések meg-
gátlására, de még inkább kitűnik a gonosz nagyítás, 
ha elolvassuk az eredeti oklevélnek idevágó részét: 
«Unde factum est, ut quorumdam locorum collegia-
torum et conuentualium rectores et personae, dum 
cupiditati suae froena restringere, et manus a munere 
excutere noluerunt, sigilla eorum, imo verius munimen 
et Ecclesiae suae decorem, per quae iura regni tueri 
solebant, nouissimis temporibus ammitterent, et tam 
suam, quam Ecclesiae eorum famam sempiterno 
opprobrio macularent».1 A ki konyít a latin nyelvhez, 
nyilván láthatja, bog}1 nem az összes hiteles helyek, 
nem a székesegyházi káptalanok, hanem csak egyes 
kis prépostságok (loca collegiata) és conventek veszí-
tették el pecsétjüket s nem az egész magyar papság-
nak, hanem csak a maguk személyének és monostorá-
nak (tam suam, quam Ecclesiae eorum famam) hirét 
szennyezték be. 

Magunk is nagyon fájlaljuk a XVI. század elején 
főként a világiak beavatkozásai miatt ,2 a katholikus 
papságban és szerzetességben elharapódzó bajokat és 
visszaéléseket, de a miket Boross János a XVI. század-
beli szerzetesekről mond, az már mégis legenyhébben 
szólva, irtóztató szertelenség. «Nem egy emlék tanú-
sítja, hogy a monostorok nem papok lakhelyei, hanem 
bűnbarlangok valának. Papi teendőikkel mitsem törőd-
tek, eszem-iszom mellett töltötték minden idejüket. 
Legzajosabb élet a társasházakban volt, hol a dinom-
dánomnak vége-hossza nem volt s e mulatságokban 
bárki részt vehetett; mint valamely csapszékben, úgy 
jártak az emberek ki és be, nők és férfiak egyaránt.» 
(124. 1.) 

1 Fejér : Cod. Dipl. IX/3, 443-44. 1. 
2 Ez igen sokszor oka a papság romlásának. Szerk. 

Nemrégiben egész terjedelmükben megjelentek 
azon jegyzőkönyvek, a melyekre Acsády és Boross e 
borzasztó korkép festésénél hivatkoznak. A pannon-
halmi szent Benedek-rend történetének III. kötetében 
a 617—24. lapokon. IIa már most más is végigolvassa 
e jegyzőkönyveket, higgadt, gondolkozó fejjel és nem 
gyűlölködő lélekkel, mindjár t láthatja, hogy azon fes-
tett, de nem valódi korképnek fele sem igaz. Tizenhat 
monostor közül csak egy helyen, Garamszentbenede-
ken, ettek a világi vendégek a monostorban és csak 
egy helyen, Bakonybélben, engedte meg az 1708-ra 
már elcsapott haszontalan, rossz életű apát, hogy 
leányok léphessenek a monostorba. A garamszent-
benedeki szokás a szerzeli szabály ellen volt ugyan, 
de nagyon érthető, mert hisz Garamszentbenedek 
hiteles hely volt. A dinom-dánom annyira nem volt 
szokásban, hogy mindenütt a szegényes, rossz élelme-
zésről panaszkodtak a szerzetesek, sok helyütt költség 
még az épületek kijavítására sem telt. Komoly erköl-
csi bajok csak ott voltak, a hol a világi kegyurak a 
rosszéletű apátokat pártolták. 

Micsoda ravaszsággal teszi gyűlöletessé a könnyen 
hivő magyar előtt az apostoli széket azon állításával, 
hogy II. András korában : «Róma is súlyos egyházi 
adóval rótta meg gyakran az egyházat. Mindenféle 
címen, pl. a főpapi megerősítésért, bibornoki kalapért 
s egyéb adókban óriási összegek folytak Rómába». 
(36. 1.) Pedig csak 1552-ben érte el először magyar 
férfiú a biborosi méltóságot s ennek nem kellett sem-
mit fizetnie, mert Rómába költözött Magyarország 
érdekeinek védelmére. Csak 1379-től kezdve voltak 
Magyarországon olyan püspökök, a kik egyúttal bibo-
rosi méltóságot is viseltek ; ezek is 1526-ig mindössze 
öten valának; két és félszázad alatt tehát csak öt 
biborosi kalapért kellett fizetni. Az apostoli szék javára 
csak 1331-ben vetettek ki adót Magyarország egyházi 
javadalmaira (s nem a népre), annak is harmadát a 
magyar király kapta. 

A hol a nagyítás nem segít, ott a történeti való 
elhomályosítása végett Boross hamisít. 

Arról panaszkodtak 1240-ben a székesfehérvári 
kanonokok, hogy prépostjuk «vota carnis ancillae 
prosequens, exhereditato spiri tuiure dominii, sibi eum 
compellit servire»1 azaz: «bár a testnek szolgálnia kel-
lene a lelket, mégis ő a test vágyai után járva, kiveti 
a lelket az ő örökségéből, az uralkodás jogából és 
kényszeríti, hogy a testnek szolgáljon». Boross azon-
ban ezen egyszerű szentírási hasonlatból ily vádat 
kohol : «Székesfehérvár prépostja dőzsölés és kéjélve-
zetekben határt nem ismert s a csőcselék körében 
féktelen vágyainak élt». (31. 1.) 

A salzburgi krónika szerint 1279-ben a pápai követ 
csak azt engedte meg, hogy a kiközösíteti, de halálos 
ágyán megtért erdélyi prépost a bélpoklosok temető-
jében (tehát mégis szentelt földben) temettessék el. 

1 Fejér : Cod. Dipl. IV./l. 180. 1. 
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E prépost azonban azelőtt erőszakos királyi kancellár 
és érsekjelölt volt. Most tehát a nép bosszút állott 
rajta és sírjára tömérdek követ dobott. A pápa követe 
azonban igazolta, hogy neki e durva kegyeletsértésben 
nem volt része (qui licet difficulter, tandem se con-
stantissime excusavit).1 Boross a krónikával éjien 
ellenkezőleg azt merészli írni: «A legátus kijelenté, 
hogy mindenki mindenkinek, ki a tetemre követ dob, 
bűnbocsánatot ad. 0 maga dobta az első követ». (52.1.) 

IV. Sixtus pápa 1472 márc. 1-én kelt itéletlevelé-
ben kijelenté, hogy első Mátyásnak cseh királlyá való 
választása «sancte, iusteet cannonice», «szentül, igazán 
és törvényszerűen» történt s kárhoztatta azokat ,akik 
azt el nem fogadták. De Boross, mintha süket és vak 
volna, a hiteles okiratok ellenére azt veti oda: « A cseh 
róm. katholikusok Mátyást választották királyuknak 
1469 május 3-án. Ez pedig sem a pápának, sem 
Frigyesnek nem tetszett, határozottan mindketten 
ellentmondtak e választásnak». (105. 1.) Tehát nyíltan 
a legnagyobb hamisítást követi el. 

Illésy János, országos levéltári fogalmazó, még 
1899-ben eredeti oklevelekből merítve ismerteté azon 
csúf pert, a mely az 1496—98. években az Alaghy-
család és Bekény Dénes között folyt.2 Felemlíti ebben 
azt is, hogy e rettenetes sok fogással és erőszakosko-
dással folyt perben a váci káptalant és püspököt is 
vádolták erőszakról és hamis oklevelek kiállításáról. 
Ámde a felső törvényszék itélele szerint: «Aváci püs-
pök az oklevélhamisítás vádja alól felmentetett, a káp-
talan megbüntetését kínálkozó alkalommal magának 
tartotta fenn a király». (Nagy-Iván 1899., 65. 1.) Ez 
már csak magyarul van írva, de Borosst ez sem za-
varja. O egész hideg színleléssel írja ép az ellenkezőt: 
«A váci káptalan már jobban gondoskodott jövedelme 
szaporításáról, habár nem a káptalanhoz illő módon ; 
t. i. különféle fonlos Ítéleteket hamisított, a mely szép 
mesterségben a püspök is részt vett». (123. 1.) Divan 
ember tehát, a ki azt sem tudja, hogy a káptalan ép 
úgy nem mondhatott és így nem is hamisíthatott 
ítéleteket, mint ma a közjegyző, gálád módon, a kút-
forrás ellenére, megtámadja annak a püspöknek 
becsületét, a kit hazánk legfőbb törvényszéke fel-
mentett. 

De még ekkora ferdítésekkel, nagyításokkal és 
hamisításokkal sem elégszik meg, hanem irgalmatlanul 
rágalmazza a középkori keresztény Magyarország 
uralkodó osztályait. 

Rágalmainak legkedvesebb célpontja a kath. fő-
papság és annak feje, a római pápa. 

Hallatlan arcátlansággal akarja először is azt rá-
kenni az apostoli székre, hogy nem segíté hazánkat, 
mikor az bajban volt. így írja, hogy 1202-ben : 
«Velence a kereszthadakkal (így! v. ö. német Kreuz-
zug.) elfoglalta Dalmáciát a magyar keresztény király-

1 Knauz : Monumenta ecclesiae Strigoniensis II. 138. 1. 
2 Nagy Iván : Családtörténeti értesítő 1899., 57—65. 1. 

tói. Ez a pápának sem tetszett, még is semmit sem 
tett ez ügyben». (33. 1.) Pedig először is nem Dalmá-
ciái foglalták el a keresztesek, hanem csak Zárát, ez-
után pedig a pápa kiközösítés terhe alatt megparan-
csolta a foglalóknak, hogy adják vissza Zárát a magyar 
királynak, úgy hogy maga Imre király is hálás köszö-
netet mondott ezért III. Ince pápának.1 Ugyanazon a 
lapon megismétli Boross az apostoli szék rágalmazá-
sát, állítván, hogy a pápa Jób esztergomi érsek halála 
után sem vette Imre királyt pártfogásába, holott köz-
tudomású dolog, hogy 1200-ban a pápa békítette őt 
ki testvérével és 1204-ben ő koronáztatta meg Imre fiát. 

Borzasztó rágalom, hogy a pápa 1241-ben egy-
kedvűen nézte Magyarország pusztulását (47.1.), holott 
ellenkezőleg, mindjárt 1211 jimius 16-án intézkedett a 
pápa a segítségről, a mennyiben rajta állt és sok 
könnyhullatás közi olvasta IV. Béla királynak hazánk 
romlásáról szóló tudósítását.2 

Épen ilyen rágalom ez is : «Béla e sérelmet Ró-
mában előadta, panaszolván, hogy a főpapság a király 
jogait s az ország szokásait folyton sérti. A panasz el-
hangzott s ezzel a kérelem eredménye is elmaradt. 
Hasztalan fordultak árpádházi királyaink Rómába 
panasszal, onnan ugyan nem kaptak orvoslást». 
(47—48. 1.) 

De hisz Béla panaszát is csak abból tudtuk meg, 
hogy a pápa 1245. február 28-án megparancsolja a 
kalocsai érseknek az orvoslást, a király sérelmeinek 
megszüntetését.3 

Kiegészíti ilynemű rágalmait Boross azzal, hogy 
egy árva szót sem szól arról, mennyivel segítette az 
apostoli szék Magyarországot 1440-től kezdve a török 
ellen viselt küzdelemben. Úgy áll tehát Boross olvasói 
előtt az apostoli szék, mint a ki kiszipolyozza az or-
szágot, de soha semmit sem ad vissza. 

Azután a magyar királyok bűnét akarja rákenni 
a pápára. Ennek rovására írja, hogy Magyarország 
főpapi székeire néha idegenek jutottak. Pedig már 
III. Ince kimondotta, hogy az apostoli szék lehetőleg 
mindig hazafit akar a főpapi állásokra helyezni : «Non 
poteramus írja II. Andrásnak — salva conscientia 
nostra eidem Ecclesie in alia persona, quam que de 
Regno Ungarie originem duceret, congrue providere, 
nec vellemus ei preficere alienum4». Nézzük meg a 
püspökök névsorát a XIV. század végén, a mikor az 
apostoli szék nevezte ki a püspököket (bár joga so-
hasem volt korlátlan !) és azt találjuk, hogy akkor a 
Kanizsay, Bebek, Héderváry, Zudar, Jánoky, Ováry stb. 
magyar családok ivadékai ültek a főpapi székeken. 
Nézzük ellenben azl az időt, a mikor Zsigmond király 
kerítette kezére a főpapok kinevezését és látjuk, hogy 
Alben, Scolari, Stibor, Benzi, Usk, Hohenlohe ne-

1 Fejér : Cod. Dipl. II. 396—99.1. Wenzel : Árp. Okm. VI. 
236-40 1. 

2 Theiner: Monumenta Hung. s. ill. I. 183. 1. 
3 Theiner : i. m. I. 193. 1. 
4 Knauz : i. m. I. 181. 1. 
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vűek foglalják el a leggazdagabb püspöki székeket. 
Maga Mátyás király Beckensloer, Stolz, Prosztaniczi 
Filipecz és Este Hippolit (e hét éves gyermek) kine-
vezéseivel nyomorgatta a magyar katholikus egyhá-
zat és szerzett magának is tömérdek bajt. Gallhard, 
az az egyetlen, a kit Boross annyira hánytorgat, mint 
a pápa kegyeltjét, tulajdonképen nem volt idegen, 
mikor a püspökséghez jutott, mert mint titeli prépost 
régebben hazánkban lakott ; különben pedig őt a pápa 
csakugyan áthelyezte más országba, tehát ez egyetlen 
sérelem is megszűnt, holott a magyar királyoktól 
kinevezett idegenek éveken át húzták a jövedelmet. 

Merő rágalom az is, hogy a pápa 1401-ben: 
«Kiadta a parancsot a főpapoknak, hogy Nápolyi 
Lászlót ültessék a magyar királyi trónra. Rómából 
jött a parancs: Zsigmondot meg kell fosztani t rónjá-
tól.» (88. 1.) A pápa nem is tudott semmit Zsigmond-
nak 1401. ápril 28-án véletlenül és nem is egyenesen 
Nápolyi László javára történt elfogatásáról. IX. Bo-
nifác pápa csak 1402. március 6. után annak hallatára, 
hogy Zsigmond bátyját, Vencel császárt, fogságba ej-
tette, kezdett elfordulni tőle, de nyiltan csak akkor 
állott át Nápolyi László párt jára, mikor előbb a ma-
gyar urak őt törvényes módon, országgyűlésen, meg-
választották királynak.1 

Miért kellett volna a pápának jobban tudnia a 
magyar törvényeket és eseményeket, mint a magyar 
főuraknak ? 

Teljesen hasonló ehhez azon rágalma, hogy a római 
katholikus egyház feje 1460—64-ben biztatta a csá-
szárt Magyarország elfoglalására, holott mind Bessa-
rion, mind Landó pápai követek arra igyekeztek 
birni a császárt, hogy mondjon le Magyarországra 
vonatkozó követeléséről és végre is a pápai követek 
köreműködésével kötötték meg azon egyezséget, a mely 
Mátyást a német császár támadásai ellen bizto-
sította.2 

Ily borzasztó ferdítések, hazudozások és ráfogá-
sok után betetőzi Boross rágalmait ezzel: «Magyar-
országnak a pápaság semmi hasznot, hanem véghe-
tetlen kárt okozott, hozzá adózó tartományának 
tekinté, melyből szép jövedelmet húzott» (90. 1.), ezen 
gonosz rágalommal szemben csak egyre hivatkozunk: 
az 1525. május 13-án Rákoson egybegyűlt magyar 
országgyűlés nyilatkozatára: «Távolítsa el a király 
udvarából a németeket. Ok nem akarnak érintkezni 
ilyen néppel, mert nem akarnak fellázadni az Isten 
ellen és az apostoli szék ellen, a melytől mindig 
segítséget nyerlek.»3 

A pápa és az apostoli szék rágalmazása mellett 

1 Schönherr Gyula : Nápolyi László trónkövetelésének 
külföldi vonatkozásai 26—28. 11. Akadémiai értekezések XVII. 
260—62. 1. 

2 Fraknói V. : Magyarország összeköttetései a római szent-
székkei II. 121—124. 1. 

3 Monumenta Vaticana Regni Hungáriáé II. Series. I. k. 
190. 1. 

irtóztató igazságtalan vádat emel Roross hazánk közép-
kori papsága és különösen főpapsága ellen. Csak ezen 
két kirohanását idézzük: «A VII. Gergely állal meg-
alapított hierarchia volt III. Béla óta az állam dolgai-
ban megmérhetetlen viszálynak és romlásnak a forrása, 
a korona függetlenségét veszélyeztette, a békét és 
rendet az országban zavarta, számtalan belső és külső 
véres háborúkat a legújabb időkig, melyeknek fel-
adata ezen szörnyet megsemmisíteni, eredményezett)). 
(21 22. 1.) «A főpapok egymást vádolták különféle 
bűnökkel, hogy egyik-másik hamis okmányokat gyárt. 
Isten szolgái, a keresztény szeretet hirdetői, ököljog 
szerint éltek, kiverték egymást a templomokból, házak-
ból. A fegyelem és erkölcs körükből eltűnt, senkinek 
sem engedelmeskedtek,fegyverrel kellett kiűzni monos-
toraikból». Ezek mind szemenszedett gaz rágalmak! 
A kútforrdsok mind ellenkezőt mondanak Magyar-
ország középkori papságáról ! (29—30. 1.) 

Magyarország legfényesebb korszaka is tiltakozik 
e hazug ráfogások ellen. Ha Magyarország első rende 
ilyen lett volna, nem érte volna el hazánk azon időt, 
mikor magyar tenger vizében hunyt el észak-kelet és 
dél hulló csillaga. 

Hogy olyan ember, a ki a magyar országgyűlést 
külföldi követek agyonverésével rágalmazza, nem kí-
méli Nagy Lajos és Hunyady János emlékét sem, 
önként érthető. Mérgesen támad jó hírnevükre azzal, 
hogy vakbuzgók voltak s előbbre tették a róm. kath. 
vallás terjesztését, mint a nemzet érdekét (82. és 102.1.)1 

Mintha azzal, hogy a keresztény népek vallásbeli egye-
sítésén fáradoztak s így a törökkel szemben a magyar-
ral barátságra akarták e népeket birni, a magyar 
nemzet érdekei ellen dolgoztak volna. 

Még csak két bizonyítékot sorolunk fel arra nézve, 
mennyire rágalmazza egyes főpapjainkat. 

Tamás esztergomi érseket (1305—21.) nemcsak 
ravasz embernek mondja , hanem ráfogja ezt is: «Mi-
helyt Ottó hosszabb utat tett Erdély felé, azonnal meg-
szegte a fegyverszünetet, ostrom alá fogla Esztergom 
várát s azt be is vette. László vajdát pedig arra buz-
dította, hogy Ottó királyt fogja el». (68. 1.) 

A dolog azonban úgy áll, hogy Esztergomot 
1306 júniusban foglalta el Károly király s nem az 
érsek, mert arra elegendő serege sem volt!2 Ottó ellen-
ben még 1306 szeptember 12-én sem indult Erdélybe, 
hanem Pesten tartózkodott.3 Esztergom ostroma tehát 
nem Ottó Erdélybe indulása után, hanem előtte tör-
tént. A fegyverszünet dec. 1-től május l- ig tartott.4 

Már most akár 1305 dec. 1-től 1306 május l-ig, akár 
1306 dec. 1-től 1307 május l-ig számítjuk e fegyver-
szünetel, mindenesetre rágalom az érseket júniusi 

1 Acsády után mondja. Szerk. 
2 Anjoukori okmánytár 157, 342. — Zichy cs. okmánytára 

I. 112. 
3 Fejér : Cod. Dip. VIII/1. 201. 
4 Fejér : Cod. Dip. VIII/1. 203. — Beke : Az erdélyi káptalan 

levéltára. 2. r. 27. 
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ostromlás miatt fegyverszünet megszegéséről vádolni. 
Az meg épen valótlan és képtelenség, hogy Tamás 
érsek a vajdát Ottó elfogására buzdította volna. 

A másik főpap, a kinek becsületét Boross arcát-
lanul támadja: Róbert esztergomi érsek (1226—1239.), 
előbb (1209—25.) veszprémi püspök. 

E kitűnő, erőslelkű főpapot már Acsády ádázul 
rágalmazza. Tudjuk miér t?! Azért, mert Róbert érsek 
a zsidók fosztogatásait, felülkerekedését megakadá-
lyozni igyekezett. Azt merészeli tehát Acsády Róbertre 
fogni, hogy saját egyházának zsarolója, fosztogatója 
volt s mini püspök egyházi átok alá vettetett, templo-
mokat romboltatott s szerzeteseket kínoztatott.1 

Szörnyen szomorú tapasztalatok arra utasítanak 
bennünket, hogy Acsády szavait hasonlítsuk össze az 
eredeti kútforrásokkal. 

Ezek semmit sem tudnak arról, hogy Róbert zsa-
rolta, fosztogatta volna a veszprémi és esztergomi 
egyházakat, pedig ezek voltak az ő saját egyházai. 
Ellenkezőleg ő biztosította a veszprémi püspökök 
számára a királynéi koronázó jogot, a budai és egyéb 
egyházak felett a püspöki joghatóságot,2 papsága szá-
mára pedig a tized negyedét vagy az azért járó kár-
pótlást.3 

Tehát nem saját egyháza, hanem a pannonhalmi 
monostor emelt a pápának 1218. febr. 18-iki levele 
szerint olyatén panaszt Róbert püspök ellen, hogy ő 
a pannonhalmi apát szentföldi utazása alatt a szerzete-
seketilletéktelen követelésekkel nyomorgatja északlatja 
és másként is őket illetéktelenül üldözi.4 De csak egy 
kicsit kell tovább mennünk az 1218-iki levelek olvas-
gatásábanés mindjárt megtalálj uke panasz okát és hely-
telenségét is a pápa 1218. márc. 3-iki levelében. Előre 
bocsájtjuk, hogy a veszprémi püspök és pannonhalmi 
apát 1215. szept. 19-én III. Ince pápa előtt szerző-
désre léptek. E szerint a püspök lemondott a somogy-
megyei tizedekről a pannonhalmi monostor javára, 
viszont a monostor megígérte, hogy a tizedekből a 
plébánia-egyházakat illető negyedért és akkoriban a 
püspököt megillető tartásdíjért a monostor évenként 
jan. 1-én 10 márka ezüstöt fizet a veszprémi püspök-
nek.5 Azonban a pápának 1218. márc. 3-iki leveléből 
kitűnik, hogy a pannonhalmi szerzetesek haragudtak 
apátjukra e szerződés miatt, s azt semmikép sem 
akarták elfogadni. Szégyennek tartották, hogy az ő 
királyi s minden püspöki, érseki vagy primási ható-
ságtól független, egyedül az apostoli székhez tartozó 
monostoruk a veszprémi püspöknek mintegy adót 
fizessen." Felhasználták tehát a szerzetesek apátjuk 
elutazását és 1218. január 1-én nem fizették meg az 
1215. szeptember 19-iki szerződésben kikötött 10 márka 

1 A magyar birodalom története. I. 284. 1. 
2 Fejér : Cod. Dip. VII/5. 555. 
3 Theiner : I. 100. 
4 Wenzel. Árp. okm. I. 154. 
s Theiner I. 100. 1. 
« Theiner I, 11. 1. 

ezüstöt. A püspök nagyon természetesen követelte a 
szerződés végrehajtását s követelése biztosítása végett 
lefoglaltatta a pannonhalmi monostor somogymegyei 
jószágait. Ez tehát az Acsádytól annyira kikürtölt zsa-
rolás és fosztogatás. Hej, de sok ilyen kereskedő és hi-
telező van Magyarországon ma is. a kik szerződésileg 
biztosított jogaikat végrehajtás útján is igyekeznek 
érvényesíteni s lia ezeket Acsády zsarolóknak és fosz-
togatóknak nevezné, bizonyára tömlöcbe kerülne a 
sok becsületsértésért és rágalmazásért. 

Arról, hogy Róbert, mint püspök, egyházi átok 
alá vettetett, az egykorú iratok csak ennyit tudnak: 
1215-ben a pannonhalmi monostor és az esztergomi 
érsek közt Deáki falu tizedéért folyt perben a pápa 
Róbert püspököt rendelte birául. Az esztergomi érsek 
azonban, ki tudja milyen, esetleg politikai okból? nem 
bizott Róbert püspök igazmondásában s azért a kö-
zépkorban nagyon szokásos perbeli kifogással élt 
Róbert ellen. Azt vetette a bíró ellen, hogy ki van 
közösitve az egyházból s így bíró nem lehet.1 Ezzel 
az érsek, ha egyebet nem, időhaladékot nyert, mert a 
pápa csakugyan mást bizott meg e per eldöntésével 
s ez körülbelül három havi halasztást jelentett. Maga 
a perbeli kifogást említő levél világosan mondja, hogy 
az érsek csak állította (asserens), de nem bizonyította 
Róbertnek kiközösített voltát. Azonkívül Acsády vagy 
nem tudja, vagy nem akarja tudni, hogy a pápa ke-
véssel azután az esztergomi érsek állítását alaptalan-
nak jelentette ki és kimondotta, hogy az érsek maga-
viseletéből Róbertre és a veszprémi püspökre semmi-
féle sérelem sem háromolhat.2 így tehát Acsády tör-
vényes felsőbbségétől hivatalosan felmentett, ártatlan-
nak nyilvánított főpapot feketít be. 

A harmadik s legborzasztóbb vád az, hogy Ró-
bert «templomokat romboltatott s szerzeteseket kí-
noztatott», szintén nem egyéb irtóztató rágalomnál. 
Az összes egykorú és Róbert püspökkel összekötte-
tésbe hozható levelek között csak egyetlen egy van, 
a melyben e rágalomhoz hasonló, de sokkal kisebb-
fokú és be nem bizonyított panasz olvasható. Ez pe-
dig 1227. szept. 15-én kelt pápai irat s a benne foglalt 
panasz így szól : «Abbas et Conventus Sancti Martini 
in Pannónia sua nobis insinuatione monstrarunt, 
quod cum venerabilis fráter noster . . . Archiejiiscopus 
Strigoniensis tunc Yesprimiensis Episcopus quandam 
eorum capellam cum suis hedificiis incendi fecerit, 
et monachos existentes ibidem bonis omnibus spoliari, 
et cum super hoc ad venerabilem fratrem nostrum .. . 
Colocensem Archiepiscopum et suoscollegas Aposto-
licas litteras impetrassent.»3 

Kiírtuk egész terjedelmében e panaszt, hogy min-
den épszemű és latinul értő ember láthassa, miről 
van szó. 

1 Wenzel. Árp. okm. I. 137. 
2 Monumenta Romana episcopatus Vesprémiensis. I. Bu-

dapest 1896. 34. 1. 
3 Wenzel. Árp. Okm. I. 146. 1. 
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Tehát először is nem templomokról van szó, ha-
nem csak egy, egyetlen egg újonnan épült kápolnáról. 
E kápolna építése rövidítette a veszprémi püspök jog-
hatóságát. Azért irányult a gyanú a veszprémi püspök 
ellen. Feltéve már most a legrosszabb esetet, a panasz-
ból csak annyi következik, hogy a püspök a kápolna 
építésének megakadályozására parancsolatot adott ki, 
de ezt emberei pusztítva és túlozva hajtották végre. 
Erről azonban a püspök nem tehetett s így csak a 
kár megtérítésére lett volna köteles, de erkölcsileg 
meg nem róható. 

Ámde, ha tovább olvassuk az okleveleket, kisül, 
hogy az 1229—30-ban Egyed pápai megbízottól foly-
tatott vizsgálat szerint nem is a püspök emberei, ha-
nem a somogyi várnak vityai jobbágyai égették fel a 
kápolnát, még pedig azért, mert bizonyos földterüle-
tek eladása miatt pörben állottak a pannonhalmi 
monostorral, s nem akarták, hogy a pannonhalmiak 
a kápolna és szerzetes-lak építésével még jobban meg-
fészkeljék magukat közelükben.1 

Még nagyobb dolog ennél az, hogy Acsády a 
pannonhalmi szerzetesek kínoztatásával gyalázza Ró-
bert érseket, holott, mint a szórói-szóra idézett pa-
naszból látható, maguk a pannonhalmiak is csak any-
nyit állítanak, hogy az érsek, mint veszprémi püspök, 
a Remetén levő szerzeteseket minden ingóságaiktól 
megfosztatta : fecerit bonis eorum omnibus spoliari 
és nem torqueri. Micsoda lelkiismeretlenség, micsoda 
visszaélés a vádlónak szavait a vádlott terhére, s 
annak meghallgatása nélkül még nagyítani, holott 
kész valóságként el sem volna szabad azokat fogadni. 

IIa már Acsády ekként gyalázza Róbert érseket, 
el lehet képzelni, hogy Boross mennyire igyekszik ez 
érsek emlékét ocsmány rágalmaival gyűlöltté tenni. 
«Erre a pápa — írja a 40-ik lapon — Endre bosszú-
ságára az indulatos, rabló Róbertet Magyarország 
primási székébe ültette. Ez az ember a királlyal da-
colt, az országot gyengíté, a legnagyobb válságba hoz-
ván azt. Ime tehát az, a ki saját egyházát több éven 
át, mint rabló fosztogatá s mint püspök egyházi átok-
kal sújtatott, ült a magyar primási székben.» Rövi-
debb, de még borzasztóbb, a mit az 5-ik lapon ír 
«Állításunk bebizonyítására most csak röviden Ró-
bert veszprémi püspököt említjük, ki rabló módjára 
rabolt, gyilkolt s mindamellett Esztergom érseki szé-
kébe emeltetett.« 

Fama volando ereseit. Lám, Acsády még csak 
zsarolónak nevezi Róbertet, még csak romboltat vele 
templomokat, de Boross már kikiáltja őt rablónak, 
sőt mi több, még gyilkosnak is ! 

Ep az imént pontról-pontra kimutattuk, hogy 
Acsádynak Róbertet gyalázó állításai mind merő ha-
zugságok. Rebizonyítottuk azt is, hogy még a szerze-
tesek megkinoztatásáról szóló állítás is vakmerő rá-
galom. A kath. egyház még segédpapnak sem szentel 

1 Wenzel. Árp. Okm. I. 167, 269, 334, 343,1. 

fel olyat, a kinek kezén, bár ártatlanul, emberi vér 
szárad, nemhogy püspökségre, vagy érsekségre emelné 
azt. S e törvényeket Róbert érsek idejében még szi-
gorúbban megtartották, mint ma. 

Én nyugodt lélekkel mondhatom, hogy átolvas-
tam az összes tatárjárás előtti, s Róbert érsekre vo-
natkozó okleveleket, s így tudom azt is, hogy Róbert 
érsek rablásairól, vagy gyilkosságairól szó sem lehet, 
s aki őt, mint Boross János tette, rablónak, gyilkos-
nak mondja, az arcátlan rágalmazó. 

Az eddigiekből bőven látható, s ha szükséges 
volna, még untig-fáradtig igazolható, hogy méltán csu-
dálkozhattam a gonoszság azon nagy fokán, a mely 
e mű szerzőjénél található. Mert valóban nagy fokú 
rosszakarat és gyűlölség kell ahhoz, hogy valaki szá-
zadok, országok, nemzetek, királyok és elöljárók felett 
gyalázó ítéleteket merjen mondani, pedig annyira 
tudatlan, logikátlan és igazságtalan, mint pl. Boross 
János is. 

Szülővárosomban, Gyulán, történtl890. táján, hogy 
egy emelvényről előbb a negyvennyolcas párt elnöke, 
azután a város országgyűlési képviselője szólott a nép-
hez. A mint a képviselő leszállt, hirtelen felugrott az 
emelvényre egy Pikó nevű, 17 éves, sült-paraszt hetes. 
Ámde a másik pillanatban úgy lelökték Pikót, hogy a 
lába se érte a földet, mert még a körülálló s jóformán 
csupa földműves emberek is illetlennek tartották, hogy 
érdemes és országos emberek után ostoba, tudatlan 
gyerek beszéljen. 

Boross János sem érdemel egyebet Pikó sorsánál. 
Vissza kell lökni őt azon pocsolyába, a honnan azért 
emelkedett ki, hogy mindenkit besározzon. 

Nagyon röviden meg kell még (vagy tán már 
nem is kell !) magyaráznom, hogy miért fogott el saj-
nálat e könyv elolvasása után. Azért, mert midőn láttam, 
hogy e könyvet oly előkelő, protestáns könyvnyomta-
lónál, mint Hornyánszky, nyomatták és az ág. evan-
gélikusok legnevezetesebb könyvkereskedőnél árulják, 
azt kellelt vélnem, hogy protestáns atyánkfiai közül 
csakugyan számosan elolvassák Boross rágalmait. 
S hogy ne volnának sajnálatraméltók azok, a kik 
így könyvből szívnak magukba elfogultságot, keserű-
séget és haragot a kath. egyház iránt. Hogy ne volná-
nak sajnálatraméltók, a kiket ily ostoba és mégis go-
nosz hazugságokkal és rágalmakkal félrevezetnek. 
Hiszen sem az elfogultság, sem a harag nem kellemes 
érzések és hozzá még rettentően akadályozzák azt, a 
mi után az emberi lélek annyira sóvárog, az igazság 
megismerését ! Igazán szerencsétlenek, hogy ily szörnyű 
és most már a zsidóktól is átvett rágalmak lassan-
lassan elidegenítik lelküket nemcsak a katholicizmus-
tól, hanem a kereszténységtől is, mint a hogy Boross 
is odajutott a maga botor eszével és indulatos 
gyűlölködő gondolkozásával, hogy a középkorban oly 
kegyetlen, vérszopó törököket, s az egymásközt foly-
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ton viszálykodó arabokat külömbeknek tartja a közép-
kori keresztényeknél. 

Rémképek vagy rágalmak azok, a melyek a ma-
gyar protestánsokat a középkori keresztény Magyar-
ország megítélésében annyira megtévesztik, s tőlünk 
még jobban szétválasztják. Vajha alkalmaznák azért 
e rémképekre és rágalmakra a költő mondását: El 
ti sötét képek, ti sötétség rajzati félre! 

Karácsonyi János dr. 

A magyar baptisták. (vn.> 
7. cikk. A bűnös megtéréséről az Istennek igéje ál-

tal — értekezik folytatólag a Hitvallomás. Jóllehet az 
előbbi pontban, a kegyelmi eszközök között, mái-
volt szó az Istennek igéjéről (az evangéliomi tant kell 
érteni alatta), itt még külön visszatérnek rá, mint a 
bűnös ember megtérésének eszközére. 

Ez volna, mint mi mondjuk, a megigazulásnak 
baptista tana, egész világgal különböző a mi tanunk-
tól. Itt az egész folyamatot az Isten igéje indítja meg, 
nálunk a malaszt. De mindjárt annál is azt kell kér-
deznünk, hogy melyik Isten igéje az a nagy eszközlő 
a baptistáknál? Ha azt mondanák, hogy az emberben, 
midőn a Szentírást magában olvassa, indul meg a 
megigazulási folyamat, még úgy ahogy lehetne érteni 
a dolgot ; de a baptisták nem utalják híveiket a Szent-
írás olvasására, ellenkezőleg a 10-ik cikkben (vének 
és tanítók pontja alatt) az evangéliom tanai alatt 
«ezen jelen hitvallomásban» foglaltakat értik, melyek-
től se a prédikátornak, se a hivőnek eltérnie nem 
szabad. Hát ez különös egy felfogása az Isten igéjének, 
kivált az olyannál, aki e tekintetben a szabad vizsgá-
lat elvét vallja ; de hát logika ide, logika oda, ők e 
szerint mégis csak a prédikáció hallgatásától keltezik 
a megigazulás (az üdv útjának) kezdetét. 

Lefolyása szerintük ez volna : az ember az Isten-
nek Igéje által, mely élő és látható (talán hallható?!) 
bűneinek mély álmából felébresztetik (már a ki!), 
bűneit és hibáját megismeri (én még olyan prédiká-
ciót nem hallottam, melynek hallatára bűneimet is-
mertem volna meg, valamely lelkiismeretvizsgálati 
tükör olvasásakor igen !) és szívből bánja. Veszedel-
mének érzetében a Krisztushoz, mint egyedüli meg-
mentője és üdvözítőjéhez menekszik s az 0 benne 
való hit <dtal veszi bűneinek bocsánatját (ez pótolná 
a mi gyónásunkat !) s szivébeni bizonyságát annak 
(vájjon ki érezte ezt a bizonyosságot?), hogy ő Isten-
nek gyermeke s az örök élet részese. A bűnös szivé-
nek és értelmének e nagy átváltozása (hol lehet ezt 
látni ?) kizárólag a Szentléleknek műve (hát az ember 
nem működik közre a saját megigazulásánál ?), ki Is-
tennek kegyelmes akaratja szerint az Igét (már t. i. 
a Csopják által írt ezt a Hitvallomást!) mindenható, 
sikerdús hatásával kiséri; ezáltal a testies érzületű 
bűnös újjászületését eszközli, szivét megnyitja, lelkét 
megvilágosítja s a Krisztusban való élő hitet létrehozza. 

Ez baptisták szerint a megigazulás lefolyása, az a 
lelki folyamat, ahogyan az ember bűnösből újjászü-
letetté válik, Isten fiává leszen. Ami az egészben fel-
tűnik, az az egyszerű kérdés, hol ebben a lelki 
műtétben az ember, az ember közreműködése, az 
ember hozzájárulása? Mindent a Szentlélek végez, 
aminélfogva az embernek az egész megigazulás, ez a 
nagy isteni mű, mely fölér a teremtéssel, mint sült 
galamb, készen esik a szájába. Hogy hite által veszi 
bűneinek a bocsánatját s szivébeni bizonyságát annak, 
hogy ő Istennek gyermeke! De az a hit sa többi mind 
hogy kizárólag a Szentlélek műve. Hát az ember ré-
szesedése a műben, cooperatiója? Hisz akkor ő egy 
érzéketlen eszköz csupán, (nem hiába mondta Luther : 
velut inanime quoddam), csak szenvedőleges alanya 
a nagy műtétnek! Valóban jól mondta azért egykor 
Melanchton, hogy : a protestantismusban könnyű élni, 
de a katholicizmusban jobb meghalni. Semmi sem 
is volna könnyebb az ilyen megigazulásnál. 

Mindez azonban a józan ész s a józan morál el-
len van, s teljesen ellenkezik a kinyilatkoztatással ! 

Krisztus ezt mondta a többi között : Nem minden, 
a ki mondja nekem: Uram, Uram! megyen he meny-
nyeknek országába (íme a hit !), hanem a ki Atyám 
akaratját cselekszi. (Máté 7,21.)— Szent Pál: «Legyen 
bár oly teljes hitem, hogy a hegyeket áthelyezhessem, 
ha szeretetem nincs : semmi vagyok». (I. Kor. 13,2.) 
Szent Jakab : «A hit, ha cselekedetei nincsenek, holt 
önmagában» (2, 17.) És továbbá:«Cselekedetek által 
igazúl meg az ember és nem csupán a hitből». (2, 24.) 
Majd ismét Krisztus: «Ha bűnbánatot nem tartotok, 
mindnyájan hasonlókép elvesztek. (Luk. 13. 3.) Egy 
szóval a Szentírás szerint sok mindenféle szükséges 
az ember részéről a megigazuláshoz, amit Szent Ágoston 
így foglalt össze: «A ki teremtett nélküled, nem üd-
vözít nélküled» (non te justificabit sine te). Hamis te-
hát a baptisták fogalma az egyedül üdvözítő hitről, 
hamis a megigazulási tanuk. 

A megigazulás megindulását sem a prédikáció 
hallgatásától keletkezteti Krisztus, hanem az isteni 
kegyelem titkos működésétől. «Senki nem jöhet én 
hozzám — úgymond — hacsak az Atya, ki engem 
küldött, nem vonzza őt». (Ján. 6, 44.) Azután, ha csu-
pán «a hit által venné az ember bűneinek bocsánal-
ját», miért ruházta fel Krisztus apostolait bűnbocsátó 
hatalommal? «A mint engem küldött az Atya, én is 
küldelek titeket» (saját hatalmát, saját missióját ru-
házza át apostolaira). « A kiknek megbocsájtjátok bű-
neiket, megbocsáttatnak nekik; és a kiknek meg-
tartjátok, meg vannak tartva». (Ján. 20, 21 3.)Ebben 
egyrészt a hivek kötelezettsége foglaltatik bűneik meg-
gyónására, másrészt az apostolok birói hatalma a 
megismert bűnök feloldására vagy fenntartására ; a 
miért is az egyházatyák nem a hitet, hanem a gyó-
nást nevezik a hajótörés (bűnbeesés) után való mentő-
deszkának. 

Es ha az ember «a hit által venné szivébeni bi-



282 
i RELIGIO LXV. évf. 1906. 

zonyságát annak, hogy ő Istennek gyermeke», vagyis 
ha biztos lehetne megigazulásáról, miért mondta ak-
korSzent Pál: «Semmibensemvádol ugyan lelkiismere-
tem, de még azért nem vagyok igazolva ?» (I. Kor. 4, 4.) 

Nem való tehát a baptisták tana a megigazulás-
ról, hanem egyszerűen szentírásellenes; nem egyedül 
a hit eszközli azt s nem egyedül a Szentlélek, az em-
bernek magának is nagy része van abban. 

Összegezve a kinyilatkoztatott tant, a trienti zsi-
nat (VI. 6. fej.) így irta le a megigazulás lefolyását: 
Előkészíttetik az ember a megigazulásra akképen, 
hogy az isteni malaszt által indíttatva és segítletve 
s hitre gerjedve a hallomás után, szabadon az Isten-
hez fordul, igaznak tartván mindazt, ami istenileg ki-
nyilatkoztatva és igérve van, különösen pedig azt, 
hogy a bűnös az Istentől nyer megigazulást az ő ke-
gyelme által és a megváltás által, mely Jézus Krisz-
tustól vagyon : ekkép megértvén bűnös állapotát az 
isteni igazságosság félelmétől, mely üdvösen átjárja, 
az isteni irgalmasság szemléletére tér át, a minek foly-
tán remény ébred benne, hogy Isten Krisztusért ir-
galmaz neki s azért őt, a megigazulás forrását, sze-
retni kezdi, amiért is gyűlölettel és utálattal fordul 
bűnei ellen, vagyis arra a bánatra hangoltatik, mely-
nek a keresztséget (a megkereszteltnél pedig a peni-
tenciatartás szentségét) megelőznie kell, míg végre 
fölteszi magában, hogy fölveszi a keresztséget (a meg-
keresztelt, hogy gyónáshoz járul), új életet kezd és 
megtartja az isteni parancsolatokat. 

Ez a megigazulás képe a Szentírás szerint, mely-
től a baptisták,követve a nagyobb protestáns felekezele-
ket, annyira eltértek. Látjuk benne az Isten és az 
ember együttes művét, a valódi újjászületést, mely-
nek folytán a bűnösség állapota megszűnik, az ember 
szünteti meg, lelkileg megújul s valóban új életet 
kezd. A protestánsoknál a hamis kiindulási pont, az 
egyedül üdvözítő hit (illetőleg bizalom) folytán az 
egész tani rendszer hamis alapon áll, és hamis követ-
keztetésekre vezet. 

A kath. tan szerint a bűnös valóban megigazul, 
(ez a belső megújulás), a protestánsoknál csak igaz-
nak nyilváníttatik, Jézus érdemeinek köpönyegével 
befödetik, hogy igaznak lássék. Olt munkára indítta-
tik az ember, itt szenvedőlegesen viseli magát, a mi 
hogy az erkölcsi töiekvésre, az erkölcsösség előmozdí-
tására milyen következményekkel jár, a dolog termé-
szetéből következik. 

8. A szent keresztségről. Hamis lévén a baptisták-
nak a megigazulásról szóló tana, hamis a logika ellen 
megtartott keresztségről szóló tanuk is. Az egyedül 
üdvözítő hit mellett ugyanis minden más eszköz fö-
löslegessé válik az üdvösségre, de hát ők még sem 
akarták a keresztséget feladni, annyira összeforrott 
az az egyház életével, hogy elvetése nyilvánvalóan 
újítóknak tüntette volna fel őket. Megtartották, de 
egész jelentőségét felforgatták. 

A formáját ugyan helyesen adják: abban áll, 

hogy a megkeresztelendő az Úrnak erre rendelt egy 
szolgája által az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek-
nek nevében egyszer víz alá meríltessék (a szervezet 
27. §-a szerint folyó vízben, vagy egy azon célra fel-
állított medencében) és abból ismét kiemeltessék. De 
már a keresztség alanyáról és a keresztség hatásáról 
(de efficacía) rosszul beszélnek. 

A Szentírás — így szólnak — egészen határozot-
tan meg is jelöli azon személyeket, kik magukat ez 
intézménynek (a keresztségnek) alá vessék s a ke-
gyelemeszközt hálás szívvel megragadják, ugyanis 
egysedül oly emberek, kik, mintegy bármely néphez 
tartoznak is, előbb az evangeliom és Istennek szabad 
kegyelme által bűneiktől megtéríttettek a Krisztushoz 
s ő benne teljes szívvel hisznek, mint megváltó-
jukban. 

Ez annyi, hogy a keresztséghez a már megigazul-
tak (kegyelem által bűneikből megtéríttettek) járul-
nak. Csakhogy ez megfordítása az oksági viszonynak, 
mivel a Szentírás szerint épen a keresztség a megiga-
zulás szentsége, benne nyer a bűnös megigazulást. 
Persze, aki a hitet vallja a megigazulás eszközének, 
az a keresztségről csak így beszélhet. De vájjon így 
beszélt-e a keresztségről Krisztus? 0 azt mondotta: 
«Bizony, bizony, mondom neked, ha ki újonnan nem 
születik (ez a megigazulás) vízből és Szentlélekből, 
nem mehet be az Isten országába.» (Ján. 3, 5.) Nisi 
quis renatus fuerit ex aqua. Ime az az ex praeposi-
tio mutatja az oksági viszonyt a víz és a lelki újjá-
születés közt. A vízből, a víz által származik az. To-
vábbá olvassuk: «Péter pedig mondá nekik: Keresz-
teltessék meg mindenitek Jézus Krisztus nevében 
bűneitek bocsánatára» (in remissionem peccatorum 
vestrorum). Ap. Csel. 2, 38. Ez az in praepositio váj-
jon azt mutatja-e, hogy a már előbb megigazult já-
rul-e a keresztséghez, vagy megfordítva, bogy a ke-
resztségben igazul-e meg? 

Tehát a keresztség az újjászületés eszköze és 
nem a már újjászületett járul a keresztséghez. Minek 
is tenné, ha már előbb a hit által igazult meg, mi 
célja volna annak? 

Erre így felelnek a baptisták: «A keresztség a 
Krisztusbani hitnek és szeretelnek első gyümölcse-, 
a bűnösnek ünnepélyes nyilatkozata és vallomása, 
hogy magát testtel s lélekkel a Krisztusnak általadja». 
Ugyan furcsa vallomás, mely vízbelépéssel történnék! 
S az is csak egyszer történhetik. Ez különben a régi 
protestáns tan a szentségek hatásáról, melyeket — a hit 
miatt — egészen kivetkőztettek jelentőségükből s egy-
szerű jelekké fokoztak le. Pedig ha már jelekről van 
szó, akkora keresztvetés sokkal alkalmasabb jel e cél-
ra, mellyel mindenki előtt s minden alkalommal, 
esetről-esetre, Krisztus követőjének vallhatja magát 
az ember, pl. a zsidók, vagy a pogányok előtt. 

Majd meg: «A keresztség azonban egyszersmind 
Istennek ünnepélyes nyilatkozata s biztosítása (ugyan? 
ez merő képzelődés!) a hivő, megkeresztelendő irá-
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nyában . . . hogy ő Istennek kedves gyermeke». Hol 
nyilatkozik erről az Isten a keresztségnél ? 

Itt egyúttal megfeledkeztek az előző cikkről, mert 
ott ugyanazt mondták már a hitről. «Az ember a 
Krisztusban való hit által veszi bűneinek bocsánatját 
s szivébeni bizonyságát annak, hogy ő Istennek gyer-
meke.» Szóval a sola fides salvificans miatt nem 
tudják, mit csináljanak a keresztséggel; össze-vissza 
beszélnek, mert így legalább mondhatják, hogy be-
széltek róla valamit s hogy joggal nevezik magokat 
keresztelt keresztyéneknek. Csak a kinyilatkoztatás 
nem ad nekik igazat. 

7légi magyar katekizmusok' 
Magyar nyelvtudósok kiváló figyelemre méltatják 

a Halotti Beszéd-et, legrégibb összefüggő szövegű nyelv-
emlékünket. Nyomtatott magyar emlékeink során 
gyakran történik hivatkozás az első magyar könyvre, 
melynek tényleges birtokában vagyunk, Komjáthi 
Benedek Szent Pál levelei fordításd-ra (1533-ból). 
Magyar bölcselők pedig különösen szeretik emlegetni 
Apáczai Csere Jánost, ki Magyar Logikácská-jával 
elsőnek szólaltatta meg a bölcseletet magyarul. 

Az elsőségnek ez a megállapítása sok szempont-
ból nagyon is hasznosnak bizonyult s azért nem lesz 
érdektelen, ha az időbeli elsőséget a magyar hitokta-
tás irodalmában is megjelöljük. Hitoktatásunk leg-
régibb emlékeiről szólva nemcsak a rég elmúlt idők 
varázsa csalogat, hanem az elődök iránt tartozó ke-
gyelet is biztat. Katekizmus-ügyünk vajúdásának 
idejében időszerűnek is tetszik azokról emlékezni, 
kiknek nevéhez az úttörés nehéz munkájának dicső-
sége fűződik. 

A népmívelésnek alapját nálunk is a hitoktatással 
vetették meg1 s így biztosra vehető, hogy a katholikus 
középkor folyamán a különböző székesegyházi, kolos-
tori, plébániai s városi iskolákban valamelyes magyar 
nyelvű katekizmus is használatban volt; de a könyv-
nyomtatás koráig terjedő nyelvemlékek erre vonat-
kozólag nem őriztek meg számunkra semmit sem. 
Imádságok, elmélkedések, vallásos oktatások, erkölcs-
nemesítő példák elég tekintélyes számmal maradtak 
fönn kódex-irodalmunkban, de hitoktatási kompen-
dium, katekizmus-féle, még töredékben sem ma-
radt ránk. 

A mohácsi csatavesztés után mind szélesebb ré-
tegekben terjeszkedő új hitfelekezetnek prédikátorai 
csakhamar katekizmusok kiadására is fölhasználják 
az általuk annyira kiaknázott sajtót. Az első részleges 
bibliafordítások érdemét a katholikus részről elvi-
tatni ugyan nem sikerült, tagadhatatlan azonban, hogy 

katekizmusok kiadásában a protestánsok megelőztek 
bennünket. 

Elég Gálszécsi Istvánnak, a Maros és Körös köze 
reformátorának, A Keresztyéni Tudományról való 
rövid Könyvecske-jére (1538. Krakkó) és Heltai Gás-
párnak Catechismus Minor, azaz, a keresztyeni tudo-
manac reuideden való sumaya (1550, Colosuarba) című 
müvére utalni. A katholikus ügy e korbeli (a XVI. szá-
zad eleji) hátramaradottságának okaiul az egyház-
megyék jó részének árvaságára, a szerzetesi és világi 
papság fegyelmezetlenségére és tanulatlanságára s a 
törökök pusztítása következtében tanító nélkül maradt 
iskolákra hivatkozik a történelem. 

A szorongatott egyház e sivár idejébengondviselés-
szerű férfiúként lép homloktérbe Oláh Miklós, Ma-
gyarországnak 1553—1568. hercegprímása. A jeles fő-
papnak a katholicizmus fölvirágoztatására irányuló 
törékvései során elsőrendű fontosságú a katholikus 
iskolaügy érdekében kifejtett tevékenysége. A meg-
lazult fegyelem helyreállítására összehívott nagyszom-
bati zsinaton (1560.) elrendelte, hogy minden plébános 
tanítót fogadjon, a szegényebb községek pedig közö-
sen tartsanak tanítót. Különös gondja volt a nagy-
szombati iskolára. Loy^olai szent Ignácnak 1561-ben 
meghívott fiait szintén e nagyjelentőségű iskola javára 
értékesítette. 

A Jézus-társaságiak Nagyszombatba jövetelekor az 
alig 27 éves Telegdi Miklós,1 a katholikus visszahatás-
nak később vezéralakja, igazgatja az iskolát. E nagy-
buzgalmú és ékes magyarságú fiatal pap adja ki a 
következő évben katholikus hitünknek első magyar 
katekizmusát. A Hofhalter Rafael bécsi sajtójából ki-
került magyar Canisiusnak teljes címe : A Keresz-
ténységnek Fundamentomirol való rövid könyvecske. 
Ki az Szent írásnak, külömb-külömb heleiböl, kér-
dés es felelet keppen Írattatott és Telegdi Miklós 
mester allai Deac nyelvből Magyar nyelvre for-
ditatot. 

E katholikus magyar katekizmusnak megjelené-
sét több körülmény sürgette. A számos protestáns ka-
tekizmussal szemben még nem volt egyetlen katholi-
kus sem s így már valóságos életszükséglet volt ennek 
a katekizmusnak kiadása. A nagyszombati iskolának 
tanulmányi szabályzata is szükségessé tette s a hit-
oktatás terén halhatatlan érdemeket szerzett Jézus-
társaságiak is bizonyára hathatósan kívánták, II. Fer-
dinándnak 1560. dec. 10-én kelt rendelete pedig kö-
telezővé tette Canisius kis katekizmusának tanítását. 
Telegdinél rátermettebb ember még keresve sem ta-
lálkozhatott volna a világhírű hittani könyvecske 
magyarra átültetésére. Kitűnő liittudós volt, a tanítás 
terén jeles sikerrel működött, magyarul pedig úgy 
tudott, hogy akár Pázmánnyal is egy sorba állítható. 

1 Érdekesen mutatja ezt be Békefi dr.-nakép most meg-
jelent s mult számunkban ismertetett műve : A népoktatás 
története Magyarországon 1540-ig. Szerk. 

1 Legújabban és legbővebben méltatta Bóth Ferenc ke-
gyes-tanítórendi tanár Telegdi Miklós élete és müvei c. tanul-
mányában. (1899.) 
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Az Oláh Miklós képével díszített katekizmusról 
hosszú ideig csak a Bornemissza Péter Fejtegetés cimű 
könyvére adott válaszból tudtunk. 1882-ben azonban 
Benkő István, református theologus, megtalálta az 
elveszettnek vélt könyvecskét a báseli egyetemnek 
könyvtárában. 

Telegdi magyar Canisiusa öt részre oszlik. Az 
első a hitről (Hiszekegy), a második a reményről és 
imádságról (Miatyánk és Üdvözlégy), a harmadik a 
szeretetről (parancsolatok), a negyedik a szentségek-
ről, az ötödik a vétkekről és jó cselekedetekről szól. 
Ez a Canisius meghonosította beosztás a Szentírásnak 
ezen helyén alapszik : «Fiam ! ha bölcsességet kívánsz, 
tartsd meg az igazságot és Isten azt megadja neked». 
(Eccli 1, 33.) A keresztény bölcsességet hittel, remény-
nyel és szeretettel érjük el, igazságosságban pedig a 
rossznak kerülésével s a jónak gyakorlásával van 
részünk. Az igazságosságot megelőzőleg a szentségekre 
kerül a sor, mert a szentségekre egyaránt szükségünk 
van akár a bölcsességhez, akár az igazságossághoz. 

Az ódon magyarsággal írt katekizmusból hadd 
álljanak itt mutatóba a következő kérdések: 

Mit kell az oltári szentségnek vételében tar-
tanunk•? 

Azt, amire az anyaszentegyházunk hiti és méltósága 
tanít minket, hogy a községnek igaz elég a kenyérnek 
személye alatt a telyjes Christust hozzá venni, mely 
vétellel valaki nem méltatlanul já ru l hozzá Istennek 
bőséges malasztját és örök életet nyer. Mely két dolog 
az oltári szentségnek hasznának és gyümölcsének 
méltán és igazán hivatik. 

Mit parancsol a harmadik? 
Parancsolj a, hogy az ünnepnapokat jó cselekedetek-

kel megszenteljük; azaz ünnepnapokon jó cselekede-
tekbe foglaljuk magunkat. Egyházhoz menjünk misét és 
prédikácziót halljunk. Kézimunkától pedig és külső 
foglalatosságtul teljességgel megtilt. 

Miért kell a bűnt eltávoztatni? 
Mert az Úr Istent megbántja. Továbbá a bűnös 

embert megfosztja a megfogyhatatlan jótul, az Isten-
nek színe látásátul és az örök veszedelemre viszi. 

Mikor mondatik az ember a szent Lélek Isten ellen 
vétkezni ? 

Mikor nem emberi gyarlóságból (ki az Atya Isten 
ellen való bűnnek mondatik) mint szent Péter vétke-
zik : sem tudatlanságból (mely vétek a Fiú Isten 
ellen való bűnnek neveztetik) mint szent Pál : hanem 
tulajdon csak gonosz akaratból és szándékból, mint 
az írástudó és szerzetes Sidók ! . . . 

Szépek a katekizmus szellemét jellemző követ-
kező szavak: Nem új hit ez, kire én téged tanítlak. 
Nem a tegnapelőtt találtatott evangéliumot tanítjuk, 
nem Wittenbergából, sem Augusztából, sem Genuából 
támadott tudományt hozunk te neked, hanem a szent 
Péter hitit, ebbe maradj és azokat eltávoztasd, kik e 
tudománynak kívüle járván, szakadást szerveznek. 

Telegdi katekizmusa nem szoros értelemben vett 

fordítás, hanem inkább átdolgozás, hol betold, hol 
meg elhagy, hol értelmez, hol meg a fölosztást is 
megváltoztatja. Arról nem tudunk, hogy ez a katekiz-
mus több kiadásban is megjelent volna ; kétségtelen 
azonban, hogy nem kevés érdeme volt az ősi hitnek 
s az igaz keresztény erkölcsnek megszilárdításában. 
A Canisius nyomán való katekizmus-szerző pedig 
joggal megérdemli az elismerést ezért az irodalmi 
pályáját megnyitó művecskéért. Telegdi a katholikus 
visszahatásnak az iskolában, a szószéken és a sajtóban 
egyaránt megindítója. Az iskola számára katekizmust 
szerez, a szószéken megalapítja a klasszikus magyar 
szentbeszédet, a sajtóban pedig ő indítja meg katho-
likus részről a vitázó irodalmat. 

Most fordítsuk tekintetünket Erdélyre, hol Vásár-
helyi Gergely adott ki számos kiadással dicsekvő 
magyar katekizmust. Az első kiadás 1599-ben jelent 
meg Kolozsvárott. Ennekazidőrendben második magyar 
katekizmusnak teljes c íme: Vásárhelyi Gergely. Cate-
chismus Canisius Pétertől Írattatott kerestényi tudo-
mány nac rövid summaya, Magyar kalendariummal : 
és az egy igaz Hitnek bizonyos ismeretével. Az Anya-
szentegyházba való Caeremoniaknac rövid ertelmeről 
való tanúság. Az üdvözülendő Lelkeknec tüköré. He-
tedszaki Imádságoc és lelki elmelkedesek... Claudio-
poli Anno Domini MDXCIX. Keletkezésére a Jézus-
társaságának erdélyi története vet világosságot.1 

A Jézus-társaságiak Kolozsvárra költözésekor 
(1579.) szomorú állapotban volt az erdélyi katholiciz-
mus, de a buzgó szerzetesek azonnal a legnagyobb 
lelkesedéssel fogtak a munkához. Volt gondjuk, hogy 
könyvsajtót is hozzanak magukkal s már 1581-ben 
megalapítják a Mária-társulatot. Ez az eredetére nézve 
első magyar kongregációnk avatta Pázmány Pétert 
is Szűz Mária harcosává. 

Csakhamar azonban súlyos csapások zúdultak a 
hit és erkölcs érdekében munkálkodó Jézus-társa-
ságra. Lelkes támogatója, Báthory István, meghalt, a 
szerzetesházat pusztító pestis látogatta meg, a feleke-
zetek pedig szüntelen kérésekkel ostromolták Báthory 
Zsigmond fejedelmet, hogy a Jézus-társaságiakat űzze ki 
az országból. Az 1588-iki medgyesi országgyűlés csak-
ugyan száműzte őket s csak 1595-ben térhettek újból 
vissza. Most azután ujult erővel fogtak hozzá apostoli 
tevékenységükhöz s természetes, hogy ebben a hiva-
tásos munkájukban a hitoktatást elsőrendű feladat-
nak tekintették. III. Pálnak a Jézus-társaság alapítá-
sáról szóló bullájában a rend céljául van kitűzve: 
pueros et personas rudes ea, quae ad christianam 
hominis institutionem sunt necessaria, docendo. A ko-
lozsvári Jézus-társaságiak hitoktatói működésének 
tett hasznos szolgálatot Vásárhelyi Gergely, 1584. óta 
maga is jezsuita, az ő jeles magyar Canisius-fordítá-
sával. «Milyen hasznos legyen — írja az első kiadás-

1 Erdélyi Károly dr. : A kolozsvári római katholikus fő-
gymnasium története 1579—1898. Kolozsvárt. 1898. 
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hoz írt bevezetésben — ennek a keresztyéni tudomán-
nak kinyomtatása, csak ebből is kitetszik, hogy az Isten 
és attyafiui szeretetnek reguláit adja előnkbe, lelkünk 
üdvösségére utat mutat és sok külömb külömb hamis 
vélekedésektől megszabadít. Végezetre, hogy eg}' 
szóval szent Dáviddal megmondjuk,ebben megtalálja 
a keresztyen olvaso mi legyen a jó, tudnia illik, a 
gonosztól való eltávozás és a jó cselekedet.» 

Vásárhelyinek Canisius eredeti szövegéhez a Teleg-
diénél jobban ragaszkodó művéből hadd álljanak itt 
mutatóba a következő kérdések: 

Micsoda az anyaszentegyházé 
Mindazoknak, kik a Krisztus hitét és tudományát 

vallják, gyülekezete, mely gyülekezet Krisztus után e 
földön egy főpásztortól igazgattatik és biráltatik. 

Micsoda a szentségé 
Az Úr Istennek láthatatlan kedvének, avagy ma-

lasztyának láthatandó jegye, kit ő szent felsége szer-
zet a mi megszentelésünkre. 

Micsoda az Oltáriszentség állatjának igazsága? 
Az, hogy hiszük Krisztust, mind Istenségébe, 

mind Embersége szerint az Oltáriszentségbe bizony-
nyal és éppen jelen lenni: minek utánna a kenyeret 
és a bort az igazán felszenteltetett egyházi ember a 
Krisztustól adatott igével megáldja. 

Hány része vaggon a poenitencziának? 
Három : töredelmesség, azaz bűneinken való bán-

kódás, gonosz életnek megutálása és jó életnek kíván-
sága ; gyónás, azaz, az igaz egyházi ember előtt bű-
neinknek előszámlálása és elégtétel, ki semmi nem 
egyéb, hanem a mi vétkeinknek szabad akaratunk 
szerént magunkba való boszuállás, hogy a poeniten-
cziának méltó gyümölcsét vehessük. 

Az egyházi rend micsoda? 
Olyan szentség, ki által az egyházi embereknek és 

az egyházi szolgáknak kiváltképen való malaszt éshata-
lom adatik, hogy az anyaszentegyházba való tisztek-
ben jó módon és méltán eljárhassanak. 

Érdekes, hogy az anyaszentegyház öt parancsola-
tában a «Tiltott napokon mennyegzőt ne tarts» nem 
fordul elő, hanem a mostani IV. parancsolat van két 
részre bontva. Ennek a szokatlan sajátosságnak meg-
értésére elég arra hivatkozni, hogy az anyaszentegyház 
parancsolatai nincsenek és nem is lehetnek minden 
időkre meghatározott alakba foglalva. A francia ka-
tekizmusok hat parancsolatot tanítanak s Knecht is 
megtette az ajánlatot (Kirchenlexikon VII., 316.), hogy 
jó volna hatodik parancsolatnak hozzáfűzni : tiltott 
társaságnak tagja ne légy. 

Bár Vásárhelyi katekizmusának későbbi kiadásai 
Bécsben jelentek meg, ügy látszik mégis, hogy kül-
földön a magyar Canisiusról nem szereztek idejében 
tudomást. A német Raderus Máté S. J. 1615. tá ján 
fölsorolja a fordításokat, de a magyarról nem tesz 
említést. «Canisius — úgymond — minden nép nyel-
vén kezd szólani ; németül, szlávul, olaszul, franciául, 
spanyolul, lengyelül, görögül, csehül, angolul, skótul, 

aethiopul és a mint enyéimtől tudom, indiánul és j a -
pánul is, úgy hogy Canisiust joggal lehet manapság 
csaknem minden nép tanítójának nevezni.» 

Különben a derék erdélyi jezsuita nemcsak a 
katekizmus-kiadással szerzett érdemet ; neve a magyar 
hitéletnek és magyar irodalomnak történetében egy-
aránt ismeretes. Hivatásának kötelességeit, viharos 
időkben, mindig buzgón, nem egyszer élete kockázta-
tásával teljesítette. A teljes Kempis-nek első magyar 
fordítója, ki fönnmaradt egyházi beszédeiben jeles 
szónoki képességről tesz tanúságot, míg a katekizmu-
sának későbbi kiadásaihoz csatolt «Egy néhány té-
velygő kérdésére keresztényi felekezetek»-ben jeles 
vitázónak bizonyul. Mint a gyulafehérvári collegium-
nak rektora fejezi be Vásárhelyi életét 1623-ban. 

Röviden még egy magyar katekizmusról emlé-
kezzünk. Szerzője Kelemen Didák, Ferencrendi szer-
zetes.1 Miként Telegdi és Vásárhelyi, úgy ez a kortár-
sak tanúsága szerint szentéletű ferences is, nemcsak 
a szónak erejét, hanem a nyomtatott munkának ha-
tását is, a katholikus ügynek szolgálatába szegődtette. 
Különösen sokat tett a tiszai részek elhagyatott katho-
likusainak nevelésére s az igaz hittólelszakadtak vissza-
térítésére; a felebaráti szeretet gyakorlásában pedig 
szinte hősi fokra emelkedett. 

Katekizmusát 1724-ben írta az újonnan megtér-
tek s a tanulók számára, kiknek — úgymond — Isten 
eő szent felsége ingyen való szent kegyelme által re-
ményiem használni fog. A katekizmusból ötszáz pél-
dány jelent meg. Gróf Károlyi Sándorné, a kuruc 
generális felesége, azt í r ja fiához intézett levelében : 
«Az katekizmus igen szép s hasznos, nemcsak az kis-
dedeknek, megtérteknek, de még az pápisták is hűsé-
gesen tanulhatnak belőle». Egyebet nem mondhatunk 
Kelemen Didák katekizmusáról, mert eddig egyetlen 
példányára sem sikerült ráakadni. 

-K 

Telegdi, Vásárhelyi és Kelemen művével végét 
éri régi magyar katekizmusaink ismertetése. A Mária 
Terézia korabeli közoktatásügyünk történetében sze-
repvivő Eelbiger apát sokfelé használt Katholischer 
Katechismus-a nyelvében nem magyar, a piarista 
Petheő Benedek (f 1839.) szerzette magyar katekizmus 
pedig a legújabb kornak idejében készült s így a 
régiség iegyének érzi hiiiát. ,, , , , , H S J FEJ .U Breger István dr. 

Tokozatosság a nevelésben. 

Nem tudom, mi van a dologban, de orvostól hal-
lottam, hogy ma több elmehibás ember j á r az utcán, 
mint a hány az őrültek házába van becsukva. Tény 
azonban, hogy csakugyan sajátszerű kezd lenni sok 

1 Eletéről és műveiről Takáts Sándor emlékezik Kelemen 
Didák és Károlyi Sándor családja című tanulmányában- (Kath. 
Szemle 1892.) 
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ember eljárása, gondolkodása és viselkedése. Bizo-
nyos felforgatási hajlam jelentkezik az elméken és 
terjed a vágy: legyen minden máskép, mint hajdan 
volt; terjed át még olyan körökre is, a melyekre pe-
dig a társadalom józan konzervativizmusának gon-
dozása van rábízva. 

Nem veszik már észre ezek sem, hogy az ember, 
habár sokféle külső viszony változott is meg körü-
lötte, még mindig egy bizonyos állandó mennyiség, 
csak az a régi testből és lélekből álló lény, változatla-
nul ugyanaz, alapjában meg nem változott lényiségé-
vel, testi alkotásával, szellemi nyilatkozásaival, mint 
évezredek előtt volt. Nem veszik észre, hogy a mint 
az ember a haladó idővel nem lesz más emberré, 
ügy a régiből valaminek változatlanul kell maradnia 
körülötte s mindent fejetetejére állítani még sem lehet. 

Vannak e tekintetben is bizonyos állandó külső 
tényezők, melyekhez nyúlni nem szabad, mivel az em-
ber lényiségével a legszorosabban függnek össze, ha 
csak a mai földi ember helyébe nem sikerül vala-
honnan más csillagzatból más emberfajtát lehozni 
erre a golyóbisra. Az ember ma is: ens rationale, ens 
morale, ens sociale, mint Aristoteles idejében volt. 

A tanév vége lévén, erre a mai eszeveszett, megvál-
toztatott nevelésünkre gondolok. Az élet korai ma is 
csak úgy következnek egymásután, mint azokat a 
mult század elején Kisfaludy Károly megénekelte. 
Most is előbb lesz az ember 10, azután 20, 30, 40 stb. 
éves, mint bármikor Ádám óta. Ebben úgy gondolom 
fordított számítást még a Társadalomtudományi Tár-
saság házi zsidaja, Pikier dr., sem tudott előidézni. 
Gyermek, ifjú, férfi, öreg az ember ma is, mint az-
előtt. Mindegyiknek más a belvilága, más vágyai, más 
törekvése, más feladatai és célja a köznapi életben. 
Alapjában e tekintetben tehát nem változott meg 
semmi és, a természet nem ismervén ugrásokat, ez-
után sem fog változni semmi. 

Az éretlen gyermekből ma is nevelés útján fej-
lődik, hosszú időn át fejlődik az érettebb ifjú és az 
érett férfiú, kinek és pedig mindegyiknek önmagában 
és a társadalom tekintetében is fontos hivatása van, 
melyet csak akkor tölthet be, ha gyermekkorából a 
mens sana-t in corpore sano hozott magával az ifjú és 
férfi korába. 

Hát bizony a nevelés dolgában máskép nem lehet 
eljárni, mint a bog}7 hajdan történt ; csak lépésről-
lépésre kell haladnia annak az apró lénynek, hogy 
hasznos tagjává lehessen az emberi társadalomnak. 
Itt valami gyorsfőzőt alkalmazni nem lehet. 

Már most miben kezd jelentkezni az az esze-
veszettség, melyet fentebb említettem ? Abban a neve-
lési módban, melyet nemcsak sok családnál, hanem 
újabban egyes iskolákban is kezdünk tapasztalni. 
Aminek megfigyelése magát az állampaedagogus 
Fináczyt is arra a megjegyzésre birta, hogy a 100 év 
előtti iskolát, fegyelmével, nevelésével, eléje tegye a mai 
drága, de jobbára csak látszatokra dolgozó iskolának. 

Nem hagyják t. i. a gyermeket gyermeknek s a 
mit azelőtt csak bizonyos ellenőrizhetetlen rossz vi-
szonyok vagy körülmények okoztak csupán, maguk 
a családok, sőt egyes tanárok is kezdik a gyermeke-
ket, a legrosszabb értelemben, kora érettekké nevelni. 
Félreértve az okos mondást, hogy az iskolának az 
élet számára kell nevelnie, a gyermekkel meg akarják 
már kóstoltatni a férfinak való — mit? Talán a mun-
kát ? a komoly törekvéseket ? ! Nem, az élvezeteket. 
A mi azelőtt tiltva volt, mert káros a gyermeknek, 
nem felel meg korának s a mit az egykor csak buj-
kálva űzhetett, azt most hivatalból kezdik meghono-
sítani: a szivarzást, a kávéházlátogatást, a táncot, a 
színházat, a mulatságot s hogy a kurizálást is már jó-
kor megtanulja, ajánlják a nemi együttes iskolázást is. 

Urak, szülők s ti egyes tanárok, megbolondulta-
tok ? Nem volt eddig elég baj unk a szülők részéről a 
majomszeretettel, mely tönkretette az okos tanár mun-
káját, hogy most már az egyes paedagogusok is kezde-
nek bolondulni, azon az ostoba címen, hogy nem le-
het most már úgy eljárni, mint régen. Mert hogy nem 
nevelnek barátokat, hát akarnak nevelni apró bestiá-
kat, a kikkel a természetrajzban egyenesen meg kell 
ismertetni a nemi életet. Nem veszitek észre, hogy az 
a 18 éves deák azon a címen emel pisztolyt a hom-
lokának, mert már az életben nem vár reá semmi, 
már mindent élvezett? 

Nem veszitek észre, hogy a ti életnek való neve-
léstek folytán, az ellenőrzés elhanyagolásával, nyo-
morékká lesz az ifjúság, úgy hogy ma-holnap alig 
akad katonának való ? Nem veszitek észre, hogy az a 
koránérett ifjúság, elvesztett idealizmusa folytán, ma-
holnap nem lesz képes és nem lesz hajlandó család-
alapításra ? 

Én mint igazgató színházba, táncmulatságra egy-
általán nem engedtem tanulóimat, mert azt akartam, 
és józanul akartam, hogy maradjon nekik valami a 
felnőtt korra is. A tornateremben magam rendez-
tettem nekik olykor szórakozást, egymás között. A gyer-
meknek vágyait ugyanis fékezni, irányítani kell, nem 
pedig elaljasítani. Majd áldja ez a koraérett ifjúság 
nevelőit felnőtt korában, midőn tapasztalja, mily si-
várrá tették életét, midőn az éretlen tacskóval nem-
bánomságuk, vagy épen helytelen utasításaik folytán 
végigélveztették az általa még fel sem fogott, állatia-
san nézett mulatságokat. 

A családokba s egyes tanári körökbe ezt a ferdegon-
dolkodást belevitte a mai természettudományi irány, 
vagyis az anyagelvű világnézet, és így szivárog az be az 
öregebbektől a fiatalokba s arra a megszentelt helyre 
is, melyhez az emberiség legmagasabb érdekei fűződ-
nek, az iskolába is. Véghetetlen kárára a társadalom-
nak és a nemzetnek. Mit várhatunk majd az így elnevelt, 
a léha, fegyelmezetlen, vagy erkölcstelen ifjúságtól? 

Lesz-e vájjon gyümölcs a fán, melynek nincs 
virága? s ha a virágnak nincs hímpora? 

Bűnös ebben az egyetem is, a honnan a tanárokat 
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kapjuk. Annak idején, mikor Pauer Lélektanát tanul-
mányoztam, sokszor elgondolkoztam azon, az a tanár-
jelölt, a ki ezt a könyvet kénytelen tanulni s komo-
lyan veszi tartalmát, vájjon minek fogja nézni azt 
a gyermek-embert, a ki majdan az iskolában rá lesz 
bizva? Állatnak,testtömegnek, melyet idomítani kell; 
de nem fogja nézni halhatatlan lelkű embernek, a 
kiben a Teremtő művét tisztelnie kell. 

Fináczy doktor összehasonlításából a régi és új 
iskola között nem vonta le a következtetéseket. Miért 
nevelt a régi iskola, miért volt benne tekintély, er-
kölcs és fegyelem? Azért, mert a régi tanár, jobbára 
szerzetes, katholikus gondolkozásával szent feladat-
nak, hivatásnak nézte az embernevelést. Nem volt 
léha és mulatsághajhászó, hanem hivatásának élt, mert 
számolt a saját halhatatlan lelkével is. Milyen ehhez 
képest a mai egyetemről kikerülő tanárnemzedék ? 
Olyan, bogy keveset és sokat mondjak, a ki — tisz-
telet a kivételnek — többé nem is imádkozik, nem 
hogy keresztény életet élne s ki tanárságát csak oly 
kenyérkereseti pályának nézi, mint a napszámos a 
szőlőkapálást, az írnok az írást, az ügyvéd a perleke-
dést s a nagy jövedelmet. 

Mert vájjon tanították-e az egyetemen magasabb 
idealizmusra? 

Azt gondolom, bekövetkezik az az idő, midőn a 
jövő társadalom el fog borzadni a mai nevelés követ-
kezményeitől s magok azok a neveltek, mint férfiak, 
meg fogják átkozni azokat a lelketlen tanárokat, ak ik 
hamis tanaik által sivárrá tették nekik az életet. Pedig 
mily szép az élet, ha azt élni tudjuk. 

A tudomány szabadsága, illetőleg szabadossága 
cimén sokkár t okoznak mindenfelé; mert az ember, 
akármit tanítanak is róla, mindig csak ember : az, ki 
régen volt. A romlás jelenségei már is naponkint 
mutatkoznak; de a minisztériumban s egyáltalán a 
vezetésben is csak a bürokratizmust, a szép iskola-
házakat, a szertárakat nézik, de az Isten legnagyobb 
adományával, a gyermeki lélekkel, nem törődik senki, 
mintha ez is ahhoz a kikiáltott haladáshoz tartoznék. 

Legyen tehát nevelésünk keresztény szellemű és 
fokozatos, mert még nagy bánat következhetik rá, me-
lyet orvosolni alig lehet máskép, mint egy nemzedék 
elvesztésével. Ne gondoljuk, hogy azok a régiek nem 
ismerték az embert, s nem értették a nevelést. Jobban, 
mint mi. Hol vannak nekünk oly nagy számmal fér-
fiaink ma, mint például a mult század elején a régi 
iskola neveltjei, a kikben volt komoly gondolkozás, 
jellem és cselekvési e rő? A régiek tisztelték a gyer-
meket, mert embernek tartották. 

S most, midőn a társadalom erkölcsi alapjai aműgy 
is inognak, midőn ezer a panasz az iskolai nevelés 
ellen, még tetejébe be akar ják hozni a koedukációt! 
Egyéb sem kellene. Nem pszichológus ajánlja ezt, 
hanem zsidó és szabadkőm íves, mert állat neki az 
ember. Tönkre akarja tenni a keresztény társadalmat 
a szeméremérzettel együtt. 

R ó m a . A nagy francia forradalom véres áldozatai Egyház 
köréből az első boldoggá avatás — X. Pius pápa rende- •« ' _ 
letére f. évi május hó 27-én történt meg a Szent Péter-
templomban. A II. év messidor-havának 29-én, vagyis « r o n i K a -
1794. julius 17-én tizenhat karmelita-rendi apáca vérzett 
el nyaktiló alatt Párisban, a mai Place de la Nation, 
akkor a Place du Trône renversé (a feldúlt trón) terén. 
Zárdájok Compiégne-ben volt eredetileg. Mikor a nemzet-
gyűlés 1790. augusztus 17-én minden zárdát feloszlatott 
és a rendházak vagyonát elkobozta, a compiègnei kar-
melitanők a Saint Antoine-templom mellett bérelt négy 
lakásba vonultak vissza. Itt 1794.junius 21-ig maradtak 
békében. Ekkor a compiègnei forradalmi bizottság zak-
latni kezdte őket. Összeesküvést fogtak rájok s ezen a 
cimen nem is egy egész hónap leforgása alatt nyaktiló 
alá vitték őket. Az 1794. junius 21-iki rendelet alapján 
tartott házkutatás után való napon a bizottság elfogatta 
mind a tizenhat apácái és két csendőr s hat dragonyos 
fedezete alatt Parisba hurcoltatta őket. Itt, a Concier-
gedieben, julius 16-án ünnepelték rendjük egyik legna-
gyobb ünnepét, a kármelhegyi Boldogasszony napját, 
Ezen az ünnepen, hősi haláluk előestéjén, himnuszt 
szerkesztettek és azt, sajátságos, a Marseillaise dallama 
szerint énekelték. Záró sorai e himnusznak ezek : 

« Nos corps sont an Seigneur. 
Montons 
A l'écbafaud, et Dieu sera vainqueur.» * 

Halálos ítéletük indokolása azt mondja, hogy a 
«népfelség elleni összeesküvésben találtattak bűnösöknek». 
A bűnjelek közt a bíróság egy skapulárét is mutogatott, 
mint a «vendéei lázadó nép» ismertető jelét. Útközben a 
tizenhat compiègnei apáca, kiket huszonnégy más áldo-
zat kisért a vérpadra, a breviáriumot, vagyis szerzetesi 
imájokat végezték. A helyszínére megérkezvén, fogadal-
mukat újították meg és a «Veni Creator» kezdetű him-
nuszt énekelték el. A hóhér hívó szavára elsőnek a leg-
ifjabb rendtag, Konstancia nővér, lépett a nyaktiló elé. 
0 kért magának erre a főnöknőtől engedelmet. Aztán 
sorba következtek valamennyien. Utolsónak a főnöknő 
maradt, a ki valamennyi rendtársának vérontását végig-
nézte és végig kiszenvedte. Az istentelen népfelség útja 
(az istentelené !) trónon és oltáron viszen keresztül. 

New-York . Amerikai gondolat amerikai arányú 
építkezéssel. A Christian Science nevű felekezet, melyet 
25 év előtt lady Eppy alapított s melynek egyik főhit-
cikkelye az, hogy gyógyuláshoz beteg embernél nem 
szükséges semmi gyógyszer, mert arra elégséges az imád-
ság ereje is, jun. 11-én Bostonban egy «kathedralis»-t, 
székesegyházat szentelt fel, persze hogy püspöki trónszék 
nélkül. Lucus a non lucendo. De hát az itteni vagy 360 
protestáns szektának az így tetszik. Egyház, egység nél-
kül ; székesegyház püspöki szék nélkül ! Elég az hozzá, 
hogy a Christian Science kathedrálisa Bostonban kerek 
20 millió márkába került. A világ minden részéből jelen-
tek meg hívek az avató-ünnepségre. Szép számmal volt kép-
viselve különösen az angol arisztokratia, mely a különle-

* Testünket Istennek ajánljuk. 
Menj ünk 
A kínpadra — és Isten győzni fog 1 
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gességeket és a különcködésekel ismeretes mohósággal kul-
tiválja. Lady Eppy, a vallásalapítónő, a templom-avatás 
alkalmából nagy ünnepeltetés tárgya vala. Az új feleke-
zet Amerikában és Európában még vagy 650 templomot 
akar építeni. Ilyen az ember : kerüli az igazságot és vakon 
rohan a tévedés útján, szórva az áldozatok hekatombáit 
ma ökrökben, holnap templomokban, istenített ábránd-
jainak lábai elé. 

* 

Pár is . .4 francia szabadkőművesség kiadta az utolsó 
jelszót. A szabadkőművesség legutóbbi konventje, mint 
az «Univers» írja, a «La Semenje» (Megvető) nevű páholy 
indítványára itt Párisban kimondta, hogy az új kamará-
tól a hivatalos szöveggel bíró könyvekből az Isten nevé-
nek. az iskolakönyvekből pedig minden «tudománytalan» 
anyagnak törlését fogja követelni. Hogy mit kelljen tudo-
mánytalan anyagnak tartani, azt Lahy hárompontú test-
vér úgy magyarázta meg, hogy tudománytalan annnyi, 
mint vallásos. A konvent egyúttal elhatározta, hogy a 
«separatio hiányos törvényét meg kell változtatni». Ennek 
a második határozatnak az értelme pedig az, hogy a 
separatio törvénye mellett a kath. egyház még valamikép 
csak megélhet : tehát úgy kell azt átalakítani, hogy meg 
ne élhessen. Szóval a végső konzekvenciák következnek. 
És ez mindenütt be fog következni, a hol a tömeget a 
vallástalanság agitátorainak prédául esni engedik. 

* 

M ü n c h e n . Németországban az állam és egyház fran-
cia modorú szétszakítása kezd a szabadelvüség kedvenc 
tárgya lenni. A «Frankfurter Zeitung« Európaszerte isme-
x-etes zsidó és szabadelvű szelleméről. Ez a lap a francia 
separatiót Németországban a «legközelebbi jövő feladatá»-
nak tartja. Nevezetes, hogy ezt a dolgot leglelkesebben 
az — hogyis mondjam csak! — izraeliták csinálják. 
A német-izraelita községi «szövetség» már törvényjavas-
latot is készített a jelzett alapon Poroszország számára, 
melyet dr. Rosin freiburgi egyetemi tanár fogalmazott. 
A müncheni szabadelvű tanító-gyűlésről jelentést téve 
a »Münch. Neueste Nachrichten» c. lap is kijelenti, hogy 
«nálunk is, úgymond, be fog következni, mint Francia-
országban, az egyház és állam szétszakadása és akkor 
fog majd a világi, a laikus iskola is jogaiba lépni».1 

* 

Szentpétervár. A szakadár orosz egyház átalakulása. 
A szabadság szele mozgást és új életet keltett a szakadár 
orosz államegyház kebelében is. Ezúttal két nevezetes re-
formról akarunk megemlékezni. Az egyik az orosz állam-
egyház kormány-formájának átalakítására vonatkozik. Az 
előkészítő, melyről ebben a lapban már volt szó, 33 szava-
zattal 9 ellenében kimondotta, hogy az orosz államegy-
ház élére patriarka állítandó, pánorosz zsinattal az oldala 
mellett, a mely zsinatban, az előkészítő bizottság tagjainak 
26 szavazatával 16 ellen, csak püspökök foglalhatnak 
helyet, áldozópapok és világiak teljes kizárásával. A pat-
riarkális zsinat 12 tagból fog állni, kik közül 4 állandó 
8 nem állandó, váltakozó tag lesz. Állandó tagjai lesz-
nek a pátriárkái zsinatnak a moszkvai és kiewi metro-

1 Csodálatos, hogy Magyarországban még hire sincs egy Országos 
Katholikus Középiskolai Tanáregyesületnek. A cikkíró. 

politák, a kasani és wilnai érsekek. A patriarka minden-
kor, egyúttal a pétervári érsek. A többi tagok váltakozva 
fognak meghívást kapni. Papok és világiak kizárása 
3/s-ad kisebbség ellenében történt : a mi azt mutatja, 
hogy az orosz schismatikus egyházban is már igen erős 
a világi hivek protestánsszellemű bekívánkozása az egy-
házi kormányzásba. Itt még nagy harcoknak leszünk 
szemtanúi. A másik reform abból fog állani, hogy 
Oroszországban az államegyház kebelében az u. n. apát-
uralom és gazdálkodás meg log szűnni. Célja ennek a 
változtatásnak az, hogy a különbség a papság körében 
az u. n. «fekete» és «fehér» papság között megszűnjön. 
Az eddigi apátok igumen nevük helyett egyszerűen a 
régi archimandrita nevet veszik fel és fogják használni. 
A püspök és a papsága közé emberi jog alapján beékelt 
u. n. «felsőbb papság» bizony másutt is bátran eltűn-
hetne ; az egyház kára nélkül tűnhetne el. ^ ^ 

J é z u s Kr isz tus élete. Irta : P. Berthe redempto- J r 0 í 
.lista. Fordította : Szeghy Ernő dr., cisztercitarendű theolo- j ^ 
giai tanár. Budapest, 1906. 394 1. Ára 6 korona. 

Arany Jánosunk kedves, komoly költő. A mult századi 
költészetünk aranykorának egyik képviselője, tagja amaz 
időknek, midőn még költészetünket a mai kozmopolita és 
pesszimisztikus szellem meg nem rontotta s a vad szere-
lem és érzékiség még nem ülte benne orgiáit. Szóval 
amaz idők egyik képviselője irodalmunkban, midőn még 
a magyar költészet ki nem esett szerepéből s az életnek 
valóban szebb, eszményített mása volt. Derék életrajzát 
megírta Riedl Frigyes dr., egyetemi tanár. Ennek az 
Arany Jánosnak egyik jellemző vonása az erkölcsi világ-
felfogás, a komolyság, párosulva csodálatos humorral» 
annak a megmutatója, hogy a nagy költő kedves lehet, 
a nélkül, hogy az alantasnak, az érzékiségnek a terüle-
tére kellene leszállania, a hol romlott ízlésű korunk a 
mulattatót keresi. Ebben annyira magasan áll, hogy, a mi 
különösen említésreméltó, ő talán az egyedüli nagy köl-
tőnk, ki szerelmi dalt nem írt soha, pedig költészetünk 
összes műfajaiban maradandót alkotott. 

Ezt az állandó, komoly erkölcsi felfogását a nagy-
szalontai szülőházból hozta magával az életbe s nem 
lett hozzá hütelen soha. Esténkint jámbor földmíves szülei 
bibliát olvastak s a kis János azon kezdte tanulni az 
olvasást. A családi kör eme komoly levegője volt első 
nevelője s nevelt belőle nagyot, nemeset, a kinek műveit 
még a késő nemzedékek is fogják tanulmányozni és 
azokon épülni. 

Ez a családi kör az ö estéli olvasmányaival jut 
eszembe, midőn a fennebbi müvet az olvasóközönségnek 
bemutatni akarom. Atféle családi olvasmánynak akar-
nám szánni, mint az régebben divatozott nálunk s a 
müveit külföldön ma is van divatban oly családoknál, 
kik a keresztény szellemre s gyermekeiknek e szellemben 
való neveltetésére súlyt fektetnek. A téli estéken vagy 
máskor is, kivált az ünnepnapi pihenőkön, alkalmas fog-
lalkozást nyújt az ilyen mű. 

Ha a régi családok komolyságát ma a mulatozás 
után való vágy váltotta fel, sokszorosan érezzük ennek 
az eljárásnak káros hatásait a családi élet erkölcsén, 
vagyoni állapotán s a gyermekek nevelésén. S azóta sok 
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embernél nincs többé az életnek semmi tartalma ; a gyer-
mekek, kiket idő előtt oly élvezetekhez juttatnak, melyek 
csak későbbi korba valók, kora érettek, életunottak lesz-
nek, bomlasztói a rendes társadalmi megállapodásnak. 

Ám a jó családi olvasmány haszna kiszámítha-
tatlan. 

A fennebbi címen újabban több munka jelent meg, 
a magyar irodalomban is, és pedig fordításban ; de a 
most említettet talán még a legalkalmasabbnak találom 
családi olvasmánynak. A szerzőnek sikerült ezt az ismert, 
sokszor megírt themát, Jézus életét, úgy megfogalmaznia, 
hogy szinte az újság ingerével hat. 

Az evangéliumnak, a hagyomány és a helyszínének 
tanulmányozása arra képesítette, hogy teljes összefüggő 
egészet , nyújtson ; az evangeliumi töredékeket a hagyo-
mányból kiegészítve olyan folyamatos olvasmánnyá lett 
tolla alatt Jézus élete, mint a történeti könyvekben vala-
mely ismert nemzeti hősünk élete. Megvan benne a prag-
matizmus, az események koruk keretébe beillesztve ért-
hetőkké válnak és szines, sokszor festői stílusától külö-
nös kellemes zamatot nyernek. 

Egy szóval nem nehézkes, részletesebb tudományos 
ismereteket nem feltételező, nem unalmas, hanem szelle-
mes olvasmány. A szerző igazán eltalálta azt, amit elő-
szavában mond : Adjunk az olvasónak valami újdonságot, 
valami váratlant és érdekfeszítőt s el fogja a könyvet 
olvasni utolsó betűjéig, főleg lia a hős élethűen jelenik 
meg szemei előtt, ha látja őt cselekedni, hallja beszélni, 
ha bele tud hatolni lelkébe oly módon, hogy átérzi és 
együtt érzi vele érzelmeit, örömét, szomorúságát, kétségbe-
esését. 

Minél tovább olvassa az ember ezt a könyvet, annál 
érdekesebb, annál inkább megragadja az események 
folyama s szinte észrevétlenül fokozódik szivében a ragasz-
kodás, a szeretet Jézusiránt. Egy meghaló dráma fejlődik ki 
szemei előtt, melynek hatása alól többé nem vonhatja ki 
magát, és a könyv eléri célját : az az ember, a ki átolvasta, 
bármennyire közömbös is volt a kereszténység iránt, meg-
újul és gondolkodásában, a legjobb értelemben, megjavul, 
máskép fog tenni azután. 

Az ilyen könyv egyik eszköz a regeneráció nagy 
munkájában, a mely égető szüksége a megviselt, erkölcsi 
alapjaiban megrendített mai társadalmunknak. 

A Szent-István-Társulat jól választott, midőn ezt a 
könyvet adta ki tagsági illeték gyanánt, Szeghy Ernő 
pedig szépen fordította le. A társadalom vezetői ilyen 
eszközökkel is operáljanak, ha a családi élet és nevelés 
javulását óhajtják.Terjesszék, ajánlják, opportune, impor-
tune ; az ellentáborban is iratokkal dolgoznak. 

* 

A szépről és a szépművésze tekrő l . Irta Kiss 
János dr. egyetemi tanár. II. kiadás. Budapest. 116 1. 
144 képpel. — Filozófusnak müve a szépről, melyet köny-
nyebb érezni, mint meghatározni. Beb sok dolgom is volt 
vele az iskolában, a poétika bevezetésében, a hol, lévén a 
költészetnek tárgya a szép, ezt és rokon fogalmait, a kel-
lemest, a fenségest, a bájost, a csinost s a többit, majd 
ezekkel kapcsolatban a komikumot, a tragikumot, a 
humort, iróniát stb. kellett úgy a hogy, szemléltető pél-
dák segítségével, megértetni a fiatal nebulókkal. 

Kiss érti a módját, hogyan kell az ilyen alapvető 

fogalmakat meghatározni, szépen és szabatosan ; a hol 
meg a meghatározás nehéz, körülírni. Szakszerűen beve-
zet az esztetika alaptanaiba, kiterjeszkedve az összes 
művészetekre. Közbe legyen mondva, ezeknél az alap-
vető fejtegetéseknél kissé sok a szent példa, holott hatáso-
sabb itt az érzéki megfigyelés. 

Van azonban egy lapja, mely, tekintettel a mai téves 
művészi felfogásokra, egymagában is megérdemelte volna, 
hogy miatta az egész könyv megíródjék s ez : a szépmű-
vészetek céljá-ról szóló szakasz. (17. 1.) Kivált kép-
íróink szoktak erről megfeledkezni s az isteni művésze-
tet sok esetben, a közönség romlott Ízlésére vadászva, 
egyszerű kerítővé lealacsonyítani. 

Semmikép sem szabad mondja Kiss — a művész-
nek alkotásával a rosszat megkedveltetni s annak felka-
rolására ösztönözni ; mert az erkölcsi törvény föltétlen s 
annak minden emberi cselekvés és mű, tehát a művész 
és műve is alá van rendelve. A mely művész ábrázolásá-
val rosszra ösztönöz, vétséget követ el Isten ellen, kitől 
művészi képességét kapta; embertársai ellen, kiknek a 
felebaráti szeretet nagy törvényénél fogva javára köteles 
lenni; végül a művészet ellen, melynek céljával ellen-
tétbe jött, mikor fölemelés helyett bűnbe sülyesztette 
művének szemlélőjét. Határozottan téves tehát az a föl-
fogás, mintha a szépművészet öncél, magamagának célja 
volna, mely az ember egyéb céljaira és végső céljára 
tekinteni nem tartozik. Ezt a téves fölfogást a francia 
így fejezi ki : L'art pour l'art, a német pedig : Die 
schöne Kunst ist Selbstzweck. 

Majd fejtegeti : az idealismus, a realismus, naturalis-
mus, verismus modern irányait. 

A szépmüvészetek osztályozásánál azonban nem talá-
lom helyesnek a szépirodalomnak a költőmüvészettől 
külön osztályban való megkülönböztetését, valamint azt 
az állítását sem, hogy a szépirodalom közvetetlen és sajá-
tos célja az értelem fölvilágosítása (19.1.). Minden szép, 
tehát a szépirodalom is, első sorban a szívhez, az érzel-
mekhez szól és közvetetlen célja a gyönyörködtetés; az 
értelem fölvilágosítása a próza célja, a mint tárgya is a 
való, igaz. 

Megjegyzem továbbá, hogy az építőművészeinél a 
gót stílus, mint csúf elnevezés ellen, Czobor mindig til-
takozott s a csúcsíves stíl használatát ajánlotta (23. 1.). 
Végül a secesszió (24. 1.) szertelenségeire kevés a meg-
jegyzés, hogy az nem annyira befejezett stíl, mint inkább 
törekvés egy új, célszerű stílusra. 

Az elméleti, az ismertető fejtegetésekhez mintegy 
szemléltetésül 143 remek kép van csatolva, a művészetek 
legszebb alkotásai az ó-kortól a mai napig. 

A szerző könyvét a tanítóképző intézetek, polgári isko-
lák és a felsőbb leányiskolák részére készítette. Afféle az 
tehát, mint pl. Polgár György müve az ó-kori régiségek-
ről, csakhogy ennél sokkal általánosabb értékű és hasz-
nálhatóbb. 

Stílusa tiszta magyar, a mit a mai időben külön ki 
kell emelni, mint Karácsonyi stílusánál. Részemről nem 
csak a tanulóknak, hanem a költészettan, az irodalom-
történet és a világtörténelem tanárainak is ajánlom 
segítő-könyvül, nagy hasznát vehetik, különösen a művészi 
alapfogalmak fejtegetésénél, a miben ma oly veszedel-
mes zűrzavar uralkodik. 

* 
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Klobusiczky P é t e r volt s za tmár i püspök , 
később kalocsai é r sek Szen t beszédei . Közre-
bocsátja Istenben boldogult Meszlényi Gyula szatmári 
püspök. Szatmár, 1906. 276 1. 

A jelen könyv előszava indított arra, hogy a kiad-
vánnyal különösen is foglalkozzam. Van benne két pont, 
mely fölébresztette figyelmemet : az egyik irodalomtör-
téneti, a másik ritka emberi szempont. «Azt hisszük — 
mondja a sajtó alá rendező Szabó István apát — hogy szol-
gálatot teszünk a nemzeti ügynek, midőn Klobusiczkyt 
(1752—1843) a mai nemzedékkel megismertetjük. Mert 
irodalomtörténetíróink ezen kort róják meg leginkább 
nemzetietlen irányáért, ezt bélyegzik meg az édes hazai 
nyelv elhanyagolásáért: és ime, mi bemutatunk egy fő-
papot, a ki lendülettel és választékosan ír magyarul és 
saját korában nagy szónoki sikereket arat Pozsonyban, 
Váradon, Szatmáron, Kalocsán, Egerben, Debrecenben, 
egyszóval mindenütt, a hol csak megfordul. Joggal kíván-
hatjuk tehát, hogy az elmúlt idők irodalmának búvárai 
a Klobusiczky munkáival is foglalkozzanak és a szerző-
jüket bevegyék régi íróink Pantheonjába. Megérdemli ő 
ott helyét úgy, mint tizennyolcadik századbeli kortársai 
közül legtöbben». 

A másik szempont ritka emberbaráti szempont. 
«Meszlényi püspök — mondja ugyancsak az előszó — 
rendkívüli kegyelettel hódolt piispök-elődjei emlékének.» 
Ennek a kegyeletnek a kifolyása a jelen kiadvány, a 
mennyiben, habár meg nem élte már, ő gondoskodott e 
«mohos iratok» kiadásáról. 

Az első szempontból nem egészen felel meg a könyv 
kiadója nézetének, a mennyiben a legrégibb beszédsoro-
zat, a Várad-Olaszin mondott 7 nagyböjti beszéd is csak 
1781-ből való, a többi mind ennél is későbbi. Tehát nem 
a jól-rosszul nemzetietlennek nevezett korba, mely 
1772-ig, Bessenyei fellépéseig, tart, hanem a felújulási 
korba esnek, midőn egyszerre annyian kezdtek serény-
kedni magyar nyelvű irodalmunk fölvirágozásán. De 
tény, hogy mint ilyen irodalmi emlék is megérdemlik 
a figyelmet ezek a beszédek, legalább is annak a kimu-
tatására, hogy az a túlhajtottan nemzetietlennek nevezett 
kor, melynek neveltjei 1781-ben így beszéltek magyarul, 
mint Klobusiczky, még sem lehetett olyan sötét, nyelv-
feledő, mint a minőnek festeni szokás. És megérdemlik 
a figyelmet azért is, mert abból a korból gyűjtenek össze 
mindent, csak a vallásos tartalmú emlékeket nem, a 
melyek épen jellemzők arra, hogy a voltairei szellem 
abban az időben még sem volt általános nálunk. 

Valami korvonás — II. József kora — mégis észlelhető 
rajtuk, jobbára moralizálok, a dogmákba nem mélyed-
nek bele, de azért tiszta katholikus szelleműek, a vize-
nyős aufklärizmus nyomai nélkül. Egyháziainkon pedig 
akkor ilyesmi is megesett. Nyelvezete azonban valóban 
«lendületes és választékos» magyar nyelv. 

A másik szempont, Meszlényi püspök ritka kegye-
lete elődjei emléke iránt, valóban ritka szép tulajdonság 
és ennek a nyomatékozásáért is megérdemli e könyv 
megjelenését. Ha egy utód elődjéről így szeret megemlé-
kezni : «Régebbi elődöm, Klobusiczky Péter is nagy 
ember volt, sőt mi több, szent ember volt. Szeretete Isten 
iránt, buzgalma az imádságban, tartózkodása minden 
emberi gyarlóságtól, rettenthetetlensége a hit védelmé-
ben, jótékonysága — felülmúlhatatlan», az maga is nagy, 

nemesszivű ember és elődje emlékével tulajdonkép magá-
nak állít emléket. 

Ez a könyv tulajdonkép egy jó cselekedet, élő okta-
tás arra, hogy az elődök érdemeiről, a régiek iránt való 
kegyeletről meg ne feledkezzünk : hathatós egy oktatás 
ennek a tekintélyeket, érdemeket, tiszteletel nem ismerő 
mai kornak. 

Jobbára ünnepi beszédek mind, van két beszéd-
sorozat nagyböjtre (1781-ből és 1784-ből), a többiek 
karácsony, húsvét, Nagyboldogasszony stb. napján tar-
tattak. Kettő pedig mint igazi emlék szól az olvasóhoz ; 
az egyik Remete Szent Pál napjára, mondotta 1784-ben 
a nagyváradi pálosok templomában, a másik szentbeszéd 
a pozsonyi zsinaton (1822-ből), az utolsó nemzeti zsina-
tunkon. A ki nem fejlett sajtó korára mutat, liogy akkor 
az emberek hosszabb beszédeket is meghallgattak ; mert 
egyik-másik ugyancsak hosszú. Ma már annyi a minden-
féle olvasmány, hogy a rövidebb beszéd is sokszor túl-
hosszú a mai hallgatóságnak. 

* 

A Budapes t i Szemléből . Bárány Gerö £v xai nâv-ja, 
pantheismusa. — Ugyanaz a Bárány Gerő, a kivel a minap 
Pauer Athenaeumában, az antikulturális értékeknél, talál-
koztunk, (különben miniszteri hivatalnok), a Budapesti 
Szemle júniusi számában, a németek specialitásával : a 
pantheismussal (amindenistenítéssel) próbálkozik, a min-
denség egysége címén. Ügyetlenül és logikátlanul. 

Ügyetlenül, mert a monistikus világkoncepció, melyet 
nagyszerűnek magasztal, egyetlen állagnak (substanciá-
nak) nézi a mindenséget s összes lényeit ; ő meg a dualis-
musból, a test és lélek, az anyag és szellem elismerésé-
ből indul ki. Logikátlanul, a következtetésekben meg 
nem engedett ugrásokat téve, midőn az emberről az 
«észrevevés adatai» alapján beszél, ellenben az állatoknak, 
növényeknek és a szervetlen világnak az emberrel való 
azonosságát, vagyis azt a deductióját, hogy «az egész 
mindenség él, és pedig szellemi (lelki) életet» (386. 1.), 
mint az ember : csupán analógiára, egyszerűen «hitre» 
alapítja. 

Szegény Bárány ! Olvasva cikkét, szinte látom, vele 
élem át azt a lelki töprengést, azt a bizonytalanságot, 
mely fejtegetése közben fogva tartotta s nem vehetvén 
észre az erdő miatt a fát, a legelemibb ellenniondásokba 
keverte. Alapjelensége, hogy nem értette meg a pantheis-
must. Vigasztalására legyen mondva, hogy még nem volt 
ember, a ki megértette volna. Hegelt — mondják — csak 
egy tanítványa értette meg, s az is félreértette. 

Ingadozik a subjectivismus és objectivismus között. 
«Talán a külvilágban látom azt — kérdi epekedve — a 
mit önmagamból közvetlen szemlélet útján megismer-
hettem ? Talán én bennem van az igazi végtelenség s a 
végtelennek látszó mindenség csak az én énemnek a vég-
telenbe való projectiója?» Tárgyi valóság-e, mit kivülem 
látok, tapasztalok, vagy csak képzelet, tudatomnak az 
alkotása ? S feleli resignatióval : «Lehetetlen, hogy a vég-
telenül nagy és határtalannak látszó mindenség beszorít-
ható volna véges lényem korlátai közé». (382.1.) Rám nézve 
— úgymond— «a tudat az a kapu, a melyen minden létnek 
keresztül kell mennie». Igen, csak kapu, de nem a tárgy 
maga, valamint az égő gyertya fénye is a szememre hat, 
észreveszem, de érzem, hogy az a gyertya más, mint a 
szemem. 
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Ingadozik a hit és hit között s mégis az exact tudo-
mány fogható vívmányai között képzeli magát fejtege-
tése közben. Mindezt a képtelenséget pedig nem szabad 
észrevennie, mert azonnal vége volna a £v tàv-nak. Ki 
hiszi el neki azonban, hogy eszes ember létére a lépten-
nyomon felbukkanó ellenmondásait észre nem vette volna, 
s ha észrevette, micsoda pokoli önmegtagadás kellett 
ahhoz, hogy be ne vallja ? Azért részletesebben kell be-
mutatnom operációját, annak az erőltetett kimutatását, 
hogy az egész mindenség él, és pedig szellemi (lelki) életet, 
vagyis köznapi nyelven szólva, azt, hogy a lények nem 
különböznek egymástól, hanem mind egyet képeznek, 
mint ezt a pantheismus tanítja. 

Kiindul az emberből, hogy megvesse fejtegetésének 
az alapját; de ebben a maga szempontjából téved, mert 
úgy beszél, a hogy a pantheistának az emberről beszélnie 
nem szabad. «Önmagamat szemlélve — úgymond teljes 
bizonyosággal tudom azt, hogy azok a szellemi (lelki) 
folyamatok, a melyeket önmagamban találok : érzés, 
gondolkodás, akarás, ahhoz a physikai valósághoz vannak 
kötve, a mely valóságot, a világ összes dolgaitól megkülön-
böztetve, tulajdon testemnek nevezek.» 

Nekem jól beszél, magának rosszul, mert igenis ez 
az ember, de a dualisztikus s nem a pantheista világnézet 
szerint. Igenis, teljes bizonyossággal tudjuk, hogy az 
ember testből és lélekből áll ; hogy a lelki folyamatok a 
testhez vannak kötve, de nem a testből származnak, csak 
a testi szervekhez vannak kötve, tehát nem Pauer, hanem 
Lenhossék állítása igaz. Végre teljes bizonyossággal tud-
juk, hogy testünk egészen más, mint a világ összes 
többi dolgai. 

De ez nem lévén pantheistikus alap, kiindulási pont, 
csodálatos salto mortalékkal csinálja meg a «minden 
egy»-et a lények további sorából. Először is az állatokhoz 
közeledik, azután tovább megy, mert az emberből, az 
állatokból, a növényekből és az ásványokból egyet, lv-t, 
kell kihoznia. 

Klasszikus egy eljárás, szinte élvezem bukfencezéseit. 
Hogyan egyek az állatok az emberrel ? Azt mondja : 

az analógia alapján, a hasonlóság folytán. «Az analógia 
útján következtetve állítom — úgymond — és pedig ter-
mészetesen a kúlső észrevevés adatainak alapján (ana-
lógián is, meg a külső észrevevés adataínak alapján is, 
ugyan logikus úr?) tudom azt, hogy az állatok világában 
is saját életemből ismert szellemi jelenségekhez hasonló 
folyamatok játszódnak le, hogy az állat is ugyanolyan (?), 
vagy hasonló (?) szellemi életet él, mint a milyennel saját 
belső valómban találkozom.» (385. 1.) 

«Az állati szervezetek tevékenységei — folytatja — a 
melyeket mindig csakis physikai történésnek látunk s 
valójában egészen tudományosan, egészen exact módon 
csakis ilyennek értelmezhetünk, olyanok, mint a mi szer-
vezetünk tevékenységei (most a nagy ugrás !) s mint-
hogy saját belső tapasztalásunkból tudjuk, hogy ezek a 
szerves tevékenységek szellemi, lelki jelenségek kísére-
tében lépnek fel, hisszük, egészen bizonyosra vesszük s 
majdnem exact tudásnak minősítjük azt a hitünket (nagy-
szerű !), hogy az állati szervezetek egész világában létezik 
szellemi élet.» 

Ez aztán erös hit, bámulatraméltó hit, de mégis csak 
hit ! És mibe ? Hogy mivel mi belső tapasztalásunkból 
tudjuk, hogy vannak bennünk lelki jelenségek, hogy 

tehát így van ez az állatoknál is. Hogy azokban is van 
ugyanolyan, vagy ahhoz hasonló szellemi élet ! Ugyan 
kérem, minek csinál rossz viccet ; menjen az állatok közé 
és még egyszer hasonlítsa össze magát velők s foglalja 
össze «külső észrevevésének adatait». Pl. találjon egyet, 
a mely olyan cikkelyt ír meg, a minő az öné itt a Budapesti 
Szemlében. Az aufklürista Nagy Frigyes Voltairevei tár-
salogva majmot tartott dolgozószobájában, hogy kipró-
bálja, mivé fejlődik, ha ilyen két lángelme beszélgetéseit 
hallgatja. A majom évek után is olyan buta és szemtelen 
állatnak maradt, mint eleinte volt. Abból pedig, hogy «szel-
lemi, lelki jelenségek a szerves tevékenységek kíséretében 
lépnek fel» mibennünk, először nem következik, hogy tehát 
ezek a szellemi jelenségek egyúttal a szerveknek a resul-
tatumai is, mint pl. úrin a vesének (tessék csak elolvasni 
Lenhossék fejtegetését Religio 46. 1.); másodszor a kúlső 
észrevevés adatai egyáltalán nem tanúskodnak arról, 
hogy az állatok szervezeti tevékenységével, illetőleg annak 
kíséretében olyan lelki jelenségek «lépnének fel», mint 
a minőket az emberben látunk. 

Hol itt tehát az analógia, hol a év xaEtóv? 
Menjünk tovább a növényekre, ez még érdekesebb. 
«A vegetativ szervezetek világában — úgymond — 

már ilyen tudományos bitről (no lám, ilyen is van ? előbb 
exact tudásnak minősítette!) nem beszélhetünk, ott mái-
sokkal phantastikusabb területre lépünk (ugyan no !), 
ha azt állítjuk, hogy itt is fel kell tennünk saját énünk 
életéből ismert s ehhez hasonló, bár szunnyadó belső, 
szellemi életet is.» 

Tehát a növényeknél phantastikus területen szuny-
nyadó életet keresünk,illetőleg hogy olyat tél kell tennünk ! 
Szunnyadó szellemi élet ? Hogyan ? 

«Az analógia — mondja — itt már erőtlenebbé 
válik : a külső meggyőző jelek, az állati tevékenységek, 
hiányzanak ; de azért (no ?) még mindig életet találunk 
itt is és elvégre hihet/ük s ma már az exact kutatók is 
hiszik (hát azok is hisznek ?), hogy mindenütt, a hol csak 
élet van, szellemi életnek is kell lennie s ezért azt is 
hinnünk kell (ugyan ? hinnünk kell ? itt is csak hinnünk 
kell ?), hogy a növényvilágban is van szellemi élet s ezt 
a szellemi életet, bár rendkívül színtelennek, halványnak 
képzeljük is (hát képzeljük !), mégis csak szellemi éle-
tünkhöz hasonlónak kell tartanunk.» 

No ez szép, ez valóban exact ! Hiszen itt még nagyobb 
categoricus imperativusokkal dolgoznak, mint a kate-
kizmusban! Hinnünk kell, tartanunk kell! De kinek ? 
A katekizmusban legalább tudom, kinek kell hinnem, 
de itt ki az a csalhatatlan tekintély, a kinek higyjek? 
Talán a logikátlan, phantastikus Báránynak? Bocsánat, 
ez kissé erős, sötét követelés. Szóval itt már «a külső 
észrevevések adatai» nélkül egyszerűen csak elhitetni 
akarják a §v xai rcsv-t. Menjünk végre az ásványokhoz. 

«De mintha az analógia teljesen értéktelenné vál-
nék — írja — lia azzal az úgynevezett szervezetlen világ 
jelenségeit akarjuk értelmezni. Pedig, habár elhalványo-
dik is az analógia fénye, mégis más hathatósabb eszköz 
hiányában, ezen a téren is ragaszkodnunk kell önmagunk-
nak ismeretéhez és az analogiához s az anyagi világot is 
kénytelenek vagyunk önmagunk, saját életünk analógiá-
jára értelmezni.» 

Itt már egészen kifogyott a puskapora, az exact 
tudósokra se hivatkozik, mint előbb, hogy azok ezt hiszik, 
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hanem fáradtan odamondja: kénytelenek vagyunk vele! 
Hát igazán igy beszél a tudomány? Hisz akkor kényte-
lenek vagyunk inkább Madách-csal tartani, akiKeppler-
ben a tudományos törekvések hiábavalóságát mutogatja. 
Ez volna az a büszke, szuverén tudomány, mely minden 
hitet megvet ? Hisz ez itt csupa hit ! De Bárány azért 
nem adja be a kulcsot, hanem olyan tudatban, mint a ki 
állításait meggyőzően bebizonyította, megteszi ezek után 
a záró következtetést: «Nem tudhatjuk ugyan, de hihet-
jük, hogy az egész mindenség él, és pedig szellemi (lelki) 
életet». Nem tudhatjuk, de hihetjük! 

Ez az egész szisztéma, a hitre alapított £v x a i rcáv, a 
mihez az élesen látó kritikusnak, Gyulai Pálnak, egy szó 
megjegyzése sem volt. Nem látta meg, a ki egykor min-
dent észrevett, azt, hogy a tudomány tételeit így konsta-
tálni, így csúffá tenni nem lehet. 

Azonban ne higyjük, Bárány nem mindig ilyen fakir-
hitű, pedig azt gondolná az ember a mondottak alapján, 
hogy nála a hivés képessége a superlativusra van kifej-
lesztve. () ellenkezni is tud a hittel, de csak ha a 
keresztény hitről van szó. A világról magáról t. i. vannak 
kijelentett tanaink is a kinyilatkoztatásban. Halljuk csak 
hogyan nyilatkozik erről. «Ha azt kérdezem, hogy vájjon 
a világ önmagában véve, a mennyire az én tudatomon 
kívül levőnek képzeltetik, a mennyiben minden lehető 
emberi tapasztalatnak hozzáférhetetlen, milyen a maga 
valóságában (bizonyosan a teremtésre gondol !), termé-
szetesen semmiféle feleletet nem adhatok. Erre a kér-
désre csak meiaphíjsikai vagy hitbeli sejtésekkel (a keresz-
tény tan!) felelhetnénk meg. Erre a térre azonban nem 
követjük a képzeletet». (391. 1.) 

Milyen büszke lett egyszerre ! A ki az előbbiekben 
egyebet sem tett, mint hogy a képzelet terén utazott foly-
ton, egész a nyilvánvaló képtelenségig, a ki hitt sokat, 
nagyon sokat és feleslegeset, most egyszerre, váratlanul, 
hogy hitbeli sejtésekkel nem kiván foglalkozni. 

Ilyen a pantheismus a magyar talajon, mint min-
denütt, egy nagy képtelenség s ez az egész fejtegetés 
csak egy tanulságot rejt magában a mi okulásunkra : 
quanta increduli credere debent, ne credant ! 

* 

A H u s z a d i k Századbó l . .Júniusi száma fekszik 
előttem a Somló Bódog által szerkesztett anyagelvü 
folyóiratnak. Ezt olvasom, valahányszor a modern, elál-
latiasodott embert tanulmányozom, cinizmusával, lelket-
lenségével. 

Hiába mondta Virchow, hogy «egyetlenegy majom-
ember-koponyát sem sikerült találni eddig» ; hiába utalt 
rá Török Aurél dr. a közismert tényre, hogy az ember 
az állatokhoz viszonyítva a legtehetetlenebbül jön a 
világra, hogy tehát képtelen lett volna magát az ősi 
állatóriások között fenntartani, ha kezdettől fogva nem 
lett volna eszes lény ; a folyóirat, skrupulus nélkül, 
majomnak hirdeti az ősembert. (526. 1.) 

Hasonlókép páratlan az a cinizmus, a hogyan neveti 
azokat, a kik az együttes nevelés hóbortos tanával szem-
ben az erkölcsi veszélyt emlegetik. «Tegyük fel — így 
beszél — hogy a növendékek kisebb-nagyobb száma tény-
leg pap és anyakönyvvezető nélkül folytatna nemi éle-
t e t . . . vájjon ily lehetőségek miatt egyszerűen el kell-e 
vetni a különben igen célszerű koedukációt?» (547. 1.) 
Itt tehát erkölcsi nihilistákkal van dolgunk. 

Cz. M. L i e s z k ó . Nagyon helyesen teszi, ha hiveit liók- J~eJe 
községében hitközséggé szervezni akarja. Tudtommal a győr-
egyházmegyében több példa van erre. Útmutatásért, mivelhogy 
itt kipróbált dologról szól a kérdés, forduljon Limp esperes-
plébános úrhoz, Ritzing, Sopron m. 

F. G y u l a f e h é r v á r . A szerencsés kéz és a modern érzék, 
melyet födicsér, csak arra utalnak, hogy ime itt az alkalom, 
hogy végre valami hasznosat, egy jóravaló katholikus folyó-
iratot teremthetünk meg. Majd talán észreveszik ezt mások is, 
sokan, s nyújtván a szerkesztő-kiadónak a szükséges eszközö-
ket, hozzájárulnak egy, a magyar katholicizmushoz illő, nagy-
szabású tudományos folyóirat kialakításához. Mert a Religio 
még fejlődhetnék is idővel. 

K. Budapest . Azt mondja, Budapest egyik-másik tem-
ploma nem elég tiszta. Ezen nem mi, hanem csak az illető inté-
zők segíthetnek. 

Z. Fadd . A rohamosan haladó idő körülményei között 
heti folyóiratra van szükség, kivált ha az apologetikus irányú. 
Folyton felmerülnek és felmerülhetnek kérdések, melyekre 
egy hónapig várni nem lehet, melyekkel nyomban szembe kell 
szállni. A megszakított cikkeket úgy adom, hogy részeik önma-
gukban is olvashatók. A minden számba kerülhető befejezett 
cikkek az irók oly gárdáját tételezik fel s oly anyagi költsége-
ket, melyekre a már is erejét meghaladólag áldozó Religio a 
mi mai viszonyaink között nem is gondolhat. Kérdezze meg 
csak valamely nyomdához értő embert, lehet-e 12 koronáért 
kiállítani a mai Beligiót s ha igen, az előfizetők minő száma 
kell ahhoz ? Hát még a többi elodázhatatlan kiadás, még akkor 
is, ha a szerkesztő és a munkatársak teljesen ingyen dolgoz-
nak ? Drága dolog ez, kivált ha a szerkesztő H/s ívet igér s 
állandóan 2 ivet ad. 

T. Lakompak . A katekizmus-ügyben nézetét elmondta 
Pokorny dr., most olvasható Csekó Gábor nézete. Ez a Religio 
olvasóinak egyelőre elég. Más lapban, vagy a legközelebbi érte-
kezleten több eszmét is lehet erről cserélni. 

E g y h á z i r o d a l m i i s k o l á n a k . E s z t e r g o m . Mintha az 
Aurora-kör korának ismétlődését látnám önökben, a midőn, 
Gyulai szerint, Kisfaludy Aurorájának legbuzgóbb terjesztője 
a kath. alsópapság volt. Nemcsak lelkesedéssel csatlakoztak a 
Religióhoz, hanem most tetejébe még szerkesztőjét is irodalmi 
iskolájuk tiszteletbeli tagjának megválasztották. Köszönöm, 
ifjú barátim ! Midőn virágfakadást észlelünk, tavasz állott be. 
Legyenek önök is, i f jú társaikkal egyetemben, nálunk egy új, 
szebb, egyházias élet tavaszának eszközlői, magyar szívvel és 
kath. gondolkozással. 

B. N y i t r a . A mit felsőbb leányiskolájuk kiállításán fest-
ményekben és kézimunkában láttam, az nemcsak fejlettebb 
szépérzékről tanúskodik, hanem, majdnem azt mondanám, az 
iskola fokát is meghaladja. 

A R e l i g i o l e g k ö z e l e b b i s z á m a s z e p t e m b e r 2 -án 
j e l e n i k m e g . 

TARTALOM. Törvényben biztosíttatik. — A vallási 
türelem. III. fíita Dezső dr.-tól. — A szocializmus mai 
képe. II. Mai lát h József gróftól. — Egy tudatlan és arcát-
lan rágalmazónak nyilvános megfeddése. II. Karácsonyi 
János dr.-tól. — A magyar baptisták. VII. — Régi magyar 
katekizmusok. Breyer István dr.-tól. — Fokozatosság a 
nevelésben. — Egyházi világkrónika. —y —/a-tól. — 
Irodalom. Berthe—Szeghy : Jézus Krisztus élete. — Kiss : 
A szépről és a szépmüvészetekről. — Meszlényi Gyula : 
Klobusiczky Péter volt szatmári püspök, később kalocsai 
érsek szentbeszédei. — A Budapesti Szemléből. (Bárány : 
év y.a.1 tóv-ja.) — A Huszadik Századból. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUOEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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ELOFIZETESI ARA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Csaplár Benedek• 
Fient mores, fient iura ; sir az erkölcs, sír a jog. 

Aug. 22-én temettük el a kerepesi temetőben a becsü-
letes embert, a szellemi munka emberét, a ki egész 
hosszú életén át nem tett egyebet, mint oktatta az if jú-
ságot, szolgálta a tudományt és szegény maradt. Meg-
halt, nem a természet rendje szerint, hanem mivel 
egy szociáldemokrata ökölcsapásától meg kellett halnia. 

Erre a szomorú esetre volt tehát szükségünk, hogy 
társadalmunk legújabb fejlődésének igazi belső tar-
talma, az erkölcsi érzék lehanyatlása, a tekintély meg-
vetése és a lelkek mély elvadulása végre egész mi-
voltában megnyilatkozzék. Mert a szomorú eset sok-
kal többet jelent, mint az eddig előfordult hasonló 
kegyetlen esetek bármelyike. Nem az elvetemült em-
ber szenvedélyes kitörése volt ez, nem egy utonállóé, 
nem egy gyilkosé ; hanem egy embertelen tannak, egy 
beteges eszmeáramlatnak a tettleges megnyilatkozása, 
mely ott forrong alsóbb rétegeink, ezernyi ezer mun-
kásember lelkének legmélyén. 

Az a jóságos Csaplár nem rövidítette meg" annak 
a munkásnak a bérét, nem kívánta elnyomatását, nem 
is ismerte, a mint életében soha senkinek rosszat 
nem kívánt: reverenda volt rajta, ime a bűne, melyet 
a szociáldemokrata rajta megtorolni akart. Az a tisz-
teletreméltó ruha, melyhez egész civilizációnk, egész 
kulturánk műve fűződik ; az a kereszténység volt an-
nak a munkásnak szemében gyűlöletes, melynek kö-
szönhetjük, hogy van ma elismert emberjog; de neki 
az idegenből, az idegen emberek által behozott isten-
tagadó eszmeáramlat azt hirdette, hogy ez az el-
lensége. 

Mikor papjaink évtizedek óta küzdenek a népért 
a nép kiszipolyozói ellen, akkor a nép megtévesztette 
gyermekeinek a szájából meg kellett érnünk azt a lé-
lektanilag alig érthető paradoxont, hogy: le a csuhá-
sokkal ! Ez oly eltévelyedése a népléleknek, hogy el-
lenkezőjét lássa a tényeknek, a mihez fogható tünet 
még nem fordult elő történelmünkben. 

Azért ne is vádoljuk azt a munkást, Csaplár sem 
vádolta. Rossz iskolába járt a szegény, melyben val-
lás- és embergyülöletre oktatták. S vájjon tudhatta-e 
ő, hogy az az iskola, az a szervezet rossz, mikor azok, 

a kikre a társadalom vezetése volt bizva, azt az isko-
lát és sajtóját elnézték kezdettől fogva, a helyett, hogy 
a szenvedélyápolásnak elejét vették volna, sőt végre 
szövetségesüknek avatták ? 

Kölcsey nyilvánvalóan tévedett, mikor azt éne-
kelte: megbűnhődte már e nép a multat s jövendőt. 
Dehogy bűnhödte meg! Látjuk az eseményekből, hogy 
még folyton bűnhődnie kell; legfőbb büntetése pedig 
az, midőn oly időket kell megélnie, hogy azok, a kik-
nek föladatuk volna a társadalom egyensúlyának a 
föntartása, jó irányú fejlődésének az előmozdítása, a 
szabadság szabadossággá való elfajulásának a meg-
gátlása, maguk is a romlás útjára állanak. 

Ne záruljon be tehát némán a piarista Csaplár 
Benedek sírja. Az ő esése legyen megindítója sokak 
fölkelésének, mindazokénak, a kik igazán szeretik a 
népet s tisztán látják, hogy rendezett társadalmat szen-
vedélyekre alapítani nem lehet. 

Szobrot az elesett Csaplár Benedeknek, a martírnak! 

Vallási türelem. (IV.) 

A vallási türelemtől meg kell különböztetni a pol-
gári türelmet. 

A polgári, vagyis a különböző vallásű egyének 
iránt tanúsított türelem abban áll, hogy őket nemcsak 
nem akadályozzuk vallásuk gyakorlásában, hanem az 
igazságos szeretet követelte jó hajlammal és megfe-
lelő bánásmóddal viseltetünk irántuk; ellenben türel-
metlenség a más vallásúakat magától eltaszítani vagy 
épen üldözni. Az utóbbit nemcsak helyteleníti a 
kath. egyház, hanem tiltja is; míg a polgári türel-
met nemcsak megengedi, hanem egyenesen paran-
csolja is, föltétlenül kötelezőnek hirdetvén Isten tör-
vényét : szeresd felebarátodat, mint tennenmagadat. 
Felebarát alatt pedig mindazok értendők, kik Isten 
képére teremtve hivatvák az örök életre, vagyis min-
den ember. 

Tehát különbséget kell tenni a vallás s az azt 
követő ember között. A tanok tekintetében nincs s 
nem is létezhet türelem oly értelemben, mintha az 
igazság és tévedés egy értékű volna, ez értelemben 
türelmetlen a kath. egyház ; de igenis türelmes a más 
vallások követői, az emberek irányában, szent Ágoston 
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ismeretes mondása szerint: «Szeressétek az embere-
ket, de irtsátok ki a tévelyeket».1 

Igen ám, de így talán attól lehet tartani, hogy a 
türelmetlenség, melyet a kath. egyház a téves tannal 
szemben hirdet, az ezt valló személyek gyűlöletére 
vezet, mint Rousseau írja : «a személyek és a felekezeti 
tévelygés közt különbséget tenni hiábavaló, a kettő 
elválaszthatatlan egymástól, egyiket a másik nélkül 
elképzelni nem lehet; maguk az angyalok sem fognak 
az emberekkel békességben élni, ha őket Isten ellen-
ségeinek tekintik.»2 

Ámde ez az állítás oly ténynek lehetőségét 
tagadja, melynek pedig a kath. egyház története sza-
kadatlan bizonyítéka. 

A ki erre elsőnek adott példát, nagyobb volt az an-
gyaloknál, de egyszersmind valósággal ember is. Jézus 
Krisztus haldokolva gyilkosaiért imádkozott: «Atyráni, 
bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselek-
szenek.»3 István, az első vértanú, megköveztetésekor 
fölkiáltott: «Uram, ne tulajdonítsd nekik e bűnt.»4 

Ilyen volt a ker. kath. hivek viselete is százado-
kon át a tévelygők irányában. Őket üldözték, ők nem 
üldöztek senkit; a legkirívóbb példája ennek, hogy a 
középkorban az üldözött zsidóknak a pápa nyújtott 
menedékhelyet Rómában, a mai Ghetóban. 

Nincs tehát ellentmondás e két parancsolat közt, 
mely szerint a más vallást követők iránt türelemmel, 
szeretettel, de a tévely iránt türelmetlenül kell visel-
kednünk ; legföllebb azt lehetne mondani, hogy nem 
könnyű dolog ezt tettleg is betartani. 

De hát melyik kötelesség könnyű a rosszrahajló 
embernek? A két parancsolat megegyeztetésének 
nehézsége a mi gyarlóságunkban alapszik, melyből 
bármely kötelességünk teljesítésekor észlelhető harca-
ink erednek. Csakhogy épen az a kath. egyháznak egyik 
legszebb diadala, hogy ezt a nehézséget is képes le-
győzni, midőn isteni tekintélyével meghatároz mindent, 
mi igazságos s nem hagy kétséget egy kötelesség iránt 
sem, véget vetve az emberi okoskodásoknak, melyek 
rendszerint egyik elvet feláldozzák a másiknak ; a mit ő 
szentesít, azt vitatkozáson kívül helyezi.5 

Ha a kath. egyház történetében gyűlölködésre és 
vérengző háborúk nyomaira is akadunk, azok nem 
tanításának a folyományai, hanem emberek bűnei. 
Azok előidézésében a vallás mindig csak ürügy volt, 
többnyire tudatlanság, rosszakarat, politikai célok 
(pl. a Bertalan-éjnél), felizgatott szenvedélyek szere-
peltek indítóokul. Visszaélések voltak azok, a miket 
az egyház mindig rosszalt (mint pl. a spanyol inkvi-
zíciót is) ; de hát mi van a világon, a mihez a halan-
dók kezeinek szennyjéből valaha valami ne tapadt 
volna? 

1 Serino 49. n. 7. 
2 Emile liv. IV. not. 40. 
3 Luk. XXin. 34. 
* Apóst. csel. VII. 60. 
5 Alessandro Mansoni Sulla Morale catolica osservat. VIII. 

Ime a polgári hatalom is sokszor zsarnokságra, 
a szabadság mások elnyomására, a törvény kárhoza-
tos visszaélésekre vezet, a bölcselet sokszor tévelyek 
terjesztésére szolgál; de azért józan ésszel nem lehet 
követelni, hogy törüljük el a tekintélyi, a törvényeket, 
a szabadságot vagyr a bölcseletet. 

Szent és sérthetetlen marad a vallás is, ámbár 
voltak, a kik önkényből, vakbuzgóságból, vagy nem-
telen és erkölcstelen céljaik elérésére visszaéltek vele. 

Mennyi átkot hoztak már a téves elveken alapuló 
tudományok is a világra, de azért sem a könyveket 
általában el nem dobjuk, sem pedig a tudományok 
csarnokait nem zárjuk be. Ha valaki összegyűjtené 
azt a sok balvégzetű esetet, a mit az orvosi tudomány 
művelői okoztak az emberek között, ezt a különben 
az emberiségre áldásos pályát szintén meg kellene 
bélyegeznünk. Montesquieu is azt mondja, hogy «ha a 
polgári törvények, valamint a monarchiai, a köztár-
sasági alkotmány által okozott minden rosszatel akar-
nám számlálni, borzasztó dolgokat kellene mon-
danom.»1 

A mai korban hangoztatott és életbeléptetett politi-
kai tanokból mily sok rossz származott már, pedig ha jól 
alkalmaztatnak, üdvös eredményekre is vezetnének. 
S pártolóik a velük elkövetett sok visszaélés dacára 
sem akarnak velük felhagyni, mert hiszen ezen tanok 
elhagyásával sem pusztulnak ki a szenvedélyek a 
világból. 

A kath. egyház közvetlenül soha sem idézett elő 
viszálykodásokat, azonban az emberek kezében még 
a vallás is fegyverré változhatik. Ime az első békés 
katholikusok közt soha sem volt villongás, csak a 
későbbi kegyetlen időkben fordult ilyesmi elő, 
midőn a szenvedélyektől fölzaklatott lelkeken a föl-
diekhez való szertelen ragaszkodás vett erőt. Az egy-
ház isteni intézmény létére emberekből áll, az isteni 
elem mellett van benne emberi is, az absolut mellett 
a relatív is, mely fejlődését kiséri. De az isteni elem 
erősebb az emberinél s lia van az emberek között 
felebaráti szeretet, a kath. egyháznak köszönhetjük. 

Szent Ambrus püspök a nagyobbrészt árián val-
lású illir rabok kiválthatása céljából eladta szent edé-
nyeit ; szent Márton Trierben a császárnál könyörgött 
a priscillianistákért ; szent Ágoston az afrikai prokon-
zulnál a donatistákért esedezett, a kikről pedig tudva 
van, hogy mennyi bajt okoztak az egyháznak: «Mi 
arra kérünk Téged, hogy meg ne ölesd azokat, kikért 
Istennél esedezünk, hogy megjavuljanak».2 

Krisztus példája a szeretet valódi hőseit terem-
tette meg a világon; mert vájjon lehet-e szebb jelenet 
annál, mint midőn a szabad keresztény ember a fogoly 
láncát leveszi, magára teszi s a sokszor ismeretlen 
embertársának a személyes szabadságot és ama jogo-
kat szerzi vissza, melyekről felebarátja kedvéért ő 

1 Esprit des lois Liv. XXIV. ch. 2. 
2 Epist C. 
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maga örökre lemond? Jézus példája tette ezt lehe-
tővé, ki szolgai alakot vett magára s a bűn által elék-
telenített emberi természetet isteni személyében meg-
dicsőítette. 

Ettől a szeretettől indíttatva mondta IX. Pius pápa : 
«Távol legyen, hogy a kath. egyház fiai bármi tekin-
tetben is azok ellenségei legyenek, kiket nem csatol 
hozzánk ugyanazon hit és szeretet köteléke, sőt inkább 
velük szemben a keresztény szeretet cselekedeteit min-
denkor gyakorolni iparkodjanak, hogy őket szánandó 
tévelygésükből kiragadva, szerető anyjukhoz, az egy-
házhoz visszavezessék, mely anya soha sem szűnik 
meg feléjük terjeszteni karjait s őket kebelére édes-
getni, hogy a hitben, reménységben és szeretetben 
megerősödve, minden jóban gyümölcsözve örök üdvös-
ségüket munkálhassák. . . de másrészt mindenki előtt 
ismeretes a kath. hitágazat, hogy a kath. egyházon 
kívül senki sem nyerheti el az örök üdvösséget.»1 És 
ez a nagy pápa, a hogy beszélt, úgy cselekedett is, 
segítséget küldött a vízáradások által károsult protes-
táns németalföldieknek és a korinthusi földrengés által 
sújtott mohamedánoknak, mert a kath. egyház mindig 
igaz anya volt s akar is lenni; hajthatatlan tanításá-
ban, de engedékeny az emberek iránt. 

A katholikus egyház tudja, hogy valamint isteni 
szerzője nem gyilkolva, ölve alapította őt, hanem 
érette meghalva, úgy Lactantius szavai szerint : «a val-
lást is nem kegyetlenséggel, hanem béketűréssel kell 
védenie s terjesztenie, mert lia vérrel történnék ez, 
már nem volna a vallásnak védelme, hanem megfer-
tőztetése.»2 

Avagy nem türelmes-e a kath. egyház tanítása a 
más vallásúak személye iránt, midőn ugyanaz a pápa 
ekként szól: «Távol legyen tőlünk, hogy Isten irgal-
mának határt merjünk szabni; mégis hitünk szerint 
igaznak kell tartanunk, hogy az apostoli római kath. 
anyaszentegyházon kívül senki sem nyerheti el örök 
üdvét: de épen oly bizonyosnak kell tartanunk azt is, 
hogy azok, kik tudatlanságban vannak az igaz vallást 
illetőleg, lia ez a tudatlanságuk legyőzhetetlen, Isten 
színe előtt nincsenek e miatt bűnnel terhelve. De 
vájjon ki lesz oly vakmerő, hogy ezen tudatlanság-
nak határait meg akarná szabni? Ha majd a földi 
kötelékből kiszabadulva, Istent valóságában láthatjuk, 
akkor lesz világos előttünk, mily szép benső össz-
hangzásban van irgalma igazságával.»3 Ez nemcsak 
türelem, hanem az igazi szeretet szava ; ennek tuda-
tában a kath. egyház tartózkodik attól, hogy a kívüle 
létezők üdvössége érdemében egyes személyekre 
nézve határozott ítéletet mondjon (Szalézi szent 
Ferenc még Kálvinról sem akart nyilatkozni) : de min-
den jót kíván nekik s a leggyöngédebb gonddal van 
üdvösségük iránt azon édesanyaként, a ki, mint az 

i Alloc, ad Episc. Italiae 1863. 10. aug. 
3 Divin. Institut. Liber. V. c. 20. 
« Alloc- 1854. 19. dec. 

ó-világ latin költője, Horatius énekli : tőle messze távo-
zott fiát sóhajtásaival, könyörgéseivel hívja vissza. Az 
egyház kérni szokta az Istent, különösen nagyhétben : 
«hogy nyissa meg szivüknek ajtaját, tisztítsa meg 
őket a tévelygésektől, távolítsa el értelmükről a fátyolt, 
hogy ők is megismerjék a m i urunkat, Jézus Krisztust». 

Épen úgy beszél és tesz tehát, mint szent Pál, 
midőn Agrippa király így szólt hozzá: «Kicsinyben 
múlik s majd rábeszélsz engem is, hogy kereszténnyé 
legyek», mire a nemzetek apostola így felelt: «Kívá-
nom az Istentől, mind kicsinyben, mind nagyban, 
hogy nemcsak te, hanem mind, a kik itt hallják, ma 
olyanokká legyenek, a minő én vagyok, kivévén a 
bilincseket.»1 Az ilyen viselkedés bizony nagyobb jele 
a szeretetnek, mintha a türelem hangoztatásával sem-
mit sem törődnék az eltévelyedettekkel. 

Sok ellenvetés megszűnnék a kath. egyház türel-
metlensége tekintetében, ha az emberek ismernék az 
elveket s indítékokat, melyek az egyházat cselekvései-
ben vezetik. Türelmetlen, mondják, a kath. egyház, 
midőn pl. a párbajozóktól és öngyilkosoktól a teme-
tést megtagadja. Szerintük a szeretet parancsolja, hogy 
a felebarát megítélésében minden javára szóló lehető-
séget megengedjünk ; mert lehet, hogy az a szeren-
csétlen, kitől a pap megtagadja a szertartást, Isten 
végtelen irgalmából bocsánatot nyer ; lehet, hogy 
kegyelnie a bűntől fölmenti; miért megtagadni tehát 
az ilyentől a temetést? 

Ezek az első tekintetre igazaknak látszó okos-
kodások hibás föltevésen alapulnak. A kath. pap 
ugyanis nem tagad meg az ilyentől minden könyör-
gést, imádhozhatik érette, sőt remélheti, hogy meg-
bánta tettét s így a töredelem következményeként 
Isten irgalmaz neki. De a ki öntudatosan elkövetett 
bűnével az egyház iránt engedetlen volt, parancsola-
tának megszegése által magát tőle elszakította és semmi 
nyilvános elégtételt nem adott: az egyház is Istentől 
nyert hatalmánál fogva megtagadja tőle az ünnepélyes 
szertartásokat. Maga az Istenember mondja a meg-
átalkodott bűnösről : «Ha pedig az anyaszentegyházra 
nem hallgat, legyen neked mint a pogány és vámos» 
vagyis az egyházból kizárva.2 

Hiszen a polgári törvények is kötelezők büntetés 
terhe alatt mindaddig, mig az illetékes hatóság azo-
kat vissza nem vonta vagy módosította ; ez áll az 
egyház törvényeiről is. Különben is az a szánandó 
ember rossz példát adott másoknak; igazságos tehát, 
hogy a nyilvános szertartások megtagadása és az egy-
háztól való kiközösítése másoknak szolgáljon oku-
lásul. 

Nagyon hihető, hogy már ez a büntetés is vissza 
fog tartani sokakat hasonló cselekedetektől, kiket pél-
dája elcsábított volna. Magának a társadalomnak ér-
deke is az, hogy ne gyöngüljön meg az irtózás az oly 

1 Apóst. csel. XXVI. 28. 29. 
s Mát. XVII. 15—17. 
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sok isteni s emberi törvény által tiltott tettektől, me-
lyeket már szinte közönyösen néznek, sőt némelyek 
épen hőstetteket látnak bennük. Végre is, ha ez a mi 
társadalmunk a párbajban s öngyilkosságban sem lát 
már egyebet közönséges tetteknél : bizonyára áldani 
kell a komolyan gondolkodó lelkeknek azt a vallást, 
a mely Isten nevében óvást tesz az oly bűnök ellen, 
a melyek elkövetésére a ferde irányba terelt korszel-
lem túlságos engedékenysége által bátorítja az embe-
reket.1 

Van azonban eset rá, midőn az álnok tanítás ellen 
irányuló türelmetlenség magukra a tévelygő szemé-
lyekre is kiterjed s kell is kiterjednie, ha ezek . . . a 
hamis tanítást terjeszteni s a kath. egyház tagjait meg-
rontani iparkodnak. Ez azonban nem gyűlölet a sze-
mély iránt, hanem a rossznak távoltartása. Mert hogy 
valaki a tévelygőt azért kerüli, mivel az rá nézve 
veszedelmes, nem a szeretet ellen való vétség, hanem 
kötelesség teljesítése. «Az eretnek embert, úgymond 
az apostol, egy vagy két intés után kerüld, tudván, 
hogy az ilyen elfordult és vétkezik, tulajdon Ítéletével 
kárhoztatván magát.»2 Hozius is ezt mond ja : «En 
megvallom, Jézus a tanúm rá, hogy gyűlölöm az eret-
nekséget, nem az eretneket ; de néha az eretnekség 
miatt az eretneket is kerülöm.»3 

S ez az eljárás alapját bírja úgy a természeti, 
mint a társadalmi s isteni jogrendben ; ugyanis minden 
élő egészséges test természeténél fogva azon van, hogy 
az ártalmas nedveket magából kivesse s azok befo-
lyását megakadályozza. így joga van mindenkinek a 
jogtalanul támadót alkalmas eszközzel visszaverni ; 
továbbá minden társulat védheti magát és tagjait 
ellenségeitől megfelelő fegyverekkel ; végre isteni 
parancsolat alapján s így isteni jognál fogva elodáz-
hatatlan kötelessége az egyház pásztorainak elűzni a 
farkasokat a nyájtól, mert a reájuk bizott lelkekről 
számot kell adniok. , Bita Dezső dr. 

Világi katholikusainkról. (i.> 
Hogy mindjár t in médias res térjünk, onnan 

kezdem a mondanivalómat, hogy június hóban az er-
délyi «Közművelődés»-ben és a budapesti «Egyházi 
Közlöny»-ben (jún. 29.) bizonyos tekintetben rokon-
tartalmú két cikk jelent meg. A «Közművelődés»-ben 
ífj. Bochkor Mihály panaszolta föl, hogy a klérus ura-
lomra tö r ; az «Egyházi Közlöny»-ben pedig Notter 
Antal dr. «Klerikalizmus és laicizmus» címen a papi 
hatalomnak túlságos kizárólagossággal való gyakorlá-
sáról, annak jogtalan kiterjesztéséről beszélvén, szin-
tén több szabadságot, nagyobb munkateret kívánt az 
egyházi téren a világiak számára és pedig vallási buz-
góságuk fokozása céljából. 

1 Pensees sur Christianisme Joseph Droz. Edit sec. 
1844. XXVIII. 

2 Titus 3, 10. 
3 Apót. de Lib. arbitr. n. 48. 

Sajátszerűen egyforma két panasz, onnan is, a hol 
az ú. n. autonómia, vagyis a világi hivek nagyobbfokú 
közreműködése megvan s onnan is, a hol az ú. n. 
autonómia nincs meg. I)e mindakeltő egyformán a 
világi katholikusok érdekében íródott, a papi hata-
lom túlterjeszkedésének rovására vezetvén vissza a 
sokszor fölpanaszolt közömbösségüket az egyház 
ügyei iránt. Mintha mondanák : engedjen a klérus 
hatalmából, juttasson szerepet a világiaknak is az egy-
házi téren s akkor majd minden máskép lesz. 

E különben jó szándékkal megírt cikkek egy 
már sokszor ismételt tételt elevenítenek föl, mellyel 
azért a közügy érdekében igazán érdemes lesz újból 
komolyan foglalkozni s a kölcsönös megértetés céljá-
ból részletesebben megbeszélni. Én félreértést látok a 
dologban, már pedig Madách szerint is a legtöbb bajt 
az emberek között a félreértés okozza. 

Erre a részletes megbeszélésre különösen az 
«Egyházi Közlöny» cikke alkalmas, mert egyrészt egy-
házjogi alapra van fektetve, másrészt meg részlete-
sebben foglalkozik a laikusok mai helyzetével az egy-
házban. Lássuk ezt tehát részletről-részletre. 

Elvetvén azt a klerikálizmust és antiklerikáliz-
must, mely néven tulajdonképen az egyházat, a katho-
licizmust ostromolják, azon kezdi Notter, hogy bizo-
nyos fajtájú klerikalizmusnak és laicizmusnak igen is 
van jelentménye a katholikus egyház kebelében is, 
hogy tehát az valóban létezik. Mert — úgymond — 
nagyon könnyen kezelné a «klerikalizmus és laiciz-
mus» problémáját az, a ki azt gondolná, hogy a mit 
klerikalizmusnak neveznek, az mindig azonos a katho-
licizmussal s a mit laicizmusnak mondanak, az min-
dig katholikus ellenes törekvés az egyház megdönté-
sére és a katholikus társadalom elpogányosodására. 

Ha a szerző szerint van jelentménye, illetőleg ha 
van jogosultsága ennek a két különös elnevezésnek 
az egyházban, természetesen kézenfekvő kérdés: mi-
ben áll az, mit jelent tehát az egyik is, a másik is? 

Notter bizonyos bevezetés után ezt így magya-
rázza. «Minden katholikusnak — úgymond — tisztá-
ban kell lennie azzal, hogy az egyházkormányzat te-
rén egyedül a papságot illeti a joghatóság. A papságé 
a kormányzás tisztje, a világiaké az engedelmesség 
kötelessége. Ezt a tételt ismételt ízben találjuk kife-
iezve a Corpus Juris Canoniciben, kétséget kizáró vi-
lágossággal s ezért néha meglehetős ridegséggel i s . . . 
Ezekkel a szabatosan kifejezett tan- és jogtételekkel 
minden igazhitű katholikusnak meg kell barátkoznia 
s a ki ezek sérelmével meg akarná változtatni az 
egyház hierarchikus alkotmányát s az egyházat 
«egyenlőtlenek társaságá»-ból egyenlők társaságává 
akarná átidomítani, az nem volna katholikus, hanem 
eretnek.» 

Ez egészen úgy van, a hogy Notter mondja , de 
ez még nem a klerikalizmus. Ilyen valóban a kath. 
egyház a lkotmánya; hierarchikus szervezetű, tekin-
télyi elven alapuló, melyben minden hatalom fölülről 
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lefelé indul. A kath. egyház valóban egyenlőtlenek, 
egyenlőtlen joguak társasága, melyben mások a taní-
tók s mások a tanulók; mások a kormányzók s má-
sok a kormányzottak és pedig Krisztus rendelése sze-
rint. Tőle ered minden missió és minden joghatóság 
az apostolokra s azok utódaira. «Nem ti választotta-
tok engem, hanem én választottalak titeket s én ren-
deltelek». (Ján. 15, 16.) «A mint engem küldött az 
Atya, én is küldelek titeket». (Ján. 20, 21.) «Bizony mon-
dom nektek, a miket megkötöztök a földön, meg lesz-
nek kötve mennyben is ; és a miket föloldoztok a föl-
dön, föl lesznek oldozva a mennyben is» (Máté 18,18.). 
mondta Krisztus apostolainak. «Neked adom a meny-
nyek országa kulcsait» (Máté 16, 19.), mondta Krisztus 
Péternek a legfőbb hatalomról.1 

Az egyházkormányzati térnek emez apostoli ki-
zárólagossága, vagyis az egyház hierarchikus szerve-
zete tehát nem emberi találmány, nem történeti 
fejlődés, nem arrogáncia, hanem nagy felelőséggel 
egybekötött isteni intézkedés, isteni jogon alapuló al-
kotás, mellyel ellátva, melyhez mindig ragaszkodva 
vívta meg egyházunk az emberiség érdekében nagy 
diadalait, alkotta meg az új európai civilizációt, a mai 
társadalmi rendet és a rendezett társadalmat. Ennek 
az elvnek részletes kifejtései, alkalmazásai foglaltat-
nak a Corpus Juris Canoniciben az egyházkormány-
zat legapróbb ágaira is nem ridegen, hanem logiku-
san levezetve. 

E tekintetben Notter se enged eltérést a fölfogás-
ban, vagyis azt, hogy valaki, katholikus létére, az egy-
házat esetleg egyenlők társaságának tekintse; miután 
a kath. értelmezés szerint a népfelségi elv az egy-
házra alkalmazva protestáns elv. 

Hol van, hol lehet tehát az egyházkormányzati 
téren oly visszaélés, hogy mégis lehessen klerikáliz-
musról (papi visszaélésről) és laicizmusról (a világiak 
jogosulatlan visszaszorításáról) beszélni? 

Hogy csakugyan lehet erről beszélni, ezt vilatja 
Notter, ez cikkének alapgondolata s szól a következő-
képen: «Az egyház kebelében létezhető klerikálizmus 
és laicizmus eszerint nem az egyház hierarchiai szer-
vezetének a léte vagy nemléte körül forog, hanem — 
hogy röviden kimondjuk — a papi hatalom túlságos 
kizárólagossággal való gyakorlásának, annak jogtalan 
kiterjesztésének kérdése körül». 

Ime itt a fogalmi meghatározás. Eszerint tehát 
a klerikálizmus alatt a papi hatalom jogtalan kiter-
jesztését, a laicizmus alatt meg a jogtalan hatalmi 
ki terjeszkedésnek jogosult korlátozását kellene érteni. 

Notter eszerint az egyház hierarchiai szervezetét, 
a papság egyedüli illetékességét az egyházkormányzati 
téren elismeri, de ellene van a papi hatalom túlságos, s 
mint mondj a, jogtalan kiterjesztésének, amely kiterjesz-
tést természetesen a világi elem rovására menőnek 
tekinti. 

1 Döllinger : Kereszténység és Egyház az alapítás korá-
ban 1869. 266.1. 

Bégi és sokszor ismétlődő szólam ez ; a két auto-
nómiai kongresszuson, különösen az 1870-ikin, nem 
egyszer lehetett ugyanezt hallani. 

A kérdés természetesen nagyon röviden és világo-
san volna tisztázható, lia valaki egyszer már szabato-
san és részletesen megmagyarázná és pedig a Corpus 
Juris Canonici tételei alapján, miben áll tulaj donképen 
s miben nyilvánul a kath. világi hivek rovására menő ez 
a papi hatalmi túlterjeszkedés? Nevezetesen ha valaki 
konkrété elmondaná, mely jogok és teendők is azok 
ma, melyekben a híveknek részesülniök kellene és a 
fölpanaszolt papi túlterjeszkedés miatt, tehát jogtala-
nul, nem részesülnek ? Ha valaki ezt tisztán és világo-
san kifejti, az világosságot gyújt a folyton ismétlődő, 
de eddig egy panaszos által sem körvonalazott kér-
désre. A ki ezt nem teszi, hanem csak általánosság-
ban beszél és általános szólamokban panaszkodik, az 
továbbra is homályban hagyja a kérdést, s a helyett, 
hogy segítene a föltételezett bajon, csak a papság és 
a világi elem közötl a bizalmatlanságot továbbra is 
szítja, a mi egyáltalán nem lehet a kath. ügy javára. 
Példáját látom ennek a német reform-katholikusok-
nál is, pl. Schell hires munkájában; 1 azok is több 
szabadságot, több önállóságot követelnek még tani 
tekintetben is a katholikus hivek számára, de ha az 
ember az ilyen könyvet átolvassa, érez valami protes-
táns szelet, de azt, hogy miben is álljon az a szaba-
dabb mozgás, mely tanokban s mi módon ? ezt ugyan 
nem tudja meg belőle. 

Notter sem jár el különben a panasza részletezé-
sével. Általánosságokban mozog s a mi egy-két pél-
dát föl is hoz, t. i. egyes világiaknak egyes egyházi 
funkciókra olykor történő alkalmazásairól, abból az-
tán — általánosság alapjául vévén az egyes eseteket, 
melyek különben ma is csak úgy megvannak a gya-
korlatban, mint bármikor azelőtt — abból, mondom, 
nem jól vonja le a következtetéseket. 

Lássuk tehát, hogyan indokolja meg részletesen a 
szerinte is létező jogtalan terjeszkedését a papi hata-
lomnak az egyházi téren. 

A ki — úgymond — csak kevéssé ismeri is az 
egyház történetét és jogrendszerét, tudja azt, hogy az 
egyház megtalálta a módját annak, hogy a hierar-
chikus elvet, mely a világiakat (tegyük hozzá : Krisztus 
rendelése szerint!) az egyházi joghatóságból kire-
keszti, összeegyeztesse a minden embernek, tehát a 
világi embernek a lelkében is létező tettvággyal, 
melynél fogva tudásának és tehetségének megfelelő 
szerephez szeret jutni s mely tettvágy, bár szertelen-
sége esetén túlzásba mehet s bár nem mindig tiszta 
forrásból fakad — mely hibák azonban nem csupán 
a világi embereknél találhatók — helyes irányba te-
relve az egyház javára is értékesíthető. 

Midőn ezt olvasom s körülnézek, megvallom, nem 

' Schell Hermann : Der Katholizismus als Princip des 
Fortschrittes. 1897. 8, 13 stb. 
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tudok rá példát, hogy ez ma vagy bármikor nálunk 
máskép történnék ! Nem tudom elgondolni, mert az 
ellenkezőjét tapasztalom, hogy a papság, mely esetről-
esetre igazán nagy lelki örömmel üdvözli minden vi-
lági hivét, ha tudását és tehetségét valóban a vallás 
ügyeinek javára értékesiti, kit s mikor korlátozott eb-
ben? Ellenkezőleg a legújabb időből is tudok világi 
férfiakat s nem egyet, kiket ilyen vallásos jóindulatuk 
s készségük miatt a hir és közbecsülés szárnyára ép-
pen a papság emelt, elismeréssel éppen a papság kisért. 

Neveket, eseteket nem említek, csupán egyet, mi-
után erről már egy közgyűlésen a nyilvánosság előtt 
is szólottam. 

Szavaim ezek voltak: «Mutassak-e vájjon példát, 
élő példát arra, hogy micsoda buzgóság és színvallás 
kell nekünk? Akkor mutatok a baráttól és ellenféltől 
egyképen nagyrabecsült Zichy Nándor grófra. Katho-
likus ő meggyőződésében, minden lépésében, minden 
cselekedetében. Elvhű és következetes, mióta csak a 
közélet pályáját tapossa. A balszerencsében és a jó 
napokban, a budai börtönben és aranygyapjúval dí-
szítve. Minden gondolata a kath. ügy előbbrevitele, 
minden lépése annak érdekében történik. Folyton 
ténykedik, jár, kér, esedez és áldoz. Egymagában töb-
bet tett már a kath. ügyekért, mint egy egész nemze-
dék, öreg és még sem fáradt bele, sokat csalódott s 
még sem tett le eszményeiről. 

Itt az élő példa, nézzétek és kövessétek (ti világi 
hivek !) s akik alig tettek még valamit és már is pi-
hennek, szégyenüljenek meg az ő látásán. Ha mindenki 
szive minden dobbanásával úgy szeretné egyházát és 
ügyeit, mint ő s lia mindenki annyit dolgoznék érte: 
akkor máskép állnánk ma, akkor ma is virágzó kert 
volna a szép Pannónia». 

Vájjon az autonómiában — erre megy ki külön-
ben a szerző egész fejtegetése — mely nincs, vájjon 
valamely egyházjogi hatalomban való részesedés tette-e 
a tiszteletreméltó Zichy Nándort oly tevékeny katho-
likussá, vagy csupán a saját belső lelkülete? S vájjon 
akadályozta-e valamely papi hatalom nagy lelkének 
eme kifejtésében, nagy kath. tevékenységében; vagy 
ellenkezőleg tudásának és tehetségének az egyház ér-
dekében való érvényesítéseért hódoló tisztelettel kör-
nyezte-e és környezi ? 

Szóval nem tudok rá esetet, hogy nálunk a túl-
terjeszkedő papi hatalom valamely világi katholikust 
tudásának és tehetségének megfelelő szerephez nem 
juttatott volna, ha azt a megfelelő téren az egyház 
érdekében érvényesíteni akarta. 

Notter sem hoz föl ilyen példát az ilyen kizárt 
tehetségre, hanem nyomban más dologra tér át. «A vi-
lági fejedelmeknek és a kegyuraknak adott jogosítvá-
nyok a bizonyságai — úgymond — hogy az egyház 
dacára annak, hogy elvileg a világi embereket, még a 
fejedelmeket is, egyházi téren csak «az engedelmes-
ség kötelessége» illeti meg, mégis mindenféle jogosít-
ványokat ruház rá a világiakra». 

Ez a folytatás először is nem függ össze az előbb 
említett «tudás és tehetség» szerepével, a kegyuraság-
nak ugyanis más az oka és alapja. Másodszor, a mit 
itt említ, az egytől-egyig mind megvan ma is, az egy-
házi életben; a papi jogtalan túlterjeszkedés nem szün-
tette meg a kegyúri jogot semmi irányban, hacsak az 
illetők ki nem vonták magukat alóla. Ennélfogva ez 
még mind nem bizonyítja a klerikalizmus — a papi 
hatalmi túlterjeszkedés — létét egyházunkban. 

JJz apostoli hitvallás ősalakja. (i.) 
Folyó évi április hó végén a napilapokban e hirt 

lehetett olvasni : 
«A németországi «Prolestantenverein» 1906 április hó 18. 

és 19-én Darmstadtban ülést tartott, a melyen dr. Brückner 
karlsruhei lelkész beszédet tartott az apostoli hitvallásról, 
annak viszonyáról az újszövetséghez és a protestantizmushoz. 
Beszédében a következőket mondta : «Az apostoli hitvallás 
egyes határozmányaival és ágazataival egyáltalában nem alkal-
mas arra, hogy jelenlegi protestáns hitvallásunk kifejezőjéül 
szolgáljon. Volt idő, midőn a keresztény egyház ebben teljes 
hitvallását találta föl. Ma már ez túfhaladott álláspont. Az apos-
toli hitvallás a csodákban való hitet tételezi föt, a mit mi, kik 
a modern életfelfogás és világnézet alapján állunk, el nem 

t fogadhatunk. A természetfötötti fogantatás, a mennybemenetel, 
a föltámadás, a test föltámadása, a szentek egyessége mind 
olyan pontok, a melyeket mi modernek el nem fogadhatunk. 
Ezeket a dolgokat csak addig lehetett elhinni, míg az apostoli 
hitvallást apostoli eredetűnek tartották. Ez azonban történeti 
hazugságnak bizonyult. Ellenkezik igazságérzetünkkel, hogy 
ezeket a mondaszerü hagyományokat a kereszténység alapjául 
elfogadjuk. Az apostoli hitvallás eltörli azt, mi bennünket a 
katholikus egyháztól elválaszt, hogy tudniillik ez vallástör-
vény. A vallástörvény már magában ellentmondás ; ellentmon-
dásban van a protestantizmussal és a lelkiismereti szabadság-
gal egyaránt». 

Hogy mennyiben felel meg ezen hírlapi közlés a 
valóságnak, nem tud juk ; de ismerve az «apostolicum» 
(t. i. «symbolum») körül a német protestánsok közt 
már három évtized óta napirenden levő súrlódásokat, 
«cum grano salis» valóban elmondottaknak vehetjük 
Brückner lelkész szavait. 

Az ezekben foglalt és leginkább szemet szúró (rit-
kított betűvel jelzett) állítás időszerűvé teszi, hogy az 
apostoli hitvallás történetét kritikailag megvilágítsuk. 

I. Az apostoli hitvallásnak (symbolum Apostolo-
rum)1 a katholikus latin egyház liturgiájában (kereszt-

1 A «symbolum Apostolorum» név korra nézve a régibb 
(S. Thom. Aquin. in Summa Theol. II. Il-ae qu. I. art. IX. ad 6.) 
és használatosabb volt a középkorban «symbolum aposto-
licum» névnél, míg az újabb theologiai irodalomban, főleg a 
protestánsoknál, az utóbbi név használatosabb ; a németországi 
protestánsoknál külön műszóvá is lett : «Uas Apostolicum». 
A katholikus egyház hivatalos terminológiája megmaradt a 
középkori, elterjedtebb terminológiánál; a római káté («Cate-
chismus ad parochos» part. I. c. I. p. IV.), a Rituale Romanum 
(Ordo baptismi adultorum, rubr. spec. 34., regensburgi 1902. é. 
12° kiad. 39.) és a Breviárium Romanum (Dominica ad Matu-
tinum, rubr. ante : Credo) «symbolum Apostolorum» nevet 
használnak. 
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ség, presbyter-szentelés, zsolozsma) manapság hasz-
nálatos szövege — a római katekizmusban alkalmazott 
(12 articulus, 12 ágazat)1 felosztás szerint — a kö-
vetkező : 

1. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, creato-
rem coeli et terrae. 

2. Et in Jesum Christum, Filium eins unicum, 
Dominum noslrum. 

3. Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex 
Maria Virgine. 

4. Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus 
et sepultus. 

5. Descendit ad inferos, tertia die resurrexit a 
mortuis. 

6. Ascendit ad coelos, sedet ad dexterum Dei Pat-
ris omnipotentis. 

7. Inde venturus est iudicare vivos et mortuos. 
8. Credo in Spiritum Sanctum. 
9. Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum 

communionem. 
10. Remissionem peccatorum. 
11. Carnis resurrectionem. 
12. Vitam aeternam. 
Ezen hitvallás-szöveg van elfogadva a különféle 

elnevezésű protestáns egyházakban is,2 mert mikor a 
XVI. században a protestáns egyházak a katholikus 
egyháztól elszakadtak, magukkal vitték az apostoli 
hitvallásnak a Nyugaton elfogadott alakját («textus 
receptus» symboli Apostolorum).3 Ezen symbolum-
alak általános elfogadásának kora Kattenbusch4 sze-
rint a mai adatok alapján még meg nem állapítható, 
de korábban a IX. századnál «recipiálva» ezen szöveg 
még nem volt a f rank birodalmon kivül, azon belül 
már előbb is, sőt ezen formának keletkezése is itt 
(Burgundia) történt az V. század végén vagy a VI. szá-

1 Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos, 
Pii V. et dement is XIII. Pont. Max. iussu editus (Ratisbonae 
1887. é.) 15-106.1. 

2 J. T. Müller, Die symbolischen Bücher der ev. luth 
Kirche, IX. kiad. (Gütersloh 1901) XL1V. 1. : E. F. Müller, Die 
Bekenntnisschriften der reformierten Kirche (Leipzig 1903) 
164., 508., 657., 671. 1. 

3 A «textus receptus» (egy betűvel : T) legrégibb példá-
nyaiban az 5. articulusban : «ad inferna» van «ad inferos» 
helyett. A protestánsok, ha a «receptus»-t latinul idézik, szin-
tén így idéznek («ad inferna»). Lásd : J. T. Müller, «Die sym-
bolischen Bücher der ev. luth. Kirche, XLIV. 1. A protestánsok 
«symbolikus» könyveiben hol «ad inferna» (<>Concordia», J. T. 
Müller i. m. 29. 1., «Catech. minor, Müller i. m. 357. 1.), hol »ad 
inferos» («Catechismus maior», Müller i. m. 452. 1.) olvasható. 
A római katekizmus (Catech. ad parochos» p. I. cap. VI. art. 
V., 1887. é. regensb. kiad. 49. 1.) és a katholikus egyház litur-
gikus könyvei «ad inferos»-1 használnak. V. ö. még : Th. Zahn, 
Das apostolische Symbol, II. kiad. (Erlangen, 1893.) 71. 1.; 
Hahn, Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten 
Kirche, III. kiad. (Breslau, 1897.) 29—30. 1. 

4 Kattenbusch, Das apostolische Symbol II. köt. (Leipzig 
1900.) 765. 1. ; A. Harnack, Apost. Symbol 754. 1. (Herzog-Hauck, 
Realencykl. für protest. Theol. u. Kirche. III. kiad. I. köt. 
741-755.) 

zad elején. Addig a frank birodalom területén is a 
régi római alak, mely a «receptus»-nál valamivel rövi-
debb, volt elterjedve. A IX. századtól fogva Rómában 
is a hosszabb (frank) formula került használatba, de 
előbb három századon át (V. század végétől a IX. szá-
zadig) a keresztségnél (traditio et redditio symboli) 
a Nicaeno-Constantinopolitanum volt használatban, 
hihetőleg az italiai görög uralom hatása és az arianiz-
mus ellenhatása folytán.1 

A «textus receptus»-nak a katholikus latin egy-
ház és a protestáns egyházak által való közös birtok-
lása és használata egyike azon ősrégi szálaknak és 
kötelékeknek (ilyenek még : ritus baptismi, ritus copu-
lationis, Corpus Juris Canonici), a melyek a protes-
tánsokat a nyugati (latin) egyházhoz fűzik, és a melyek 
nem állanak fönn a nyugati (latin) egyház és a keleti 
(görög) egyház között. 

A «symbolum» («auußoXov») első célja és rendel-
tetése gyakorlati volt, visszanyúlik a liturgiába, a 
keresztelés liturgiájába.2 

Mivel keresztelés mindenütt volt, ezt pedig a 
keresztség természeténél fogva a felnőtteknél meg-
előzte a hitnek fölkeltése és Krisztussal szemben szer-
ződésszerű megvallása, azért az egész keresztény világ-
ban, mindjár t az apostolok korában, szükséges volt a 
keresztény hitnek bizonyos rövid összefoglalása. Ezen 
hitvallás neve i] "ÍTT.C vagy ÓJJ.oXôyijatç, ó[ioÁoyta (con-
fessio) volt.3 így magyarázható, hogy valamelyes ke-
resztelési hitvallásnak nyomaira az egyház minden 
részében akadunk, már a legrégibb időkben ; ezen 
hitvallásnak már a dolog természetéből folyólag, de 
a keresztségnél előírt alak(«forma Sacramenti», Matth. 
28, 19.) miatt is elsősorban a Szentháromságra kellett 
vonatkoznia.4 

De nagy különbség van ezen hitvallások typus-a 
tekintetében a Nyugat és a Kelet között. 

II. Nyugaton : a római egyházközségben már a 
II. század elején görög nyelven egy megállapodott hit-

1 Harnack (Bealencykl.) 754. 1. ; Kattenbusch i. m. I. köt. 
(Leipz. 1894.) 22. 1. ; Th. Zahn, i. m. 9. 1. ; C. P. Caspari, Unge-
druckte Quellen zur Geschichte des Taufsymbols II. köt. 
(Christiania, 1869.) 114—115. 1. Mind a négy szerző egyszerűen 
az arianizmus elleni védekezésben látja a «Nicaeno-Constanti-
nopolitanum» használatba kerülésének okát; részemről ebben 
egyenesen «bizánci» hatalmi befolyást látok, valamint a görög 
orthodoxiához való formulaszerü közeledést. Ezt más helyen 
Harnack is (P. B. E. XI.s 25. 1.) elismeri. 

2 Ez most már általánosan elfogadott tudományos ered-
ménynek mondható. Lásd : Funk : «Symbole» a F. X. Kraus 
Bealencyklopädie für chrisl. Alterthüiner (Freiburg i. Br. 
1886) II. köt. 807. lapján; F. Kattenbusch, Das apostolische 
Symbol, II. köt. (Leipzig, 1900.), 278,335. (itt főleg érdekes polé-
mia van : Kraivutsky, Das apost. Glaubensbekenntniss ellen), 
961.1. ; A. Harnack : «Apostolisches Symbolum», Herzog-Hauck 
Realencyklopädie für protest. Theologie und Kirche, III. kiad. 
I. köt. 754. 1. 56. sor. 

3 Funk a Kraus-féle Realencyklopädie II. köt. 827. ; F. Kat-
tenbusch i. m. II. köt. 42. és 336. 1. 

4 F. Kattenbusch i. m. II. köt. 962. 1. 
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vallás-formula volt használatban,1 a melyet «aiinßoAov» 
név alatt a keresztény hivő ember ismertető jelének 
(otijißoXov = tessera = katonai jelszó) és az igaz hit 
mértékének (xavwv x^ç à/.rjfreiaç, regula fidei) tekintettek. 
Ezen régi római symbolum-typus, latinra is lefordítva, 
idő folytán az egész Nyugaton elterjedt s kiszorította 
a helyi formulákat vagy legfölebb, a helyi használat-
nál, azokból átvett egyes kisebb eltéréseket. így isme-
rünk a római typus keretében : milánói, turin-ravennai, 
aquilejai, afrikai (Afr. proconsul.), hispaniai, galliai, 
irlandi formákat. Magában Rómában a symbolum 
szövegén a II. század végétől a VI. századig nem vál-
toztattak semmit.2 

Ezen SZÍVÓS kitartás a hagyományos szöveg mel-
lett volt az oka (vagy talán következménye?) azon 
régi fölfogásnak (Ambrosius,3 Rufinus4), hogy a «sym-
bolum» szerzői maguk az e célból egybegyűlt apos-
tolok voltak még pedig, a későbbi legendás földolgo-
zás szerint, úgy,5 hogy a 12 ágazat mindegyike más 
apostoltól való («Petrus dixit: Credo in Deum Pat-
rem omnipotentem ; Joannes dixit : creatorem coeli 
et terrae ; Jacobus dixit : Credo in Jesum Christum» 
stb.), Ezen legendát «történet»-nek föltüntetni ma-
napság már a katholikus kutatók sem próbálják, de 
az apostoli eredetét, bizonyos korlátolt mértékben, 
azért nem adják föl; ennek azonban még mindig 
épen nem prejudikálna az, ha az előttünk ismeretes 
legrégibb formuláról : a rómairól az apostoli kor utáni 
eredetet mutathatná ki idővel a kutatás. 

Ezen régi római symbolum-typus, Rufinus szerint, 
így szólt0 : 

(1) Credo in Deo Patre omnipotente; (2) et in 
Christo Jesu, unico filio eius, domino nostro, (3) 
qui natus est de Spiritu sancto ex7 Maria virgine, 
(4) crucifixus sub Pontio Pilato et sepultus, (5) 

1 Funk (F. X. Kraus, Realencyklopädie II. 809.1.) és Katten-
busch i. m. II. köt. 327—8. 1. a római «symbolum» keletkezését 
a II. század elejére, míg A. Harnack (Herzog-IIauck, Realency-
klopädie III. kiad. I. köt. «Apost. Symbol') szó alatt 753. 1.) a 
II. század közepére helyezik. 

2 A. Harnack i. h. 754. 1. 
3 Ambrosius, Epist. concilii Mediol. ad Siricium ponti-

flcem. IKattenlnisch i. m. I. 79., II. 3., 8. 1.) 
4 Rufinus az «Expositio in symbolum» (390—410. évekből, 

Kattenbusch i. m. II. 46.) cimű munkában igy írja le az apostoli 
hitvallás keletkezését : «Omnes igitur in uno positi et spiritu 
sancto repleti breve istud futurae sibi ut diximus praedica-
tionis indicium, in unum conferendo, quod sentiebant unus-
quisque, componunt atque banc credentibus dandain esse 
regulám statuunt». F. X. Kraus, Realencyklopädie für christl. 
Alterth. II. köt. 808. 1., J. T. Miiller, Die symb. Bücher, XXXIV. 1. 

s J. T. Miiller, Die symbolischen Bücher XXXIV. 1. 
6 Kattenbuschi. m.62.1. Kissé eltérő Ruflnus-szöveget közöl-

nek : F. X. Kraus, Realencykl. f. chr. Alt., II. köt. 808. 1., Hahn, 
Bibliothek der Symbole 24. 1. 

7 Más régi latin kézirati Symbolum-szövegek a Rufinus-
formula szavai helyet t : «de Spiritu sancto ex Maria Virgine» 
a görög szöveggel teljesen egyezően így fordítanak : «de Spiritu 
sancto el Maria virgine». így : Codex Laudianus /Hahn,3 Bib-
liothek 26. 1.), Codex Swainson. (Hahn3 i. m. 28. 1.) 

tertia die resurrexit a mortuis, (6) ascendit ad 
coelos, (7) sedet ad dexteram Patris, (8) inde venturus 
est iudicare vivos et mortuos; (9) et in Spiritu 
sancto, (10) sanctam ecclesiam, (11) remissionem 
peccatorum, (12) carnis resurrectionem.1 

Ugyanezen régi római typus görög nyelven is 
reánk maradt (görög volt a római symbolum eredeti 
nyelve) Marcellus ancyra-i püspöknek Julius római 
püspökhöz 337. év körül írt levelében. Ezen görög szö-
veg így szól :2 

Ihoxeóü) eiç ©eöv (Ttácxépa)3 rcavxoxpáxopa • xaí e?ç Xptaxóv 
'Iyjaoöv, x6v uiöv áuxoö xóv [lovoyevij, xóv xúpiov r(|i.wv, xöv 
yevvrjO-ávxa ex Ttvsújxaxos áytou xaí Maptaç xf)ç uap&evou, xöv 
èixi novxíou Ih/.áxo'j axaupwfrévxa xaí xa^ávxa xaí xf; xpíxig 
^[iépa ávaaxávxa ex xwv vsxpwv, avaßavxa efç xoùç oùpavoùç 
xaí y.afHjjicVov êv SeÇiâ xoQ Ttaxpbç, 09-ev 'épyjziat, xpivwv 
Çwvxaç xaî vsxpoùç • xaí eiç (xö) âyiov 7tvsö|i,a,4 áyíav ixx/.y]aíav, 
ácpeatv Á|iapxiwv, aapxôç áváaxaatv, ÇWÏJV áuímov. 

Magyar nyelven ezen szöveg így fordítható le : 
(1) Hiszek egy Istenben, a Mindenhatóban ; (2) és 

Krisztus Jézusban, az 0 egyszülött Fiában, a mi Urunk-
ban, (3) ki született Szentlélektől és Szűz Máriától, 
(4) ki Pontius Pilatus alatt keresztrefeszítteték és el-
temetteték és (5) harmadnapra halottaiból föltámada, 
(6) fölméne a mennyekbe és (7) ott ül az Atya jobbja 
felől, (8) onnét lészen eljövendő itélni eleveneket és 
holtakat ; (9) és a Szentlélekben, (10) szent egyházat, 
(11) bűnöknek bocsánatát, (12) testnek föltámadását 
(örök életet). 

Ha ezen ősi római szöveget összevetjük a «tex-
tus receptus»-sal, azt látjuk, hogy a régi római sym-
bolumban nem voltak még meg: 

1. az 1. art. ezen szavai : «creatorem coeli et ter-
rae» (antignostikus irányzatú, ősrégi, keleti hozzá-
tétel, megvan már a régi antiochiai és caesareai for-
mulákban) ; 

2. a 3. és 4. art. ezen szavai: «conceptus, passus, 

1 Kattenbusch i. h. (9. jegyz.) hihetőnek tart ja, hogy már 
Rufinus is 12 articulus-ra tagozott «symbolum»-ot tételez föl ; 
és pedig az articulus-ok eltérnek a «textus receptus» szokásos 
fölosztásától annyiban, a mennyiben a «textus receptus» 6. arti-
culus-a («ascendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei Patris 
Omnip.») két külön articulus-ra (6. 7.) volt fölbontva (6. ascen-
dit ad coelos, 7. sedet ad dexteram Patris), miből folyólag 
kitolódnak a következő articulus-ok sorszámai és nem lévén 
meg a «vitain aeternam» szöveg a régi római symbolum-ban, 
a «carnis resurrectionem» volt a 12-ik, tehát utolsó, articulus. 
Az isteni személyek neveinél az «in» praepositio után némely 
kézirat «accusativus»-ban hozza az isteni személyek neveit». 
Kattenbusch i. h. és II. k. 481. 

2 Hahn, Bibüothek der Symbole, 22—23. 1. 
3 Kattenbusch (i. m. I. k. 71. 1.) a Marcellus-nál hiányzó 

«Ttaxépa» szó elmaradását a másoló számlájára írja, a mi való-
színű, mert a «Psalt. Aethelstani» görög szövegében és Rufinus 
latin szövegében megvan e szó. 

4 A «ÍTYOV 7-.VS')|ICO) előtti névelő (TÓ) Marcellus-nak vagy 
Epiphaniusnak (Panarion) önkényes toldása lesz ; a «Psalte-
rium Aethelstani» görög szövege nem mutat föl névelőt (xö) 
V. ö. Hahn i. m. 24. 1., Kattenbusch i. m. I. k. 65—76. 
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mortuus» (az utóbbi kettő a régi keleti symbolum-ok-
ból van átvéve); 

3. a mostani 5. articulusnak első része: «descen-
dit inferos» (nyugati formatio, először Aquilejá-ban 
lép föl,1 hiányzik az összes keleti symbolumok-
ban) ; 

4. a 6. articulus ezen szavai: «catholicam» (keleti 
formatio, Nyugatra Aquileján át) ;2 (.(sanctorum commu-
nionem» (nyugati torma ti o, először Nicetas aquilejai (?) 
püspöknél, V. század);3 

5. az egész mostani 12. articulus: «vitám aeter-
nam». (Ruíinus szövege szerint, míg Marcellus görög 
szövege szerint a görögben megvolt a «ÇWYJV aiwviov», 
de egy másik régi görög formula szerint, a «Psal-
terium Regis Ethelstani»4 szövege szerint, a görögben 
sem volt meg a «vitam aeternam» articulus. Ezen 
articulus egyébként régi keleti formatio, hihetőleg már 
a III. században megvolt Antiochiában és azóta állan-
dóan a keleti symbolum-okban megvolt, Nyugaton 
először Nicetas-nál).5 

A fenti régi római szöveg «egésze» mellett ugyan 
nincsen a IV. századnál (Marcellus, Ruíinus) régibb 
tanunk, de annak összes részeit, egyenkint véve, idézik 
már a II. század egyházi írói (Ignatius,8 Aristides,7 

1 Kattenbusch i. m. II. k. 895—915. 1. — Harnack, P. R. E. 
I3 753. lap tévesen származtatja Keletről a «descendit ad in-
ferna»-t. Theologiai keletkezése is Nyugaton van ezen cikknek 
(Tertullianus), symbolikai szerepe pedig csakis a Nyugaton 
van ; a Kelet symbolumaiban nincs nyoma, a fő keleti symbo-
lum-ban, melyet a Nvugat is elfogadott (Nicaeno-Constantinapo-
litanum), sem tudott helyet foglalni. 

2 Kattenbusch i. h. 917—927. 
3 Kattenbusch i. h. 927—950. 1. 
4 Hahn i. m. 24.1. Ezen «psalterium» kézirata (British Mu-

seum, Galba A. XVIII.) a IX. századból való, de a közölt sym-
bolum-szöveg a VI. század végéből. 

s Kattenbusch i. m. II. k. 950—6. 1., Hahn i. m. 47-8 . 
0 S. Ignat., Epist. ad Magnes, c. 11., ad Trail, c. 9., ad 

Smyrn. c. 1. — Hahn i. m. 1—3. 1. 
7 Aristides, Apologia I. 3. 4. 5., II. 6. 7. 8. — Hahn i. m. 

3—4. 1. 
8 Justinus Martyr, Apologia I. c. 13. 42. 46. 41., Dial, cum 

Tryphone c. 63., 85., 126., 132. — Hahn. i. ni. 4 - 5 . 1. 
0 Irenaeus, Adversus haereses, I. c. 9. §. 4. c. 10. §. 1., c. 

22. §. 1. II. c. 32. §. 3., III. c. 4. §. 1, 2., c. 16. §. 5 , IV. c. 33. §. 7. -
Hahn i. m. 6—8. 1. 

i" Tertullianus, De praescript. haeret. c. 13., 23., 36., Apolo-
geticus c. 18., De bapt. c. 6.. De virg. vet. c. 1. De carne Christi 
c. 5., Adversus Praxeam c. 1., 2., 30. — Hahn i. m. 9—11. 

» Origenes IIspi àpx<Bv, I. praef. §. 4., 5., 6., 7., 8., 10. — Hahn 
11—13. 

12 Novatianus, De Trinitate s. de regula fidei c. 1., 9., 29. — 
Hahn. i. m. 15—16. 1. 

13 Cyprianus, Epist. ad Magnum, Ep. ad Januarium. — 
Hahn i. m. 16—17. 

14 Canones Hippolyti : canon 124—132; lásd ezek szövegét : 
L. Duchesne, Origines du culte chrétien 534. 1. A «Canones 
Hippolyti» Egyptomban volt elterjedve és a kopt partikuláris 
eltérésekkel átdolgozva jelent meg a «Réglement eccle-
siastique d'Egypte»-ben («Aeg. Kirchenordnung»), majd innét 
is bővebben átdolgozva a «Constitutiones Apostolorum» 
VIII. könyvében. Lásd: Kattenbusch i. m. II. köt. 320—5 

Justinus,8 Irenaeus,9 Tertullianus,10 továbbá a 111. szá-
zad írói : Origenes,11 Novatianus,12 Cyprianus,13 Hippo-
lytus,14 a «Constitutiones Apostolorum» legrégibb 
(I—VI. k.) részeinek15 (III. század) szerzője.18 

A «symbolum» (oujißoXov) «név»,17 mint az aposto-
lokról az egyházra maradt bit rövid foglalatjának el-
nevezése, legelsőben Tertullianus-nál18 olvasható ; ettől 
fogva, főleg azonban Cyprianus utáni időben, a «sym-
bolum» szó alatt úgy a Nyugaton, mint Keletnek azon 
részein, a hol a római symbolum el volt terjedve, csakis 
ezen symbolum-ot értették ;19 míg egyéb vidékeken és 
egyéb hitvallási formulákat a Keleten különféle nevek-
kel illettek, melyek nem fejlődtek ki kizárólagos hasz-
nálatú műszavakká ; ilyenek voltak : xavwv -cijç àXrjftecaç,20  

•fj niaxiç, b\ioloyíx,21 xavwv,22 [látb^a.23 A IV. századtól fogva 
azonban a aujißoÄov szó Keleten is műszóvá lett és 
alatta eleinte a «Nicaenum»-ot,24 majd a «Nicaeno-
Constantinapolitanum»-ot kezdték «aü|jtßoAov» néven 
kizárólagosan nevezni. 

Ezzel el is értünk a Kelet specifikus symbolum-
fejlődéséhez, a melynek, főleg Caspari és Hahn kuta-
tásai nyomán, most már világos és megbízható ké-
pével bírunk. 

Hanuy Ferenc dr. 

Duchesne i. m. 524—5. 1. — Harnack (Geschichte d. altchr. 
Literatur II., II. 501—514.) Hippolytus-t tart ja ezen «canones» 
szerzőjének, de mai alakjukban későbbi átdolgozást lát, a mely 
ifjabb az egyptomi «regula»-nál és ez ismét ifjabb a «Constit. 
Apóst. 1. VIII.»-nál. Az időbeli sorrendre nézve ez Funk 
(l)idascalia II. k. XIII. 1.) véleménye is, de ő tagadásba veszi 
Hippolytus-nak közvetett szerzőségét is. 

is Didascalia et Constit. Apóst. VI. 11. (Funk 1906. évi kiad. 
I. köt. 325. l .\ VI. 14. (Funk i. m. 337.1.) — A «Constit. Apóst, 
liber VIII.» korára nézve, szemben az egyptomi «Reg'ulae eccle-
siasticae Aegypti»-vel még nincs kiforrott tudományos közvé-
lemény (lásd : Kattenbusch i. m. 324. 1. 6. j.). Funk a «Constit. 
I. VIII.»-nak adja a prioritást, Kattenbusch pedig az «Aeg. Kir-
chenordnung»-nak. L. Funk. Didascalia et Constit., Apostolo-
rum (Paderborn, 1906) XIII. 1. Funk véleményén vannak : Har-
nack (részben), Bardenhewer és Deeleman, ellene : Achelis 
(és Kattenbusch). 

10 Hahn (i. helyeken) a patrisztikus anyagot csak nagyjá-
ban gyűjtötte össze ; kritikailag megrostálja és értékesiti ezen 
anyagot : Kattenbusch i. m. II. 277—379. 1. 

17 A «ai>|ißoXov»sz0 etymologiája nem a auiißäXXstv» (conferre) 
igében fekvő értelemre vezetendő vissza, mintha t. i. az apos-
tolok közös munkáját 3U(ißoXrj (collatio) akarták volna ezen 
szóval kifejezni (Ruíinus így látszik érteni a «aújipoXov» etymon-
ját), hanem a «symbolum» szó átvitt értelmére, a mely annyit 
jelent mint : imago, signum, tessera. Lásd : F. X. Kraus, Real-
encyklopädie für Christi. Alterthümer (Freiburg, 1886.) II. k. 
803. I. 

18 Tertullianus, Adv. Marcionem, V. 1. (Kattenbusch i. m. 
II. 80., v. ö. u. o. II. 22., 231., 278. 

1° Kattenbusch i. m. II. k. 278. 1. 
20 így Irenaeus. V. ö. Kattenbusch i. m. II. 26—53. 1. 
21 Igy Clemens Alex, és Origenes. V. ö. Kattenbusch i m. 

II. k. 117—134., 135—179. 1. 
22 U. o. 
23 Kattenbusch i. m. II. k. 236. 
24 U. o. 278. 
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Tanárjelölés az egyetemen. 
Ez alatt a cím alatt jelent meg a Budapesti Hír-

lap augusztus 2-iki számában egy hosszabb cikkely, 
melyben valaki a nyilvánosság előtt, beavatottat játszva, 
az egyetem hittudományi karának utolsó tanárjelölé-
sével foglalkozik. Már magában véve is szokailan egy 
eljárás ez, a kritika pedig, melyet a hittudományi kai-
eljárása fölött gyakorol, egyenesen megdöbbentő, azaz 
csak megdöbbentő lehetne, ha maga a cikkelyből meg-
ismert tényállás is arányban állana ezzel a lesújtó kri-
tikával ; illetőleg lia nem egyszerű vaklármával s ha 
nem a kar igazán meg nem érdemelt rovására elköve-
tett és kiszínezett indiszkrécióval állanánk szemben. 

A cikkelyben magában — s ez az első olvasásra 
föltűnhetett az olvasónak — valami kiáltó aránytalan-
ság jelentkezik a cikk első és második része, az ál-
talános lesújtó jellemzést magában foglaló hosszú 
bevezetés s a tényállást előadó tárgyalás között, 
úgy, hogy a cikkelyt figyelmesen átolvasó közönség-
nek magának nyomban kellett ama gondolatra jönnie : 
ha csak az történt, a mi itt le van írva, hol ebben az 
eljárásban az a borzasztóan korrumpált egyetemi 
szellem ? 

A bevezetésben ugyanis előbb általában az egye-
temet, azután a hittudományi kart szólja meg. Azt 
mondja a többi között, hogy «egyetemi tanárainknak 
legalább egy harmadát ki lehetne seperni, mint oda 
nem valót, a hol van». Továbbá, hogy «nem a kor-
mányon magán múlik ez a csunyra és szerencsétlen 
helyzet : maguk az egyetemi testületek oly korrumpált 
és befolyásolható szellemben kezelik a rájuk ruházott 
hatalmat, hogy ők maguk a forrása folyton való alább-
szállásuknak». 

«Hogy pedig ez így van — folytatja a cikkíró — an-
nak igen kiáltó példáját mutatják azok az okmányok, 
a melyek a napokban kezünkbe kerültek.1 Ezek nem is a 
profán tudás köréből valók, hanem épenséggel onnan, 
a hol az erkölcs, az igazság, a méltányosság, a hűség, 
a tisztesség, a szerénység objektiv és szubjektív kul-
tusza valóságos élethivatás: a teologiai fakultás kö-
réből». 

Vájjon mit gondolhat az olvasó az ilyen beveze-
tés u tán? Egyszerűen és egyenesen azt, hogy az a 
theologiai fakultás utolsó tanárjelölésével valóban 
azoknak a tanároknak a számát akarja szaporítani, 
a kiket a cikkíró szerint ki kellene seperni az egye-
temről; azt kell gondolnia, hogy a theologiai fakultás 
jelen esetben a rája ruházott hatalmat korrumpált és 
befolyásolható szellemben kezelte s hogy így téve, 
megsértette az erkölcsöt, az igazságot, a méltányossá-
got, a hűséget, a tisztességet, a szerénységet, a melyek-
nek kultusza pedig épen az ő élethivatása volna. 

Azt hiszem, hogy ennél rosszabbat egy tudomá-
nyos testületről állítani nem lehet, kivált ha a cikkíró 

1 Itt tehát valaki hivatali esküjét szegte meg. 

még hozzáteszi, hogy minderről egyenesen azokból a 
hivatalos okmányokból győződött meg, melyek a na-
pokban kezeibe kerültek. 

Szinte fölcsigázott tudásvággyal kérdezhette erre az 
olvasó, hogy hát voltaképen micsoda imposztorságot 
követett is el az a theologiai fakultás? 

A cikkíró ezt is elmondja folytatólag. A kar az 
üresedésben levő alapvető hitlani tanszékre jelölt. 
Talán a jelölés körül történt valami hiba ? Szó sincs 
róla. A cikkíró adatai szerint a jelölés «szabályszerűen 
történt». Jelölt, mint kell, a folyamodók közül hár-
mat. Talán itt esett meg a hiba? Nem. Hát akkor bi-
zonyára a jelöltek közé került valami seperni való 
tanár? Nem, egyáltalán nem; a cikkírónak a három 
jelölt ellen sincs kifogása. Pedig ezen fordul meg az 
egész jelölési aktus. Hát akkor hol kell itt végezni a 
seprést? hol, miben kell keresni a kar korrumpált 
szellemét? hol, miben azt a megszegett erkölcsöt, hű-
séget, tisztességet? Miért akkor a vészharangot kon-
gató nagy lárma? Hiszen a tanárjelölésnél ezek épen 
a főteendők; ha tehát se a kar eljárásában, se a jelöl-
tekben nem történt szabálytalanság, semmi olyasmi, 
a mi az egyetem «alábbszállására» vezethetne, úgy 
hogy7 az illetékes felsőbbség a három jelölt közül bíz-
vást választhat: hol akkor a korrupció, hol az a se-
perni való szemét a kar eljárásában? Mivel indokolja 
meg tehát a cikkíró szörnyen lesújtó bevezetését? 

Hát a sorrenddel ! A theologiai fakultást t. i. 
mindaz a cikk bevezetésében fölhalmozott szemrehá-
nyás, az a korrumpált és befolyásolható szellem, az 
az erkölcs, tisztesség, szerénység stb. ellen elkövetett 
vétség a cikkíró, illetőleg a sugallmazója részéről nem 
egyébért éri, mint csupán azért: miért nem jelölte 
első helyen dr. Kováts Sándor temesvári theologiai 
tanárt, hanem jelölte dr. Zubriczky Aladárt, egyetemi 
magán- és esztergomi theologiai rendes tanárt? a ki-
ről a cikkíró maga mondja : «Kiss János dr. profesz-
szor úr külön fölterjesztéséből és kisebbségi vélemé-
nyéből meggyőződtünk arról is, hogy Zubriczky dr. 
úr készültsége és tehetsége, sőt immár munkássága 
is, méltóvá teszik őt arra, hogy a theológiai fakultá-
son kathedrát nyerjen». 

Ime, a cikkíró szerint ez a tényállás egésze ; se 
több, se kevesebb. Hol van már most ebben az eljá-
rásban a szemét, hol az egyetem értékének alábbszál-
lítása? A kar Zubriczkyt jelölte első helyre, Ivovátsot 
második helyre. A cikkíró szerint is méltó Zubriczkyt. 
Ez az egész. Úgy egyezik tehát ez a tényállás az előbb 
említett s a kart a cikkíró részéről ért lesújtó kriti-
kával, mintha valaki a becsületes embert becsületes-
nek is, akasztófára valónak is mondaná egyszerre. 

Szóval, tényleg is, a cikkíró szerint is, a kar nem 
követett el semmi olyast, a mivel — s ezen fekszik a 
kérdés súlypontja — a kivetnivaló tanárok számát 
akarta volna szaporítani ; nem mellőzött érdemeset, 
nem követett el semmit, a m i eljárásában korrumpált 
és befolvásolható szellemre mutatna. 
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Egyszerűen az történt, hogy a nagy többségnek 
az alapvető hittani kathedrára (erről volt szó !) való 
rátermettség s az ebben az irányban kifejtett irodalmi 
munkásság értéke szempontjából1 más volt a meg-
győződése, mint a kar egyik tagiának s a sorrendi je-
löléssel ennek adott kifejezést. 

Ezzel a cikk érdemleges részével s magával az 
esettel is végeztünk volna, ha a cikkíró azonfelül még 
más lényegtelen körülményeket nem kever közbe. 

Hogy miért árt ja az ügybe a háromtagú kijelölő 
bizottságot, a melynek hivatása volt a rendes szo-
kás szerint — az ügyet előkészíteni s a karnak jelen-
tést tenni s a melynek két tagja (Dudek és Hanuy 
professzorok) Kiss véleményével szemben ellenkező 
meggyőződésen volt, nem értem. 

Ha ők Zubriczkyban — eltekintve fiatalabb korá-
tól — látták az alkalmas egyént, ehhez a meggyőző-
désükhöz csak úgy volt joguk, mint Kissnek volt joga 
a magáéhoz. Kölcsönösen tisztelték is egymás meg-
győződését, Kiss beadta különvéleményét, a kar ren-
des ülésben meghallgatta mindakettőt és döntött. 
Vagyis, mint a cikkíró is konstatál ja: a jelölés sza-
bályszerűen történt. 

Legkülönösebb azonban az, hogy még azt is el-
mondja, mit referált az egyetemi tanácsban Lóczy 
dr. a kar jelöléséről, A tanács t. i. mindig más karbeli 
tagot biz meg valamely kar jelölésének az előadásá-
val. Hogy ezt mondta : «a többségi vélemény, mely-
nek alapján a hit tudományi kar a hármas jelölést 
megejtette, a szokottnál rövidebb, rendkívül szűk-
szavú», ellenben «ettől különbözik tartalmassága, ki-
merítő volta és tüzetes tárgyilagos bírálata következ-
tében Kiss János dr. ny. r. tanár bizottsági tag kisebb-
ségi véleménye». 

Sajátszerű, hogy a karnak mégis az a «rövidebb» 
többségi jelentés is elég volt arra, hogy egy hallásra 
tisztában legyren a jelöléssel, a minek oka bizonyára 
csak az lehetett, hogy az a többségi jelentés a kart 
teljesen tájékoztatta a folyamodókról; míg Kiss dr. 
irata apologia volt, mely természeténél fogva mindig 
hosszabb, mint az egyszerű jelentés. 

Tehát a karnak a nyilvánosság elé vitt magatar-
tásából egyenesen arra lehet következtetni, hogy az a 
többségi jelentés tulajdonkép se nem oly rövid, se 
nem oly szűkszavú, hogy céljának meg nem felelt 
volna. A mit megvilágít a szóban forgó jelölés termé-
szete is. Hogy pl. csak Zubriczkyt és Kovátsot vegyük, 
két oly pályázó ez a kettő, a kik már a mult október 
hóban is pályáztak volt más, akkor üresedésben lévő 
kathedrákra, akikkel tehát a kar már akkor is foglal-
kozott, a kik előtte teljesen ismeretesek voltak s a 
kiknek működési táblázata egész részletességgel most 
is oda volt csatolva a jelentéshez. A kar minden tagja 

1 A miről a cikkíró Kiss iratában is olvashatta, hogy 
Zubriczkynak ez meg az a müve «a maga nemében theologiai 
irodalmunkban egyedül álló jelenség». 

tanulmányozta ezeket az okmányokat s meghallgatta 
az ezek alapján készült bizottsági jelentést. Legke-
vésbbé sem járt el tehát könnyelműen, mint a fönnebbi 
megjegyzés alapján gyanítani lehetne, hanem nagyon 
is ismert ügyben és előtte jól ismert személyek tekin-
tetében megfontolva határozott. Lehet, hogy egy más 
karbeli tanárnak, a ki a jelöltekkel először találkozik, 
nem volt oly hosszú a többségi jelentés, mint az el-
lenkező nézet apologiája, a kar azonban teljes tájé-
kozódást merített belőle. S ez volt a jelentés célja. 
A jelölő bizottság többsége t. i. föladatának tartotta 
az őt megbízó karnak tenni jelentést s nem láthatta 
előre, hogy az ügy egészen szokatlan s eddig alig is-
mert fordulatot is vehet. 

Szóval, a cikkíró szavait ismételve, a jelölés sza-
bályszerűen történt s a kar lelkiismeretét az ügy 
miatt semmiféle inkorrektség nem terheli. 

Befejezésül még csak egy szükséges megjegyzést. 
Ha az ügyeket, melyekről elismerjük, hogy elintézé-
sük szabályszerűen történt, ily módon hurcoljuk a . 
a közönség elé ; ha továbbá nyomaték kedvéért az il-
lető testületet még korrumpált és befolyásolható szel-
lemről is megvádoljuk s tetejébe a hivatalos okmá-
nyokat, melyek megvizsgálása az illetékes fórum ke-
zeibe tartozik, másoknak mutogatjuk, hogy kedvenc 
célunkat e lér jük; szóval ha valamely ügyet elvonva 
az illetékes fórumtól nagy lármával a be nem avatott 
közönség elé viszünk, akkor lehet csak igazán kér-
dezni: hová lesz ily módon az erkölcs, az igazság, a 
méltányosság, a hűség, a tisztesség, a szerénység? 

Igazán, igazán a szenvedély sohasem volt jó ta-
nácsadó. 

A m u k d e n i ka th . missió. A félmillió vagy még E g y h á z i 
több ember megnyomorításába, életébe került japán- . . , 
orosz háború rengeteg irodalmának legkiválóbb termé- ^ ° 
kei közé tartozik Spaits Sándor m. kir. honvéd-huszár- krÓni lia. 
kapitány «Mit Kozákén durch die Mandschurei» cím-
mel Bécsben, németül kiadott terjedelmes, eredeti fény-
képekkel, térképekkel illusztrált könyve. Szerzője éles 
észlelő, nagy alakítóképességü író; munkája érdekes 
elejétől végig, s épen e miatt ugyancsak sajnálatos, hogy 
idegenben, idegen nyelven látott legelőször napvilágot. 
Olvasóinkat talán érdekelni fogja a könyvnek a muk-
deni kath. missióval foglalkozó részlete. 

Háborúban a vasár- és ünnepnapok elvesztik kivált-
ságos jellegüket, de a karácsonyról sohasem feledkez-
tek meg a jámbor oroszok, még a válságos időkben, az 
ellenség közvetlen közelében sem. Hol oroszok laktak, 
földíszítették a «jolká»-t, a karácsonyfát, s a szent estén 
kigyulladtak apró viaszgyertyácskái a föld alá vájt kuny-
hókban, a mandzsu parasztok elfoglalt házikóiban, a 
japánok lövegei ellen földhányással biztosított hadász-
árokban. A harctéren szenvedőket a hazulról újonnan 
érkezett csapatok örvendeztették meg az Ural mérhetet-
len erdeiből hozott fenyőágakkal vagy legalább gallyak-
kal, s a szegény muzsiknak, lia meglátta az örökzöld 
fácskát és érezte illatát, ezer meg ezer kilométernyi tá-
volban levő, éhező övéihez szállott el a szive, lelke. 
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Mukden körül azonban, karácsonykor, már előre 
vetette árnyékát a rettenetes ütközet, s a szegény ka-
tona még misét se hallgathatott a nagy ünnepeken, 
mert a pópák háromnegyede biztosabb helyre menekült 
a japánok szinte ellenállhatatlan golyózápora és irtó-
zatos hatású gránátjai elől. 

Az idegen hatalmak megbízottjai csak a hivatalos 
templomi ünnepségeken vettek részt ; annál szorgalma-
sabban látogatlak Franciaország attacliéi a kath. mis-
sió kápolnáját ; nem mulasztották el sohasem a törül 
melszelt francia püspök vasárnapi miséjét. 

A missió templomához a megbízottak lakásától 
a vasúti állomás egyik félreeső sínjére tolt, óriás nagy-
ságú, termes vaggonok — a város déli fala hosszában, 
a chinai temető mellett vezetet el az út. A temető hepe-
hupás, gondozatlan terület, melyet utálatossá tesznek a 
szerteszét heverő romok, hulladékok, dögök. A holtak 
szabadon, össze-vissza fekvő kő, vagy helyben hevenyé-
szett ágyas koporsóban nyugszanak, míg amazokat ki 
nem rabolják, emezeket pedig föl nem forgatják a teme-
tőben ezrével kóborló, zsákmányra leső, gazdátlan 
kutyák. A hulla és dögszag messzire megfertőzteti a leve-
gőt, csak chinai birja ki az átható, lélekzetfojtó szörnyű 
bűzt ; az európaiak nagy kerülővel iparkodnak mene-
külni tőle. Innen tekervényes, szük, a bennszülöt-
tek egylovas s kétkerekű szekereitől gyakran elzárt 
utcákon haladtunk tovább, míg elértünk a kőfallal ke-
rített nagy térhez. Szomorú látvány tárult elénk : a fényes, 
lerombolt kath. templom homlokzatának ég felé meredő 
romjai! Mintha felkiáltó jel lenne, figyelmeztető a világ-
hódító egyháznak — ki ide messze, keletre is elküldte 
győzhetetlen harcosait, hogy egy pillanatig várnia kell, 
míg lecsöndesednek a szenvedélyek, s aztán, ha leeny-
hülnek a lelkek, ismét folytathatja diadalútját, míg tel-
jes lesz győzelme és betelik az Úr igéje : «egy akol, egy 
pásztor !» A fényes templom francia költségen épült a 
mult évszáz kilencvenes éveiben, s 1900-ban boxerek 
dúlták föl. A hivők : európaiak és convertiták napokig 
védelmezték a körfalat, míg rendes katonaság nem tört 
rájuk ostromágyúkkal. Ekkor a templomba menekültek, 
hol vértanúhalált szenvedtek mindnyájan. A templom 
romjai borították be földi részeiket. A boldogultak ma-
radványait a várost megszállott oroszok temették el, a 
körfal mellé, közös sírba. A romokat megtisztogatták, 
de a templom fölépítésére nincs meg a kellő tőke s most 
a hatalmas, összerepedezett homlokzat mellett, alacsony 
házacska tetejére helyezett kis harang szólítja imára a 
híveket, kik már együtt voltak, mikor megérkeztünk. 
(A kath. attachék : a magyar huszártiszt, a francia, 
belga, spanyol és olasz megbizottak.) A mise megkezdő-
dött. A templom belsejéből szent ének hallatszik, tud-
juk, hogy katholikus, és mégis oly idegen. Beléptünk. Az 
oltárnál aranyos díszöltözetben pontifikál a püspök, s két 
sárga, ferdeszemü gyermek himbálja a füstölőket. A hi-
vők betöltötték a templom minden zugát ; karban 
énekelnek, ugyanazt, a mit a karmester missionarius s 
mégis mily másképen hangzik. Katholikus miseének 
kinai dallammal ! Ennek azonban nincsen jelentősége ; 
így is eljut rendeltetése helyére, hiszen egy Atyának va-
gyunk a fiai, s az egyház mukdeni híveiről azt mondják, 
hogy jó katholikusok, szeretik vallásukat és meggyőző-
désből fogadták ef. így beszélték a hittérítők, kik, tisz-

tán hivatásuknak szentelve minden percüket, példás, 
szigorú életet élnek. 

A missiókról a nagy világ különböző részeiben igen 
különbözően vélekednek ; annyi tény, hogy túlbuzgósá-
guk néha nagy veszedelmeket okozott, de azt elismerik 
legszenvedélyesebb ellenségeik is, hogy a hithirdetés tö-
vises pályáján haladókat nem világi jutalomra, elisme-
résre való vágy vezeti, hanem a legtisztább, legigazabb, 
legfönségesebb formában nyilatkozó vallásosság ; csak 
teljesen a vallásnak élő ember szánhatja el magát ilyen 
életre, mely kimondhatatlan fáradsággal és örökös ve-
szedelemmel jár, de földi jutalmat, sőt még elismerést 
se hoz soha ! 

Mukdenben is megoszlottak a vélemények, s voltak, 
kik határozottan állították — és ez igaz lehet — hogy 
sok bennszülött csak a miatt csatlakozik a missiókhoz, 
mert a nemzetközi védelmet élvező hittérítők aegise alatt 
akar menekülni a kinai igazságszolgáltatás karjai elől. 

Mise után a püspök szentbeszédet tartott kinai 
nyelven, melyen úgy látszik teljesen uralkodik ; végezté-
vel a fal mellé sorakozott gyermekeket megbérmálta ; 
két missionarius segédkezett s ők osztották ki a sárga 
fiúk, leányok közt a jutalmat és emlékeztetőül szánt 
szentképeket, melyek nagy örömet okoztak a hitükben 
megerősített újoncoknak. 

Ezután távozván, megállottunk a kapu előtt, hogy 
végig tekinthessünk a kivonuló közönségen, s örömmel 
tapasztaltuk, hogy a keresztény kinai hölgyek sokkal 
bátrabban emelik csillogó ferde szemeiket az euró-
paiakra, mint pogány társaik. A bennszülött hölgyek 
ugyan idegenkedéssel viseltetnek a «fehér ördög» iránt, 
ha lehetséges, kikerülik őket, de fátyolt még se viselnek, 
s távolról sem oly udvariatlanok, mint a gyauroknak 
hátat fordító mohamedán asszonyok, leányok. 

A «nagy Buddhát» vagy Confuciust követő kinai 
hölgyek hajukat virágokkal, tarka nagy tűkkel ékítik; 
arcukat fehérre, ajkukat pirosra festik, többszínű, rikító 
ruhát viselnek, míg a keresztény nők lemondanak mind-
nyájan minden feltűnést keltő divatcikkről. De bőséges 
kárpótlást kapnak szerénységükért ; lábaikat nem nyomo-
rítják el; könnyen, kecsesen járnak-kelnek, míg pogány 
társnőik csak botra támaszkodva tudnak ide-oda 
tipegni. 

Fiúk, leányok, férfiak, asszonyok, derülten, nevet-
gélve mentek el előttünk. Missiónknak négyszáznál jóval 
több kinai hive van — mondták nekünk a hittérítők — 
de templomunkat alig építhetjük fel hamarjában, már 
az orosz pópák féltékenysége miatt sem ! Ha azonban 
az oroszoknak el kell hagyniok Mukdent, bármi oknál 
fogva, úgy sorsunk a mandarinok kezében egészen bi-
zonytalanná válik, és csak a fölülről való segedelem-
ben bizhatunk ! így beszéli azt el Spaits könyve. 

Az oroszok csakugyan kitakarodtak Mukdenből, 
bevonultak a japánok, s tekintélyes, a vasutat biz-
tosító, állandó helyőrségük, eddig sohasem tapasztalt 
humanizmussal tart páratlan rendet a 200.000 lakosü 
városban ; a missiók nyugodtan folytatják működé-
süket, különösen a katholikus, melynek buzgó hive 
a parancsnokló japán tábornok. Valószínű tehát, hogy 
a templom ismét fölépül, a missió pedig egyre nagyobb 
tért fog hódítani. 

Király Pál. 
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K o s u t á n y I g n á c E g y h á z j o g a . II. kiadás. Kolozs-
vár 1904. 610 1. 

I. Egy jogszigorló hozzám intézett levelében panasz-
kodott Kosutány kolozsvári egyetemi tanár fennt cimzett 
műve ellen. «Kosutány a kolozsvári egyetem jogi karán 
az egyházjog tanára. A jogszigorlók 99°/0-a kritika nélkül 
sajátítja el téves állításait, a minek aztán az a szomorú 
következménye, hogy értelmiségünk a helytelen nézetek 
ezreivel telítve van. A nagy tömeg Kosutány urat hozzá 
még jó katholikusnak tartja. Pedig dehogy ! Óhajtandó 
volna, ennek az «egyházjogásznak» ferde állításait kellő 
értékükre leszállítani.» 

Ezt írja a jogszigorló s teljes mértékben igaza van. 
Két irányban. A könyv tekintetében s értelmiségünk te-
kintetében. Sok körülmény működik ugyan közre a te-
kintetben, hogy kath. értelmiségünk olyan legyen, a mi-
lyen, t. i. hogy ne szeresse egyházát ; de a rontó eszközök 
közé kell első sorban állítani az ilyen tankönyveket, mint 
a minő Kosutányé is, mely alapjában, az elmélet erejé-
vel, bénítja meg a jogász nemzedék gondolkozását min-
den iránt, a mi katholikus; megtölti téves fogalmakkal, 
szinte ellenszenvet kelt egyházának általa bemutatott 
szervezete iránt s ezzel megköti cselekvési erejét, a meny-
nyiben elveszi kedvét mindentől, a mi csak katholikus. 

Azért valóban érdemes lesz ezzel a könyvvel, leg-
alább főbb részleteiben, foglalkoznunk, hogy a komolyan 
gondolkozók lássák, miként bánnak el egyházukkal sok-
szor a saját fiai még a kathedrákon is, a hol pedig nem 
egy emberről, hanem egy egész nemzedék gondolkozásá-
nak a kialakításáról van szó. 

Mindjárt előszavában, ajánlván a jogászok állító-
lagos idegenkedése ellenében az egyházjognak, mint sze-
rinte sajátos természeténél fogva a mai emberre nézve 
valami különleges érdekességnek, tanulmányozását, két 
olyan tételt állít fel, hogy azok hallatára nemhogy kedvet 
kapna az ember az egyházjog tanulmányozásához, hanem 
nyomban hátat fordít neki s nyelvén a szó: tanuljon az 
úr ilyen bolondságokat ! 

Az egyik érdekessége a következő állítása : «Katho-
licizmus és nemzetiség kizárják egymást. A mi nemzeti, 
az nem katholikus ; a mi katholikus, az nem nemzeti. 
A katholikus egyház igényt tart minden emberi teremt-
ményre. Faji, nemzeti különbség pedig elvész az egy 
akol és egy pásztornak világfelfogásában és azon részek 
is, a hol a nemzeti eszme legerőteljesebben él, jószívvel 
hódolnak a világvallás közömbösítő hatalmának. Nemze-
tiségi mozgalmaktól forrong az egész világ, a nemzetiség 
eszméje félszázad alatt újjáalkotta Európa képét s ki 
tudja még milyen változásokat fog előidézni. És létezik 
egy világhatalom, mely ez iránt érzéketlen és mikor a 
nemzetiségi áramlat ott, a hol legnagyobb hullámát veri, 
e hatalom elé kerül, irányt változtat és saját vérei ellen 
fordul. Hát ez a jelenség nem méltó-e, hogy vele foglal-
kozzunk?» — kérdi a nagyképűsködő Kosutány. 

Valóban tanulmányozásra méltó, feleljük, de nem ez 
a jelenség, mert az egyszerűen meg van álmodva, ha-
nem Kosutány téves tudása, mely megnyilvánul az idé-
zett sorokban. 

Tudva vagy öntudatlanul ápolt eszmezavara folytán 
ugyanis oly vádat emel itt a katholicizmus ellen, mely 
ha igaz volna, a faját, a nemzetét szerető magyar embert 
oda ingerelhetné, hogy azt mondja : ha ilyen a kath. 

egyház, dobjuk ki az országból ! A mi nemzeti, az nem 
katholikus ; a mi katholikus, az nem nemzeti — vájjon 
mit jelent ez az állítás? Nemde azt, hogy ha katholikus 
akarok lenni, nem lehetek magyar, vagy pedig ha igaz 
magyar akarok lenni, nem lehetek katholikus? Hiszen, 
hogy a katholicizmus és a nemzetiség kizárják egymást ! 

Nem egyebet jelent ez tehát, mint azt, hogy a katho-
likusok, mint ilyenek, egyáltalán nem lehetnek jó haza-
fiak, sőt ama homályos állítása szerint («mikor a nemzeti-
ségi áramlat ott, a hol legnagyobb hullámait veri, e ha-
talom (a katholicizmus) elé kerül, irányt változtat és 
saját vérei ellen fordul»), hogy egyenesen született ellen-
ségei a jó hazafiaknak. 

Ezért mondja íme érdekesnek az egyházjogol, ezért 
ajánlja a vele való foglalkozást. 

Szinte megáll az ember esze, hogy találkozik egy 
szaktanár, a ki így ajánlja a saját tárgyát, miután ő 
maga előbb nyakon úti. Nemde azt kellene várnunk, 
hogy ajánlás helyett ellenkezőleg és elsősorban ő maga 
hagyja el azt a kathedrát, a hol szerinte ilyen badarságot 
kell tanítani? Ha pedig mégis megmarad rajta, a dolog 
természeténél fogva következik, hogy el kell őt távolítani 
egy olyan tanszékről, melyet maga is ily kevésre becsül. 

Akárhogy álljon azonban a dolog Kosutány fejével 
s tárgyának megbecsülésével, közmegnyugtatásra mond-
hatom, hogy tételébe foglalt vakmerő állítása ellenére is, 
a katholicizmus és a nemzeti ügy, a hazafiság vagy a 
mint ő nevezi : a nemzetiség, teljes harmóniában vannak 
egymással, nincs közöttük semmi ellenkezés s állíthatom 
továbbá azt is, hogy az egyházjog igen szép és tanulsá-
gos tanulmány, melyet, nein a tanár úr «bogarai» miatt, 
melyeket, visszaélve a tanítási szabadsággal, kerget, hanem 
tárgya miatt érdemes tanulmányozni és alaposan ismerni. 

Hogy pedig a katholicizmus és a nemzetiség nem 
zárják ki egymást, hanem hogy a legszebb egyetértésben 
egyesülnek s egymást erősítik egy és ugyanazon emberben, 
egy és ugyanazon nemzetben, bizonyítja először a sze-
meink előtt álló jelen. Nekünk szavainkban és tetteink-
ben szent név : «a magyar katholikus» név, hűség ha-
zánkhoz és hűség vallásunkhoz. 

Bizonyítja ezt továbbá nemzeti történetünk. Mi biz-
tosította hazánk függetlenségét, magyar voltát mindjárt 
kezdetben ? II. Szilveszter koronája, ezért nem lett hű-
bérese hazánk sem a nyugati, sem a keleti császárnak és 
biztosította továbbra is a pápa, a középkor döntő ténye-
zője, midőn már VII. Gergely azt írta 1. Gézának: «Ma-
gyarországnak, más nemes országok példájára, saját sza-
badsága állapotában kell megmaradnia, más ország ki-
rályának nem lehet alávetve.» (Fraknói : Magyarország 
összeköttetései a szent-székkel. I. 24. 1.) Fraknói müvé-
ben sok hasonlót olvashat erről Kosutány. A katholiciz-
mus tartotta fenn a hazát annyi belső és külső baja kö-
zött ; püspökei ott voltak a kormányzatban és vérzettek 
el a csatákban ; ellenséget űztek, de nem hívtak be soha. 
A kath. Nagy Lajos, az «egyház zászlótartója», alatt volt 
legnagyobb hazánk. 

Tehát csakugyan kizárják-e egymást a katholicizmus 
és a nemzetiség ? Ha igaz volna — mint Kosutány állítja — 
hogy «a mi nemzeti, az nem katholikus», mi voll akkor 
hazánk a múltban? 

De bizonyítom azt a harmóniát Kosutány néhány 
nyilatkozatával is. Egyik helyen ezt mondja : «Jézus 
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Krisztus, az Istenfia, hazafias érzelmekkel szerette nem-
zetét» (66.1.) pedig ennek az Istenfiának az alkotása a ke-
reszténység, az egyház, a katholicizmus. Vájjon hogyan 
juthatott tehát ez a katholicizmus a nemzetiséggel, a ha-
zafias érzelmekkel, oly éles ellentétbe, ha az, mint más 
helyen mondja: «az egyedül Krisztus alapításának müve ?» 
(132. 1.) 

Ha a katholicizmus és a nemzetiség kizárják egymást, 
hogyan lehetséges továbbá az, a mit alaptalan soviniz-
mussal, melyre még visszatérünk, ismételten állít, hogy 
«a magyar nemzet a római kath. egyház egyetemességébe 
feltétlenül nincs beolvasztva és külön nemzeti egyházat 
alkot, melyet az egység határain belül különös jogok és 
önállóság illetnek meg» (88. 1.), ha ennek dacára, ő sze-
rinte is : «a magyar egyház tagja a római katholikus 
egyháznak?» (91. 1.) 

Egyházunknak nemzeti egyházzá minősítése egyik 
bogara Kosutánynak, történeti tévedése ; de a ki ilyen 
gondolatra jut, a ki még olyasmit is tart lehetségesnek 
a kath. egyház kebelében, hogy benne nemzeti egyház 
alakulhasson ki, hogyan juthatott ugyanaz arra az előbbi 
gondolatra, hogy a katholicizmus és a nemzetiség egy-
mást egyenesen kizáró fogalmak? Hogyan mondhatta 
az Előszóban (VIII. 1.) : katholikusok lettünk, de ma-
gyarok maradtunk ? 

Ha végre a katholikus emberben egyházához való 
tartozása kizárja a magyart, hogyan volt lehetséges, hogy 
a király főpapnevezési jogát, mint maga beszéli, Ges-
ualdo bibornok ellen «Pázmány Péter védelmezte, egye-
nesen Werbőczyre hivatkozva ?» (230.1.) Ilogyan lehetsé-
ges mindez ? 

A mit pedig a történelem és a mindennapi tapasztalat, 
mint nyilvánvaló tényt, így állít szemeink elé, nálunk 
is, németeknél is, angoloknál, ausztráliabelieknél is stb., 
szóval mindenütt, a hol katholikusok találhatók, hogy 
a katholicizmus az őszinte, az igaz hazafisággal jár kap-
csolatban, azt a dolog természete, maguknak a fogalmak-
nak összemérése is megerősíti ; sőt egyenesen azt mondja, 
hogy ez máskép nem is lehet. S ha valakinél mégis más-
kép volna, akkor annak nem a katholicizmus az oka, 
hanem valami más, a vallástól teljesen idegen körül-
mény. 

A nemzethez és a katholicizmushoz való tartozás t. i. 
úgy viszonylanak egymáshoz, mint a természeti és a ter-
mészetfeletti rend. Követik egymást. Előbb embernek 
kell lennem s mint ilyennek, előbb természetesen vala-
mely nemzethez kell tartoznom, hogy katholikus lehes-
sek, hogy megkeresztelkedhessen!. Ép azért a természet-
feletti rend nemcsak nem ellenkezik a természetivel, de 
azt egyenesen föltételezi, arra támaszkodik, azon épül 
tél. A természetfeletti rend nemcsak hogy nincs a termé-
szetinek a lerontására, de ellenkezőleg annak a föleme-
lésére, megerősítésére. Egyik a másikhoz kapcsolódik, 
egyik a másikat kiegészíti. A mi pedig kiegészíti, erősíti 
egymást, az nem ellenkezlietik egymással, arról egyene-
sen képtelenség azt állítani, hogy kizárja egymást. Jézus, 
az Istenfia, hazafias érzelmekkel szerette nemzetét, ilyen 
a Jézus képére lelkileg újból született (megigazult) em-
ber : a katholikus is. Ebből következik aztán az, a mit 
Kosutány nem tud, hogy a kath. erkölcstan a hazafiságot 
a keresztény erények sorában tanítja. Azért történhetett 
az is, hogy szent Istvánon kezdve, végig Hunyadyn, 

II. Rákóczy Ferencen egész Deák Ferencig kath. férfiaink 
nagy hazafiak is voltak egyúttal. 

S midőn így vagyunk a katholicizmussal és a nem-
zetiséggel, akkor előáll a nagy bölcs, Kosutány Ignác, s 
hirdeti a világnak nagy kathedrai találmányát, hogy 
katholicizmus és nemzetiség kizárják egymást. Nem ér-
tette meg a szegény Krisztus szavát az egy akolról és 
az egy pásztorról. Azt gondolja, hogy az az egy akol a nem-
zeti különbségek eltörlésére vonatkozik, vagy bogy a 
világvallás egyenlő a világpolgársággal. A világért sem. 
Az évezredekkel számoló Istenfia a lelkek egységére, a 
vallási, a természetfeletti rendre értette igéit, mint egy-
kor bekövetkezendő állapotra. Ez tehát Kosutánynak 
tétele. 

A másik érdekessége, melyre mint valami egészen 
új találmányra úgy látszik fölötte nagy súlyt fektet, mert 
bőven részletezi, az, hogy : ime az egyház a jogképességet 
egészen különös alapra fekteti : az isteni kegyelemre s 
ez a jog nem ismeri a szabadságot. Nem sajátságos egy 
eszme ez! — kiált fel, a miért magáért érdemes az egy-
házjogot, mint érdekes különlegességet, tanulmányozni! 

Halljuk azonban ezt az eszmei találmányát egész 
terjedelmében. 

«Az állam — úgymond — az emberben az embert 
feltétlenül elismeri s már azon az alapon, hogy valaki 
emberré született, az ember számára jogokat biztosít. 
Nem úgy az egyház, mert az egyházban a születés puszta 
ténye jogokat senki számára nem szerez. Az egyház a 
jogképességet egészen különös alapra fekteti : az isteni 
kegyelemre. Az eredendő bűnről szóló tantétel szerint, 
melyet az unitáriuson kívül minden keresztény egyház 
elfogadott, az ember bűnben születik s születése követ-
keztében, nem hogy jogai volnának, hanem egyenesen 
csak a kárhozat fia. 

Nem is a születés, hanem a megváltás az alapja min-
den jognak, mi az egyházban létezik. A megváltás sze-
rezte meg a bukott emberi nem számára a kegyelmet és 
csak az lehet az egyház által nyújtott jogoknak alanyává, 
a ki az egyházba való felvétel által (a keresztség maga 
is kegyelmi tény), az isteni kegyelemnek részesévé válik. 

Tehát minden jognak kútfeje a kegyelem. 
Nem sajátságos egy eszme — kérdi erre — m i n d e n 

e m b e r i jogo t a kegyelemből eredeztetni ? S ez a kü-
lönös elmélet (tehát különös ?) alkalmas arra, hogy reá 
oly jogrendszert lehetett építeni, mely már két ezredév 
óta fennáll s a maga számára örök életet követel s kész 
befogadni magába az egész emberi nemet. (Valóban bot-
rány ilyen különös elméletre épített jogrendszer!) 

A jog — következteti tovább — mely ily módon a 
kegyelemből fakad, nem ismeri a szabadságot, csak egy 
alakjában ismeri el, mint az akarás szabadságát. Egyéb 
alakjaiban elveti azt s erősen lenyűgözi. Küzd a lelkiis-
meret szabadsága ellen, midőn dogmákat állapít meg, 
melyek előtt az emberi észnek föltétlenül meg kell hó-
dolni. Erős korlátok közé veszi az egyéni szabadságot, 
a jogi szabadságot az egyház magasabb akaratának en-
gedménye gyanánt tekinti, azon szabadságot pedig, mely-
nél fogva mások életére és a köznek akaratára befoly-
hatunk, a pásztorról és a nyájról vett elmélet alapján, 
határozottan visszautasítja. Szabadság és kegyelem nem 
férnek össze, csak kegyelem és alávetettség. A kegyelemre 
épített jogi rend nem ismeri az egyenlőséget, a modern 
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törekvéseknek ezen roppant áldozatok árán vívott cél-
pontját. Igaz ugyan, hogy Isten a kegyelmet minden hí-
vőnek nyújtja, a kegyelemben tehát egyenlők vagyunk 
(ez sem igaz !), de nem a jogokban, még a jogképesség-
ben sem, annál kevésbbé a hatalom elosztásában. Mert 
a kegyelem többféleképen érheti az embert s úgy abban 
különféle mértékben és fokban részesülhet, ennélfogva 
a jogokban is különbségnek kell lennie s e különbség 
főkép az egyház hatalmában való részesedés tekinteté-
ben áll fenn. A jogot illetőleg az egyház sajátos felfogás-
nak hódol. (Előbb a kegyelem volt a bűnös, most már az 
egyház is !) 

Jog nélkül a hivő ellehet, mert az üdvözölés, mi az 
embernek legfőbb életcélja, jogok élvezete nélkül is elér-
hető, ennélfogva az a jogtól teljesen független. A jog en-
nélfogva csak alárendelt jelentőséggel bír, hogy az üd-
vözülés feltételei annál inkább megszerezhetők legyenek, 
csak ott válik aztán annál nagyobb jelentőségűvé, a hol 
az egyház lelki hatalma jogi alakot ölt, hogy uralkodjék...» 

Ez az a másik hires eszmei találmánya Kosutány-
nak, melyben annyi zöldséget hord össze, hogy egyr piacot 
lehetne vele betölteni. Tetszik észrevenni, hová céloz 
vele? Pellengérre akarja állítani, ö,az egyházjogtanár, az 
egyházat és az egyházjogot s úgy ajánlja annak a tanul-
mányozását. S mondhatom, el is érte vele, nem azt, 
a mit célzott, hanem egészen mást. Pellengérre állította 
a saját — nem tudását. 

Látszik, hogy fogalma siucs a kereszténység, mint 
természetfeletti élet, szelleméről, még az alapfogalmakról 
sem : a kegyelemről, a jogról, melynek részese a kath. 
ember az egyházban. Már az a csodálkozás, a hogy a 
kérdést bevezeti, hogy t. i. az állam a születésre, az egy-
ház meg a kegyelemre fekteti a jogképességet — a mit 
sajátszerű eszmének nevez — elárulja, hogy nincs tisz-
tában az egyház természetével, a természeti és a termé-
szetfeletti rend között teendő különbséggel. Dogmatikába 
is avatkozik, a mit, köztünk legyen mondva, egy egyház-
jogásznak alaposan illenék ismernie, beszél a kegyelem-
ről s a megváltás jelentőségéről, de nem tud belőle any-
nyit, mint egy jóravaló gimnázista. 

A dolog t. i. úgy áll, hogy az ember katholikussá, 
a kath. egyház tagjává a keresztség által lesz. Ebben 
egyrészt megigazul a megszentelő malaszt által, ez az a 
lelki újjászületés, melynek hatásáról minden dogmatiká-
ban bőven olvashatni (pl. Egger: Dogm. 588. 1.); más-
részt felvétetvén ekkép a kath. egyház, mint tökéletes 
társulat, tagjai közé, — azért is neveztetik a keresztség: 
ianua Ecclesiae, az egyház kapujának (Ap. Csel. 2., 41. : 
A kik tehát elfogadták az ő (Péter) beszédét, megkeresz-
teltetének. És hozzájok álla (a keresztény községhez) az 
napon mintegy háromezer lélek.) — megnyeri a jogké-
pességet mindarra, a mi az egyházi tagsággal vele jár, 
vagyis azokra a természetfeletti javakra, melyeket Krisztus 
egyházának hagyott. 

Tehát ha úgy tetszik beszélni, ámbár szokatlan be-
széd, mondhatják, hogy a kegyelem, a megváltás az 
alapja az egyházban minden jognak, mely tulaj do nkép 
a keresztség által nyilik meg a megkeresztelt előtt. De 
hangsúlyozom újból, a mit különben minden egyház-
jogásznak tudnia kell, hogy ez a jog egyredül azokra a 
természetfeletti javakra vonatkozik, melyeket Krisztus 
egyházának hagyott s melyek végső célja az örök élet. 

Az egyház t. i. természetfeletti társulat (az én országom 
nem e világból való, mondta Krisztus Ján. 18., 3(5.) ; más, 
magasabb a rendeltetése, mint az államé s azért ott más 
javakat kell keresnünk, mint az állam kötelékében. 

Mekkora hamisítást, mekkora megtévesztést követ el 
tehát Kosutány abból a célból, hogy gúny tárgyává te-
hesse az egész egyházjogot, midőn «az egyház által nyúj-
tott jogok alanyáról» beszélve, mégis egyszerre nagy lo-
gikai ugrással azt kérdezi : nem sajátságos egy eszme, 
minden emberi jogot a kegyelemtől eredeztetni ? 

Hát ki teszi ezt? Az egyház vagy a kath. egyházjog? 
Ki eredeztet minden emberi jogot a kegyelemtől ? Ki za-
varja össze a természeti jogot az egydiázjoggal ? Ez igazán 
megbocsáthatatlan egy beszéd, egy eszmezavar egy egy-
házjogásztól, kivált ha ebből azután még képtelen állí-
tásokat is von az egyházjog hátrányára s különösnek 
nevezi el az ilyen maga által kieszelt elméletet, melyre 
hogy egy két évezred óta fennálló jogrendszert lehetett 
építeni. Valamint hamis az ebből vont minden további 
következtetése is. 

Micsoda állítás ugyanis az, hogy az egyházjog küzd 
a lelkiismeret szabadsága ellen, midőn az egyház tagjától 
megkívánja, hogyr higyje a kinyilatkoztatás igazságait? 
Hát mit kívánjon tőle, a katholikustól ? Vájjon az állam 
is nem azt kívánja-e tagjaitól, a kik kötelékébe tartoz-
nak, hogy tartsák meg törvényeit? Hát ez is a szabadság 
ellen van? Különben a mit itt mond, az ellenkezik az 
általa az egyházról adott meghatározással is. (7. 1.) 

Hamis és dogmatikaellenes az az állítása is, hogy a 
szabadság és kegyelem nem férnek össze ; a való az, 
hogy az ember a kegyelem befolyása alatt is szabadnak 
marad, annak ellenszegülhet. (Egger Dogm. 539. 1.) 

És micsoda meggyanusítása az az egyháznak, mintha 
híveitől megvonná az őket megillető jogokat s minden 
jogot magának foglalna le, hogy uralkodhassék ! «A jogot 
illetőleg — úgymond — az egyház sajátos felfogásnak 
hódol. Jog nélkül a hivő ellehet, mert az üdvözülés jo-
gok élvezete nélkül is elérhető . . . csak ott válik aztán a 
jog annál nagyobb jelentőségűvé, a hol az egyház lelki 
hatalma ölt jogi alakot, hogy uralkodjék.» 

Hogy valamely tanár a bevezetésben túlon-túl di-
csérje a saját tárgyát, azt már hallottam ; de hogy valaki 
ilyen megszóló, kicsinylő ajánlást bocsásson könyve élére 
s úgy ajánlja tárgyát tanulmányozásra; hogy mint egy-
házjogász mindjárt a kapunyitásnál így bánjék el az 
egyházzal és pellengérre akarja állítani az egyházjogot : 
ilyen rendellenes tünettel most először találkozom éle-
temben. 

De hát még mi mindenfélét, ehhez hasonlót, kell 
ebben a könyvben olvasnunk ? 

* 

R á k ó c z i é r t ! Regényes szinmü 3 felvonásban. Irta 
Erdősi Károly, 1905. 143. 1. Ára 80 fillér. 

Nem a színház, hanem a kisebb igényű legényegy-
leti színpadok számára készült, a szerzőnek úgy ebben, 
mint más színműveiben, különösen pedig a Hunyadi János 
korában játszó «Ősi erények» címűben, előtérbe lépő ama 
célzatával, hogy a társadalomban a nemesebb szórako-
zás mellett a vallásosságot és a hazafiságot ápolja. Erdősi 
mint szociális pap és mint a központi kath. legény-
egyesületnek másodelnöke, jó ideje buzgólkodik ezen a 
téren, a mi viszonyainkhoz képest számbavehető siker-
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rel. Van hivatása és van képessége hozzá, mint nem sok 
másnak. Azért a Szent-István-Társulat igazgatójává tör-
tént minapi megválasztatása űrt látszik hagyni az igen-
igen fontos legényegyesületi életben, mi azért figye-
lemreméltó, mert nálunk az ilyen inkább jóakaratból s 
hogy úgy mondjam, magánbuzgóságból, mint szervezet-
ten elvállalt állásokra inkább csak úgy véletlenül fel-
vetődnek, mint rendszeresen nevelkednek és előképeztet-
nek az alkalmas egyének, lévén nálunk a kath. társa-
dalmi élet az a fontos modern terület, melynek szerve-
zettsége még sok kívánnivalót mutat. 

Erdősi ért a legényegylet vezetéséhez, az iparosifjú-
sággal való bánásmódhoz s mint a téli kulturális pro-
grammjai mutatták, annak neveléséhez. Ebbe a keretbe 
tartoznak a színművei is. Ezekről szólva azonban, mint-
egy közbevetőleg, nem hallgathatok el előbb egy általános 
s közviszonyainkra vonatkozó megjegyzést. 

Csodálatos s az irodalom nyújtotta tapasztalatokból 
merített talány előttem, hogy a költészetet s egyáltalán 
a szépirodalmat művelő papjainknál miért esik annyi-
szor áldozatul a szép kultuszának a papi karakter ? 
Miért kerül sokszor oly szemetszúró ellentétbe egyéni-
ségük, érzelmi világuk s magánéletük azzal a széppel, 
melyet tollal hirdetnek? Mert tagadhatatlan tény az, 
hogy papi szépíróink sorában, a múltban és a jelenben, 
akad nem egy, a ki midőn eszményiesít s a művészi szé-
pet műveli, lassan megfeledkezik arról, hogy valamennyi 
szép között legszebb az erkölcsi szép, melyet ő életével 
művelni egyenesen hivatva van. Ha ugyanis a költészet 
Arany szerint a való élet szebb mását mutatni hivatott ; 
lia feladata megnemesíteni, fölemelni az embereket, 
miért, hogy épen egyik-másik papi müvelője hanyat-
lik alá a köznapiasságon alul ? A kinek kétszeresen — tol-
lal és életmóddal — kellene mutatnia a szépet : miért hogy 
játssza az életben a rútnak, a fegyelmetlennek a szerepét ? 

Látom és pedig nem egy esetben, nem kivételkép az 
ilyen egyéni meghasonlást, de megérteni nem tudom ; 
s keresve a harmóniát, az egész embert, többnyire 
diszharmóniát, félembert találok. A minek arany-
nak kellene lennie, az idővel salakká válik, drá-
mába bonyolódik, melynek végkifejlése egy szomo-
rúan végződő élet. Ebből az elég gyakori tapaszta-
latból magyarázható az az épen nem fölemelő tény 
is, hogy kath. magyar szépirodalmunk, költészetünk 
alig van. Mert nem áll Gyulai Pál felfogása, hogy val-
lásos költészet nem lehet ; ellenkezőleg épen a vallás 
szolgáltatja a legnemesebb érzelmeket a lant húrjaira s 
a legnemesebb tárgyakat a festő ecsetére. Az egyiket 
Mindszentynél, a másikat Munkácsynál láttuk. Vallásos 
szépirodalmunk hanyatlásának, vagy inkább elhanyago-
lásának oka — felfogásom szerint — a fönnebb említett 
körülményben rejlik. A keserű tapasztalat rátanította az 
illetékes tényezőket, hogy szinte kétkedve fogadják a hiva-
tottaknak mutatkozó e nemű tehetségek föllépését s azért 
csak ritkán istápolják. Már pedig bárminemű tehetség-
nek •— nagynak s közepesnek egyaránt — kellő miliőre 
van szüksége, hogy szárnyat bontson s megfelelőt alkos-
son. Talán így magyarázza egymást a tehetségesek föl 
nem karolása s a kath. szépirodalom csecsemőkora, abból 
a bizonyos tapasztalatból. 

Természetesen ezzel nem azt akarom mondani, hogy 
fölismerve a baj okát, ebbe egyszerűen nyugodjunk bele 

s ölhetett kézzel nézzük szépirodalmunk hiányát,hanem azt, 
hogy tegyünk róla, hogy máskép legyen, mint a hogyan van. 

Az aranyos ifjúság, melynek Isten e nemű tehetséget 
adott, vegye észre, hogy az irodalmi szépet nem űgy kell 
mívelni, hogy belőle előbb elkapatottság, azután a testiség 
kultusza s a végén esetleg még aposztazia is fejlődjék, 
hanem úgy,hogy a szép, melynek irodalmi művelésére hiva-
tást éreznek, cselekedeteikben, viselkedésökben egyesüljön 
az erkölcsi széppel, mely kettő együttvéve teszi ki a 
kiváló embert. Azt a nagyot, a ki nagy és alázatos, a ki 
szépet alkot és mégis megóvja erkölcsi tisztaságát : 
épülésére az embereknek. Az ilyen tehetség mindig meg-
találja a maga Maecenását, megtalálja a méltánylást, s 
akkor megérjük majd azt is, a mit fölötte óhajtanunk 
kell : a magyar kath. szépirodalom fölvirágzását is. 

A fönnebbi termék, tekintve, hogy a költészet leg-
nehezebb fajából való s különösen tekintve célját, több 
a próbálkozó műkedvelő alkotásánál. Látszik rajta, hogy 
szerzője tanulmányozta a drámát s némi színpadi érzék-
kel is bír. Természetesen a nagyon is előtérbe lépő célja 
miatt a dráma szigorú követelményeit rá alkalmazni 
nem szükséges. A szórakozás mellett elsősorban épü-
lésre akar szolgálni s ez valóban sikerül is neki : kidom-
borodni látjuk benne Rákóczinak önzetlen hazafiságát 
s még a környezetét is megihlető vallásosságát, de mindez 
inkább afféle párbeszédekbe szőtt történeti képekben 
jelenik meg, mint egységes s fokozatosan kifejlesztett 
cselekvényben. Drámai cselekménye igen vékony, vala-
mint jellemzése is inkább történeti, mint drámai. A da-
rab t. i. a II. Rákóczi Ferenc fölkelése utolsó szaká-
ban, úgy 1710 felé játszik, midőn Rákóczi a csatavesz-
tések és árulások folytán reményét vesztve, kifelé, Len-
gyelországba készül s a háború befejezését Károlyi Sán-
dorra bizza. A III. felvonás Rodostóban folyik le. Ká-
polnai, az árulóvá lett, majd jegyese, Jucika, befolyása 
alatt ismét hűségre tért kuruc körül forog a vékony cse-
lekvény, mely köré sorakoznak aztán a többi nagyobb 
és kisebb szereplők. Valami nagyobbszabású bonyodal-
mon nem megy át a két jegyes viszonya, a cselekvény ; 
de a kisebb igényű nézőközönség elég betekintést nyer 
mellette a korba s az előadásból valóban lelki hasznot 
meríthet, egy hazafias estét tölthet el a kis városban. 
A lebonyolítás elég korhű, talán az egy «magyarok 
Istenének» gyakori emlegetése Petőfiék korából átvett 
nagyobb anachronismus. 

Kissé mélyebbre fogtuk a művet, pedig a kritikus 
feladata nem lehet többet követelni a szerzőtől, mint a 
mennyit adni akart. Célunk azonban az volt, hogy a kö-
zönség figyelmét felhívjuk egy szolid és hasznos munká-
sára, ki csendben jó dolgokat végez. 

TARTALOM. Csaplár Benedek. — Vallási türe-
lem. IV. Biia Dezső dr.-tól. — Világi katholikusaink-
ról. I. — Az apostoli hitvallás ősalakja. I. Hanuy Fe-
renc dr.-tól. — Tanárjelölés az egyetemen. — Egyházi 
világkrónika. A mukdeni kath. missió. Király Pál-tói. — 
Irodalom. Kosutány Ignác Egyházjoga. I. — Erdősi : 
Rákócziért ! 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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K 12- D U D E K J Á N O S dr. 

6- EGYETEMI TANÁR 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Jl társadalmi evolúció. 
Szociologusaínk sorába, a mint ma társulattá lát-

juk őket szervezkedni, az utópistákon kívül komoly 
gondolkozású férfiak is tartoznak, a kiknek célja tanul-
mányozni a társadalom alakulatait s a fennálló bajok 
enyhítésére, nevezetesen az egyenlőség elvének előse-
gítése által, orvosszereket keresni. 

A törekvés nem új ; a társadalmi haladást, a beren-
dezkedést az egyenlőség felé, nem ők akarhatják elő-
ször megindítani; állandó, hol sikerrel járó, hol ismét 
visszazökkenő folyamata ez a társadalom kialakulá-
sának a kereszténység fellépése óta. A kereszténység 
léptette először éleibe az ember, az egyéniség eszmé-
jé t ; tőle származik, mint az emberről s az embersze-
retetről szóló tanainak folyománya: az egyenlőség, 
szabadság és testvériség nagy elve is és a kik azóta 
az ember jogáért küzdöttek s melyik században hiá-
nyoztak ilyenek ? mind ezeknek az elveknek gyakorlati 
megvalósításán fáradoztak. Motívumaik lehettek tisz-
ták, vagy kevésbé helyesek, az eszme azonban, mely-
nek küzdelmeik által szolgálatot véltek tenni, mindig 
keresztény eszme volt. 

S a századok emez előretörő munkája meg is hagyta 
nyomait az emberiség társadalmi kialakulásán. Az 
előnyözöttek helyébe az emberi jogok élvezetében 
lassan, fokról-fokra, milliók léptek, minden század 
előrehaladt ebben s épen az emberi jogok élvezése 
tekintetében ma már a múlthoz viszonyítva hasonlít-
hatatlanul jobban áll az emberiség, mint valaha. 

A kath. egyháznak munkája volt ez, mely a de-
mokratikus elvet tartotta folyton az emberek szemei 
elé, akkor is, midőn a népvándorlás nyomábanahűbéri-
ség fejlődése az ember és ember közé a legnagyobb tár-
sadalmi gátat kezdte emelni. A középkor századai alatt 
ugyanis a világi társadalom még nagy különbséget 
lett a szabad és szolga között, az egyház ellenben, hogy 
csak két nagy, ezzel a felfogással szembenálló, demo-
kratikus intézményére rámutassak, a szolga és a szabad 
között létrejött házasságot érvényesnek tartotta s 
papságát, tekintet nélkül az illetőnek származására, 
a népből, a megvetett parasztosztályból csak úgy 
egészítette ki, mint az uri nemzedék soraiból. Egyszerű 
pórfiú is — ott van pl. Bakócz Tamás érsek 

emelkedhetett a püspöki székre, sőt a pápaira is; 
V. Coelesztin egyszerű pásztorfiú volt. 

Az egyház tehát nemcsak elvben hirdette az 
emberi egyenlőséget, de azt gyakorlatilag is érvényre 
juttatni iparkodott, a mennyire lehetett. Azt mondom, 
a mennyire lehetett ; mert tudvalevő dolog, hogy nagy 
a különbség az eszmény szépsége és a gyakorlatban, 
az emberek közt való megvalósíthatósága között, mint 
ezt mindennap ezernyi esetben a saját szemeinkkel 
láthatjuk. A ki tehát akár a múltban, akár ma ebben a 
munkában fáradozik s az elvnek gyakorlati megvaló-
sítását akarja előbbre vinni, az az egyháznak mun-
katársa, az egy kétezer éves elvnek áll szolgá-
latában. Ebben a történelemnek oly beszélő a tanú-
sága, hogy arra egyszerűen rámutatni is elégséges, 
íme két-három évtized előtt is voltunk tanúi ama nagy 
mozgalomnak, melyet Lavigerie bíboros az amerikai 
rabszolgakereskedés, az afrikai négereknek fogdosása 
ellen megindítóit s XIII. Leo segítségével szerencsésen 
keresztül is vitt. Mily más fejlődést vett volna a közép-
kori társadalmi alakulás az egyház tanítása s hol 
békítő, hol meg az emberi jogért még a császárokkal 
is szembeszálló őrködése nélkül! 

Ha tehát a Társadalomtudományi Társulat komoly 
elemei ebben az irányban érdeklődnek s törekvéseik-
ben, a melyekre tanulmányaik irányulnak, nem poli-
tikát, hanem igazi emberbaráti célt tartanak szemeik 
előtt, csak hálára számíthatnak a fel-feltörekvő embe-
riség, nevezetesen hazánk fejlődő társadalma részé-
ről. De akkor, mint komoly férfiak, figyeljék meg a 
körülöttük lefolyó jelenségeket is. Ne tévessze meg 
őket a látszat, a tudományra való folytonos szemfény-
vesztő hivatkozás vezetőik, «a törekvő néhány fiatal 
ember» részéről; ne álljanak meg a felvetett iskola-
reform, a választói jog stb. tételénél, hanem tekintse-
nek a dolgok mélyére. S ha így tesznek, ha t. i. komo-
lyan vizsgálgatják az embereket s tanaikat : utópistákat 
látnak maguk előtt a legkülönösebb fajtából, kiket 
megtévesztett az önfejű tanulás, a szobai levegő és 
talán a Tolsztoj-féle gyengébb idegrendszer, melyen 
kellően uralkodni nem tudnak. 

Midőn ugyanis egyszerűen egy kétezeréves fejlődés 
folytatásáról van szó — s a természetben nincs ugrás — 
t. i. a társadalmi alakulás előbbreviteléről : nem 
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veszik-e észre, hogy ezek a «vezetők» eltekintenek a 
történeti folyamattól s ennek a természetes fokaitól; 
eltekintenek a kereszténységtől, sőt az emberiség sor-
sának szándékolt javításánál egyenesen irtóháborút in-
dítanak ellene ; eltekintenek a való embertől s fantáziá-
jukban oly embert konstruálnak, a ki soha nem létezett 
a földön? Az emberi jogok fokozatos kiterjesztésénél, 
nevezetesen a mai viszonyaink javításánál, mi szük-
ség van a nemzetköziségre, mi szükség van az anyag-
elviség egész pereputtyára ? Mi szükség van különö-
sen erre az utolsóra, melynek egy tétele sem állta még 
ki a tudomány próbáját s csak arra valő, hogy néhány 
különc tudós álmait zavarja? Fanatikusai mindig 
voltak az emberiségnek, de nem ezekre szokta volt 
rábizni sorsát; hogyan történhetnék az nálunk most 
egyszerre, hogy «néhány törekvő fiatal ember» fantasz-
tikus eszmeszüleményével képes volna komoly em-
bereket is megtéveszteni ? 

Úgy veszem észre, hogy ezek a komolyak annál 
a néhány gyakorlati tételnél állottak meg, melyeket 
a vezetők most előtérbe tolnak s a melyek jóknak lát-
szanak és nem tekintenek eme tételek háta mögé, nem 
tekintenek az egész rendszerre, az egész eszmevilágra, 
melybe a «néhány törekvő fiatal ember» azokat a 
tételeket befoglalta. Ezek a komoly férfiak tehát nem 
jó társaságba kerültek; a tudomány látszata tévesz-
tette meg őket, a mennyiben nem igazi természettudo-
mányi irány az, melyet az a társaság követ, hanem 
olyan mondva csinált irány, melyben néhány «tudós» 
előre koncipiált eszméi, nézetei szerint akarja magya-
rázni a természetet, a tényeket, szóval Herbert Spen-
cer-eskedik, eredetinek akar látszani. Mindez tudós 
játéknak jó lehet, de életszabályokat abból levezetni 
nem lehet. 

Pedig Társadalomtudományi Társaságra nálunk 
csakugyan szükség volna; de nem olyanra, mely az 
idegen uraságoktól levetett eszméket hozzánk becsem-
péssze s zavarokat idézzen föl, melyek között néme-
lyeknek jól esik a halászat; hanem olyanra, a mely 
végre-valahára alaposan tanulmányozná a mi társa-
dalmunkat s hasznos önmegismerésre, öneszmélésre 
vezetne. Kutatnivalója csakugyan sok akadna, neveze-
tesen — hogy néhány tételt említsek — ilyen volna 
első sorban a magyar ember faji jellege erényeivel, 
hibáival. Ennek összehasonlítása — senki azért anti-
szemitizmussal ne vádoljon — a zsidó nép faji jelle-
gével, mely egy komoly tudós állítása szerint sok te-
kintetben a magyarral szemben superioritásban van. 
Ilyen tételek lehetnének továbbá : mik a magyar ember 
könnyelműségének az okai, hogy tovább szeret terjesz-
kedni, mint takarója ér, a mi nevezetesen a nemzet ge-
rincének, a gentrynek pusztulására vezet? Miért hogy 
a mértéknél kevesebb benne a komolyabb, kitartást 
igénylő munka szeretete ? Miért hogy, általában szólva, 
kevéssé hajlandó a komoly tanulásra, az önképzésre, 
úgy, hogy még a hivatottak, sőt a tanárok sorában is 
sokan nem tanulnak, könyveket nem vásárolnak? Mi 

az oka annak, hogy nálunk oly sok kapaszkodó van, 
a ki munka, érdem és arravalóság nélkül akar emel-
kedni s valaminek nem annyira lenni, mint látszani 
akar? Mi az oka annak, hogy pl. a legkiválóbb em-
bereink, előkelő politikusaink is, a nagy bankok ke-
zébenvannak s mik annak társadalmi és politikai kö-
vetkezményei ? Miért van az, hogy pl. az összes isko-
lai könyveink megiratása és kiadása néhány nagy cég-
kezében van összpontosítva s mik ennek a kulturális 
következményei? Miért van a sajtónk annyira az iz-
raeliták kezében? S így tovább s így tovább. 

íme közéleti bajaink száz meg száz kérdése, mely 
egyenesen létünket, szellemi életünk magasabb érde-
keit érinti. Ezeknek földerítése, orvosszereik keresése 
s esetleg a szükséges reakció megindítása mily szép és 
üdvös föladatát képezhetné egy magyar Társadalom-
tudományi Társaságnak ? 

Azután ott van a munkáskérdés, az anyagi ki-
egyenlítés megoldásra váró sok részlete, melynek be-
ható tanulmányozása nem izgatásra, a m i csak egyesek 
önző kihasználására s mások érdemetlen emelkedé-
sére szolgál, hanem oda vezetne, hogy a törvényhozás-
nak a viszonyok rendezésére szükséges anyagot, előta-
nulmányt s irányítást nyújtana. De mindehhez magyar 
sziv, magyar lélek kellene, mely szereti s megérti a 
népet, nem pedig a nemzetköziség utópiája, mely a la-
tifundiumokra és a nemzeti kultúrát szolgáló papi 
birtokra éhes csak azért, hogymint 48után, úgy majd 
ezeknek esetleges fölosztása után is, ismét gazdagodjék 
nem a nép, hanem a zsidó faj. 

Erre való volna nálunk egy igazi magyar Társa-
dalomtudományi Társaság, csakhogy nem Piklerék és 
Méray Horváthok, hanem Mailáth Józsefek vezetése 
alatt. 

A mi társadalmunk tényleg sok bajban sínylik, 
de hallottuk-e a Pikler T. Társaságában csak egyikét 
is fölvetni a fönnebb említett s bajaink forrását képező 
kérdéseknek? Nem hallottunk ebből semmit. Nekik 
égető a természettudományi irány, vagyis az anyag-
elviség elterjesztése, ennél fontosabb érdeket nem is-
mernek és még valami: a kath. papságra való nvelv-
öltögetés, ettől lesz szerintük boldog a magyar. 

Azok a komoly férfiak tehát hagyják ott a nem 
nekik való társaságot s alakítsanak mást, mely majd 
társadalmunk igazi bajainak a földerítésével fog fog-
lalkozni. 

Az apostoli hitvallás ősalakja. (n.) 
III. Keleten is voltak ősidőktől fogva az egyhá-

zaknak keresztelési hitvallás-formuláik. A III. századra 
nézve részlelesen beigazolja Kattenbusch,1 hogy a 
syr-palaestinai typusnak, melyet főleg az antiochiai 
symbolum-alak képvisel, alapja azonos a rómaival, 
sőt ugyanezt kimutatja már a II. századra nézve2 az 

i U. o. I. k. 217-319. 1. 
3 U. o. I. köt. 357—67. 390-2 1. 
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«Asia» provincia (Ephesus) symbolum-typusát illetőleg 
is ; de ez utóbbinak hatáskörét Kattenbusch csak Ephe-
sus közeli környezetére akarja1 korlátolni, míg Kis-
Azsia egyéb részeiben bármely «symbolum»-nak ne-
vezhető formula létezését, a nicaeai zsinat idejéig, ta-
gadásba veszi.2 Az ephesus-i kivételes álláspont ma-
gyarázatát Harnack és Kattenbusch abban látják, hogy 
Kis-Ázsia és Görögország azon időben (II. század) egy-
házi szempontból még inkább a «nyugati egyház» alá 
tartozott. Ezen tényekből azonban Kattenbusch és 
I larnack3 nem arra következtetnek vissza, hogy a római 
(nyugati és keleti symbolum-formák) egy közöseredetre 
a II. század elejéig, illetőleg az I. század végéig vezet-
hetők vissza, (hiszen a római a II. század első felében 
mindenesetre befejezett alakkal bírt), hanem azon föl-
tevéshez nyúlnak, hogy mivel a II. századra nézve 
Keleten, Ephesus vidékét kivéve, valamely symbolum 
használatáról a források hallgatnak, azért Keleten 
(Ephesus vidékét kivéve) nem is volt a III. század 
második fele előtt valamely symbolum, a görög egy-
házi íróknak mégis ilyenre mutatni lálszó kifejezései 
vagy csak a hitet vagy legföljebb a hilnek minden hi-
vatalosan meghatározott formula nélküli megvallását 
jelentenék. Nevezett írók (Kattenbusch, Harnack) sze-
rint a 268. évi antiochiai zsinat (samosatai Pál ellen) 
utáni években, valószínűleg 272. évben (a samosatai 
Pál ellen Aurelianus császár által a «római püspök» 
javára hozott döntés hatása alatt) lőn a római hit-
vallás Antiochiában és az alája tartozó egyházakban 
bevezetve, kiegészítve mégis antidynamistikus éllel 
biró, a «praeexistentia Christi»-t kifejező kifejezésekkel, 
tehát épen azokkal, a melyek a syr-palaestinai typus 
specialitását képezik. A. Harnack szerint ezen kiegé-
szítés annyival könnyebb volt, mert Kis-Ázsiában és 
Syriában egy a római hitvallás christologikus részével 
(Harnack 2. articulus-nak nevezi, mivel ő az egész 
symbolum-ot csak 3 articulusra osztja föl az isteni 
személyek szerint, ezen fölosztást más írók is követik) 
megegyező christologikus «|iáíhj|ia» volt közkézen. 
Kattenbusch és Harnack ezen véleményével szemben 
Caspari, Zahn, Loos (sőt maga Harnack is előző mun-
kálataiban)4 azon állásponton vannak, hogy épen ezen 
keleti christologikus [j-áíbjjjia az egységes keleti, III. 
század előtti symbolumnak része volt és maga ezen 
keleti ős-symbolum vagy azonos volt a rómaival vagy 
azzal közös (keleti) forrásból keletkezett. 

Az utóbbi vélemény7 látszik valószínűbbnek, da-
cára a nagy kritikai anyagnak, a melyet Kattenbusch 
fölhalmozott; ő is csak «Hypothese»-nek mondja állí-
tását, de mint ilyen sem elégíti ki a kutatót, mert nem 
érti meg, hogyan tudta Róma elfogadtatni a III. szá-

1 Kattenbusch i. m. I. köt. 368—392.1. és II. köt. 180—205. 
3 Kattenbusch i. m. II. köt. 190. lap. 
;i A. Harnack : Realencykl. f. prot.Theol.u. Kirche. III. kiad. 

I. köt.719-752.1., Lehrbuch d- Dogmengeschichte(I., 1886.)597.1. 
4 Hzt maga Harnack is elismeri (R. E. f. Prot. Theol. u. 

K. I. k. 749. 1. 53. sor.) 

zadban azt, a mit addig a Keleten nem is ismertek. 
Másrészt pedig az egész hypothesis csakis Antiochiára 
és az antiochiai patriarchatusnak egy részére nézve 
nyújt némi, bár minden történeti külső bizonyíték 
nélkül álló (mert semmiféle följegyzés arra nézve 
nincs, hogy Keleten ezen időben kezdték először hasz-
nálni a symbolumot) megoldást, de nem az azon kí-
vül eső részekre, nevezetesen Egvptomra nézve, a 
melyről, alexandriai Dionysios1 után, tudjuk, hogy 
volt keresztelési hitvallása, melyet ő Ihcrciç y. ai o^oÀoyia 
néven nevez.2 

Az antiochiai symbolum-typus kérdése azért fon-
tos, mert ezen symbolum az alapja a Nicaeno-Con-
stantinapolitanum-nak. 

A nicaeai zsinat is adott ki hitvallást («tomus Ni-
caeae», ezt nevezik egyszerűen «Nicaenum»-nak (egy 
betűvel : N).3 Ezen «Nicaenum» a caesarea-i (Caesarea 
Palaestina) egyház symboluma alapján (antiochiai 
typus) Eusebius Caes. által készített és a zsinat elé 
terjesztett symbolum-tervezetek a zsinat atyái által 
(anti-arianus irányzattal) való átdolgozása volt.4 

A «Nicaeno-Constantinapolitanum» (rövidebben : 
«Constantinapolitanum»-nak is nevezik és egy betű-
vel: C jelölik)5 eredete nem felel meg nevének, mert 
sem nem öleli fél szövegében a N-ot, sem az anti-
pneumatomachusnak látszó részletet nem a konstanti-
nápolyi zsinat (381. é.) hozta, hanem ezen symbolum (C) 
egy hosszabb fejlődésnek eredménye és pedig : Cyrillus 
Hierosolymitanus (351—386. püspök) az ő egyházában 
(Jeruzsálem) használatos keresztelési symbolum-ot 
(antiochiai typus) a nicaea-i tomus-nak megfelelően 
és az azóta felmerült pneumatomachia (Macedonius) 
ellen irányuló célzattal, valószínűleg a 363. év körül, 
átdolgozta6 és egyházában használatba hozta; 7 és a 
clialcedoni zsinat (451. é.) már ezen symbolum-ot, a 
381. évi konstantinápolyi zsinat által hozott és az egész 
egyházra kötelező «symbolum»-ot idézi a «Nicaenum» 
mellett. A keresztelésnél használatba azonban m ég soká 
nem került a: «Constantinapolitanum». A «Nicaenum» 

1 Kattenbusch í. m. I. 326. 1. 
3 Érdekes az egyptomi «regula eccles.» és az Egyptomban 

elterjedt «Canones Hippolyti» keresztelési hitvallás fo rmá ja ; 
ez utóbbi a III. század első feléből kérdésekbe tagolva, csak-
nem teljesen megegyezik a római formulával. Lásd: Katten-
busch i. m. I. köt. 320. é. k., L. Duchesne, Origines du culte 
chrétien, III. kiad. (Paris, 1903.) 534. 1. 

3 A régi II—V. századbeli római formulát R betűvel, a «tex-
tus receptuss-formulát pedig T betűvel jelölik a szimboliká-
ban A «tomus Nicaeaeu-t közli: Kattenbusch i. m. I. k. 218. 1. 

i Kattenbusch i. m. I. k. 228. 1. 
5 Kivételesen néhol a középkori iratokban «Nicaenum» 

néven idézik a «Nicaeno-Constantinapolitanum»-ot. Kattenbusch 
i. m. II. 274. 1. 

« Kattenbusch i. m. I. köt. 233—236. 1., II. köt. 226. 1. 
' F. X. Kraus, Realencykl. der ehristl. Alterth. II 809—10. 

(Funk) ; Harnack : Realencykl. f. Prot. Theol. s. v. «Kst. Sym-
bol», XI.3 21—22. 1.; Kattenbusch i. m. I. köt. 234-236., II. köt. 
197., 228. 1. ; Hefele, Conciliengeschichte II.3 10. 1. ; Hefele (Til-
lemont után) Epiphanius-t tart ja a konstantinápolyi (381.) 
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sem keresztelési «symbolum»-nak («|xáíto][ta») készült,1 

hanem hitbeli határozatnak ; épen azért érthető, hogy 
sem Eusebius az ő javaslatába, sem a zsinat az ő 
«tomus»-ába nem vette bele a 8. articulus («eiç TO 
7ive0[xa âyiov») utáni cikkeket (9—12. art.). De ennek 
dacára a tiszta «Nicaenum» nemsokára keresztelési 
«[iá9-rj|xa» (a katechumeneknek a «traditio symboli» 
után és a «redditio symboli» előtt meg kellett a sym-
bolum szövegét tanulniok) lett Keleten : legelőször 
Cappadociában, már a IV. század második felében, 
Basilius Magnus idejétől fogva,2 ugyanakkor Alexan-
driában is,3 majd az V. század elején Konstanti-
nápolyban is4 és nemsokára (V. század) a szentmise 
liturgiájában is.5 

A N. (Nicaenum) helyét a keresztelési szertartás-
nál és a szentmisében a C (Nicaeno-Constantinapoli-
tanum) egész Keletre kötelezően csak Justinianus 
császár (VI. század) rendelkezése folytán foglalta el,6 

de tényleg már előbb is (az V. század végén és a VI. 
század elején) kiszorította egyes keleti egyházakban 
a C a N-ot.7 Sőt ezen időtájt (VI. század) Rómában 
is liturgikus (keresztelés, szentmise) használatba jött 
a C ; a «Sacramentarium Gelasianum kézirata (át-
dolgozott VIII. századbeli kézirat) a «traditio sym-
boli»-nál a C-ot említi,8 míg a keresztelési kérdések-
nél továbbra is a régi római formulát (R) alkalmazza.9 

Biztos időpontunk csak Spanyolországra nézve van, a 
hol az 589. évi toledo-i zsinat mise-symbolumnak be-
hozta a C-ot10 (a «Filioque» hozzátoldásával). A IX. 
században 11 a C és a R helyét a keresztelésnél a T 
(textus receptus symboli Apostolorum), a mi mos-
tani «apostoli hitvallásunk» foglalja el, a szentmisében 
továbbra is megmarad a C; Keleten pedig csakis ez, 
a «Constantinapolitanum» («Nic.-Cst.»), maradt a mai 

zsinat synibolum-szövege szerzőjének. Tény az, hogy Epi-
phanias az «Ancoratus»-ban (Íratott kb. 373—4.) már, csaknem 
szószerint idézi mint használatban levő és a nicseai 318 atyá-
nak hitét kifejező hitvallást. Kattenbusch i. m. I, 288. 

1 Kattenbusch i. m. I. köt. 228., 231. 1. 
2 U. o. 346. 1. és II. k. 229—232. 1. 
31. m. II. k. 182, 224, 229. 1. 
i I. ill. I. k. 229. t., II. k. 182. 1. Kattenbusch egy másik 

helyen (II. 739.) már 380. év körül megengedi N használatát 
Konstantinápolyban. 

& Kattenbucsh i. m. II. k. 232. 1. 71. j. 
6 Kattenbusch i. m. II. k. 224. 1. ; A. Harnack : Realencykl. 

f. prot. Theol. u. K. XI3 26. 1., a hol Harnack a C használatát a 
keresztségnél Keleten 530—550. évektől fogva számítja, addig 
kb. 100 éven át a N volt szerinte használatban. 

' Kattenbusch i. m. II. k. 232. 1. ; 71. j., Harnack i. h. 27.1. 
s Kattenbusch i. m. I. k. 48—50. 1., II. k. 436. 796. 802. Per-

sze nem lehet arra gondolni, hogy Gelasius pápa (492—496) 
idejében már használatban lett volna C Rómában ; a Sacra-
mentarium kézirata (Cod. Vat. Reg. 316.) a 700. évből való. 

« I. m. I. 48., II. 796. 
10 I. m. 802. 1. Harnack szerint a római egyházban és Spa-

nyolországban már a VI. század második harmadában elkezd-
ték a C-ot használni. Realencykl. f. prot. Th. u. K. XI3 25. 1., v. 
ö. I3 754 1. 

'i Harnack : PRE XI3 25. 1. 

napig használatban. így érthető meg az, a mit Marcus 
Eugenicus ephesusi metropolita mondott a florenci 
zsinaton (1438. é.), t. i. hogy a keleti egyháznak nincsen 
«apostoli hitvallása» és azt nem is ismeri.1 

Ezen nyilatkozat azonban azt is mutatja, hogy a 
XV. században sem a Keleten, sem a Nyugaton (a hol 
az ephesusi metropolita nyilatkozata feltűnést keltett, de 
magyarázatot nem kapott) nem voltak már tisztá-
ban azzal, mit is bírnak ők a «symbohim»-ban. 

Hanuy Ferenc dr. 

Világi katholikusainkról. (n.) 
A kegyuraság fölemlítése után tovább ezt írja 

Notter: «Es még ennél is fontosabb a kánonjognak 
az a tana, hogy a pápa egyházi joghatósági cselekmé-
nyek végzésére világi embert is delegálhat. Àz egy-
ház hierarchikus szervezete tehát nem áll útjában 
annak, hogy az egyház in praxi bizonyos szerepet jut-
tasson a világiaknak is egyházi téren». 

Ez egészen úgy van. A pápa egyes joghatósági 
cselekményre delegálhat egyes arra alkalmas világi 
férfiút. De vájjon következik-e ebből valami Notter 
főtételének az igazolására : a klerikalizmus, vagyis a 
papi hatalmi túlterjeszkedésnek a létezésére? Vájjon 
történt-e nálunk olyasmi, hogy a pápa valamelyik vi-
lági férfiút, vagy pedig — a mi különben egészen szo-
katlan eset — az ország összes világi katholikusait 
delegálni akarta valami ügyben s a papság ennek 
talán ellene szegült vagy megakadályozni törekedett? 
Tudtunkkal nem történt semmi, a mi papságunkat az 
ilyen Notter-féle klerikalizmus vádjába keverhette 
volna. Ezek szerint tehát ez a három pont: az egyház 
javáért működni akaró tehetségek mindenkori szives 
felkarolása, a kegyúri jog létezése és a pápa dele-
gáló hatalma nem alkalmas arra, hogy valamiféle 
klerikalizmus létét magyar egyházunkban beigazolja. 
A magyar katholikus egyház eddigi eljárásában nem 
lett hútelen önmagához, a világiakat sem nézi más 
jogi szempontból, mint bármikor azelőtt. Az egyházi 
hatalomnak gyakorlása ma sem történik más kizáró-
lagossággal, mint valaha. 

Azért szinte csodálatos ezen előzmények után az 
a fordulat, ama következtetés, melyre Notter váratla-
nul ju t : «Ellenben — úgymond — lia az egyházi kor-
mányzatnak a papságot illető kizárólagossága szük-
ségtelen ridegséggel és szűkkeblűséggel alkalmaztatik, 
például, ha a katholikus autonómia eszméjét az egy-
ház hierarchikus szervezetére való hivatkozással le 
akarnák fújni, akkor lélektanilag (nem egyházjogilag?) 
érthető, ha az az eljárás, mely nem felel meg az egy-
házkormányzat szellemének és módszerének, a «suavis 
gubernium Ecclesiae»-nek, a világi katholikusokat le-
hangolja. A papi hatalomnak ilyen helytelen gyakor-

1 r,|ieí; oöts S/̂ IJLSV OÜTS oïSajisv úo|ipoXov TÙIV àjtoax6J.a)v. V. ö. 
Kattenbusch i. m. I. k. 1. 1. 
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lása, mint irányzat, nevezhető klerikalizmusnak (tehát 
ez az !) és ez esetben a klerikalizmus korántsem azonos 
a katholicizmussal, hanem azonos a papság emberi 
gyarlóságával». 

Vájjon úgy van-e ez, a hogy Notter m o n d j a ? 
Eltekintve attól, hogy mi lesz majd tényleg a 

magyar katholikus autonómia megszervezésével s hogy 
mit fog ebben határozni a két illetékes tényező: a 
pápa és a király, mi ketten, Notter és én, e tekintet-
ben csak eszméket cserélhetünk és az elméletet vitat-
hatjuk. Ilyen téren mozogva, tehát azt mondom, hogy 
csodálatos egy konklúzió ez s állítom, hogy ily módon, 
a mint azt Notter vitatja, sem az autonómia jogosult-
ságát, sem a klerikalizmus létét beigazolni nem lehet. 

Abból ugyanis, hogy az egyház egyesek tudásá-
nak és tehetségének megfelelő szerepet szokott ju t -
tatni ; vagy abból, hogy a fejedelmek és kegyurak jogo-
sítványokkal szoktak felruháztatni, vagy hogy a pápa 
belátása szerint egyeseket egyházjogi funkcióra dele-
gálhat, egyáltalán nem következik az, hogy tehát egy 
egész ország összes katholikusait kell ilyen jogosítvá-
nyokkal felruházni, vagy hogy ilyesmit követelni joguk 
volna. 

IIa a pápa a jelen esetben megteszi, meglesz; de 
én csak azt hangsúlyozom, hogy Notter részleges ese-
leiből ilyen általános konklúzió nem következik s lia 
az egész Corpus Juris Canonicit élőiről végéig for-
gatja, ilyen általános esetet nem talál. Azt a pápa 
eddig egy országgal sem lette meg, a mit telt egyes 
fejedelmekkel és kegyurakkal. 

Tagadom másodszor, hogy nem felelne meg az 
egyházkormányzat szellemének és módszerének, ha 
valaki a tényleg megalkotott és beterjesztett autonó-
miai szervezetet az egyház hierarchikus szervezetére 
való hivatkozással le akarja fújni. 

Mi felel meg ugyanis az egyházkormányzat szelle-
mének és módszerének? Az-e,a mit az egyház egyáltalán 
nem ismer, a mi sehol sincs meg (kivéve az erdélyi egy-
házmegye sajátságosan fejlődött viszonyait1), vagy a mi 
mindenkor érvényesül ? Ennélfogva az egyházkor-
mányzat szellemével és módszerével csupán az ellen-
keznék (tehát klerikalizmus volna), ha valaki a világi 
hívek olyan jogai és olyan érvényesülése ellen nyi-
latkoznék, a mi az egész egyházban, minden ország-
ban megvan, tehát a mi közjogi érvényességű. De ki 
is nyilatkoznék az ilyesmi ellen ? 

Én részemről se az autonómia, se a világi hívek 
egyházjogilag jogosult érvényesülése ellen nem vagyok; 

1 «A világi elem behozta az egyházi kormányzatba a maga 
politikai gondolkozását, melynek iskolája az erdélyi ország-
gyűlés volt. Ennek helyessége felől annál inkább meggyőződ-
hetett, mert az egyházi kormányzat és közigazgatás terén 
ugyanaz a három protestáns egyházban gyakorlatilag is bevált. 
A hajdan hatalmas római katholikus clerus is a maga romjai-
ban kénytelen volt elfogadni az egyetlen menedéket s világi 
híveinek árnyékába vonult.» Kosutány Ignác Egyházjog 235. 1. 
Az erdélyi katholikus autonómia tehát nem katholikus, hanem 
kivételes kényszerfejlődés. 

legutóbb is csupán az autonómia olyan megszervezése 
ellen nyilatkoztam, a minő jelenleg terveztetik. Pro-
testáns elvnek a bevitelét látom benne;1 ezt katholikus 
egyházunk nem bír ja meg s mivel elkerültetni kívá-
nom az ebből s még majd más szempontból is bekö-
vetkezendő nagy csalódást, ellene szólottam. 

Ne olvasson ki tehát ebből senki olyasmit, mintha a 
világi hívek jogosulatlan hálraszorítására törekedném, 
hanem óvom egyházam isteni szervezetét, melybe, midőn 
minden inog, midőn körülöttünk minden intézmény 
bizonytalan, léket ütni és népszuverenitást bevezetni 
semmi téren jogosultnak nem találok. Kezdeni lehet 
bármit is, de ki láthatja előre, hogy hová fejlődik a 
dolog ; az elvek rendszerint erősebbek az embernél. 

Az egészben, a mi terveztetik, három jog rendezé-
séről van tulaj donkép szó, a főpapjelölésről, az ala-
pokról és az iskolák ügyéről. Ebből fejlődött az auto-
nómiai terv. Ezen három jog katholikus kezelésére 
nem látom szükségesnek a népszuverenitás behozata-
lát az egyházba; egyrészt, mivel arra más módot is 
lehet találni; másrészt, mert ez a három jog időleges 
értékű, ellenben egyházam általunk meg nem változ-
tatható szervezete örök érték, melynek sokat köszön s 
még sokat fog köszönni az emberiség. 

Egyébiránt az illetékes helyen van az a szervezet, 
olt majd megítélik annak értékét s a mit határoznak, 
azt fogjuk követni. Itt csak az eszmék megvitatásáról 
van szó, a mitől igen távol áll a klerikalizmusra való 
törekvés való jelentése szerint. 

Notter ezen érdemleges pont után tovább foly-
tatja az emberi gyarlóságnak nevezett s általa meg-
lévőnek feltételezett klerikalizmus illusztrálását. 

«Az egyházi hatalom gyakorlásában mutatkozó 
emberi gyarlóság az is — úgymond — mikor az en-
gedelmességre kötelezett világi ember nem látja azt, 

1 A «Magyar Állam» Philippus-a, a ki úgy látszik többet 
spekulál, illetőleg gondolkodik, mint tanul s azért ütnek el 
oly sokszor gondolatai a tárgyalt dolog természetétől, a napok-
ban szintén hasonló «klerikalizmusban» utazván, nyíltan ez 
irányban fejezte ki óhaját. Az individualizmusnak az egyház-
ban való szükséges érvényesülését fejtegetvén (a szept. 4-iki 
számban), ezt mondja : «S ezt nevezik kereszténységnek, 
Isten országának, a szabadság országának, mi pedig egyet 
jelent a katholikus egyházban azzal, hogy a kormányzás 
hatalma — érintetlenül hagyva az isteni jogrendet — csak a 
többség akarata folytán szerezhető meg, vagyis az úgynevezett 
világi elemeknek lényeges befolyását kell a kormányzásban 
biztosítani Minden hatalom kell, hogy innen kerüljön ki 
ebből a nagy individuális uni tasból . . . mi az egyház kormány-
zásában a parlamentáris elv alkalmazását jelenti.» 

Az isteni jogrendet érintetlenül akarja hagyni, de a mel-
lett a parlamentáris elvet is be akarja hozni az egyház kor-
mányzatába. így ismeri ő a kath. egyházat, az isteni jogrendet, 
melyet nem fejt ki, hogy lássuk, miként fér vele össze a parla-
mentáris elv. Urak, ne csak tervezzünk, de tanuljunk is egy-
úttal, hogy jól ismert dologról beszéljünk; mert különben a 
legjobb szándék sem óv meg attól, hogy a kör négyszögesíté-
sére pazaroljuk erőnket. A kereszténység az egyéniség eszmé-
jének a megteremtője, miért akarják ezt most elferdített 
kiadásban ellene fordítani ? 
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a mit pedig joga volna látni, hogy tudniillik a papot 
nem a nyája iránti szeretet és az alázatosság vezeti, 
szóval mikor a pap a Krisztustól kapott hatalmat nem 
Krisztus szándéka szerint gyakorolja.» 

Ez is klerikalizmus ? a gőgös, a fegyelmetlen pap ? 
S továbbá mit jelent az, hogy «a világi ember nem 
látja azt, a mit pedig joga volna látni?» A jelen érte-
kezésben, a hol a világi hivek jogainak a korlátozásá-
ról szól a panasz, azt jelentheti csupán, hogy tiltva 
van neki az ilyen papot elöljárójának följelenteni. De 
ki tiltja le ettől a híveket? Senki, adott alkalommal 
meg is szokták tenni. Vagy az a jog azt jelentené 
talán, hogy joga legyen a hivőnek magának a hűtelen 
papot rendreutasítani ? No azt talán még sem ; ezt a 
klerikalizmus vádja dacára sem lehet megengedni, 
mert a rendezett társadalomban mindenütt az ilyen 
jog az elöljárókhoz tartozik. 

Majd folytatja: «Az egyházi hatalom gyakorlásá-
hoz tapadó ilyen emberi gyarlóság még az is, mikor 
a világi ember az egyházi téren még olyan szerephez 
sem jut, melyre az egyházjog őt nem nyilvánítja in-
habilisnek. Erre nézve olyan példával szolgálhatok, 
melyre rendszerint nem is szokás gondolni. Az egy-
házjog tudniillik megengedi azt, hogy a püspöki szent-
szék tanácsosa világi ember is lehessen. Mikor Ausz-
triában az 1855. évi konkordátum megkötése után a 
püspöki szentszékek házassági bíráskodása ismét ál-
lami érvényt nyert, Schulte, a prágai egyetem jogi 
karán az egyházjog tanára, világi ember létére szent-
széki tanácsossá neveztetett ki.»1 

Ennek az egyes, valóban kivételes esetnek a föl-
említése csak azt jelentheti, hogyime az is klerikaliz-
mus, az is a papság jogtalan hatalmi túlterjeszkedése, 
hogy most nem neveznek ki világi embereket szent-
széki tanácsosoknak. De hát miért volna ez kleri-
kalizmus és micsoda jogtalan túlterjeszkedés van eb-
ben? Vájjon nem a püspök megítéléséhez s a fennforgó 
szükségletekhez tartozik-e az ilyen eset? 

Uram Istenem, ha nem így volna, kezdjük akkor 
mindjárt azon, hogy mivel a keresztég az embert ha-
bilissá teszi az egyház minden javaira, vájjon nem 
kiérikalizmus-e az is, ha nem minden habilis katho-
likus ember lesz kanonokká? így aztán igazán a vég-
telenbe lehetne szaporítani a jogokat és a végtelenbe 
lehetne sérelmezni, ha nem minden ember jut ahhoz, 
a mire ő magát alkalmasnak tartja, vagy a mire jo-
gilag habilis. 

Látjuk tehát, hogy a klerikalizmus, vagyis a papi 
túlkapások vádját oly módon, mint azt Notter lette, 
igazolni nem lehet, annyira nem, hogy a végén ön-
ként támad az emberben a gondolat: ha ennek az 
úrnak nem volt más mondanivalója, miért is irta 
meg hát ezt a cikkét? 

1 Schulte úgy köszönte meg ezt a kitüntetését, hogy a va-
tikáni zsinat idején a leghevesebb ó-katholikussá lett. Szemet-
szúró következetlenségeit megvilágította Laurin : «Schulte 
einsl und jetzt» című művében. 

Azt mondja erre, hogy a kérdés Goelz Lipót 
bonni tanárnak most megjelent «Klerikalizmus und 
Laicizmus» című irata révén vált irodalmilag aktuá-
lissá. A reformkatholicizmus eme termékéből idéz is 
egyes igazán nem katholikus részleteket, melyek mu-
tatják, hogy a hamis néven reformkatholikusnak ne-
vezett mozgalom csak újabb formája a protestáns szel-
lemű katholikus fészkelődésnek. így azt mondja: «az 
ullramontanizmusban teljesen önállótlanok a világiak 
és teljesen alárendeltek a papságnak» ; «önálló világi 
kultúrát, semleges tudományt, ' szóval önálló világi 
életet az ultramontanizmus nem ismer». 

Különös, hogy Nottert ilyen munka indította 
írásra s a helyett hogy, mint katholikus ember, meg-
cáfolta volna, megírta a klerikalizmusról szóló cikkét 
úgy, ahogy megírta. Hiába idézi igazolásul a Hist. 
Politische Blättert, hogy «bizony jó volna a világi 
katholikusoknak is megengedni egy kis önálló tevé-
kenységet». 

Ahhoz ugyanis kettő kellene: először is valóban 
kellenének tevékenykedni akaró világi katholikusok, 
a kiket tárt karokkal fogad ma is a papság, ha csak-
ugyan vannak és a hol vannak ilyenek; másodszor 
kellene valaki, a ki Notternél már egyszer világosab-
ban megmagyarázná: mi az az egy kis önálló világi 
tevékenység az egyházban ? 

Erre vonatkozólag eddig csak annyit tudunk, a 
mit folytatólag a «Hist. Politische Blätter»-bői idéz : 
«Nem lehet tagadni a nehézséget, niclv az efféle hely-
zetekből származik, ha tisztán meg akarjuk különböz-
tetni a papság és a világiak hatáskörét». Ha pedig 
nehéz ezeket a hatásköröket megkülönböztetni, miért 
állította Notter oly biztosan, hogy van nálunk papi ha-
talmi jogtalan túlterjeszkedés? 

Annyi bizonyos, hogy nem azok használtak igazán 
az egyháznak, akár papok, akár világiak voltak, a 
kik folyton jogaikat kutatták, hanem a kik szorgosan 
keresték kötelességeiket és azokat teljesítették. Zichy 
Nándor gróf, mint világi hivő, sohasem kutatta jogait, 
sohasem vitatkozott erről és mégis többet tevékeny-
kedett már az egyház érdekében, mint egy egész 
nemzedék. 

Eddig azonban a mondottakban csupa negatívu-
mok között mozogván, mondjunk már valami pozitivet, 
használhatót is a világi katholikusainkról ; a mi ter-
mészetesen nem a helyzet téves megítéléséből, hanem 
a történet adataiból lesz leszűrhető. 

Jlz erő megmaradásának elve és a hittudo-
mányok- (i.) 

HehnhoUz Herman báró Eötvös Loránd szerint 
első volt, a kinek kezében az erő megmaradásának 
elve hatalmas eszközzé vált, mellyel a tudomány egész 
terét áttekinteni és az utakat kijelölni tudta, melyeken 
a tudománynak ezentúl haladnia kell. Maga Helmholtz 
azt mondja, hogy ezt az elvet korlátolt körben már 
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Newton megsejtette, Bernouilli Dániel a tisztán mecha-
nikai folyamatok nagy részében érvényre emelte. 
Bővítésén és részletezésén Rumford, Humphrey Davy 
és Montgolfier fáradoztak. Teljes világosságában azon-
ban csak Mayer J. R. heilbroni orvos mondotta ki 
1842-ben. 1843-ban Colding dán tudós néhány kisérlet-
sorozattal mélyebben alapozta. Egyidejűleg Joule 
Manchesterben Mayertől függetlenül a gépszerkesztés 
technikájának fejlesztése közben ismerte fel. «Magam 
is a nélkül, hogy Mayerröl vagy Coldingról valamit 
tudtam volna, és Joule kísérleteivel is csak dolgo-
zatom vége felé ismerkedvén meg, ugyanazon térre 
léptem.. . Kutatásaim eredményét 1847-ben egy kis 
könyvecskében «az erő megmaradásáról» cím alatt 
tettem közzé.» (Uber die Erhaltung der Kraft, Berlin. 
1847. — L. Helmholtz. Népszerű tudományos elő-
adások. Ford, báró Eötvös és Jendrassik. Budapest, 
1874. 281. és 368.) 

Régebben egyr sereg természeti tünemény magya-
rázatára súlytalan fluidumokat vettek fel és beszéltek 
fényanyagról, kőanyagról stb. Ezek az elméletek ma 
elévültek és az energia-elmélet uralkodik helyettük, 
a mely szerint az összes természeti tünemények vagy 
a különböző anyagoknak, vagy a súlytalan éthernek 
mozgásaira vezetendők vissza. Jelenleg kilencféle 
energiát ismernek: a látható tömegek mozgási és 
helyzeti energiája, a hőenergia, a molekulák helyzeti 
energiája, a chemiai energia, az elektromosságnak 
mozgási és helyzeti energiája, a mágnesség energiája 
és az étherhullámok energiája. Ezek az energiák 
nincsenek egymástól elszigetelve, hanem folytonosan 
egymásba változnak át és az energia-közi törvény, 
mely ezeken az átváltozásokon uralkodik, az energia 
megmaradásának elve. Ezen elvet töméntelen kísérlet 
alapján állapították meg. Lényegében annyit jelent, 
hogy a különböző energiáknak egymásba való átválto-
zása bizonyos egyenértékek szerint történik (aequiva-
lencia-törvény). «Midőn bizonyos mechanikai munka-
mennyiség elvész, akkor az arra irányzott vizsgálódások 
egybevágó tanúsága szerint, vele egyenértékű hőmenyi-
ség, vagy vegyi munkaerő keletkezik; és viszont, 
midőn hő vész el, akkor vele egyenértékű vegyi vagy 
mechanikai munkaerőt nyerünk s midőn vegyi 
munkaerő vész el, akkor hőt és munkát nyerünk, 
úgy hogy mindezen szervetlen természeti erő csere-
hatásai közben a munkaerő egyik alakjában eltün-
hetik ugyan, de más alakban egyenértékű mennyi-
ségben újra fellép s így végre is se nem gyarapszik, 
se nem csökken, hanem örökké változatlan mennyi-
ségben megmarad. . . Az következik ebből, hogy az 
összes természet hatásképes erőmennyiségének ősz-
szege, a természetben véghezmenő változások dacára, 
örökké változatlan marad. A természet minden válto-
zása abban áll, hogy a munkaerő alakot és helyet 
cserél a nélkül, hogy mennyiségben megváltoznék.» 
(Helmholtz, i. m. 352/3.) így pld. az az erő, a mely 
által egy kilogramm víz hőmérsékletét egy fokkal 

emelni lehet, megfelel oly mechanikai erőnek, a 
mellyel egy kilogrammot 424 méter magasságra eme-
lünk, vagy a mellyel egy kilogramm ugyanolyan 
magasságról leesik. Ha két rugalmatlan golyó egymás-
sal ütközik, megállanak, de felmelegednek, és töme-
cseik belső mozgalmassága egyenértékű előbbi külső, 
mechanikai mozgásukkal stb. 

Tagadhatatlan, hogy a természeti jelenségeknek 
ilyen egységes elvre való visszavitele fölséges távla-
tokat nyit az emberi értelem előtt és a természet-
tudományos kutatás részletkérdései közölt mintegy 
agyoncsigázott emberi értelemnek megnyugtató bizal-
mat kölcsönöz, mert oly nézőpontra emeli, a honnan 
egy tekintettel óriási területeket láthat be. 

Mivel ez az elv úgy általánosságban csak az 
újabb kutatások vívmánya, érthető, hogy a régibb 
hittudomány képviselői nem ismervén ezt az elvet, 
sem előnyeit ki nem zsákmányolták a maguk érde-
kében, sem a vele való visszaélés nyomását nem 
érezték. Ma ez teljesen megváltozott. A keresztény 
bölcselet az akarat szabadságának kérdésénél, a hit-
tudomány a csodák lehetőségénél mint ellenvetéssel 
találkozik vele. De viszont a keresztény theodicaea 
bőven alkalmazza az Isten létezése mellett a mozgás-
ból merített régi bizonyítéknak (argumentum ex motu) 
kicsiszolásánál ; sőt az ezen elv további kiépítésén 
alapuló eutropia-törvényre újabb bizonyítékot is épít 
(argumentum eutropologicum). Ennek kifejtését mel-
lőzzük, miután megbeszéltem a Religio-Vallás 1905. 
évfolyamában (jul. 27-től szept. 28-ig): «A világvég 
hittudományi és természettudományi megvilágítás-
ban» c. cikksorozatomban. 

Az erő megmaradásának elve tehát mélyen bele-
játszik a modern hittudományok fejlődésébe. Ez az 
oka, hogy jónak láttam ezt az elvet közelebbről 
szemügyre venni és értelmét kellően megállapítva, 
túlzásaitól óvni. 

Mindenekelőtt tisztában kell lennünk azzal, hogy 
ez az elv korántsem állitható egy sorba az apriorisz-
tikus észelvekkel, minő pl. az okság elve. A természet-
tudományok csak hosszas kísérletezés és mérés után, 
lehetőleg széles alapokon nyugvó indukció útján mint 
merőben tapasztalati igazságot állították fel és pedig 
meglehetősen későn. 

Secchi a «Limita delle forze fisiche» c. művében 
(1869.) tiltakozik az ellen, hogy valaki a mozgást az 
anyag szükségképeni alaptulajdonságának tekintse. 
«A kik így tesznek, két oly dolgot kevernek össze, 
melyeket jól külön kell választani, t. i. annak a törvény-
nek, hogy kísérletek szerint az anyag mindig mozog, 
állandóságát és ugyanennek abszolút és változhatatlan 
szükségességét... Ennek a hypothesisnek tarthatatlan-
sága azonnal szembeötlik, ha a meddő kísérletekre O 7 

gondolunk, melyeket bölcselők tettek, hogy a moz-
gásnak és közlésének törvényeit a priori bebizonyít-
sák. Megdönthetetlenül bizonyos, hogy a törvények 
szilárdul állanak és minden tudományunk alapját 
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képezik; de ebből nem következik, hogy a dolgok 
Teremtője máskép nem állapíthatta volna meg azokat 
és ha az erő, az energia és a mozgások megmaradása 
különböző változataikban meg nem változtatható 
törvény is, mégis szabad törvény, a mely épúgy 
hiányozhatnék is... A Teremtőnek korlátlan bölcse-
sége szabad elhatározásból szabta ezeket a törvénye-
ket, melyekből a jelenségek egész sorozata szabály-
szerű és okos fejlődés által levezethető. Ha a dolog 
másként volna, azt kellene mondanunk, hogy a jelen-
legi rend az egyedül lehetséges és ehhez oly bölcseség 
kellene, a mely korlátolt természetünket messze túl-
haladja.» Secchi azért nem is habozik levonni a 
metafizikai következtetést: «Végső elemzésben a dol-
gok első oka megszaporíthatja az erők összegét, épúgy 
a mint az anyag összessége sem lehet feltétlenül 
változatlan, mert az isteni erő mindig teremthet új 
anyagot.» Más helyütt is fenntartja Secchi az ő kiilön-
böztetését : «A törvények állandósága még távolról 
sem jelenti szükségszerű voltukat.» Az isteni bölcse-
ség határtalan intuíciója szabadon válogatta ki ezeket 
az egybehangzó törvényeket ; és az emberi szellem 
csupán ezt az egybehangzást iparkodik leleplezni 
gyönge erőivel. 

Más kiváló természettudósok is osztják Secchinek 
nézetét a természet törvényeinek minden állandósá-
guk dacára is nem szükségszerű, hanem esedékes 
voltáról. Stokes angol fizikus és mathematikus (1819— 
1903.) 1891-ben megjeleni «Natural Theology»-]'ében 
ezt í r ja : «Ha a természet törvényeit mint önmagukon 
állókat és oknélkülieket gondoljuk, nem engedhetünk 
meg eltérést tőlük. De ha egy magasabb akarat által 
szándékoltaknak tartjuk, meg kell engednünk, hogy 
egyes esetekben felfüggesztést szenvednek. De még 
az sem szükséges, hogy felfüggesztést szenvedjenek, 
e nélkül is létesülhet eredmény, a mely kívüle áll 
a természet szokott rendjének. Lehet, hogy más 
természettörvény lép működésbe, mely a kérdéses 
tüneményt a törvények felfüggesztése nélkül okozza. 
Ime egy példa! Vegyünk egy vasingájú órát, melynek 
járását hosszú megfigyelés útján jól ismerjük. Járását 
a mozgásnak és a nehézkedésnek törvényei szabá-
lyozzák. 

Tegyük fel, hogy ez az óra két órán át a 
rendesnél gyorsabban jár, aztán pedig visszatér ren-
des járásához. Talán valaki egy időre mágnest helye-
zett alája. Ebben az esetben a gyorsuláshoz nem 
kellett a mozgás és a nehézkedés törvényeinek fel-
függesztése, hanem csupán egy új erőnek fellépése, 
a mely érintetlenül hagyta a már működő törvénye-
ket és mégis módosította az eredményt. Gondolom, 
mindenki észrevette, hogy az u. n. csodák elvont 
lehetőségére célzok... Vedd fel a személyes Isten léte-
zését és a csoda azonnal lehetséges. Ha a természet-
törvények az ő akaratában gyökereznek, ugyancsak 
ő felfüggesztésüket is akarhatja. És ha valakinek 
fejébe nem megy a felfüggesztés gondolata, a cso-

dát felfüggesztés nélkül is elgondolhatja» (i. m. 
22—25). 

Lotze Rudolf Hermann (1817—81.), az idealizmus 
és realizmus synthezisének munkása, sokszor említett 
«Mikrokosmos»-ában (I. köt. 4. kiad. 1884. 51.) szin-
tén hasonló értelemben í r ja : «A természet törvényei-
nek változatlanságát, a mennyiben igazán fennáll, 
tapasztalati ténynek kell tekintenünk, mely a tényle-
ges világegyetem alapvonásait tárja elénk, de nem 
szabad benne önmagában szükséges berendezést lát-
nunk, a melynek minden természetben, vagy pedig 
akárcsak ebben a természetben is korlátlanul kellene 
érvényesülnie.» 

Mennyire távol kell tartanunk szükségszerűség 
tekintetében a metafizikai elvektől a fizikai törvények 
állandóságát, élesen kidomborítja John Stuart Mill is: 
«A természet folyamataiban más egyformaságot el 
nem ismerek, mint az okság törvényét (a mint a hitet-
lenség okairól szóló fejezetben kifejtettem), a csoda 
pedig nem kivétel ezen törvény alól. Az állítólagos 
csoda minden felmerülő esetében egy új antecedens 
létét, egy ellenható okot, t. i. egy tei'mészetfölötti lény 
okozatát veszik fel. Tehát mindazok számára, a kik-
nek a természetfölötti erőkkel felruházott lény igazi 
ok gyanánt jelentkezik, a csoda nem eltérés az álta-
lános okságtörvénytől, hanem érvényesülésének egyik 
esete.» (System der deduktiven und induktiven Logik. 
8. Aufl. Schiel ford. 1877. II. 121.) 

Ha a természet törvényei époly szükségszerűek 
volnának, mint pl. az okság elve, akkor kivételt nem 
tűrnének. Már pedig pl. az a tényr, hogy a víz bizo-
nyos határig húzódik csak össze, azontúl pedig ismét 
kiterjed, oly tény, mely az egyetemes törvényt áttöri. 
Még materialisták és monisták sem zárkózhatnak el 
ennek megfontolásától. Azért olvashatjuk Moleschotl-
nál : «A törvény csak történeti értékű» (Kreislauf des 
Lebens, 3. Aufl. 437). Häckel is, hogy kikerülje az 
eutropia-törvényből a jelenlegi világrend végére való 
következtetést, oda menekül, hogyr az eutropia-
törvény pozitív és nem szükségszerű jellegű (Welt-
rätsel 279—82, 285—7). Meyer Vilmos bámulva áll 
meg a Becquerel-sugarak előtt, melyeknél nincsen 
elégés, semmi vegyi jelenség, sem másféle elváltozás 
és a melyek mégis oly fényt bocsátanak ki, hogy egy 
év alatt három liter vizet egy fokkal magasabb 
hőmérsékre emelnek. Ez tehát nem hőkisugárzás, 
hanem hőelnyelés ; vele szemben semmi módon sem 
sikerült eddig a modern hőelméletnek második 
főtételét (a mely szerint a hő csak melegebb testek-
ről mehet át hidegebbekre) érvényre juttatni : tehát 
kivételt képeznek ezen törvény alól (Untergang der 
Erde, 2. Aufl. 1902. 242—247). Emlékezzünk vissza 
Virchow szavára is: «A tudomány haladása csak 
abban áll, hogy a mit eddig törvénynek tekintettek, 
mint törvényt megsemmisítik.» (Über das Wunder. 47. 
Naturforschervers. Breslau, 1874. 156.) 

Ziibriczky Aladár dr. 
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JÇépek a magyar középkorból. 
Más idők, más emberek, más szokások. Nem 

csoda, ha az embert mindig érdekelte a mull, elődei-
nek az élete: hogyan voltak azok, mikén! éltek, milye-
nek voltak intézményeik? Sok dolog egész másként 
van ma, mint a hogyan hajdan volt, hol épülésünkre, 
hol meg tanulságunkra. A múltnak a vállain emel-
kedtünk. Az alábbiakban néhány ilyen tarka képet 
mutatunk be egyházunk múltjából, a hogy azt történet-
íróinknál 1 olvastuk. 

* 

A magyar kath. egyház terjedelmére nézve soha 
nagyobb nem volt, mint a XIV. század második felé-
ben, akkor, midőn Petőfi szerint : magyar tenger 
vizében hunyt el éjszak, kelet s dél hulló csillaga, 
vagyis Nagy Lajos alatt. Kiváltságokat osztó levelei-
nek záradékában a magyar birodalom egyházi és 
világi főurai felsoroltatnak, öt érseket s ezek suffraga-
neusait találjuk ottan. Az érsekek: az esztergomi, a 
kalocsai, a spalatoi, a zárai és a raguzai. 

Az esztergomi érseki tartományhoz tartoztak: a 
győri, a veszprémi, a pécsi, az egri, a váci és a nyitrai 
püspökök. A kalocsai érsekséghez : az erdélyi, a 
váradi, a Csanádi, a zágrábi, a bosnya és a szerémi 
egyházmegyék. A dalmát, helyesebben : sziavon püspö-
kök közül rendesen csak a knini, másként tinnini, a 
nonai, a traui, a farói, a makári, a sebenigói, a scar-
donai és a zengi püspökök említtetnek. A többi dal-
mát püspök, valamint a nándorfehérvári, a kún vagy 
milkói püspökök ritkán említtetnek a privilégiumok 
záradékában, talán mivel kisebb jelentőségűek, szegé-
nyek voltak s a főurak sorába nem számíttattak. 

Egyébiránt a megemlített sziavon püspökségek is 
a magyar egyházakhoz képest vajmi szegények vol-
tak. így például a farói harmincnégy arany forint évi 
jövedelemre, a zengi ötvenre volt 1334-ben becsülve, 
míg maga a spalatói érsekség csak kétszáz forintra, 
tehát félannyira becsültetett, mint a pozsonyi pré-
postság. 

A magyar püspökségek közt kettő volt szegé-
nyebb : a szerémi (száz) és a bosnya (kétszáz), a 
nyitrai már kétszázhetvenöt, a zágrábi négyszáz, a 
váci ötszáz, az egri és a győri nyolcszáz, a veszprémi 
és a csanádi kilencszáz, az erdélyi ezerötszáz, a váradi 
püspökség, valamint a kalocsai és az esztergomi érsek-
ségek kétezer arany forintra voltak taksálva. A leg-
gazdagabb a pécsi püspök volt, évi háromezernégy-
száz arany forint jövedelemmel. 

A püspököt rendesen és jog szerint a székes-
egyházi káptalan választotta, míg Zsigmond király 
magához nem ragadta a főpapkinevezési jogot. 

1 Pór Antal : Tarka képek a középkorból. Szent-István-
társulati Almanach. 1890. — Békeíi Rémig : A népoktatás törté-
nete Magyarországon 1540-ig. 1906. — Lányi-Knanz : Magyar 
Kgyháztörténelcm. 1866. 

Mennyi változáson ment át azóta egyházunk tér-
képe és a püspökségek viszonyai ! 

-K 
A papi ruhának főalkotórészét a középkorban 

is a taláris, a bokáig érő öltöny, melyet akkor is 
reverendának hívtak, tette ki. Szine azonban nem 
fekete. Még a szerzetesek sem viseltek fekete ruhát, 
kivéve a bencéseket, a kiket azért a pápai bullák is 
«fekete szerzeteseknek» neveznek. 

A világi papság reverendájának szine leginkább 
kék, sötétkék lehetett. E mellett találunk zöld, szürke, 
barna, ünnepségek alkalmával veres, sőt kissé elvilá-
giasodott főpapi udvaroknál, milyen estei Ilyppolit 
volt, skarlát, viola, mi több : rózsaszínű reverendát is. 

Az egyházi szabályok előírták, hogy a méltóság-
ban álló egyháziak, kanonokok és áldozópapok pilis-
iakaró (capuceum) és felöltő nélkül ki ne járjanak. 
Felöltőt hordtak világiak, sőt nők is, de rövidebb 
szabással, míg a papoké hosszú, a reverendát eltakaró 
voll. Volt pedig ujjatlan, hasított vagy bőujjú leber-
nyeg nyáron, télen a jobbmódúaknái prémezett, 
a miért bundának is nevezték. 

A papi öltöny kiegészítő része volt a kápa (cappa). 
Kezdetben a fődolog rajta a csuklya volt, ez volt a 
papok fejtakarója, de viseltek kalapot is, főleg ha 
lovagoltak. Később a csuklya csak függeléke lett a 
kápának, mely kerek köpenyke alakot kapott. A kano-
noki mozelta és a püspöki cappa ekként alakulhatott. 
Ma a parányi csuklyácska jelzi rajta eredetét. 

* 

A papok nemcsak öltözetben tértek el a világiak-
tól, de bensőleg is, erkölcsben és tudományban is kii-
lönhözniök kellett tőlük. Az elkülönítés önálló testü-
let tagjaivá avatta, társalgási és hivatalos címül testvé-
reknek — fratres in Christo — nevezték egymást. 
A testületi szellem volt náluk az összetartás alapja, 
melynél fogva az egyes tagok az egészért s az egész 
egyesekért élt és cselekedett. Erre nagy súlyt fektettek 
s a jobbakat mindig fájdalmasan érintette, midőn ön-
magukról megfeledkezett társaikat világiakkal egye-
sülni s velük társaik romlására törekedni látták. 

Érdekesek e tekintetben az 1494-ki nyitrai zsinat 
határozatai. Panaszosan felemlítik, hogy «a mi időnk-
ben» találkoznak áldozópapok és rendeken lévők, kik 
hízelegnek a világiaknak és a klérus ellenségeinek. 
«Megparancsoljuk azért — mondja a 8. fejezet — az 
összes alespereseknek, kiközösítés büntetése alatt, 
hogyha olyanról nyilvánvaló bizonyság alapján tudo-
mást szereznek, azonnal jelentsék föl archidiakonu-
suknak, hogy az illetőt az archidiakonus a püspöki 
börtönbe vesse (episcopalibus carceribus tradal), min-
den irgalom nélkül elfogatván őt». 

Az a testületi szellem a mai napig sem érte 
el kellő fokát. 

* 

A böjti parancsot szigorúan megtartották. A XIV. 
században a királyi udvar (Nagy Lajosé) pénteken és 
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szombaton még útközben is böjtölt. Pénteken csak 
egyszer étkeztek napjában, délben; szombaton azon-
ban a rövid vacsora sem hiányzott. A hadsereg még 
táborozás közben is tartozott böjtölni. 

A számos halastó, a melyekben az ország minden 
vidéke bővelkedett, bizonysága a bőjtmegtarlás szigo-
rúságának. A szabolcsmegyei Devecserben magában 
Károlyi Lászlónak harminc halastava volt és Magyar 
Pálné nem adhatott kedvesebb ajándékot plébánosá-
nak, mint mikor a Merse nevű halastóval ajándékozta 
meg egyházát. 

Az időben nálunk élő, sózott és füstölt halakkal 
kiterjedt kereskedést űztek. A fehér hal és ponty mel-
lett előfordulnak a következő halak : a csuka, a kárász, 
a compó, a sügér, a márna, a harcsa, a kecsege, a tok, 
a esik. A tok füstölve is nagy becsben állott, de leg-
értékesebb hal akkor is a viza volt. 

Pozsony város számadásaiból kitűnik, hogy a 
királyi udvar böjti étlapja a következőkből került ki. 
Kellett másfél tok (friss és füstölt), két harcsa, egy 
kecsege, negyven ponty s ezenfölül még négy font 
sütni való hal, ezer rák, ötszáz tojás, nyolc sajt, egy 
fazék főző vaj, olaj, háj, cseresznye, paraj (spenót), 
zöld káposzta, saláta, petrezselyem, foghagyma. 

Bortermelés nagyon virágzott, a minek megfelelt 
a borfogyasztás is ; pálinkáról még nem tudtak, mert 
azt akkor még csak a gyógyszerészek készítették, de 
a sör, ismerték már a márciusi sört is, nagy hódítást 
tett kivált a bort nem termő felső vidékeken, hol azt 
a német és szláv telepítvényesek honosították meg. 

* 

A házasságkötés szertartását elmondja egy pozso-
nyi káptalan könyvtárában levő s XIV. században 
használt misekönyv. 

Az esketési szertartás a gyűrű megáldásával vette 
kezdetét. A pap a templom bejáratánál fogadta a há-
zasulandókat, a kik — a vőlegény jobbról, a meny-
asszony balról — a templomajtó előtt állottak. A gyű-
rűt (csak egy gyűrűről van szó) a szertartások köny-
vére helyezvén, a ténykedő pap a máig is használatos 
imákkal áldotta meg. Aztán a vőlegény egyik kezé-
ben menyasszonya jobbját tartván, a másikkal a már 
megáldott gyűrűt előbb menyasszonya hüvelykére 
illesztette, mondván: «Az Atyának», aztán a mutató-
ujjára, mondván: «és Fiúnak», végre középső ujjára, 
mondván: «és Szentlélek nevében. Amen». 

Tehát nem gyűrűváltásról volt szó ; hanem csak 
a vőlegény jegyezte el, mintegy kötötte le magának 
leendő feleségét a karikával s azt nem is a negyedik, 
úgynevezett gyűrűs ujjára, hanem a középsőre tette. 

A gyűrű-áldás s a gyűrűvel való ünnepélyes el-
jegyzés után egyfolytában következett a házassági 
áldás ugyanazon zsoltárral (Beati omnes) és imákkal, 
melyekkel a magyar egyház manap is áldását adja az 
új házaspárra. 

Ekkor bevezették az lij házasokat a templomba; 
az oltár, illetőleg annak jobb szárnya elé állították és 

kezdetét vette az ünnepélyes, énekes mise s folyt a 
«Pax Domini»-ig». A Pax előtt a vőlegény és meny-
asszonya az oltár előtt arccal a földre borultak, fá-
tyollal (velum) belödettek, a pap pedig feléjük for-
dulván, elmondta fölöttük az ismert «Propitiare» 
imát ; azután egy praefatiot énekelt, mely az asszony-
ban kívánatos erényeket számlálja elő. 

A praefatio után, mely áldással végződött, fölál-
lott az lij házaspár, a pap pedig az oltár felé fordulva 
elénekelte a «Pax Domini sit semper vobiscumot», 
mire a vőlegénnyel közölte a paxot, ez pedig meny-
asszonyával, megapolván (megcsókolván) őt. A többi 
jelenlevők közt más pap vagy klerikus közölte a bé-
két. Azután következett a szent áldozás és a szentmise 
befejezése. 

A házasságkötés szertartásához tartozott a házas 
nyoszolya megáldása, mi alkalmasint a lakodalmas 
házban történt. 

* 

Voltak úgy falusi, mint városi ú. 11. elemi isko-
láink, melyeket az egyház gondozása alatt már itt ta-
lált a magyar földön a reformáció. Sok adat áll ren-
delkezésünkre az iskolamesterekről. Nevezetesen a 
középkori falusi iskola létezését a korviszonyokból 
magyarázhatjuk. Ekkor ugyanis falun még nem használ-
tak orgonát. A szentmise alatt a kántor gregogián-éne-
ket énekelt. De ő maga nem győzte, miért is énekes 
fiúkat adtak melléje. Ezeket természetesen tanítani 
kellett. S így ők alkották az iskola magvát. Kivülük 
azután mások is látogatták az iskolát. 

Falusi iskoláinkban, miként a külföldön, a Mi-
atyánkot, Hiszekegyet, a vallás főbb tételeit, az éne-
ket, olvasást s itt-ott az írást is tanították. 

* 

Az iskolamester fizetése elég jelentékeny volt. 
Besztercebányán 1489-ben 42 frt., Kassán a XV. szá-
zadban 25 frt, Nagyszebenben 1494-ben 20 frt, Nagy-
szombatban 1541-ben 16 frt, Trencsénben 1543-ban 
évi 7 frt. stb. 

Díjat kapott a «Salve Regina» énekléseért Bárt-
fán, Késmárkon, Pozsonyban, Selmecbányán, Sopron-
ban és Zólyomban. A körmenetre való kivonulásért 
Besztercebányán és Körmöcbányán. Az Űrnapkor 
és Szent György-napkor végzett éneklésért Sopronban. 
A templomi éneklésért Lőcsén, Pozsonyban és Sop-
ronban. S más hasonló szolgálatokért. 

Természetesen nem szabad feledni, hogy a pénz-
nek akkor igen nagy volt az értéke. Mindazonáltal 
ebből a pár adatból is látjuk, mennyire változtak az-
óta a tanítók viszonyai s emelkedtek jövedelmeik. 

-k 
Abban az időben nyomtatott könyvek nem vol-

tak, csak kéziratok. Készítésükkel, másolásukkal a 
szerzetesek foglalkoztak. 

Sok idejébe, gyakran egész életébe került a sze-
gény szerzetesnek valamely nagyobb munka máso-
lása s ékesítése, hacsak, a mi különben szokásban 
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volt, egy könyv elkészítésében többen nem foglalkoz-
tak. De még ez esetben is csak egy példányt állíthat-
tak elő, mely, ha pl. elveszett, sok évi munka gyü-
mölcsétől fosztotta meg a monostort. Innen magya-
rázható az ilyen írott könyvek nagy drágasága. Guth-
keledi Yyd mester, a csatári apátság kegyura, monos-
torának bibliáját Farkas nevű vasi zsidónak 70 márka 
ezüstön elzálogosítja s elvesztését egyik laplochi és 
muraparti birtok egy részével kénytelen pótolni 
1263-ban. Lewdescliit György szepesi őrkanonok a 
lőcsei monostornak 14 arany forintot hagyott 1496-
ban írt végrendeletében, mivel egyik könyvüket el-
vesztette. 

A kéziratok ritka s emiatt drága volta nagyon 
nehezítette a tudomány terjedését, nehezítette a tudó-
sok fáradozásait s az iskolák alapítását is sokban meg-
akasztotta. 

Micsoda állapot lehetett ez ahhoz képest, midőn 
mi ma a könyvkereskedésekben a könyvek ezreit néz-
zük s könyvet olcsó pénzen szerezhetünk? 

Paulsen a cölibátusról. 
A cölibátus (a papi nőtlenség) a kath. egyház termé-

szetéhez képest természetfölötti indítóokokra támaszko-
dik, a kereszténység szellemének lesztirődése az a pap 
életében,a ki hivatva van Krisztus ügyét, megváltási mű-
vét az emberek közölt folytatni, Krisztus példája szerint. 
Már pedig szent Jeromos szerint: Christus virgo... Apos-
toli vei virgines, post nuptias continentes; Krisztus 
szűz, az apostolok szüzek, vagy a házasság után tar-
tózkodók voltak.1 

A papnak ezen eszme szerint mindenestül a lel-
kek üdvének kell magát szentelnie; az emberi társa-
ságban lévén, a társaság fölött kell állania, azokban, 
a mik az ég felé vezetnek. 0 is, mint szent Pál mon-
dotta magáról: omnibus omnia factus, mindeneknek 
mindene 2 az üdvözítés isteni munkájában. A földi köte-
lékekből származó embernek, mint papnak, e köte-
lékek fölött kell állania, hogy az emberiség üdvét 
munkálja. 

Igazán magasztos egy eszme, mely csak a keresz-
tény vallás isteni rendszerében érthető meg teljesen; 
nem vonatkozik mindenkire, nem kötelez minden 
keresztényt, csak azokat, a kikre Krisztus szava vonat-
kozik : ego elegi eos, én választottalak ki titeket,3 és a 
kik egyúttal hiszik magukról, hogy: «capiunt verbum 
istud», hogy fölfoghatják ezt az igét.4 

Nem jelenti tehát egyszerűen az erkölcsi tiszta-
ságot, a testi bűnöktől való tartózkodást, mert ez 
minden keresztényTe nézve kötelező hanem a nem 
házasodást, mely csak a papságot kötelezi. 

Mint törvénnyel először a spanyol elvirai zsina-

ton (300 körül) találkozunk a cölibátussá], melynek 
33. kánonja kimondja: Tetszett egészben megtiltani a 
püspököknek, a presbitereknek és a diakonoknak. . . 

A Krisztustól kötő és oldó, azaz törvényhozási 
hatalommal1 fölruházott kath. egyház így látta jónak 
intézkedni s nőtlen papokkal ment bele a népván-
dorlás után megalkotandó és fenntartandó új civili-
záció nagy munkájába. 

Miután magyar protestáns folyóiratainkban épen 
most újból szóba került ez az intézmény, érdekes 
tudni, hogy hogyan nyilatkozik róla és pedig filozófiai 
szempontból, Paulsen Frigyes, a berlini protestáns 
egyetem tanára, maga is természetesen protestáns. 

Egész szövegét adjuk itt könyvéből,2 hogy lássuk, 
az ellentáborból való komoly férfi, természetes állás-
pontból nézve, hogyan fogja föl s hogyan méltányolja 
ezt az eszmét. 

Ethikai szempontból előbb általában beszélvén a 
nőtlenségről, így folytatja: «Csak különös föltételek 
mellett van jogosultsága a szabadon választolt nőtlen 
életnek. A ki életét közvetettem! 1 és egészen mások 
szolgálatának, a közjó szolgálatának, vagy a közérdek 
legmagasabb céljainak szenteli, annak a családi élet-
tel járó kötelességektől való mentessége föltételül 
szolgálhat amaz említett kötelességek iránt való teljes 
és őszinte odaadásának. Ily értelemben jogosultnak 
tekintendő a házasságról való önkéntes lemondás 
azoknál, a kik magukat mint irgalmas nővérek, vagy 
mint diakonisszák a betegek ápolásának szentelik, 
lévén ez a saját életük nagy feláldozásának egy 
része. 

Ugyanebben az értelemben jogosult azoknak az 
önkéntes nőtlensége is, a kik a lelkipásztorkodásnak, 
vagy az ifjúság nevelésének szentelik magukat, vagy a 
szellemi téren a teremtői tevékenységnek akarnak 
élni ; a nőtlen ugyanis, az apostol szava szerint, gon-
doskodik arról, a mi az Uré, a házas pedig a világ 
javairól gondoskodik, hogyan tessék feleségének. Ez 
egy kétségbevonhatatlan igazság; a nős férfiú ezer-
féleképen van lekötve, holott a nőtlen szabad s kizá-
rólag magasabb hivatásának szentelheti minden ere-
jét. Az egyedülállónak könnyebb elviselni a szegény-
séget s az esetleges kevésrebecsülést, a férj és atya 
mindent kétszeresen, háromszorosan érez meg ; gond-
jai gyorsabban szaporodnak, mint igényei. Iis még 
ezeknél is gyorsabban nőnek a különféle körülmé-
nyek ; az egyik befolyásos férfiú, a kitől saját vagy 
gyermekei érdekében kegyet, közbenjárást lehel kérni ; 
a másiknak felesége van, a kit különös figyelemmel 
kell lekötelezni stb. 

A nőtlen független, ha csak olyannak akar ma-
radni, nincs szüksége mások kegyére. Szinte a társa-
dalmi tagosultságon kívül áll ; mindenkivel érintkez-

1 Ep. 48. ad Panima-
chium n. 21. 

2 I. Kor. 9, 22. 

3 János 15, 16. 
4 Máté 19, 12. 
s I. Kor. 6, 15, 8. 

' Máté 16, 19 ; 18, 18. V. ö. Laurin : Der Cölibat der Geist-
lichen. Wien. 1880. 

2 System der Ethik. Berlin 1903. II. 270. 1. 
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hetik, minden házba bemehet, magatartását és életét 
bármely viszonyok között tetszése szerint szabhatja 
meg. A házasnak e tekintetben is szem előtt kell tar-
tania a körülményeket, családi kötelékei folytán bizo-
nyos társadalmi osztályhoz van kötve, ezzel a közvé-
lemény irányítása alá kerül; a min az egyedül álló 
könnyen túlteheti magát, nem teheti meg a családapa, 
anélkül, hogy esetleg övéinek nyugalmát, házi békéjét 
ne veszélyeztesse. 

Sokszor volt említve már, hogy a nagy filozófu-
sok legtöbbje, a kik új utakat törtek a gondolatnak, 
nőtlen maradt. Bizonyára nem esetleg történt ez ; oly 
férfiakat, mint Bruno, Spinoza, Schopenhauer, alig 
vagyunk képesek házasoknak és családapáknak elkép-
zelni, akkor okvetetlen másminők lettek volna, lia 
feleségük van és gyermekük, bizonyára körültekin-
tőbbek, óvatosabbak. 

S mily szépen élhet a nőtelen a maga hivatásá-
nak; nem akadályoztatva a családi gondoktól és elfog-
laltságtól teljesen eszméi kifejtésének vagy a reábizott 
lelkek gondozásának szentelheti magát. A plébános-
nak, kinek családja nincs, a hitközsége lesz a családja ; 
a tanítónak, kinek saját gyermekei nincsenek, a tanít-
ványai lesznek gyermekeivé ; valódi atyai viszony 
fejlődik ki közöttük, mert az ösztön, hogy atyaként 
gondoskodjék a gyermekekről s értük dolgozzék, az ő 
természetébe is be van ojtva. És miután házi gondjai 
nincsenek, könnyebb neki a reábizottaknak földi érde-
keit is fölkarolni. 

Angliában újabban ismételten felvetették az esz-
mét, nem lehetne-e a protestáns egyházban is vallási 
testvérületeket, hasonlókat a kath. egyház szerzetes-
rendjeihez, de feloldható fogadalmakkal és külső mű-
ködési körrel, életbeléptetni'? Az egyház, mondják, a 
maga papjaival (angolokról van szó) nem közelítheti 
meg többé a tömegeket ; a lelkész, nevezetesen a nagy 
városban, nem tud az elvadított, hazátlan munkás-
tömeghez hozzáférkőzni. Valóban kétségtelen, hogy az 
ilyen testvérületek (kongregációk) igen jelentékeny és 
áldásos működést fejthetnének ki. Ha beválnának s 
lia rendjük rendeltetéséhez hívek maradnának, nem 
akarván uralkodni s nem keresvén kényelmet, biza-
lommal közelednének hozzájuk, a mi a társadalom-
ban élő s annak érdekeivel összenőtt (angol nős) lel-
késznél nem könnyen történhetik meg. Az önző érde-
kektől való távolmaradásuk nagy halaimat nyújtana 
nekik a lelkek felett.» 

. . . Ez a cölibátus eszméje! 
így gondolkodik a cölibátusról a dolog mélyéig 

ható protestáns Paulsen s hogy igaza van, tagadni 
nem lehet. Ha a gyakorlatban nem mindig valósul 
meg az eszmény, az nem az eszmény rovására, hanem 
az emberi gyarlóság számlájára írandó. A keresztény-
ség rendelkezik mindazokkal a természetfölötti esz-
közökkel, hogy, a ki vállalkozik rá, meg is tarthassa. 
A ki nem használja a kegyelem eszközeit, az gyenge, 
az célt nem érhet; de az ne is vállalkozzék, hogy 

Paulsennel szóljak, «a közérdek legmagasabb céljai-
nak» szolgálatára. Ime egy nagytekintélyű protestáns 
tudósnak tanúsága a kath. egyház egyik ősi intéz-
ménye mellett. 

Széljegyzetek katli. tanítóink nagygyűléséhez. "Egyh 
1. Hazafias szempontból a nagygyűlés manifestatioszámba ^ y -
ment, minden felszólalás, valamint az előadók értekezé- ^ ° 
sei is ettől az érzelemtől voltak áthatva. Helyes és a kath. k rónt 
tanítókhoz méltó eljárás ama felhívásokkal és csábítá-
sokkal szemben, melyeket — ki hitte volna még csak 
pár év előtt — a magokat nyíltan hazátlanoknak nevező 
s nálunk immár teljesen meghonosodott szociáldemokra-
ták hozzájok intéztek. A tanítók tartsák távol a néptől a 
felforgató eszmezavart, óvják a történeti hagyományokat, 
óvják a tekintély-tiszteletet; mert a lelki eldurvulás, mely 
divattá s hivalkodóvá kezd válni, immár a társadalmi 
rendes élet erkölcsi alapjait fenyegeti, fenyegeti művelő-
désünket s az ököljog korába akar visszataszítani. Ve-
gyék észre azt a sajátszerű tünetet, hogy az áramlat nem 
a népnek elszegényítőit, hanem kizárólag a népeket fel-
nevelő katholicizmust fenyegeti : bántja a jótevőt, de a 
kiszipolyozóról szót sem ejt. Vájjon ki használja fel a 
szociáldemokratákat ilyen zavarok előidézésére ; kinek 
állhat ez, micsoda hátuljáró sugalmazóknak, érdekében ? 

2. Előtérbe nyomult a tanítók anyagi javadalma-
zásának kérdése is; elég hangosan, de mégis szerényeb-
ben, mint az ugyanakkor tartott állami tanítók nagy-
gyűlésén. A mieink csak annyit kívántak, hogy ne legyen 
különbség tanitó és tanító között s ellátásuk legalább is 
olyan legyen, mint az állami tanítóké. Az állami tanítók 
ellenben levettek minden más tárgyat a napirendről s 
fietésök emelését vitatták. 

Csodálatos fordulata az időknek s a vágyak és az 
igények rendkívüli felfokozódását mutatja ez az eljárás. 
Csak 30 évvel ezelőtt is minő volt a tanítók anyagi ellá-
tása a maihoz viszonyítva ! Ma a levegőben van az anya-
giak után való kapkodás és a mai embernek semmi sem 
elég. Ha így haladunk, nem is lesz elég semmi, mert az 
igényeknek, ha semmi sem fékezi őket, nincs határuk. 
Az ideálokat ápolni hivatott férfiaknál ez nem haladás, 
hanem hanyatlás. Nem a megfelelő megélhetési mód ké-
rése, de ennek a kérésnek a kizárólagossága. Kevés szó 
ejtetik arról, ki milyen tanító, ki mint végzi kötelessé-
geit, mennyit fordít önképzésére : de minél nagyobb 
egyenlőség az anyagiakban, valamennyinek, jó-rossz taní-
tónak, egyforma themája, sokszor egyetlen themája. A ke-
resztény szellem és életmód hanyatlásával veszély fenye-
geti iskoláinkat ; a tanítók ellátása mindenesetre nagyob-
bodni fog ; de meglássátok : iskoláink nevelése nem lesz 
azért a szerény, a komoly régi iskolamestereké, kik többet 
neveltek szivökkel, mint fejőkkel, mert nekik földi kin-
csök, melyet szerettek, az iskola volt. 

3. A nagygyűlés iskola is egyúttal, melyen rövid idő 
alatt sokat lehet, vagy legalább sokat kelleni tanulni. 
A hivatott erők a legfontosabb tételekről értekeznek, 
azért kell az "ilyen nagygyűlést előkészíteni. A mostani 
nagygyűlés szépen volt előkészítve, de lefolyásában fo-
gyatékosságot tapasztaltunk. A fejtegetések csonkák ma-
radtak, épen érdemleges részöket nem hallottuk, csak az 
egyformán szóló s egymást ismétlő bevezetéseket. Pedig 
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most lapban olvasva ezeket az értekezéseket, látom, 
hogy az előadóknak sok okos mondanivalójuk volt, a 
miből tanár és tanító egyképen tanulhatott volna. 

Ezen jövőben segíteni kellene, talán úgy, hogy az 
előadók a központnak előre beküldenék dolgozatai-
kat, melyeket valamely hozzáértő átnézvén, kijelölné az 
előadandó részt, melyet — nem lévén minden előadó 
szónok — felolvasni kellene. De valamennyit kellene elő-
adni, úgy megjelölve, hogy harmonikus egészet képez-
zenek. Azután a tételek változatosak legyenek, a mosta-
niaknak, az iskolák fokozatain végigmenve, egy volt a 
tárgyuk : a nemzeti érzés ápolása. Különösen a módszer-
tani, a lélektani s annyi más fontos paedagogiai kérdést 
kellene, bizonyos sorrendben, a nagygyűléseken is tár-
gyalni. A telkesítéshez komoly eszméket is kell társítani. 

4. A nagygyűlés nevelő iskola is egyúttal, a rajta 
való szereplés kitüntetésszámba megyen. Minden nagy 
testületnek azon kell lennie, hogy neveljen magának elő-
kelőségeket, a feltünedező jobb erőknek adjon módot és 
alkalmat, hogy a testület díszére fejlődhessenek. El kell 
ismerni, hogy nálunk az utóbbi időben nagy haladás 
mutatkozik, úgy a paedagogia müvelésében, mint a ta-
nítói testületi szellem ápolása tekintetében. Magok ezek 
a nagygyűlések is örvendetes jelenség. Egyre azonban 
idejekorán kell figyelmeztetnünk a vezetőséget, arra, 
hogy az ilyen tanítói fellépések alkalmával jobbára ugyan-
azokkal a szereplőkkel találkozunk. Egy sok ezer tagot 
számító testületben bizonyára sokan találkoznak arra-
valók, föl kell őket keresni, előhívni, a vidéken meg-
becsülhetetlen erők lappanganak, azokat a közjavára föl 
kell használni : a monopoliumok képződése leverő ha-
tással jár egy nagy testületben. S hogy ennek kapcsán 
egy más körülményt is fölemlítsek, úgy látom, hogy a 
kath. elemi iskolai könyvírás is szerintem szűk körben 
mozog, egy-két embertől sokféle tárgyba vágó könyvel 
látok ; már pedig sokan sokhoz értenek, egy ember azon-
ban nem ért mindenhez, kivált a bárminő szakba vágó 
és módszeresen jó elemi tankönyv megírásához. A ve-
zetőségnek minden testületnél nagyon a közérdekre kell 
tekintenie s folyton kell az egész testületet szeme előtt 
tartania. Úgy fejlődnek csak az erők, úgy nő meg paeda-
gogiánk, melynek elméleti müvelésében ma még valami 
nagyon kiváló alakokkal nem dicsekedhetünk. 

5. S ha már benne vagyunk a nagygyűlés kapcsán a 
paedagogiában, még mást is célszerűnek látok fölemlí-
teni. A «Népmivelés» utolsó számában olvasom : « . . . 
helyes, lia a felekezetek ragaszkodnak iskoláikhoz, csak 
az a fontos, hogy legyen hozzávaló anyagi és szellemi 
erejük, hogy az iskola igazán kitűnően szolgálja a nép-
nevelést. Sajnos azonban, nem lehetünk megelégedve 
felekezeti iskoláinknak sem országos szervező erőivel, 
sem felügyeletével, sem pedig azzal, a mi e kettőnek ba-
jából az iskola qualitására következik. Célszerűtlenül van 
berendezve a tantervkészítő munkára az országos katholikus 
tanügyi tanács. Tíz év óta figyelemmel kisérjük minden 
lépését s konstatáljuk, hogy a tanítóság csekély részvé-
telével és tudományos tárgyalásra alkalmatlan szerve-
zettel még kitűnő vezéremberekkel sem tudnak igazán 
értékes iskolaszervezeteket létrehozni». (375. 1.) Az ügy 
érdeke beszél-e itt a cikkíróból, vagv valami más te-
kintet ? De mindenesetre súlyos megemlékezés a tanügyi 
tanács szervezetéről. 

6. Bármilyen épületes is volt a nagygyűlés lefolyása, 
maga a népnevelés munkája mégis csak ott, azokban 
a hol szebb, hol szerényebb iskolaházakban folyik le. 
S az a fő, mi történik ott? Nem a fizetés, hanem a tanító 
egyénisége ad értéket az iskolának. Oh az az egyéniség 
az, a mit igazán megfizetni nem lehet ! Láttam jól fizetett 
tanítót, a ki nem ért semmit, hanyag volt s nem sze-
rette az iskolát ; láttam ellenben egyszerű, rendkívül sze-
rény fizetésű falusi tanítót, a ki mintája volt a jó taní-
tónak s nem panaszkodott. Hát az iskolai munkában 
sohasem leszünk egyenlők, pedig mégis csak ezen a téren 
dől el a csata, a nemzeti művelődés emelkedése. . . a 
többi csak látszat. 

Két dolgot kell még e téren, a kath. elemi iskolák-
ban megvalósítani, t. i. hogy valóban legyenek igazgatóik 
s hogy az egyházmegyei tanügyvezetésben egy volt tanító 
legyen legalább — segédtanfelügyelő. Ellenőrzés, irányí-
tás nélkül nem fejlődhetik az iskola; szakértelem nélkül 
pedig egyik ilyen tisztet sem lehet végezni. 

K o s u t á n y I g n á c E g y h á z j o g a . II. kiadás. Ko- J fQ^a -
lozsvár, 1904. 610 1. , 

II. A bevezetésben nem a jog ma annyit feszegetett 
kérdéséből indul ki, hanem elörebocsát egy néhány 
semmit érő paragrafust, a hitről, a vallásról, a felekezet-
ről és egyházról, melyek alkalmasak arra, hogy a jog-
hallgató azt az egy pár világosabb fogalmat is elveszítse, 
a mit ezekről a kérdésekről magával hozott a gimná-
ziumból. Itt látjuk igazán, mennyire hiányzik Kosutány-
nak alapos filozófiai és theologiai előképzettsége arra, 
hogy nevére méltó egyházjogász lehessen. Szakember 
létére csak úgy gondolom formán beszél, mint valamely 
laikus. Lássuk ezeket : 

a) A hitet legalább háromfélekép határozza meg s 
egyik meghatározása tévesebb, a másiknál. így : a hit az 
emberi léleknek fogékonysága az isteni iránt, azon köz-
vetlen érzés és meggyőződés, hogy Isten létezik és úgy a 
természetet, mint az emberi nem sorsát az ö hatalma 
és bölcsessége intézi. Majd : a hit az emberi léleknek azon 
működése, mely által a Végtelent — Istent — közvetle-
nül szemlélni és elérni törekszik. Majd meg : a lélek 
életének egy mozzanata a hit, mely szintén tudás, de 
csak közvetlen intuitióbót származó tudós és így lehetsé-
ges, hogy hamisat is igazság gyanánt fogad be. (2. 1.) 

Minél többet beszél, annál inkább belebonyolódik, 
annál zavartabb a fejtegetése, egyáltalán nem érzi sza-
vainak filozófiai súlyát, oly könnyen veti egyiket ide, 
másikat oda. A hit neki egyszer közvetlen érzés, más-
szor közvetlen szemlélés, harmadszor tudás pedig 
mily különböző ténykedései ezek a léleknek? 

Az pedig, hogy céljához képest — a kinyilatkoztatást 
is fölemlíti — különbséget tegyen emberi és isteni hit 
között, midőn embernek és midőn Istennek hiszünk, 
már egyáltalán eszébe se jut. 

Az az első elemi iskolás fiú erre a kérdésre : mit 
tesz hinni ? határozottan így felel : «Hinni annyit tesz, 
mint igaznak tartani (ime értelembeli működés !) azt, a 
mit más mond és pedig azért, mert ő mondja.» Tehát az 
a gyermek érthetően felel; megjelelöli, a hitet, mint ér-
telmi működést (nem érzés !), megjelöli a tárgyat, a mo-
tívumát ; ellenben Kosutány egyetemi kathedrán tépe-
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lődve keresi a hit fogalmát és nem találja, sőt a 163. 
lapon, mint különösséget említi fel, hogy a «hit előtt 
még az észnek is meg kell hódolni.» Bővebben olvashat 
róla : Dupeyrat Manuduct. ad Philos. 1887. I.» 140. 1. 
Sum. Theol. I. II.-ae q. 67. a. 3.— Bölcs. Folyóirat 1887. 
526. 1. 

b) Hasonlókép téves nála a vallás meghatározása is. 
Vallás — úgymond, a hitbeli érzelemnek külső kifejezése 
és nyilvánítása megfelelő szavak vagy tettek által. Nem 
úgy van. A vallásban az ész által megismert és vallott igaz-
ságok jutnak kifejezésre, a vallás Isten ismerete és meg-
felelő tisztelete. A vallásban tehát a megismert igazság 
(vagyis az észbeli működés és pedig az oksági elvvel 
kapcsolatban !) áll előtérben ; igaz ugyan, hogy az igaz-
ságot, mint minden képzelet, érzelem is kíséri, (szívbeli 
működés), de ez csak másodsorban következik. A kettő-
nek, a kétféle lelki működésnek, ilyetén megkülönböz-
tetése s kellő sorba állítása azzal a főbenjáró jelentő-
séggel bír a vallás kérdésében, hogy az én meghatá-
rozásom szerint a vallás észszerű, tárgyilagos értékű 
dolog, emberhez illő, embernek megfelelő valóság ; 
míg ha egyszerűen az érzelmek kifejezésének vallom, 
tehát a szív kifürkészhetetlen redőibe utalom, veszíti 
tárgyilagos értékét, nem tudom többé értékelni, mert 
miszticizmusba fullad. Szóval, a vallás mint egy 
helyen maga is amúgy futólagosan emiili - eszméket 
fejez ki. 

Helytelen tehát a következő beosztása is : az ember 
eszével és tudásával az igazságot, vallásával és szertartá-
sosságával a szentet, művészetével a szépet stb. kívánja 
megvalósítani. De leghelytelenebb a vallásnak az a meg-
határozása, ahogy a vallásfelekezetekről szóló paragrafu-
sát kezdi : a vallás a végtelen szellemének megnyilatko-
zása az emberben. Igazán egy komoly, tanult férfiúhoz 
nem illik az efféle dobálódzás a szavakkal, kivált mikor 
meghatározásról van szó. (L. Bölcs. Folyóirat 1895, 84. 1. 
a vallás alapja és eredete. Dudek : A ker. vallás apo-
lógiája 262. 1. a vallás különféle meghatározásai.) 

ej Sajátságos nézetet vall az egyház fogalmának a 
megállapításáról, legalább it ta bevezetésben. Azért mon-
dom, hogy itt a bevezetésben, mert mint ebben a kér-
désben, úgy máskor is, megesik vele, hogy később 
ellentmond magának. Pl. a 14. lapon helyesen már azl 
mondja : mindenekelőtt meg kell ismerkednünk azon 
sarkalatos hitbeli fogalmakkal, melyek az illető egyház-
nak létet adtak s ezen alapon kell azon egyháznak fogal-
mát saját tanai szerint megállapítanunk. 

Ellenben itt a bevezetésben (7. 1.) ágaskodik valami-
féle jogászi függetlenség miatt s nem akar tudomást 
venni a theologiáról — ő, az egyházjogász ! 

Ezeket írja : «Az egyház fogalmának kifejtése körül 
eddig túlnyomó erővel a theologia foglalkozott, jo-
gászok a teret átengedték (hát még mit nem csináltak?) 
a theologiának s annak nyomán haladtak. Ennek követ-
kezése aztán kontrovers állításoknak s fogalomzavarnak 
azon tömege, melyből a jogásznak ki kell bonlakozni. 
A theologia saját szempontjából indul ki (hát az egyház-
jog micsoda? nem a theologiának egyik disciplinája ?), 
midőn az egyház fogalmát úgy fejti ki, a mint az a saját 
alapelvének mindenben megfelel». 

Már — kérdem — micsoda kontrovers állítások tá-
madhatlak abból, hogy az egyházjog a dogmatikából 

vette át az egyház fogalmát? Fogalomzavar csak akkor 
állhatna be, lia a kath. definíciót a prot. egyházra s vi-
szont alkalmaznák ; de akkor a jogász lenne a hibás. 

Képtelen s valamiféle bifurkációt célzó fölfogását 
az egyházjog elválasztásáról így folytatja : «ez oknál 
fogva kénytelen a jogtudomány (kérem csak egyházjog-
ról beszéljen !) az egyház fogalmát önmagának maga kon-
struálni.» S miért? Mert hogy «különben azon kérdést 
kellene eldöntenie, csupán egy egjTliáz létezik-e, vagy lé-
tezhet több is és lia egyetlen egyház létezhet, melyik az 
az egyetlen azok közül, kik magukat mind egyetlennek 
tartják». 

De kérem, miért kellene ezt az egyházjogásznak el-
döntenie, hogyan tartoznék az hozzá? Mi baja is van 
tulajdonkép ennek a Kosutánynak itt a bevezetésben, 
mikor a tárgyalás folyamán könyvében mégis minden 
egyházat, a mint kell is, a saját tanai szerint fejteget ! 
Ott egész rendesen, eltekintve némely tudási hibáktól, 
egymás mellett és egymás után fejtegeti a róm. kath., a 
prot. stb. egyház alkotmányát a saját mivolta szerint. 
Hát akkor miért akar itt a levegőben mégis külön kon-
struálni? Micsoda fogalmát az egyháznak? 

Érzem, érzem, hogy micsoda nizus tör ki belőle itt 
a könyve elején, a mit miután könyve folyamán nem 
tudott megvalósítani, mert azt mindegyik egyház ki-
kérné magának, ha máskép tárgyalná valaki, mint a 
minő ő maga, itt az elején legalább kibeszéli magát s 
elárulja, hogy mint modern, felvilágosodott ember, meny-
nyire nem szeretne, ha lehetne, egy gyékényen árulni a 
theologusokkal. T. i. az az itteni eljárása semmi egyéb, 
mint nagyképűsködő folytatása annak a secessziós hang-
nak, annak a tereferéllek, a mit Előszavában pendí-
tett meg. 

Ott ezt mondta (VI. 1.) : «A jogász (melyik : Sághy, 
Timon, Láng?) nem találhatja magát az egyházjog tár-
gyalásának mai módjával kielégítve... az egyházjog 
még mindig a «practica theologia» eszmekörében mozog 
s a jogi elem nem képes a theologiai elemmel szemben 
önállóságra vergődni . . . Az egyházjognak a theologia 
alapján kell ugyan felépülni (no hátakkor mit akar?), de 
azután jog legyen az és nem «theologia practica», leg-
kevésbbé pedig «ancilla theologiae». 

Ugyan ne meséljen kérem ! A kik folyton a szabad-
ság hiányáról beszélnek, azok rendesen a leggyarlóbb 
tanárok, mert rendesen legkevesebbet tanulnak. A jó 
tanártól, a komolyan kutató tudóstól, a ki hivatásból él 
tudományának, még sohasem hallottam efféle panaszt. 
Tessék csak tudományoskodni, a mennyit tetszik, a 
theologusok annak szívből örülnek ; de azon aztán iga-
zán szomorkodnak, ha valamely könyv, mely nem tudni, 
mi okból, nem akart ancilla theologiae lenni, esetleg 
ancilla ignorantiae-vé válik. 

Tehát az egész terefere, a mit itt a bevezetésben az 
egyház fogalmának szerinte szükséges külön jogászi 
konstruálásáról végez, csupán csak vak lárma, nagy-
képüsködés ; mikor mégis az illető helyeken, a mint az 
máskép nem is lehetséges, az egyházak fogalmait a saját 
tanaik alapján konstruálja. 

d) Egészen sajátszerű és eredeti a fölfogása magá-
ról a jogról, (9. 1.) a miről különben - pedig igen fő-
benjáró dolog csak szinte mellékesen az egyházjog-
ról szóló bevezető paragrafusában közbeszőve beszél. 
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Azt mondja, hogy levezesse a jog fogalmát, hogy az egy-
ház a maga lényegét különféle tényezőkből meríti ; ilyen 
tényezők — szerinte a hit, a vallás, az erkölcsök, a böl-
cselet, melyek eszméket és elveket nyújtanak s ezekből 
valósítja meg az egyház a maga lényegét, célját és eszközeit. 

Megjegyzem nyomban, hogy ez az egész előadás az 
egyház lényegéről mutatja, hogy Kosutány beszél ugyan 
az egyházról, de soha erről dogmatikai könyvet nem 
olvasott. Egészen laikus hang ez s teljesen inkorrekt a 
kifejezésmódja. Azt mondja, mint imént hallottuk : ezek-
ből valósítja meg az egyház a maga lényegét. Hogyan 
kell ezt érteni, mikor ő maga is alább (14. 1.) azt állítja, 
hogy minden hazai egyház a maga eredetét isteni ki-
nyilatkoztatásra vezeti vissza? Már pedig minden dolog 
lényege annak eredetével van adva. Ha mármost isteni 
eredetűek ezek az egyházak, hát akkor lényegök is isle-
nileg meg volt alapítva. Tehát lehetetlen, hogy bármely 
ilyen egyház az erkölcsökből, a bölcseletből stb. maga 
valósítsa meg a maga lényegét, célját és eszközeit, mikor 
azoknak már eredetileg kellett adva lenniök, különben 
hogyan léphetett volna az életbe valamely egyház, mint 
intézmény? (L. Hurter: Dogm. I. 200 1., de ecclesiae 
essentia.) 

De ez csak közbevetőleg legyen mondva, a fő az, 
hogy hogyan határozza meg a jog fogalmát? Az előbbivel 
folytatólag ezt mondja : «Ha ezen eszmék és elvek olyan 
természetűek és oly erőre emelkednek, hogy kényszerrel 
is megvalósíthatók : loggá válnak. Tartalmat e jognak 
az ember életviszonyai adnak». 

Itt mindjárt kettőt kívánok hangsúlyozni, hogy 
Kosutány szerint tulajdonkép eszmékből és elvekből 
lesz jog, eszmék válnak joggá1 a mi annyi, mint valami 
tannak, tani tételnek joggá változtatása : egészen szo-
katlan és helytelen fölfogás (Bouix : De princip. Jur. 
Can. 4. 1.), a melynek normájára csak azt szeretném 
tudni, mi lehet akkor a természetjog? mi válik annál 
joggá? — A másik, a mit Kosutány felfogásában hang-
súlyozni kívánok, az az ellenmondás, hogy szerinte 
eszmék válnak joggá s mégis hogy tartalmat e jognak 
az ember életviszonyai adnak• Hiszen az eszme az maga 
már tartalom ! 

Végre ezt mondja : E jog (az átváltozott eszme) tehát 
azon erő, mely szabályozza az ember életviszonyait úgy, 
mint azokat az egyház irányítja. 

Eddig úgy tudtuk, hogy eszmék (tanok) és jogok 
két önálló kategória ; az egyik szorosan elméletre, a másik 
a gyakorlatra vonatkozik ; valahol lehet eszme, a nélkül, 
hogy vele jog járna s valahol viszont lehet jog eszmék 
nélkül. De hogy ismételjem, micsoda eszme átalakulása 
van a természeti jognál ? Már pedig a jog fogalma min-
dig ugyanaz. 

Kosutány példával is illusztrálja a jog fogalmáról 
szóló lételét, a min mindjárt észrevesszük, hogy hol kö-
veti el az eszmezavart. Például — mondja a hitnek 
egyik tétele, hogy a szentmise áldozat alatt a kenyér és 
bor Krisztusnak igazi testévé és vérévé változik (trans-
substantiatio) s ezen átváltoztatást más nem viheti végbe, 

i Illusztrálására felhozom Aichner meghatározását a jogról. Jus 
objective est systema normarum, per quas ordo exterior vitae socialis 
hominum in finem proximum societatis dirigitur. — Jus subjective : 
est facultas aliquid agendi, omittendi, vel alteram obiigandi ad aliquid 
daudum, faciendum vel omittendum. Comp. Juris Eel. 1874. 2. 1. 

mint a ki a presbyteri-rend felvétele által arra természet-
feletti képességet nyert. E luttétel a gyakorlati életben 
joggá válik (itt a logikai hiba !) úgy, hogy misézni joga 
egyedül csak presbyternek van s a presbyternek joga 
van misézni. 

Eredeti kificamodott egy észjárás. Dehogy az a hit-
tétel vált joggá ! Semmivé sem vált, hanem csak hit-
tételnek marad. Jogot a presbyternek az ordinatio ad s 
nem a transsubstantiatio tana, a mi ha úgy tetszik két 
teljesen különböző eszme, vagy elv. 

Mondok Kosutány példájára érthetőbb példát. A pae-
dagógiának egyik tétele, hogy a kathedrán alaposan kép-
zett, világos előadású tanártól lehet tanulni. E tétel a 
gyakorlati életben joggá válik olyformán, bogy a kit 
(némelykor ügy protekció révén) tanárnak kineveznek, az 
már eo ipso alapos képzettségű és világos előadású ta-
nárrá is válik, a kitől tanulni lehet. 

Vájjon igaz-e ez ? Gondolom nem mindig és ha 
igaz, nem a kinevezés miatt történik, mert az alapos 
képzettséghez még a kinevezésen kívül más is kell. 
A miniszter kinevezési joga nem pótolja a tanár eszme-
tartalmát, a mint viszont a kinevezési jog nem mindig 
a legtöbb eszmével rendelkező tanárt éri. 

Hogy pedig ezen hármas meghatározás után még 
kevésbbé tudja meg a joghallgató, mi tulajdonkép a jog, 
azt mondja negyedszer : a jog erő, melynek lényegét ép oly 
kevéssé vagyunk képesek megmondani, mint földerítet-
ten általában az erő és anyag lényege. E szerint a jog 
egész geneziséből : eszmék válnak joggá, de a jognak 
tartalmat az ember életviszonyai adnak, a jog erő 
végre is az jön ki, hogy a jog felderítetlen valami. 

Hát bizony az ilyen jogásznak nemcsak önállósá-
got, hanem patentet is kellene adni tudományára. 

* 

A H u s z a d i k Századbó l . Hogy, mint a szociálde-
mokraták nevezik, az öntudatra ébredt munkás miért 
fakad ki először a lelkész ellen, ezt magyarázza a szociál-
demokrata tudósok magyar folyóiratának egyik augusz-
tusi cikke. 

Rossz magyarsággal, mint rendesen, közli Sinclair 
angol cikkét az amerikai húsiparról s egyben a munká-
soknak borzasztó helyzetét festi le az oltani húsgyárak-
ban. Oly kép ez, mely, lui csak felerészben is igaz, való-
ban részvétre indít. A húsiparban dolgozók házi élete és 
lakása az állatokénál rosszabb, a munkaadó kapzsisága 
pedig nem ismer mértéket. 

Miután az állapotot töviről-hegyire a maga szána-
lomra indító részleteiben lefestette, így folytatja : Első 
pillanatra lehetetlennek látszik az, hogy a gyárakban 
alkalmazott harmincezer munkás, kiknek száma a hús-
iparral rokon üzemekben dolgozó emberek és családjaik 
beleszámításával félmillió lélekre rúg, a leírt rettenetes 
állapotot megnyugvással tűrje el. Ezért kell az ember-
hússal táplálkozó óriási gépezet egyensúlyi állapotát és 
zavartalan működését biztosító titkos rugókat ismernünk. 
Miért nem lázad fel a tömeg ? 

Miért ?. . . A felelet ez : Az embereket lenyűgözi a 
túlvilági ellenszolgáltatással kecsegtető vallás. A tőke 
megvásárolta még az Igét is1 (tehát a papot !), mely vala-

1 Hogyan volna ez lehetséges, hiszen ez az Ige (az evangelium) 
hirdeti a : Gazdag és a Lázár paraboláját, mely szerint «a gazdag temet-
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mikor (ugyan mikor?) a szolgát ura ellen lázította. 
A jelen borzasztó állapotait enyhíti a jövő vigasztaló 
képe. Ha pedig a mennyország reménye már nem ele-
gendő, úgy megteszi hatását a pokol kínjától való féle-
lem. Az öntudatra ébredt (vagyis a szociáldemokraták 
által felvilágosított) munkás — úgymond — ezért fakad 
ki először a lelkész ellen. (Mintha csak a lelkész, vagy a 
mennyország biztatná a munkaadókat kapzsiságra !) 

Fekete kabátjában és gondosan megkötött nyakken-
dőjével, teste melegen és tele bendővel, pénzzel zsebében, 
honnan is ismerné ő (t. i. a lelkész) a bűnt, a szenvedést. 

És mégis azoknak prédikál, kik létükért küzdenek, 
kiket a hideg és éhség hatalmas démonja fojtogat ! . . . 
ezek az emberek nem élnek abban az életben, mely fe-
lett vitatkoznak ; alkalmatlanok ama probléma megol-
dására, melynek ők részei — ők okai fi] annak a tár-
sadalmi rendnek, mely lenyűgözi az embereket. Ök a dia-
dalmas és szemérmetlen birtokosokhoz tartoznak (ugyan 
ne mondja!); megvan szobájuk, tüzük, élelmük, ruhájuk 
és így könnyen papolnak az éhes embernek, ki beszéd-
jüket tűrni kénytelen ! Lelkünket akarják megmenteni 
és csak a féleszű nem látja, hogy lelkiállapotunk oka 
(dehogy ez az oka !) annak, hogy nem tudtunk testünk-
nek tisztességes megélhetést biztosítani. 

A tőke érdekében űzött népbutítást (micsoda lelkiis-
meretlen beszéd ez!) tehát é r t jük . . . — mondja a cikk-
író. — Azért a felvilágosítás harca mindenféle vallási ba-
bona ellen ; korrupciónak a műveltség terjesztésével való 
leküzdése ; általános szervezkedés : ezek az elnyomottak 
küzdelmének erős fegyverei. (114—5. 1.) 

így magyarázza a «Huszadik Század» a munkások-
nak a pap szerepét a szociális kérdésben. Megvásárolta őt 
a tőke, ő az oka a munkás lenyügözésének, szóval ő és 
a vallás az oka minden szociális bajnak. Hogy ezért fakad ki 
az öntudatra ébredt munkás először a lelkész ellen, vagy 
mint nálunk kiáltják : le a csuhásokkal ! 

Ennél elferdítettebb állítást még ritkán hallott a vi-
lág ! Régi dolog, hogy a népnek egyedüli védője, oltal-
mazója csak a papja volt ; s ime mi sül ki most belőle, 
milyen elferdítése a keresztény vallás tanainak ! Mutas-
sanak csak egy papot is, ki a munkás lenyügözésén dol-
gozott s ha pedig a tények ennek ellenkezőjét mutatják, 
legyen lelkük ezeknek a tudósoknak nem ámítani a félre-
vezethető tömeget s ne akarják elfordítani a nép figyel-
mét igazi megrontóitól. 

* 

G ö r c s ö n i D é n e s B e ö t h y Ákos ró l . Görcsöni Dé-
nes néven író tanár munkálkodása minden elismerésre 
méltó. Tudása sokoldalú, kritikájával önzetlenül szol-
gálja az igazságot és a mi ma nem mindennapi jelenség, 
van keresztény bátorsága kimondani meggyőződését. 
A minap azonban Beöthy Ákos müvéről írva (Alkotmány 
júl. 27-iki sz.), mintha téves filozófiai nézőpontból Ítélte 
volna meg ennek a tévedéseit. Ezt írta : «Önként felmerül 
ezek után az a kérdés, hogy a részrehajlás ilyen nagy mér-

teték el a pokolban» (Luk. 16, 22) ; ez az ige kiáltja oda a gazdagnak : 
Esztelen ! ez éjjel számon kérik tőled lelkedet, a miket tehát szereztél, 
kié lesznek? (Luk. 12, 20) és Krisztussal tanítja : Könnyebb a tevének 
átmenni a tü fokán, mint a gazdagnak bejutni mennyeknek országálja 
(Máté lí), 24) ? Ezt az Igét vásárolta volna meg a tőke, mely ellen oly 
kemények az intelmei ? Ferdítenek tehát a szoeziáldemokraták, miként 
az egész állami tervük egy valósíthatatlan, az ember természetének 
meg nem felelő álom. (L. Budapesti Szemle 1906. 161—86. 1.) 

léke mellett igényelheti-e mégis Beöthy Ákos könyve a 
komoly számbavételt s nem becsültük-e mi is érdemén 
felül, a mikor a magyar politikai irodalom — bár nem 
kifogástalan fényű és értékű — gyöngyének mondtuk ? 
Legelőször is Beöthy Ákos eljárását nem lehet a szó 
mindennapi értelmében vett részrehajlásnak mondanunk. 
Praeokkupált állásfoglalása bizonyos kérdésekben nem 
célzatos igazságtalankodás, hanem legyőzhetetlen lelki-
kényszer következménye, mellyel szemben hiábavaló lo-
yika az érvek minden fegyvere. Itt megint a holtak ju-
tottak szóhoz.. .» 

Ez a magyarázat determinisztikus, ez az akarat sza-
badságának tagadása, mely ott rekedt Pauer tanítványá-
nak a fülében. Nem, kérem. Magam is részletesen foglal-
koztam Beöthyvel az «Egyetemes Kritikai Lapok»-ban 
és láttam, hogy téves Ítéleteiben, kivált Széchenyi István-
ról, tömérdek túlzásaiban ő apjának, Beöthy Ödönnek, 
a hires bihari követnek a fia volt. Elfogult, mint minden 
pártpolitikus. Legyőzhetetlen lelkikényszer nem létezik, 
csak nemtudás, tévedés, vagy rosszakarat létezik, a mi 
azonban mind beszámítás alá esik. V. ö. Gutberiet : Die 
Willensfreiheit. Fulda. 1893. 

Prot , e g y h á z i é s i sko la i lapnak. Ugy látom, folyton feíe 
és folyton a kathotikusok miatt fáj a fejük, legutóbb is a kath. J 

egyház szervezete miatt. Minthogy önöknek ebből semmi 
hasznuk nem lehet, figyelmeztetem egy a magyar protestantiz-
must mélyen érintő kérdésre, gondolkozzanak azon. Az egyetem 
ez idei évkönyve szerint az egyetemi hallgatók közt volt római 
katholikus 43 százalék, zsidó 33 százalék, református 10 százalék 
és evangelikus 7 százalék. (Almanach. 245.1.) Nézzék csak, hogy 
a keresztények egymás leszólása között ki emelkedik bámulatos 
módon és ki marad vissza ? Úgy tudjuk, hogy a zsidó népesség 
még nincs egy millió, a protestánsok pedig négy milliónyian 
vannak. Micsoda arány az tehát az egyetemen a tanutók között 
s mik lesznek annak társadalmi következményei ? Kérem, ezen 
gondolkozzanak, erről cikkezzenek, a saját főbenjáró bajuk ez. 

II. U n g v á r . D. Méhi . Köszönöm. 
T ö b b e k n e k . Az újmiséseknek, akik nem értesítettek, 

régi cimszalaggal az illető papnevelő-intézetbe j á r a Religio. 
Onnan reklamálják. 

Sárospatak i K e f . Lapok-nak. Önök meg, mint lapjuk-
ban olvasom, a minket kötelező coelibatust feszegetik. Egy-
általán nem értik eszméjét. Olvassák el hitsorsosuknak, Paulsen 
berlini tanárnak, System der H tili k 1903. II. 270—3. lapjait s 
máskép fognak gondolkodni róla. Ha pedig írókról van szó, 
ugyan hány valamire való egyházi írójuk van m a ? 

K é r e m azokat , a kik irot t sza lag alatt kapják a 
R e l i g i ó t , l e g y e n e k s z í v e s e k b e k ü l d e n i az e l ő f i z e t é s t . 
E g y e b e k b e n a R e l i g i o s z í v e s ter jesz tésé t k é r e m ; a 
fon tos ügy m e g é r d e m l i az á ldozatot . 

TARTALOM: A társadalmi evolúció. — Az apos-
toli hitvallás ősalakja. II. Hanuy Ferenc dr.-tól.— Világi 
katholikusainkról. II. — Az erőmegmaradás elve és a 
hittudományok. I. Zubriczky Aladár dr.-tól. — Képek 
a magyar középkorból. - Paulsen a cölibátusról.— Egy-
házi világkrónika : Széljegyzetek kath. tanítóink nagy-
gyűléséhez.— Irodalom : Kosutány Ignác Egyházjoga. II.— 
A H u s z a d i k Századból (a papság ellen). Görcsöni 
Beöthy Ákosról. — Telelón. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Stephaneum nyomda r. t. Iiudape.it, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Apponyi Albert gróf. 
Ahol az ethikát művelik, ahol az erkölcsi tartal-

makat kutatják, ott az ünneplő Apponyi Albertről 
megemlékezni tudományos kötelesség. Ezen a cimen 
beszélünk róla. 25 éve, hogy Jászberényt képviseli. Ez 
afféle egyszerű ténynek látszik csupán s mégis egé-
szen rendkívüli tény, a mi alacsony szintájon mozgó 
közéletünkben pedig egyenesen ünnepelni való tény. 
Magyarországon ugyanis egészen szokatlan ennek a 
ténynek az erkölcsi tartalma. 

Jászberény folyton és sokat szenvedett azért, hogy 
Apponyihoz hű maradt. Megszűnt a vármegye szék-
helye lenni, elvesztette a törvényszéket, a katona-
ságot; eliittetetl az előnyöktől, melyeket neki az akkori 
hatalom cserébe kinált ; elviselte a terrorizmust is s 
hiven kitartott Apponyi mellett. Apponyi Albert gróf 
pedig, választóival hasonló sorsban részesülve, meg-
szólás és rágalmazás, fölfelé és lefelé való befekelítés, 
támadások és intrikák dacára maradt az országgyűlés 
legideálisabb férfiának, ki a legnehezebb viszonyok 
között is, midőn sok ember, elkeserítve és a siker 
minden kilátása hiján, el szokta veszíteni erkölcsi 
egyensúlyát, az ethikai alapról nem lépett le soha, 
egy pillanatra sem. Sokakat megingatott oldala mel-
lett a változó idő, ő csak haladt tovább. 

0 képviselte az országgyűlésen a közerkölcsöt; a 
szenvedélyek legnagyobb lázongásai között is megóvta 
a nemes mértékletességet és a trivialitások közölt a 
művelt parlamenti hangot. A szenvedélynek állhata-
tosan ellene szegezte a józan észt, a Tisza Kálmán-
féle gyülölségeknek és a Bánffy-féle atrocitásoknak a 
megbocsátó keresztény nemeslelküséget. Midőn a leg-
nagyobbak is párbajokba keveredtek, egyedül Appo-
nyit nem környékezte verekedő kedv soha, pedig a 
személyes támadásokból kerekedő elkeseredés nálunk 
ebben szokta keresni a meggyőzés vagy a legyőzés 
utolsó érvét. Mint a parlamenti hangban, úgy ebben 
is az országgyűlés állandó ethikai mesterének maradt 
mindenkor. 

Pedig ha azt lehetne mondani — s hány modern 
ember nem gondolkozik így? — hogy az ész, tehet-
ség, tudás és hatalmas szónoki képesség feljogosít 
valakit arra, hogy önös legyen, hogy szinte meg-

kívánja a halalomtól, hogy az tisztelje meg magát 
vele s hogy boruljon le az illető előtt: akkor Apponyi 
Albert gróf gondolkozhatott volna ekképen. Nem mi, 
kicsi nemzet, de Európa és Amerika legelőkelőbb 
körei, a kik között megfordult, elismerték nagyságát. 
Apponyi valóban nagy talentum, nagy ethikai erő és 
ritka szónoki képesség. A mi volt a franciáknak a 
mult században Montalembert gróf, az nekünk Apponyi 
és ha Eötvös József bárót a maga idején a legszéle-
sebb látókörű s európai műveltségű férfiúnak tartot-
ták nálunk, a ki sok gondolattal gazdagította nemze-
tét, az nekünk most Apponyi Albert gróf. 

Ethikai tartalomban így illenek egymáshoz Jász-
berény és Apponyi Albert s lia volt egyhamar ünnep, 
mely igazán megérdemelte hogy rendezzék, akkor a 
mult vasárnapi volt az, mert erkölcsöt ünnepeltek 
benne. A szenvedések között is fedhetetlennek maradt 
politikai erkölcsöt. 

Mily drága kincse egy nemzetnek az oly férfiú, 
a ki ilyen tartalommal igyekszik megtölteni a köz-
életet; ki az általános romlás között ideálok szerete-
tét iparkodik ápolni nemzetében! Akit tehát a keresz-
tény kultura így csókolt homlokán, az kettős cimen is 
megérdemelte azt, hogy a jubiláris 25-ik évében a ke-
resztény Magyarország kultuszminisztere legyen. . 

A szabadgondolkodó. 
Hát ez meg kicsoda? Olyan ember, a ki azt ál-

lítja magáról, hogy szabadon gondolkodik. És miért 
kell ezt külön hangsúlyoznia? Bizonyára azért, hogy 
mások is megtudják róla. És miért kell valakiről 
olyasmit megtudnunk, a mit minden ember amúgy is 
tud magáról, ép úgy, mint hogy füle, feje, keze, lába 
van? Mi különös tulajdonsága lehet tehát annak, a ki 
szükségesnek találja külön is hirdetni magáról, hogy 
szabadon gondolkodik, mikor mindnyáj unkközvetetlen 
tudata szerint emberi köztulajdonságunk, hogy min-
den ember szabadon gondolkozik s máskép gondol-
kodnia nem is lehet, a mit a német író oly talpra-
esetten kifejezett: die Gedanken sind zollfrei? 

Bizonyára azt akarja talán mondani, hogy nála 
az a lelki folyamat valahogy máskép történik, mint 
más embernél. Az átlag-embernél (a német Normal-
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menschnek nevezi) ugyanis kivéiel nélkül az, a mit 
gondolkodásnak nevezünk, az érzéki benyomásokkal 
kezdődik; az érzékekre való batást (pl. lálok, hallok 
valamit) az idegek közvetítik az agynak, ez a lélek-
nek, erre támadnak a képzetek, a képzetek kapcsoló-
dásából a fogalmak, a fogalmakból a gondolatok. 
S így megy ez folyton, akadálytalanul, tehát szaba-
don, a természet rendje szerint, a rendes idegzetű és 
agyú embernél, a ki él, vagyis lelke vagyon. Ezen 
sem nem módosíthat, sem nem változtathat se ő, se 
senki más, míg azok az érzéki szervek és idegek azok 
maradnak, a milyeneknek lenniök kell. Azok a kap-
csolódások ugyan hibásan is történhetnek, a végén 
akkor hibás Ítélet, hibás gondolat settenkedik, de ez is 
minden embernél egyformán lehetséges : errare humá-
num est, annál is, a ki szabadgondolkodónak nevezi 
magát. A pszichológiai törvény nem ismer kivételt. 

Miért s miben szabad tehát a szabadgondolkodó, 
hogy mégis megkülönbözteti magát a többi embe-
rektől? Keressük csak tovább. Az átlag-embernél 
csakugyan jelentkezik valami a gondolkodásában, a 
mi lekötöttségre mutat s ezek az ű. n. gondolkodási 
törvények, hogy pl. minden dolog egyenlő önmagával 
s részeivel, hogy az egész nagyobb részeinél, hogy 
semmi sem történik ok nélkül, azért a hol okozatra 
bukkanunk, megfelelő okát kell feltételeznünk s így 
tovább. Hogy ezt így gondoljuk s nem máskép, abban 
csakugyan néni vagyunk szabadok ; de ez is köz-
emberi tulajdonság, a szabadon gondolkodóknális,any-
nyira, hogy az ezen lekötöttség alól magukat emanci-
pálni akarókat, az orvosok nem egészséges, hanem 
beteg embereknek — őrülteknek — nyilvánítják s 
közsajnálatra az őrültek házába szállítják. A szabad-
gondolkodó tehát nem erről beszélhet, nem ilyen 
szabadságot vindikálhat magának, mert ő épen a leg-
egészségesebb emberek között akar helyet foglalni, 
ak ik azt mondják magukról: mi tudósok! 

Ez tehát, vagyis a logikai törvények alól való 
mentesség sem különbözteti meg a szabadgondol-
kodót más emberektől. Hát micsoda? Keressük tovább. 
Talán liive a nálunk Pauer Imre által hirdetett deter-
minismusnak, mely szerint a lelki folyamatok, tehát 
a gondolkodás, az elhatározás, ugyanazon változ-
hatatlan természeti törvények uralma alatt szükség-
képen mennek végbe, mint az életnélkül való termé-
szet tüneményei, az eső, a fű növése stb., a mennyi-
ben az ember lélek nélkül való testtömeg, szervezett 
gép csupán, melyet a környezet hatásai igazgatnak. 
Csakhogy ez a szabadság egyenes tagadása, mint min-
den materializmus; a szabadgondolkodó meg ellen-
kezőleg valamiféle szabadság birlatása által akarja 
magát más emberektől megkülönböztetni. Vagyis ha 
már mi közönséges emberek szabadoknak érezzük 
magunkat, akkor ő neki — a szabadgondolkodónak — 
valahogyan duplán is kell szabadnak lennie, mert 
akkor miért vitatná magának a külön nevet? E sze-
rint a szabadgondolkodó nemcsak hogy nem lehet 

hive a delerminismusnak, de nálunknál is fokozot-
tabban kell azt tagadnia. Furcsa, az igaz, de bármeny-
nyire ellenmondásosnak lássék is, mégis a szabad-
gondolkodókat közel látjuk állani Pauer Imréhez, sőt 
épen mintha jó részük az ő iskolájából került volna ki. 
Hát a szabadság tagadása szülné a szabadgondolkodó-
kat ? Lehetséges volna-e az ilyen fogalmi önámítás, 
hogy ne nevezzük egyébnek? 

De ha talán mégis másba helyezi a szabadgon-
dolkodó a maga kiváltságát! Keressük csak tovább. 
Talán abba, hogy a szabadgondolkodó szembeállítja 
magát azokkal az emberekkel, a kik különböző 
vallásfelekezetekhez tartozván, gondolataikat a vallás 
dolgában az illető vallás tanai szerint igazítják, szó-
val pozitív tételekhez ragaszkodnak, ő pedig nem 
és talán ennyiben vallja magát szabadongondolko-
dónak ? 

Ez sem látszik a fogalom teljes, megfelelő ma-
gyarázatának; mert ezek tulajdonkép felekezet nélkü-
lieknek nevezik magukat, a világ meg már régebben, 
ha egyházellenes társulattá egyesültek, szabadkőmive-
seknek nevezi az ilyenféléket. Tová l á ezek sem min-
denképen szabadok, mert hiszen csak eben gubát 
cserélnek ; a szabadkőmivességi ek is vannak tanai, 
szabályai, szertartásai, melyek kötik a testvéreket, 
kötik gondolkozásukat s eljárásukat. A felekezet-
nélküliségről meg szintén azt mondják, hogy nem 
vallásnélküliség, hanem csak afféle: «keine Religion 
aus Religion». 

Hát akkor mi lehet az a szabadgondolkodó? Ha 
se nem szabadkőmives, se nem felekezetnélküli? 
Nálunk tavaly alakultak társulattá s akkor azt írta 
róluk Kármán Mór, hogy előbb tanuljanak meg he-
lyesen gondolkodni. Tehát a helytelenül gondolkodó 
volna a szabadgondolkodó? Alapszabályaikból sem 
sokat tudunk meg, legalább nem olyat, a mit eddig 
nálunk, kivált a sajtóban, nem gondoltak és nem írtak 
volna szabadon, a mi tehát azt a különös elnevezésést 
egy embercsoportnál külön is igazolná. Azért más 
úton kell keresnünk a többi emberektől megkülön-
böztető jegyeiket: a működésükből, írásaikból. 

Van egy lármás napilapunk s annak a melléklete : 
a «Szabad Gondolat». A minap azt írta magáról, hogy 
csak ő és a «Huszadik Század» (Somló Bódog a szer-
kesztője) szolgálják a kis csapat, a szabadgondolko-
dók, máskép a szociologusok célját, ez a cél pedig nem 
egyéb, mint a társulatban szervezettek részéről a 
modern természettudományi irány elveinek az életre, 
a vallásra, a társadalomra és az államra való alkal-
mazása. No hát végre! Ez tehát az a híres szabad-
gondolkodó : a modern materialista. 

De úgy tudjuk, liogy a szabadgondolkodók veze-
tője Apáthy István s nem Pikier Gyula s hogy Piklerék 
célja ugyanaz, a mi a szociáldemokratáké és a Nép-
szaváé. Valamennyinek vezető gondolata és világ-
nézete pedig az anyagelviség, a mit ma oly szemér-
metesen természettudományi iránynak neveznek. Ez 
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a három tulajdonképen egy : nem szabadgondolkodó, 
hanem materialista. 

A kiváltságolt szabadgondolkodók volnának esze-
rint az: Apáthy, Pikier és Bokányi vezetése alatt álló 
három csapat és az egészet talán legjobban meg-
értető Vámbéri Ármin: «Küzdelmeim» cimü könyvé-
vel. Miért nevezik magukat három néven s miért 
állanak három külön vezér alatt? Akármi legyen 
ennek az oka, lapjaikból tudjuk meg szabadgondol-
kozásuk elemeit. 

Ezeket a lapokat olvasva pedig, látjuk, hogy 
eltekintve materializmusuktól, tulaj donképen ők is 
csak úgy gondolkoznak, szabadon is, kötve is, mint 
minden más ember. Szabadon, mint minden agygyal 
gondolkozó ember ; és kötve is szintén úgy, mint 
bármelyikünk, csakhogy míg mi a kipróbált keresztény 
világnézetet valljuk, ők a materializmus be nem bizo-
nyított dogmáihoz ragaszkodnak és kötik magukat. 
Nekik alapigazság az, a mit a tudomány eddig még 
jóravaló hipotézissé sem tudott emelni : hogy az em-
ber állati eredet. Mi a keresztény világnézetből von-
juk le következtetéseinket, ők a be nem bizonyított 
materializmusból. Kötöttség itt, kötöttség ott; dogma 
itt, dogma ott,1 de hát ők mégis a szabadon gondol-
kodók! A szociáldemokraták ablakokat törnek, föl-
dúlják a szabad sajtót, ha vezetőségük úgy mondja 
nekik és ismét hallgatnak, ha a vezetőség ezt jónak 
gondolja; de azért ők nem ismernek tekintélyt, hanem 
hogy szabadon gondolkodnak. 

Az igaz, hogy egyben féktelenül szabadok : a 
katholikus egyház ócsárlásában ; a «Szabad Gondolat» 
napról-napra űzi ezt a mesterséget nálunk eddig hal-
latlan módon. S ezt nevezi szabad gondolatnak. Csak 
azt szeretném tudni, hogy hogyan állana ennek a sza-
badságnak a tisztelete akkor, ha valaki naponkint így 
traktálná a zsidóságot! Ok, úgy mondják, az egyenlő-
ségért küzdenek s egy más, szerintök jobb társadalom-
ért. De egyet sohasem említenek. A magyar nemes-
ség 1818-ban önként lemondott előjogairól s megosz-
totta jogát, földjét volt úrbéreseivel. Megtörtént a jog-
és földosztás, a jobbágynak a polgáriasítása. Nem oly 
hosszú idő mult el azonban azóta s a parasztnak 
lábai alól elúszott az a föld, kenyér nélkül maradt 
a szegény. Vájjon hová lelt nagy részt az a föld, 
kiknek kezeibe kerül t? Mielőtt tehát új földelosz-
tást követelnek s új berendezkedést, ezt a kérdést 
vessék fel s megtalálják rá pl. Petrásevich könyvé-
ben a feleletet. Ezt tárgyalják lapjaikban szabadon 
gondolkozókhoz illő módon ; mutassanak rá, hogy 
ha így folyton visszaesik az egyenlőség, kik annak az 
okozói ? 

A szabadgondolkodók tehát, hogy röviden írásaik 
után jellemezzük őket, gondolkodásukban megtévesz-

1 Azzat a véghetetlen nagy különbséggel, hogy a keresztény 
vallásban Istenre vonatkozó s Isten által kinyilatkoztatott vál-
tozhatatlan igazságokkal, itt meg a természetre vonatkozó s 
folyton változó emberi véleményekkel van dolgunk. 

tett és társulatban szervezett keresztényellenes em-
berek, a kik, materialisztikus elvekkel eltelve, néhány 
«tudja Pál, mit kaszál» vezetése alatt küzdenek a ke-
resztény szellemű társadalom ellen, nem hogy meg-
javítsák, mert nem ez javításának a m ó d j a ; hanem 
hogy a keresztények összeveszéséből ismét egyr vala-
kinek legyen haszna: a zsidóságnak. 

Az apostoli hitvallás ősalakja. (m.) 
IV. A fentiek után világos, hogy a római formula 

(B) a «Nicaeno-Constantinopolitanum» (C) és a mai 
«symbolum-apostolicum»-szöveg(T = textus receptus) 
szoros összefüggésben állanak egymással a nélkül 
mégis, hogy közvetlenül egymásból fejlődtek volna. 

Foglaljuk össze a végeredményeket: 
1. A II («Romanum») egy a II. század első negye-

déig biztosan, de esetleg még továbbra is egész szö-
vegében visszavezethető keresztelési hitvallás-for-
mula,1 a mely egész közvetlenül a keresztelési pa-
rancsolaton (Máté 28, 19: «Euntes ergo docete omnes 
gentes: baptisantes eos in nomine Patris et Filii 
et Spiritus Sancti)2 nyugszik és ennek megfelelően, 
három főrészre oszlik (a symbolikus írók szerint 
három articulus: 1. «z/i Deum Patrem o. etc.»; 2. «in 
Jesum Chr. etc.» ; 3. «in Spiritum sanctum etc.»), 
a mint a keresztelési kérdéseknél manapság is, de 
már a legrégibb liturgiákban is (Sacramentarium 
Gelasianum),3 három kérdésbe összevonva találjuk a 
symbolum-ot. Hogy Harnack nem ha j landó 4 (azelőtt 
ő is, a kis-ázsai formulát, akkori véleménye szerint a 
római formula ősét, az I. századból vissza egész 70. 
évig keltezhetőnek gondolta) most már 130 140. évnél 
tovább visszamenni, annak oka a «Pastor Hermae»-
nak a symbolumról való teljes hallgatásán (remi-
niscenciák hiánya, elég gyenge «argumentum ex silen-
tio»!) kívül az, hogy szerinte, az ezen idő előtt kelet-
kezett «symbolum»-nak tartalmaznia kellett volna (?) 
Jézus keresztelését János által,5 de nem tartalmazhatta 

1 Kattenbusch (i. m. II. k. 328.) felmegy Kr. u. 100 évig, de 
nem tartja lehetetlennek a tovább (az I. századba) való fel-
menést sem. Harnack ( P R E I 3 753. 1.) a II. század közepénél 
feljebb nem akarja tenni a R. keletkezését. 

3 Ezt evidenter kimutatja : Kattenbusch (i. m. II. k. 471—188. t.), 
de elismeri Harnack is (i. h.). 

3 Kattenbusch II. k. 485. 
4 Harnack: P R E I 3 753. 1. Régebben Harnack is felment 

az I. századig. 
5 Ennek magyarázata az újabb, radikális, újszövetségi bib-

likusok rekonstruáló kritikájában és nevezetesen az ő escha-
tologikus elméletük alkalmazásában rejlik, a mely szerint 
(Joh. Weiss, W. Baldensperger, A Schweitzer és mások) az 
evangéliumok ősi forrása (legközelebb állana hozzá : Marcus) 
szerint Jézus lelkében csak a keresztelés után kezdődött 
volna (visio útján) a messiási méltóság öntudata. Lásd 
ennek bő kifejtését : A. Schweitzer, Von Reimarus zu Wrede. 
Eine Geschichte der Leben-Jesu-Forschung (Tübingen, 1SHX5.), 
307. 1. 
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volna még Jézus menybemenetelét,1 a «uEôç |iovoysv%» 
(filium unicus) szavakat.2 A R-nak ősrégiségére nyo-
mós érvet találnak a kutatók abban, hogy történeti 
és thetikus alapon foglalja össze a Szentháromság 
(R : 1—9; art.) és az üdvösség (R : 10—12. art.) tanát, 
nincs benne még theologia, nincs benne még anti-
thetikus alakban kifejezett tendencia, még a II. szá-
zad legrégibb haeresis-ei (gnostikusok, dynamista 
antitrinitáriusok) ellen sem és ott, a hol a the-
tikus alakú állításból az ellentét (a zsidóság, az 
ebioniták ellen) meg is található, az ellenkező 
álláspont kifejezése mindig pozitív és történeti alak-
ban, nem pedig negatív alakban és theologiai mű-
szóval történik.3 A kutatás által feltárt adatok mel-
lett bárki most is teljes tudományossággal vallhatja 
és megvédheti azon tételt, hogy az «apostoli hitvallás» 
régi római alakja vagy a maga egészében az aposto-
lokidejébe nyúlik vissza, vagy pedig legalább is annak 
a Málé 28, 19-re támaszkodó trias-vallomása az 
apostolok korából való; továbbá azt, hogy a Jézusra 
vonatkozó christologikus wjpuy^a (art. 3—8.), melyet 
Harnack is a II. század elején a Keleten is már fenn-
állónak tekint és «[iá9-7j|ia»-nak (betanulandó hitval-
lási formulának) nevez, az apostolok korába nyúlik 
vissza és ha eredetileg nem voll benne a trias-hitval-
lási formában, abba a II. század elején bele került: 
egy apostoli korú részlet az apostoli korú egészbe és 
keretbe. 

A R-nak utolsó három articulusa: «sanctam 
eulasiam», «remissionem peccatorem», «carnis resur-
rectiorem», mint a keresztségben nyert adományok 
rövid összefoglalása (belépés az egyházba, a bűn el-
törlése a keresztség által — ezérl mondja a C: «unom 
baptisma in rem. pecc.» a test dibsőséges feltáma-
dása), Szent Pál leveleire mutatnak vissza. 

Vagyis a régi római hitvallás (R) anyaga ma is 
egészen visszavezethető az apostolok korára; alak-
jának végleges lezárása azonban szintén az I. szá-
zad végére vagy a II. század elejére (János aposlol 
még élt) tehető. De nem kényszerít semmi a tovább-
menésre: sem tudományos adat arra, hogy ifjabbnak 
vegyük, sem katholikus hitelv arra, hogy légibbnek 
vegyük az «apostoli hitvallás» szövegéi. A «Catechis-
mus Romanus»-nak4 a legendát követő feltevése nem 
kötelező a hivőre nézve. (A katholikus hittudósok sem 
képviselik.) 

2. A C («Nicaeno-Constantinopolitanúm») görög 

1 Ennek oka azvolna,hogy Harnack és a kritikusok egy része 
azt vélik, hogy Jézus feltámadására vonatkozólag az evangé-
liumokban levő adatok (Marc. 16, 19; Luc. 24, 51) későbbi tol-
dások. Kattenbusch i. m. II. köt. 495.1. 

ä Harnack (i. h.) azt véli, hogy szent János evangéliumából, 
tehát a János-theologiából van átvéve a hitvallásba a «no-
vo^avXa» szó. Kattenbusch (i. m. II. k. 332., 495. 1.) ezt taga-
dásba veszi. 

3 Lásd ennek részletes beigazolását : Kattenbusch II. köt. 
488—499. 1. 

4 Catechismus Rom.. Part. I. c. II. 

szövege tartalmazza a R-nak (a régi római symb. for-
mula) egész anyagát, többnyire ugyanazon szavakkal, 
néhol synonymák-kal vagy paraphrasissal,de ezenkívül 
a fentemlített csatornákon át (1. ősrégi keleti typus, 
2. antiochiai typus, 3. jeruzsálemi — Epiphanius, 
Cyrillus — átdolgozás nicaeai elemekkel) tartalmaz 
még az ősrégi keleti «symbolum»-ból és a Harnack 
által is — mint láttuk — elismert kis-ázsiai, syriai 
christologikus «|iátb]|jia»-ból átvett, a R-ban nem fog-
lalt bővítéseket, valamint az antiochiai és jeruzsálemi 
átdolgozásnál elfogadott anli-dynamistikus (samo-
satai Paulus), anti-arianus és anti-macedonianus ki-
tételeket. 

Ezen utóbbiakat leszámítva — tehát a római sym-
bolum történeti gerincére nézve a C is a II. szá-
zadba nyúlik vissza és lia nem is mondható a római 
symbolum leszármazőjának (mint Kattenbusch és 
Harnack vélik, kik az antiochiai-ban a III. század-
ban anti-dynamistice átdolgozott római symbolum-ot 
látnak), de azzal közeli rokonságban áll, azl anyagi-
lag és tülnyomólag (a római symbolum-szöveg 41 
szava — nem számítva a kötőszókat, praepositio-kat 
és névmásokat, mind megvan a C görög szövegében 
is azon különbséggel, hogy yevv̂ S-ávTa és ávaaxávfa 
helyett C : aapxwfrévxa és àveÀfrôvra szókat használ) 
alakilag is tartalmazza, annak sehol ellent nem mond, 
újabb toldalékaiban sem. 

3. A T (textus receptus symboli Apóst), az apos-
toli hitvallásnak ma használatos alakja, egyenes 
összefüggésben áll a régi római (R) formulával, nem 
úgy, mintha ez utóbbi Rómában magában kapta volna 
(mint a keletieknél történt) meg a benne, szemben a 
régi rómaival, konstatálható antithetikus vagy akár 
csak plerophorikus hozzátételeket, hanem úgy, hogy 
pár századon át (VI—IX.) a keresztelésnél a C 
symbolum jővén használatba Rómában és az egész 
Nyugaton a régi római (R) helyett, a IX. században 
ismét visszanyúltak az «apostolicum»-ra, de még 
eléggé meg nem magyarázott módon, nem a tiszta 
római «apostolicum»-ot (R) állították vissza, hanem 
a Galliában, hihetőleg a keleti symbolum-ok után bő-
vített (közvetve, t. i. ilyen bővítésekkel már biró 
nyugat-európai helyi symbolumok hatása alatt) római 
typust recipiálták. De egyrészt a fent (I. p.) alatt fel-
tüntetett differenciák nem nagy mérvűek (13 új szó 
a 40 régihez — bele nem értve a praepositio-kat, 
kötőszókat, névmásokat és segédigét «est» — a latin 
szöveg után számítva); és így a bővítések dacára is 
birjuk a «textus receptus»-ban az I. századig vissza-
nyúló «symbolum Apostolorum» egész anyagát és be-
osztásának alapját. 

A fentiek szolgáljanak az apostoli hitvallás 
érdekes és nagyfontosságú történetének kellő meg-
értésére; most pedig néhány megjegyzést teszek 
dr. Brücknernek a bevezetésben idézett szavaira. 

Hanay Ferenc dr. 
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Világi katholikusaitikról. (ni.) 
Mi tagadás benne, kölcsönösen illetjük egymást 

szemrehányással : a papok a világiakat és a világiak 
a papságot. Egyik sincs a másikkal megelégedve. Saj-
nos, hogy mindakét félnek bizonyos tekintetben igaza 
van. Egyházi életünk, bár újabban emelkedőben van, 
egyik irányban sem mutatja azt a képet, mely a job-
bak lelkében él. 

Ez az állapot nálunk százados történeti fejlemény, 
ez nálunk egy örökség, melyben mindnyájan nevel-
kedtünk. Tehát mindenkit, vagy senkit sem illet meg 
érte szemrehányás: a papságot és a világiakat egy-
aránt. A papság nem lehetett jobb, mert jobb példát 
nem látott; a világiak nem lehettek buzgóbbak, ha 
nem buzdították, ha munkába be nem vonták őket. 

Épen azért a mai helyzet megítélésénél óvakod-
nunk kell bizonyos ítéleti csalódásoktól. A jelennel 
való elégedetlenség s a múltnak földicsérése rendes 
szokása a legtöbb embernek. De nemcsak ma van az 
így, mindenkor úgy volt vele az ember: szidta a jelent, 
dicsérte a multat. Egyszer végigforgattam a központi 
növendékpapság irodalmi kiadványait a mull század 
negyvenes éveiből s föltűnt, hogy évről-évre követ-
kezetesen panaszkodnak az előszavakban a terjedő 
anyagelviségröl. Ma ugyanezt lehelne mondani. 

Telek József, ferencrendi szerzetes, 1769-ben, két 
nagy folio kötetben Budán adta ki prédikációit : Ti-
zenkét csillagú korona cime alatt, a XV. századbeli 
Pelbárt visszhangjaképen. Érdekes és jellemző elősza-
vának az a helye, a hol elmondja, miért adta ki ma-
gyar prédikációit. «Ugyan Magyar nyelven bocsátom 
közre — úgymond — azon okból, hogy mivel most 
a régen óhajtolt huzamos békességben, mind köz, 
mind fő Udvarokban s Házakban, a szép tudomány 
és írások ismérete el-tenyészett, azok is olvashassák, 
kik a Szentegyházban prédikációt nem hallgatnak». 
Voltak tehát, a kik Mária Terézia s az uralkodó egy-
ház korában sem hallgattak prédikációt. 

Az a bizonyos huzakodása a világiaknak a pap-
ságtól, az a : dixit laicus clero, numquam amicus ero is 
régi dolog. Mint Notter is idézi, VIII. Bonifácnak 
(1204—1303.) egyik bullája így kezdődik: Clericis lai-
cos infestos esse oppido Iradit antiquitas; már a haj-
dankor beszéli, hogy a világiak ellenséges indulatúak 
a papság irányában. A mi persze akkor sem volt ál-
talános, most sem az; hanem csak eseten kint igaz. 
Mert mindig voltak és lesznek becsülésre méltó pa-
pok, a mint voltak és lesznek olyanok is, a kik az 
ellenséges indulatra teljes mértékben rászolgálnak. 

A csalódás ítéletünkben tehát akkor jelentkezik, 
midőn a jelent megszóljuk s rovására a multat di-
csérjük. Pedig a múlt semmieselre sem volt jobb a 
jelennél, sőt ha ugyanazzal az eszményiesítéssel fog-
nánk ma az emberek és az ügyek vizsgálatához, mint 
a hogy a múlttal szoktunk foglalkozni, a mai társa-
dalomban egy év alatl több derék embert s több ör-

vendetes eseményt tudnánk följegyezni, mint a múltból 
50—100 év alatt. 

Ez a csalódás, mely kisérni szokta az élet folya-
matáról való ítéleteinket, onnan származik, hogy mi 
könyveinkben, különösen az ethikában, ideálokat tanu-
lunk, eszményképekkel ismerkedünk meg olt, t. i. 
hogy milyeneknek kell lenniök a jellemnek, az er-
kölcsi cselekedeteknek, az igaz vallásosságnak stb. Ez 
azonban csak a célt jelzi, melyre törekedni kell s nem 
a valóságot is egyúttal, melyet a gyarló ember ritkán 
ér el. 

IIa már most a jobb lelkű ember, megfeledkezve 
az eszmény természetéről, úgy találja, hogy a valóság 
nem, vagy nem teljesen fedi a könyvbeli eszmény-
képet ; hogy nem valamennyi, vagy nem nagyon so-
kan követik az ideált : elégedetlen lesz korával, elé-
gedetlen az emberekkel s közel áll az ítélethez, hogy 
azt mondja, miszerint valamikor jobbak voltak az em-
berek. Megerősíti őt ebben az a tény, hogy a történe-
lem csakugyan beszél néhány derék emberről minden 
korban, mit a mai idővel elégedetlen hajlandó általá-
nosítani. Pedig a mit ő ilyenkor gondol, az egyszerűen 
eszményiesítés, mely művelet igen hasznos a művé-
szetekben, de csalódás a történeti valóság megítélésé-
nél. Jók, tökéletesek az emberek valamennyien soha-
sem voltak. 

Ezekhez az illuziós ítéletekhez tartozik nagyrészt 
a mai világi katholikusaink közönyösségéről szóló 
panasz is, oly értelemben, mintha a mult emberei 
csupa szentekből, csupa buzgókból állottak volna, ki-
vált itt Magyarországon. Semmi sem igaztalanabb en-
nél az Ítéletnél. A magyar, néhány rövidebb korsza-
kot leszámítva, általánosságban szólva, sohasem eről-
tette meg magát a vallásosságban. A legmélyebb sü-
lyedés azonban, a nagy zömöt tekintve, talán mégis 
1790- 1890 között jelentkezik, úgy a papságban, mint 
a világiakban ; a katholicizmus eszmei világa ez idő-
ben nagyon elmosódott, a liberalizmusba szivódott 
föl. Utolsó hulláma akkor jelentkezett főkép, mikor a 
papság is — (1890 körül) az elkeresztelési viták alatt 
zavarba jött az iránt is: mi a keresztség? fölvétel-e a 
kath. egyházba, vagy az egyetemes kereszténységbe? 

S még egy illúziótól kell tartózkodnunk, midőn 
világi katholikusaink közönyösségéről van szó s ez a 
protestáns világiakra való hivatkozás. Itt egy felszínes 
megfigyelés téveszt meg, mely tényt gondol oda, a hol 
látszatnál nincs egyéb. íme — azt szokják nálunk né-
melyek modani — mennyire érdeklődnek ott a vilá-
giak egyházuk ügyei iránt s mennyire viszik előbbre 
annak sorsát! Vajha csak a mieink is olyanok vol-
nának. 

Honnan ez a következtetés? Jobbára onnan, hogy 
időről-időre olvasunk protestáns zsinatokról, ülésezé-
sekről s a világiaknak azokon való szerepléséről. To-
vábbá onnan, hogy az állammal szemben — segély, 
támogatás képében — mind erősebbb pozíciót vív-
nak ki. 
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Hát ez sikernek siker lehet, de én nem tartom egy-
házi sikernek a szó keresztény értelmében. Zsinataikon 
jobbára egyházi alkotmányukon faragnak s vádaskod-
nak a katholikusok ellen. Nálunk ilyen zsinati tárgy nem 
lehet, mert egyházi alkotmányunkat nem mi c inál-
juk. Vallásról, lelki ügyről, a keresztény tan épségéről 
azokon a protestáns zsinatokon soha sincs szó, azt ott 
ügy látszik, még a zsinati gyülekezet is nem közügy-
nek, hanem a legegyénibb személyi ügynek nézi. Szó-
val adminisztrálnak, de a hit dolgaival nem törődnek. 
Miféle vallási társulat az ilyen? 

A szereplőknek az érdeklődése odáig terjed, mint 
minden családé, mely szerepet visz, hatalmat gyako-
rol valamely társulatban. Mit is csináljon egyebet va-
laki, ha a legmagasabb méltóságra — főfelügyelőnek, 
seniornak stb. — választják meg, minthogy becsület-
ből óvja a társulat érdekeit? 

Ez azonban mind csak külső erősség. Hol az igazi 
hitbuzgóság náluk? Látogatják-e a templomot? Isko-
láik a sok érdeklődés folytán jobbak-e, mint másoké? 
Hiszen azt halljuk, hogy legkönnyebben lehet boldo-
gulni iskoláikban. Milyen a hittanuk? Hiszen szinte 
már teljesen elpárolgott nálunk az isteni keresztény-
ség, legalább úgy látom vezető lapjaikból. 

A mi náluk élénkebb életre látszik mutatni, az 
nem egyéb annál a — politikában is megszokott — 
jelenségnél, hogy a kisebbség, ha többséggel áll szem-
ben, az élet ösztönénél fogva mindig elevenebb, moz-
gékonyabb. Az ő erősségük a katholicizmus léte s a 
vele szemben való ágaskodás, az tartja őket össze; 
ha ez nem volna, ha a százados ellenszenv ez ellen 
nem sarkalná őket, önmagukban már régen széthul-
lottak volna. 

Annak a nagy érdeklődésnek tehát kevés vallási 
értelme van. A súlypontja arra esik, hogy a legelő-
kelőbb családok tagjait választják meg a legfőbb tiszt-
ségekre s ezeket aztán, ha nem egyéb, hát a hiúság 
mozgatja abban, hogy tegyenek valamit, ha nem egye-
bet, egy kis zenebonát a katholikusok ellen. Politikai 
erősség az ilyen, nem vallási. 

Ha oly erősek önmagukban, miért kacsingatnak 
folyton a katholikusok felé összeszorított ököllel ; nem 
a gyengének viselkedése-e ez ? Ha érdeklődésük val-
lási érzésből ered, vájjon hol és mikor védik a keresz-
ténységet a képviselőházban és a saj tóban? Ezen a 
téren nem találkozunk velük, legföllebb akkor jelent-
keznek, ha az eklézsia számára pénzt kell követelni, 
hogy a főfelügyelő uraknak és a senioroknak keve-
sebbet kelljen a saját zsebükből fizetniük. 

Világi katholikusaink megítélésénél ne tévesszen 
meg bennünket tehát ez a látszat sem; ne becsüljük 
ezeket kevesebbre, mint a protestánsokat, nekünk ha-
sonlíthatatlanul több igazán vallásos emberünk van, ha 
nem is kiabálnak. 

Gyönyörű szép jelenete volt e tekintetben a kép-
viselőháznak folyó évi július 7-én. Báró Barkóczy 
Sándort, a katholikust és kultuszminiszteri tanácsost 

vádolta Halász Lajos képviselő, a kinek «protestáns 
ősei küzdöttek a vallás- és lelkiismereti szabadságért.» 
És miért vádolta ? Azért, mert a Tanáregyletnek ama 
napokban tartott közgyűlésén, mint a közoktatási 
kormány képviselője, ezt mondotta: «Mikor pedig val-
láserkölcsi alapot említek (melyre áz egész közokta-
tási ügyet fektetni kell), nem értek ezalatt valami el-
vont bölcseleti vallás- és erkölcstant, sem pedig vala-
mely tételes törvényszerinti vallást, hanem értem 
egyedül az igaz és helyesen alkalmazott keresztény-
séget.» S mit mondott erre Halász? Hogy «ez a kul-
tura, a vallás és felekezeti egyenlőség ellen intézett 
támadás.» 

Az egész ház katholikusai, Ugronnal és Polónyi 
miniszterrel élükön, fölzúdultak ezen botor beszéd 
ellen. Ez a katholikusok és protestánsok vallásossága 
között a különbség. 

Az eddig mondottakból gondolom eléggé kitűnik, 
mennyire egyoldalúak szoktak lenni ítéleteink a mai 
vallási helyzet megítélésénél. Illúziókkal van keverve 
a papság ítélete a világiakról s a világiaké a papok-
ról. Nem a helyzet jellemzésében van a tévedés, de a 
helyzetet fölidéző okok megítélésében s a múltnak 
alaptalan földicsérésében a jelen rovására. 

Helyzetünk világos. Egyházi életünk, bár újabban 
emelkedőben van, egyik irányban sem mutathatja azt 
a képet, mely a jobbak lelkében él. De a helyzet meg-
javítására vonatkozó módok ajánlása többnyire olyan, 
mely a bajok okainak félreismeréséből származik. 

Nem orvosolja a bajt a kölcsönös szemrehányás, 
mikor hiba van mindkét részen. Nem orvosolja a vi-
lági hivek közönyösségének a fölhányása, mikor a 
papok se teljesítették és nem teljesítik kötelességeiket 
az idő követelményeinek megfelelő módszer szerint 
úgy, a hogy kellene. Az meg épen hibás fölfogás, mint 
Notteré, mely a baj okát a papság hatalmi túlterjesz-
kedésébe és a világiak tevékenykedési terének a hiá-
nyába (az autonomia után való sopánkodásba) helyezi, 
mint erről még alább lesz szó. 

A valódi okokat, melyek különben oly közel fek-
szenek, kutatva, a helyzeten akarunk segíteni. De ne 
felejtsük el emellett, a mint már fönnebb hangsúlyoz-
tam, hogy ideális helyzetek csak a könyvekben létez-
nek. A valóság, az emberi gyarlóság folytán, általános-
ságban soha, csak egyes esetekben, csak egyes embe-
rekben szokta megütni az ideált. Nálunk is fog" javulni 
a mostani helyzet s már is javul, mert a papság egy 
része, folyóirati fejtegetések nélkül is, észrevette már 
a baj igazi okait. Azonban legyünk mindig mérsékel-
tek, elégedjünk meg a lehetővel, a kevesebbel is. Mert 
melyik társulat az, a mely azt mondhatná valamennyi 
tagjáról, hogy az csupa buzgóság, csupa érdeklődés a 
társulat célja iránt? Egyik sem, se vallási, se polgári; 
az utóbbi még kevésbbé, meri itt a tapasztalat szerint 
a buzgóság rendesen egybeesik az egyéni érdek foká-
val. Nem mondta-e Krisztus is, hogy egyházában a 
buza a polyvával marad keverve az idők végéig? 
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így mérlegelve a helyzetet, térjünk át most már 
a mai helyzet valódi okainak a megbeszélésére s kö-
vetkezőleg a legközelebbi sürgős teendőinkre. 

Jlz erő megmaradásának elve és a hittudo-
mányok• (H.) 

A keresztény bölcselők mindig világosan külön 
tartották a természettörvények állandóságának fogal-
mát a metafizikai elvek szükségszerűségének fogalmá-
tól. Érdemes elolvasni, a mit Balmes (Fundamente 
der Philosophie II. 22.) a természettörvények esedékes 
voltáról és arról a szükségszerűségről ir, hogy ezeket 
az esedékes törvényeket magasabb és szükségszerű 
okra vezessük vissza. Érdekesen szemlélteti tételét 
egy fogalomnak, mely annyira kapcsolatos az anyag-
gal, az áthatlanság fogalmának elemzésével. Ké-
sőbb Hertling báró (Über die Grenzen der mecha-
nischen Naturerklärung. 1875. 83.) kelt síkra ezen föl-
fogás mellett. 0 is oda jutott elmélkedésében, hogy a 
természettörvények ténylegességükkel hatnak csak ér-
telmünkre, nem szükségszerűségükkel. Ha az aranyat 
a királyvíz föloldja, más savak pedig érintetlenül 
hagyják; ha a nehézkedési erő állandóan működik: 
ezek hatalmas tények, melyeket törvényekbe fogla-
lunk. Mint tények meghajlásra kényszerítenek, de 
evidentiájuk nincsen olyan értelemben, hogy máskép 
nem lehetnének. Ezen a nyomon haladnak tovább a 
modern hitvédők. 

Schell Hermann szerint (Religion und Offenba-
rung, Paderborn. 1901. 316.): «A természeti törvények, 
még a legáltalánosabbak is, mint az anyagnak és az 
erőnek megmaradása, eredetüket és tartalmukat ille-
tőleg kapcsolati és tisztán positiv, nem kizárólagos 
jel legűek.. . nem hatnak a gondolat szükségességének 
erejével.. . Nincsen tehát veto-joguk a tapasztalati 
anyagnak új tények, új működési formák, új termé-
szeti és szellemi törvények állal való kiszélesítése és 
megtoldása ellen». Hasonlóan nyilatkozik: Schmid, 
Apologetik I. 282, 291 ; Bonniot, Wunder und Schein-
wunder, Mainz, 1889. 60; Mausbach, Wunder und 
Naturgesetz, Hochland, 1904. június. 

Mausbach különösen kikel az ellen a kicsinyes 
felfogás ellen, hogy a világ azonnal szerteszakadna, ha 
anyaga és ereje néhány kilóval vagy néhány lóerővel 
szaporodnék. IIa a földnek egyensúlyát nem zavarja 
meg a rája hulló meteorkövek által előidézett anyag-
és erőszaporulat, miért kellene a világnak azonnal 
tönkremennie egy kis energiaszaporulat miatt, melyet 
benne az első ok előidéz. Ha történnék ilyen szapo-
rulat, ez az energia-többlet azontúl épúgy alá volna 
vetve az egyenértékűség törvényének, mint a régtől 
fogva létező energiák; legföljebb némileg hosszabb 
volna ennek következtében az a világfolyamat, mely 
az összes energiákat lassankint hőben váltja ki. Maus-
bach gondolataihoz csak azt teszem hozzá, hogy cso-
dálatos módon bizonyos természettudományi körök-

ben ez az energiatöbblet iránt érzett iszonyodás bete-
gesen ki van fejlődve és sajátságos ellentétben áll a 
természet fönségére zengett dythirambokkal. A monis-
mus egyrészről isteníti a természetet, másrészről a 
legkisebb szellőtől is félti. Jó volna, ha egy újabb Kál-
mán király fülükbe mennydörögné: De strigis autem, 
quae non sunt, nec mentio fiat! Mausbach gondolatai-
nak hátterében megsejt az ember egy másikat, a mely 
nála nem jut világos kifejezésre, de öntudatlanul a 
háttérben lappang. Ez a gondolat az, hogy különbsé-
get kell tennünk az energia-törvénynek merőben 
energia-közi fogalmazása között, mely csak annyit 
mond, hogy az energiák átváltozása közben pontos 
egyenértékek tartatnak be és azon fogalmazás között, 
a mely szerint a világ energiamennyisége mindig azo-
nos marad. Az előbbi fogalmazás kísérletekkel iga-
zolva van; az utóbbi csak lovábbkövelkeztetés azon 
hallgatag feltételezés mellett, hogy mindaddig azonos 
a legkülönbféle változatokban levő energia-összeg, 
míg az első ok esetleg újabb energiák teremtésével 
újabb változatoknak és újabb összegezésnek alapját 
meg nem veti. A természettudománynak nem állott 
és nem állhat módjában az egész világ energiaösszegét 
lemérni; e téren tehát nem beszél saját módszeréből, 
a kísérletezésből és tapasztalásból kifolyólag, hanem 
bölcselkedik. IIa pedig bölcselkedik, az előbbi feltéte-
lezéstől eltekintenie nem lehet, hacsak önkénykedni 
nem akar. 

Mennyire fontos az energia-törvény kétféle fogal-
mazása között való különböztetés, mások is észre-
vették. Például idézem Sommer Hugót: «A további 
ellenvetés, hogy a megfigyelt erőhatások egyenértéké-
ből szükségképen következik az összes erőhatásoknak 
örökkétartó és újak fellépését kizáró állandó összege, 
teljesen önkényes; a megfigyelt esetekből ez az állandó 
összeg épen nem következik. Csak akkor következnék, 
ha már bizonyítva volna, a mit épen ezzel a követ-
keztetéssel akarok bizonyítani, hogy t. i. a történésnek 
újabb kezdetei nem lehetségesek, mert minden lehet-
séges történés ki van már merítve a fennálló erőhatá-
soknak váltakozó cseréjében». (Über das Wesen und 
die Bedeutung der menschlichen Freiheit, Berlin, 1885. 
2 Autlage. 23.) 

A már említett apologétákkal egy csapáson halad 
Gutberiet, Lehrbuch der Apologetik, Münster, 1888. 
11. 86. és Kampf um die Seele, 1903. 230 - 3 . Az utóbbi 
műnek 487. lapján a monisták és egyéb modernek 
világféltő aggodalmairól gúnyolódva beszél. Még a 
különben theista Euckent sem kiméli : «Persze a 
régieknek nein voll a világról olyan különös nézetük, 
hogy világromlástól reszkettek volna, ha valahol a 
föld zugában egy betegség nem veti természetes lefo-
lyást. Hiszen akkor a legközönségesebb ember nap-nap 
után zavarba hozná a mindenséget. Vagy komolyan 
hiszi Eucken, hogy ha egy esőcseppet az esernyő elté-
rít természetes irányától, ezt még a Sirius lakói is 
megérzik ?» 
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Az energia megmaradásának törvényét tehát nem 
lehet kijátszani a teremtés, a fenntartás és a csoda 
ellen, ellenkezőleg a mozgásból merített érv Isten 
létezése melleit épen ezen elv kidomborítása által 
helyeződött kellő világításba. Emlékezzünk csak vissza 
arra, hogy maga Helmholtz az erő megmaradásának 
elve körül a kutató munka oroszlánrészét Mayer 
Róbertnek tulajdonítja. Tegyük hozzá, hogy ugyanez 
a Mayer Róbert 1869-ben, tehát akkor, mikor az erő 
megmaradásának elve már negyedszázadon át eléggé 
kiforrhatta magát a tudományos elmékben, a német 
természettudósok és orvosok innsbrucki közgyűlésén 
remek vallomást tett nemcsak theisztikus, hanem 
keresztény hitéről. Leírom ezt a vallomást, mert átme-
netül szolgál cikkem további eszmemenetéhez. «Vegyi 
folyamat nélkül tudvalevőleg nem lehet távírói köz-
lést létesíteni. De a mit a távíró beszél, tehát a tarta-
lom, nem lehet elektro-chemikus történés működése. 
Még inkább áll ez az agyvelőről és a gondolatról. Az 
agyvelő csak eszköz, nem maga a szellem. Maga a 
szellem, mely érzékileg nem észlelhető, már nem a 
fizikus és anatómus vizsgálódásának tárgya. A mit 
alanyilag helyesen gondoltunk, az tárgyilag is igaz. 
E nélkül az Isten által előre meghatározott összhang 
nélkül egész gondolkodásunk meddő volna. A logika 
a gondolatnak statikája, a grammatika mechanikája, 
a beszéd dynamikája. Be akarom fejezni. Szivem mé-
lyéből kiáltom: «A helyes bölcselet nem lehet más és 
nem is szabad másnak lennie, mint a keresztény val-
lás propaedeutikájának». 

Míg cikkem első részében azt állapítottam meg, 
hogy az energia megmaradásának törvénye tapaszta-
lati igazság lévén, csak tényt hirdet, de nem praeju-
dikál az ellenkező lehetőségnek, még kevésbbé min-
den létező első okfejének: cikkem második részében 
meg akarom világítani, hogy ez az elv mint tényleges 
törvény csupán az anyagi mozgások keretein belül 
érvényesül, de a szellemi világ kapuin kívül marad. 
Sőt hozzá kell tennem, hogy még az anyagi világ 
mozgásainak körében is élesen kell különböztetnünk 
erő és energia között. Vannak erők, melyek hatalma-
san befolyásolnak anyagi mozgásokat, de egyenérté-
kek nélkül megsemmisíthetők; ezek az erők nem 
energiák és az energia megmaradásának törvényét nem 
érvényesítik. 

Kezdjük az utóbbi állítással. 
Heller a «Természettudományi Közlöny» 1888. 

261. lapján ezt mondja : «Sokáig tartott, míg az energia 
és az erő rokonfogalmát egymástól meg tudták külön-
böztetni». 

Reinke kiéli botanikus különböző műveiben 
minduntalan visszatér erre a fontos különbségre. 
(Beszéd 1902-ben a német orvosok és természetvizs-
gálók 73. gyűlésén ; Einleitung in die theoretische 
Biologie, 1902 ; Philosophie der Botanik, 1905.). Az erő 
szerinte tehetség valaminek végzésére, az energiánál 
ez a valami mindig mechanikai munka. Tehát az 

energia a szűkebb fogalom, a faj, az erő a tágabb. 
Mikor a gyémánt megtöri a fényt, a cukoroldat for-
gatja a sarkított fény síkját, ez erő, de nem energia. 
A vasúti sín irányító erőt képvisel, míg a gőz energiát. 
Az erő inkább minőleges, az energia mennyileges. 
Az erők egyenérték nélkül elpusztíthatok, pl. a mész-
pátnak fénytörő ereje egyenérték nélkül pusztul el a 
sósavban. 

Ezzel már találtunk volna egy sereg erőt, a mely 
fölött nem úr az energia megmaradásának elve. Lé-
nyegesen meg van tehát törve az a képzelt egyedura-
lom, mely az energia-törvényt korlátlanul úrrá teszi 
minden létező fölött. Az ellenmondást nem tűrő ener-
getika tehát úgy tűnik fel, mint jogtalan túlterjeszkedés 
idegen területekre, holott jogos igényei csak bizonyos 
területen érvényesíthetők. 

Ezzel a különböztetéssel lépést tettünk oly irány-
ban, a mely megkönnyíti utunkat azokon a területe-
ken, a hol nincs már szó szervetlen anyagokról, hanem 
szerves, vagy épen szellemi életről. Ha már a szer-
vetlen világban is különbséget kell tennünk erő és 
energia között, joggal kételkedhetünk azon, szabad-e 
a szerves világban is minden ponton érvényre emel-
nünk az energetikát, vagy különböztetnünk kell a 
szerves világban is merőben fizikai folyamatok között, 
melyeken az előző megszorítással az energetika ural-
kodik, és olyan folyamatok között, a melyeken min-
den energetikus magyarázat csődöt mond. 

Helmholtz abban a felolvasásban, melyet 1862— 
1863-ban az erő megmaradásáról Caxisruheban tartott, 
még tisztára a szervetlen világ területén maradt és az 
ott működő különböző energiák (hő, elektromosság, 
mágnesség stb). köréből vette példáit tételének igazo-
lására. Másik beszédében, melyet 1869-ben Innsbruck-
ban a természettudományok céljáról és haladásáról 
tartott, már tovább ment és az erő megmaradásának 
elvét a szerves életnek nemcsak tisztán fizikai folya-
mataira terjesztette ki, hanem annyira erőszakolta, 
hogy mindennemű életelv felvételét olyannak tüntette 
föl, mint a mely ellenkezik az erő megmaradásának 
elvével. De inkább csak bölcselkedett, tényekkel nem 
hozakodott elő, sőt éreztette bizonyítékának hiányát. 
Csak kívánatosnak, tehát a jövő zenéjének jelezte, 
hogy a növényeket és az állatokat illetőleg is a fel-
használt és a keletkezett munka egyenértéke pontosan 
megállapíttassék. (1. i. m. 376.) Ezzel a kívánsággal 
egészen helyesen jelölte meg a módot, melyen az ő 
tétele mellett teljesen kielégítő bizonyíték volna szol-
gáltatható. Magát a bizonyítékot azonban nem tudta 
szolgáltatni és a jámbor óhajtás, melynek kifejezést 
adott, csak azt bizonyítja, mennyire uralkodnak még 
élesen látó nagy szellemeken is a divatos előítéletek 
és bizonyos újságok fantasztikus túlzásai. Helmholtz 
ezt a nyilatkozatot abban az időben telte, mikor a 
materializmus korlátlanul uralkodott a szellemeken 
és minden magasabb, az anyagot meghaladó elvvel 
szemben azt az álláspontot foglalta el : Censeo Cartha-
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ginem esse delendam. Gondolata sokakat elkábított. 
Fick még újabban is az erő megmaradásának elve 
alapján foglalt állást az életerő ellen. Thieselten-Dyer 
pedig felállította az alternatívát : az életerő vagy alá-
vethető qualitativ mérésnek, vagy az élő szervezetek 
nincsenek alávetve az erő megmaradása törvényének. 
Elismeri, hogy az előzőt eddig kísérletileg" kimutatni 
nem lehetett, de az utóbbit sem akarja semmi szin 
alatt elfogadni és az életerőt mint mondai fogalmat 
törli a természettudós szótárából. 

Ostwald belátta, hogy az élőlények tisztára az 
anyagi világban előforduló energiákkal meg nem ma-
gyarázhatók, tehát egy új fajtáját vette fel az energiá-
nak az élőlények magyarázatára. Az élőlények speci-
fikus energiája szerinte az úgynevezett psychikai 
energia. Ez minden egyes psychikai folyamat alatt 
működik és egyéb energiákból, pl. a vegyiekből átfor-
málódás útján áll elő s a psychikai folyamat lejátszó-
dása után ismét egyéb energiákba, pl. hőbe változik 
át. Ennek következtében nem képez kivételt az energia 
megmaradásának törvénye alól. De Ostwald is adós 
maradt ezen psychikai energia és egyéb fizikai ener-
giák egyenértékének pontos mérések által való igazo-
lásával. Pedig épen itt van a dolog igazi nehézsége és 
a teljes értékű bizonyíték szolgáltatásának egyedüli 
módJa- Zubriczky Aladár dr. 

Az autonomia hatása. 
Lélektani tény, hogy míg az ember nincs birto-

kában valamely dolognak, legyen az akár állás vagy 
rang, akár valamely intézmény, akár bármely más 
emberi összeköttetés: szebbnek, jobbnak, hogy úgy 
mondjam, boldogítóbbnak tűnik az föl előtte, mint a 
minő a valóságban. A remény szép képeket fest róla, 
a jelenvalóság ellenben kijózanít, vagyis sokszoros 
csalódással jár, talán kivétel nélkül. A ki életében so-
kat érzett és gondolkozott s a ki tapasztalatait nyom 
nélkül elröpenni nem engedte, az ezt az állításunkat 
kénytelen igazságnak elismerni. 

Amije van az embernek, úgy tapasztaljuk, azt 
rendesen csekélybe veszi ; amije nincs s másoknál látja, 
azt ellenben értékesnek gondolja. így vagyunk mi is 
sokszor pl. az egyházakkal s a kölcsönös összehason-
lításaikkal. Nálunk nem egyszer merült föl már a 
gondolat, hogy az ú. n. autonomia behozatalával nem 
lehetne-e híveink érdeklődésén lendíteni s egyik-má-
sik meg is van győződve, hogy az csak ily úton-módon 
lesz eszközölhető. A kath. egyház a tekintélyi elven épül 
föl, a protestáns a népfelségin; nem lehetne-e, gon-
dolja egyik-másik, már csak a kor demokratikus irány-
zalával is számot vetve, nálunk is legalább az ú. 11. 
világi vonatkozású ügyek intézését megosztani a hí-
vekkel ? íme a protestánsoknál az elv bevált s az egy-
ház javára nagy érdeklődést tart ébren; hátha mi is, 
a megengedett határok között, hasznát vehetnők? De 
sőt megtoldják ezt a nézetet azzal, hogy az egyház mi-

óta megszűnt államegyház lenni, elvesztvén az állam 
támogatását, népeire kénytelen támaszkodni ; keres-
sük tehát ezt a támogatást az autonomia formájában. 

íme egyik esete annak a tapasztalatnak, hogy az 
ember a más dolgát jobbnak tartja, ép azért, mivel 
nem ismeri s a birtoklási csalódásnak nem részese. 
Ez az óhaj különben speciális magyar kath. egyházi 
gondolat, mivel sehol a világon a katholikusok azt 
nem ismerik s nélküle mégis a miénknél virágzóbb 
hitélettel dicsekednek. Én is azt gondolom, hogy auto-
nomia után való vágyainknál a hitbuzgóság ébrentar-
tásának rosszul fölfogott lélektani alapja okoz zavart, 
ok-csere szerepel, a tüneteknek nem jól jelöljük meg 
az okait. Ha nem így volna, akkor a gondolkozó 
nemzeteknél már másutt is támadt volna a katholiku-
sok között az autonomia gondolata, vagy pedig azt 
kellene tapasztalnunk, hogy annak hiányában másutt 
sem található virágzóbb hitélet. Pedig a mindennapi 
élet az ellenkezőről tanúskodik. 

Ezen eszmei latolgatáson kívül azonban talán még 
erősebben győz meg gondolkodásunk tévességéről az 
autonomikus testületeknek saját tapasztalata, hogy mi 
t. i. csak azért képzelünk róla többet és jobbat, mivel 
nincs birtokunkban s azért a hitélet és buzgóság elő-
idézésének valódi okait illetőleg is bizonyos csalódás-
nak hódolunk. Hogy t. i. az ú. 11. autonomia volna 
annak az előidézője s nem egészen más és pedig Krisz-
tustól kijelölt tényezők. 

Erről meggyőződést keresvén, állandó figyelem-
mel kisérem magyar protestáns testvéreink lapjait, 
hogy észlelve életmozzanataikat, lássam, hogy a vilá-
giaknak az a sokszor fölemlegetett együttműködése 
ügyeik intézésében a lelkészekkel, milyen hatással van 
egyházi közéletükre. 

Hű képét olvasom ennek a «Protestáns egyházi és 
iskolai lap» július 29-ild számában, melyet, mint a gya-
korlati életből merített tényállást, itt bemutatok. «Fe-
gyelem az egyházban» címen kommentálja Jávory 
Nándor protestáns lelkésznek a «Magyar Szó» július 
22-iki számában közölt cikkét, melyben «szomorúan 
sorolja föl a protestáns egyház éleiében fönforgó bajo-
kat, különösen azt a fegyelmezellenséget, a mely egy-
házukban általánosságban uralkodik». 

Az említett lap magáévá teszi Jávory panaszait, 
sőt még részletesebben megvilágítja. «De a fegyelem 
hiánya — úgymond —nemcsak egyházi, hanem min-
den más téren is tapasztalható. A fegyelmezésben pedig 
rendkívüli erő van, akár az egyesek, akár a testüle-
tek, vagy más szervezetek életében. A ki nem képes 
magát fegyelmezni, az indulatainak rabja, szenvedé-
lyeinek játéklapdája. A mely testületben hiányzik a 
fegyelem, a liol minden egyes ember saját akaratát 
igyekszik érvényesíteni (pedig ez volna a demokratikus 
elv a protestáns egyházban!), a hol nincs közszellem, 
mely mindenkit áthat, hogy a közjó érdekében a maga 
egyéni vágyait és akaratát a köznek alárendelni tudja: 
ott nincs és nem lehet egészséges élet. 
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Hogy egyházi életünk — folytatja — sokféle baja 
a fegyelmezetlenségben is találja okát, azt minden 
figyelmes szemlélő tapasztalhatja. 

Mint az iskolában, úgy mindenütt s így az egy-
házban is szükség van fegyelemre. De iskoláinkban 
ma nincs kellő fegyelem s ebből folyik tovább minden 
téren a fegyelmezetlenség. Nézzük csak meg elemi-, 
közép- és felső-iskoláinkat s látni fogjuk, hogy 
mily óriási a különbség a csak húsz-huszonöt év 
előtti és a mostani állapotok közölt. A nyolc-tízéves 
gyermek szembeszáll tanítójával, később tanárával, 
még később püspökével is, a ki pedig csak a tör-
vény tiszteletben tartását követeli tőle. S ez az anar-
chia nem szórványos jelenség, hanem általános be-
tegség. A betegséget pedig a hivatottak orvosolni 
kötelesek (ez annyi, mint a tekintélyi elvet segítsé-
gül hívni!); mert minél tovább terjed a baj s minél 
inkább befészkeli magát a közszellembe, annál nehe-
zebben gyógyítható az». 

Konstatálván a bajt, így folytatja: «Lássunk tehát 
hozzá a gyógyításhoz s kezdjük azt önmagunkon. Mi 
papok fegyelmezzük magunkat az evangelium tör-
vénye által (hogyan, mikor mindenki máskép értel-
mezi !), hogy annak lelke legyen irányítónk beszé-
dünkben, cselekedetünkben, szóval egész életünkben, 
hogy fegyelmezett, önérzetes, de szeretettel párosult 
magatartásunkkal másokra minél kedvezőbb hatást 
gyakoroljunk. De, sajnos, hogy az Isten törvényeit 
nem vagyunk képesek mi sem betölteni s szükség van 
emberi törvényekre is, bog}' bennünket amazok tel-
jesítésére szorítsanak.» 

Tovább menvén a fegyelem óhajtásában, folytatja : 
«Aztán a fegyelmet vissza kell állítanunk összes isko-
láinkban. A régi kálvinista iskolák azért voltak job-
bak a maiaknál, mert szigorú fegyelmet tartottak, szi-
gorúan a kötelesség pontos teljesítésére szoktatták s ha 
kellett, szorították is a növendékeket, hogy mindenek 
ékesen és szép rendben legyenek. Ma nem büntetni, 
de még szóval fenyíteni is alig merjük a gyermeke-
ket. Majd lia ismét fegyelmezett, kötelességtudó ifjak 
kerülnek ki iskoláinkból, kevésbbé lesz szükség az 
életben is a fegyelem eszközeire. De ma szükség van 
mindenütt, szükség az egyházban is». 

Azonban alig van reménye a javuláshoz. «Ezen 
általános bajok fölött igazán csak kesereghetünk, de 
rajtuk nem segíthetünk, mert az az atyák dolga (ez 
az autonomikus testület !), a kik ezt a legközelebbi 
időkben jó néhány esztendőre ismét alaposan el is 
végezték. Féltek és félnek a nagyobbszabású újítások-
tól ; félnek a szigorúbb törvények hozatalától, mert 
azt gondolják, hogy bomladozó egyházi életünkön még 
nagyobb rés támad, melyen mind többen és többen 
vonulnak ki, hogy a felekezetnélküliek, vagy más fele-
kezetek seregében találják föl lelkük üdvösségét». 

A kik miközöttiink az autonómiától az egyházi 
élet föllendülését, a világiak érdeklődését várják, olvas-
sák el ezeket a sorokat. A protestánsok iskoláikat ma-

guk vezetik, összes egyházi ügyeiket lelkészek és vilá-
giak közösen intézik s mi ennek az autonómiának a 
hatása? Az, a mit itt olvasunk: «Az anarchia nem 
szórványos jelenség, hanem általános betegség.» Meg-
sajnálni való állapot, melyen hogy segíteni sem 
lehet. És a mieink mégis sokszor fölmagasztalják a 
protestáns autonómiát, hogy ilyen meg amolyan ál-
dásos gyümölcsöket terem az odatúl. Látszik, hogy 
nem ismerik s a protestáns lap imént reprodukált 
előadása szerint hamis képet festenek róla. 

Bezzeg máskép látja a Protestáns egyházi és is-
kolai lap a mi állapotainkat. «Hát a róm. kath. egy-
házban — úgymond — van fegyelem s elsősorban a 
papság áll a legszigorúbb fegyelem alatt. Ott ismeri 
mindenki a maga kötelességét, mint a jó katona s 
végzi is azt szigorúan, lelkiismeretesen, néha talán 
lelkiismerete ellenére is (ugyan?), mert tudja, hogy 
őrködő szemek vigyáznak rá s ha mulasztáson érik, 
mint híítelen szolgát megbüntetik. S ezt a fegyelmet 
a papság érvényesíti a hívekkel szemben is, az egész 
vonalon. Mily szigorúan követelik a gyermekek tem-
plombajáratását, a bérmálást, a kicsinyektől és nagyok-
tól a gyónást; s bizony, aránylag csak kevesen marad-
nak el, inig nálunk —félnünk kell a templombajárásra 
való buzdítástól, félnünk sok mástól, mert akkor mi 
(híveink szerint) kegyeskedő bolondok, vagy szigorú 
vaskalaposok vagyunk, a kik nem tudunk fölemel-
kedni a mai művelt kor szellemi magaslatára». 

így néz ki a protestáns lap Ítélete szerint az auto-
nomikusan szervezett protestáns és az autonómiát nél-
külöző kath. egyház. Hol tehát az autonómiának az a 
közöttünk sokszor fölmagasztalt üdvös hatása? Elte-
kintve attól, hogy a mi egyházunk protestáns min-
tára nem szervezhető, nem illuzió-e tehát sok katho-
likusnak az autonómiáról való gondolkozása ? Azt 
gondolom, a fölhozott nyilvánvaló tény ellenében hiú 
minden okoskodás. Azért ismételten és ismételten 
hangoztatom, hogy a hitélet és buzgóság előidézésé-
nek oka, azé a buzgóságé, mely hősöket és hitvallókat, 
szóval cselekvő katholikusokat termel, a papság buzgó, 
időszerű működésében és a szentségekben rejlik. 

Vilna. A cár által nemrég feloszlatott duma kép-
viselői közt volt Möns. Ropp Ede, vilnai kath. püspök 
is. Az orosz forradalmi mozgalmak lecsillapításában 
csodálatos, szinte gondviselésszerű tevékenységet fejtett 
ki, mellyel sok zavarnak vette elejét. Híveit rá tudta 
venni, hogy a szocializmus felforgató eszméitől tartóz-
kodva, ragaszkodjanak az igazi keresztény elvekhez. Fá-
radságot nem ismerő buzgósággal új életet öntött egy-
házmegyéjének kath. egyesületeibe, melyek — épen az ő 
fáradozása folytán — eredményes munkálkodást fejte-
nek ki. Hogy egyházának és hazájának annál több szol-
gálatot tehessen, elfogadta a képviselői megbízatást. 
A dumában már is nagy tevékenységet fejtett ki és sike-
rült a dumában helyet foglaló katholikus képviselőket 
közös együttműködésre birnia. A jövő választások alkal-
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mával is fel log lépni és kétségtelen, hogy meg is vá-
lasztják. Az oroszországi kalholikusok nagy várakozás-
sal tekintenek a püspök-képviselő működése elé, mely-
től méltán remélhetik helyzetük jobbrafordultát, a kath. 
vallás érdekeinek hathatós védelmét és előmozdítását. 

* 

E s s e n . Még mindig foglalkoznak az emberek az 
idei nagygyűlés impozáns sikerével. Kiállítás volt az, 
az erők és a szervezettség kiállítása, mellyel a német katho-
likusok a tettek mezején dicsekednek. Feltűnő ott először 
is az intelligencia és a nép együtttartása, együttérzése a 
kath. elvekben. Közös érdekük nekik vallásuk s az annak 
szellemétől áthatott társadalom ; közösen dolgoznak a 
sajtóban és a tömérdek egyletben s ennek megnövekedé-
sét együtt mutatták be most nagygyűlésükön. Cselekvés, 
áldozatkészség, művelődés és szervezkedés az egész vo-
nalon egész a politikáig, a hatalmas centrumpártig. 
Eszükbe se jut valamiféle autonomia után sopánkodni 
s ezt várva, ölhetett kezekkel nézni az eseményeket ; 
sokkal tanultabbak ők, hogy sem akarnák egyházuk 
változhatatlan szervezetét megbontani. Tudják jól, hogy 
az egyházban, úgy a hogy van, a világiak a papok mel-
lett, rengeteg területe van a cselekvésnek ; mert ők 
hitből és hitök szerint élnek, azért világos előttük min-
den. 50.000 munkás felvonulása, a Volksverein, a Windt-
horstbund, a nép élén álló papság, iskoláik : ime ez az 
ő autonómiájuk, mellyel a hierarchikus és általok 
nagyon tisztelt szervezet keretében a világ csodálatát vív-
ják ki. Csupa tett, csupa élet ez ! Vájjon hozzánk, a kik 
különben mindenben a német kultura hatása alatt állunk, 
eljut-e ennek a hire s példája vájjon lesz-e már egyszer 
a mi tanulságunkra is? Hol vagyunk mi tanulásban, 
cselekvésben, szövetkezésben ezektől. Itt mindenki más-
tól vár mindent : a pap a világitól, a világi a paptól s a 
sok várás miatt alig valaki fog a cselekvéshez. E közben 
kisiklik egészen lábunk alól a talaj ; a sajtó idegen 
kézbe kerül, embereinket mások vezetik szövetkezésbe, 
a jobbak pedig sopánkodnak, hogy mi is lesz így a 
világból, már t. i. ebből a magyar világból? Hát csak 
az, a mi a tunya s sült galambok hullását váró emberek 
között lehet. Nem tudunk tanulni, nem tudunk csele-
kedni, nem élünk keresztény szellemben s ma-holnap 
Izrael országává leszünk. Tanuljunk már egyszer a né-
mettől s rögtön megváltoznak a mi viszonyaink is. 

* 

Madrid. Világszemle az anarchista sajtó felett. 
Hol az istentelen világfelforgatás legújabb merény-

letét elkövette, illik, hogy onnan körültekintsünk és 
megvizsgáljuk az anarchia állását, erejét és befolyását az 
egyes országokban. Az anarchia elterjedésének és befo-
lyásának mértékét az anarchista sajtó adja kezünkbe. 
A mily fejlett valamely országban az anarchista sajtó, 
annyira fejlettnek és elterjedettnek kell tekintenünk az 
illető országban az anarchiát. Tíz év előtt az anarchia még 
csak gyenge kezdő volt a sajtó terén ; ma már félelmetes 
hatalom, mely a nép nagy részére kiterjeszti már befolyásá-
nak polyp-karjait. Az egész világon összesen 40.000 beje-
lentett, nyiltan működő anarchistát lehet számítani ; az 
anarchista lapok száma az egész világon mégis már 2ö0-re 
emelkedett, a mi azt mutatja, hogy az anarchista sajtó a 
nép körében óriási arányokban terjed s befolyása ijesztő 
mértékben növekedik. Vegyük az országokat sorba ! 

Franciaországban Parisban kél napilap jelent meg, a 
«Pére Peinard» és az «En dehors», inely utóbbit Zo d'Axa 
anarchista adta ki. Az előbbi már évek előtt megszűnt ; 
szerkesztője Pouget, a párisi munkások közt már 25 év 
óta lázíl. Anarchistikus falragaszok szerkesztésében és 
ki ragasztásában nagy ügyességet fejt ki. Miután a másik 
napilap is megszűnt, jelenleg az anarchista propagandát 
négy hetilap végzi, melyek közt legkiválóbb Louis 
Matha tagtárs (compagnon) «Libertaire -je, a mellyel 
anarchista könyvkereskedés van összekötve. Ez az anar-
chista irodalom fő könyvpiaca, a mely szocialista köny-
veket is árul. Másik anarchista hetilap Párisban a «Temps 
nouveaux» (kezdetben «Le révolté», később «La révolté» 
cím alatt jelent meg). Elisée Reclus szerkesztette, 5000 
példányban jelenik meg. Ez az anarchisták doktrinér 
lapja. Harmadik helyen következik az «Anarchie», 
melyet Malié Anna szerkeszt. Pici kis lap, annál nagyobb 
gyűlölettel. A legdühösebb forradalmárok dolgoznak 
belé. Végül a «Tribune rassev-1 említem, a mely a nihi-
listák közlönye. Ez a lap a földkerekségen mindenütt, 
a hol az «International» fészekkel bir, kapható és olvas-
ható. Ez a lap kimondotta, hogy Oroszországot minden 
alkolmányosdi játék dacára az anarchisták üldözni 
fogják. Párison kívül, a vidéken, az anarchista lapok-
nak még egész hosszú sora jelenik meg. Trón már nincs : 
tehát oltár, hadsereg és birtok ellen lázítanak. — Spa-
nyolországban az anarchista sajtó számos organummal 
rendelkezik és nagyon el van terjedve. Szüntelen zak-
latás dacára Madridban a következő anarchista lapok 
jelennek meg : «Germinal» (Fakadó), «Huelga General» 
(Altalános sztrájk), «Luz de Obreto» (A munkás vilá-
gossága), «Humanidad Libre» (Szabad emberiség). Ezek-
nek a lapoknak a szerkesztői valamennyien börtönben 
hűsölnek jelenleg. A spanyol vér forró vér. A barcelonai 
anarchista lap, az «El Productor» (A termelő) kiadója, 
Bonafulla, állandó rendőri felügyelet alatt van. Elfog-
ták az alcoyi «Humanidad», a gijoni «Tempos nuevos», 
a sanfelicei «Proletario», a mahoni «El Porvenir de 
Obrero» (A munkás jövője), a cadixi «Tierra y Libertad» 
szerkesztőit. Említendő még az «El Communista», melyet 
20-szor szüntettek be s 21-szer jelenik meg. A katonák szá-
mára egy külön anarchista lap jelenik meg «El Perseguido» 
(Az üldözött) címen. Ki, hol adja ki, nem tudtak nyomára 
jönni. — Belgiumban egy anarchista lap van, az «Homme 
Libre» (Szabad ember), mely 3—4000 példányban jele-
nik meg. — Angolországban a következő anarchista lapok 
jelennek meg: a londoni «The Anarchy», a «Freedom» 
(Szabadság) képekkel, a «The Commonweall» és az 
«Autonomie», melyet éveken ál Krapotkin hg. szerkesz-
tett. — Olaszország anarchisztikus lapokban szintén 
nem mondható szegénynek. Ilyenek : az «Anarchista» 
Velencében, az «Anarchia» Rómában, a «Deinolitore» 
Turinban, az «Il Grido délia Folle» (A tömeg kiáltása) 
Cagliariban. Legújabban három új anarchista lap ke-
letkezett, u. m. az «Il Novafore» Rómában, «In Marcia» 
Faroban és a «Germinal» Catanisettában. — Német-
országban anarchista közlöny a «Revolutionär». — 
Ausztriaban a «Ruthenische Revue» és a «Prace». Ez 
utóbbi Prágában. - Hollandia anarchista lapja a «De 
Wespenneder». — Dániáé a «Ny Tid» (Új idő). — Nor-
végországé az «Anarchisten» és a «Til Trihet». 

Az anarchista sajtó Istentől megvert hazája Amerika. 
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New-Yorkban egymagában 42 anarchista lap jelenik 
meg, köztük a németek körében vezérszerepet játszik 
Johann Most «Freiheit»-je. Részvénytársaság tartja fenn 
ezt a lapot. A new-yorki anarchista lapok nevezete-
sebbjei névszerint a «L'Esclave», az «Anarchy», a 
«L'Ami du Travail», a «Solidarity» stb. Chicagóban az 
anarchisták lapjának cime «Liberté». Alapítója, Parsons, 
akasztófára került. Buenos - Ayresben négy anarchista 
lap van, u. m. a «Fulgor», az «Eutorcha» (Fáklya), az 
«El Perseguido» (Az üldözött) és az «El Typographo». 
Rio de Janeiróban két anarchista lap jelenik meg : a 
«Novo Rumon (Új kikelet) és a «Terra Livre» (Szabad 
föld). Limának két anarchista lapja van : az «El Ham-
briento» (Az éliezö) és a «Los Parias» (A páriák). Sant-
iago de Chile egy anarchista lappal szerepel, neve 
«El Pensamiento Obrero» (Munkás gondolat). Kuba 
anarchista lapjának a neve «Tierra» (Föld). 

Az anarchia középpontjában, Genfben, az a külö-
nös, hogy egy lapot sem tudnak fenntartani az anar-
chisták. A «L'Action Anarchiste» c. lap bukófélben van. 
Nem fizetnek rá elegen, a mi azt jelenti, hogy Genfben 
az anarchia csak búvó helyen van. A világszövetség pedig 
nem ad «tőkét». Tehát a tőke halálos ellensége, az anar-
chia, is tőkére szorul, hogy boldoguljon.1 

* 

Róma. X. Pius pápa intim életéből közöl Saccardodr., 
a velencei «Difesa» szerkesztője, több érdekes adatot, a 
melyek között legtanulságosabb az, hogy ő Szentsége nagy 
munkabíró ereje «hihetetlen» munkát végez. Még a min-
dennapi sétáról is lemondott, csakhogy munkáját el-
végezze. Nagy munkakedvéhez Istenbe vetett nagy bizo-
dalma csatlakozik, de nem abból a fajtából, a mely mi-
nap a «Croix» nevü franczia lapban nyilatkozott meg, 
a mely az eseményeket egészen az isteni gondviselés 
számlájára rója fel. Saccardo dr. egymásután felsorolja 
ő Szentsége tevékenységének tereit; azután hozzáteszi, 
hogy minden igyekezete X. Piusnak arra a főcélra irá-
nyul, hogy a keresztény társadalmat a társadalom felső 
és alsó rétegeiben pusztító istentelenség támadásaival 
szemben megvédelmezze. 

* 

Kapföld. A délafrikai missiók múltja és jelene. — 
Mig Délafrika, névszerint Kapföld, a világtörténelemben 
századok óla kiváló szerepet játszik : az alatt e földrész 
országainak katholikus papok által való missiói, lelki 
megmunkálása csak néhány évtizedre nyúlik vissza. 
Igaz, hogy már 1660-ban érkezett meg Kapvárosba 
papjaival hajótörés következtében egy francia püspök ; 
ámde neki s papjainak az akkori hollandusok még a 
misézést sem engedték meg, nemhogy missiói tevékeny-
séget fejthettek volna ki. 1685-ben hat jezsuita atya érke-
zett Kapföldre ; de rendelíetési'ik akkor nem missió, 
hanem tudományos, névszerint csillagászati cél volt. 
Az első három kath. pap, a kiknek a hittérítés Kap-
városban megengedve volt, Lanfmk János, Nelissen 
Jakob és Phasen Lambert. Ok 1805-ben szálltak ki 
partra ; de egy évig sem folytathatták hittírítési munká-
júkat, mert kiűzettek. Csak 1818-ban nevezett ki VII. Pius 
apostoli vicariust a Kapgyarmat és szomszédos szigetek 

i Magyarországon az anarchista propaganda tisztjét a nemzetközi 
szociáldemokrácia és a szabadgondolkodók lapjai végzik. Cikkíró. 

számára, a melyek közé St. Mauritius is stb. tartozott. 
Stater O. S. B. püspök, az első vicarius St. Mauritius-
ban állította fel székhelyét és Kapvárosban 1820-ban 
csak egy papot hagyott. Az ily paphiány körülbelül 
egész 1837-ig tartott, a midőn XVI. Gergely pápa Kap-
gyarmalot önálló vicariatusságra emelte. Kapföldön 
ettől az időtől fogva indult virágzásnak a szent missió. 

1847-ben IX. Pius felállította a keleti vicariatust 
Grahamstown székhellyel Port Elisabeth mellett és 
1850-ben a natali vicariatust Moritzburg székhellyel. 
Dr. Allard O. M. I. püspök, natali vicarius, öt pappal 
csak két évvel a kinevezés után foglalta el székét. 1852-ig 
tehát kath. pap állandóan még nem lakott Natalban. Leg-
újabban, 1886-ban a kimberley-i, 1904-ben pedig a trans-
vaali vicariatus alakíttatott, ez utóbb Johannesburg szék-
hellyel. Említeni kell még az orange-riveri vicariatust, 
mely 1898-ban keletkezett és két apostoli prefekturát 
Rodesiá-ban, illetve Basutolandban. Rhodesiában Jézus-
társaságiak működnek szokásos buzgalommal ; Basuto-
landban oblátus atyák tartanak fenn virágzó missió-
telepeket. 

Hogy az olvasónak világosabb és tüzetesebb fogalma 
legyen az itteni missiói törekvésekről és eredményekről, 
a Catholic Directory of British South-Africa nyomán be-
mutatjuk azokat a statisztikai adatokat, melyek a neve-
zett területen a kath. missionáriusolc működésének ké-
péhez szolgáltatnak becses anyagot. Fölszentelt pap van 
a nevezeti területen 246, szerzetes 1307, templom és ká-
polna 223, szerzetesi rendház 88, iskola 233. Még rész-
letesebb adatokkal is szolgálhatunk, és pedig a natali és 
griqualandi trappista missiókra vonatkozólag. Az 1882-
ben alapított mariannhilli trappista missió-zárda 1906-
ban a következő képet nyújtja : állandósított lelkész-
pap 46, nem állandó 5, chorusban szolgáló pap 28, frá-
terek 237, apácák 350, kettős konvent 22, templom és 
kápolna 40, hitoktató állomás 50, iskola 64, megkeresz-
telt 12.814, hittanuló (catechumenus) 2891. A gyermek-
nevelés Mariannhillben a következő adatokat szolgál-
tatja : Az utolsó év megkereszteltjei 1085, gyermekek 
ápolás alatt 1711, gyermekek kraalokban 1826, gyermek-
kertekben 190, étkezőkben 1393, iskolákban 527, műhe-
lyekben 71, gyógyszertárakban 14, más műhelyekben 373, 
földmivelésnél 1286 : összesen 4254 gyermek a ker. civi-
lizáció útján. 

Ezt tegyék meg az egyház kipusztítására törő fran-
cia szabadkőművesek és szabadgondolkodók. Rontani az 
Istennel meghasonlott szabadgondolkodás tud, építeni a 
lelkekben képtelen. De testileg is tönkre teszi a nemze-
teket. —y —la. 

A Szabad Gondolat-ból. Spontán generáció. Sok 
ember rokonérzéssel kiséri a magyar szabadgondolko- . 
dók, illetőleg materialisták törekvéseit, mert elhiszi l o m -
nekik, hogy ők a hittel szemben, illetőleg a hit helyébe 
a tudományt hirdetik. Már pedig ki nem hódolna meg 
szívesen a tudomány szava elölt ? S ebben rejlik a meg-
tévesztő hatásuk. A valódi tudomány bizonyítva keresi 
az igazságot, ok nélkül semmit sem fogad el igaznak s 
ebben az eljárásában a kinyilatkoztatás egyetlenegy 
tételével sem került még eddig összeütközésbe. A mi 
materialistáink ellenben erőszakosak, tudománynak hír-
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delik azt, a mi távol áll a tudományos igazságtól s a 
keresztény hit helyébe, a tudomány álarca alatt, egy-
szerűen emberi hitet követelnek; saját nézeteiket akar-
ják az emberekre ráerőszakolni; hitet és ismét csak hitet 
követelnek és pedig olyat, mely a fakir-hittel vetekedik. 

Eme vakmerő s az emberek nemgondolkodására, 
vagy gondolkodási lustaságára számító eljárásuknak 
klasszikus példáját olvastuk a «Szabad Gondolat» 
augusztus 11-iki számában. A spontán generációról, az 
ősnemzésről, volt ott szó, melyet az anyagelviség sze-
retne a Darwin által is «A fajok keletkezéséről» szóló 
müvében elismert keresztény tan, a teremtés helyébe, a 
tudományba becsempészni, hogy a természetből kiküszö-
bölje az Istent; de lehetetlen neki eme szive vágyát még 
csak a valószinűség fokára is emelni. Nem is szól róla 
többé egy komoly természettudós sem. Ertjük pedig a 
szerző szerint az ősnemzésen «azt a csodálatos folyama-
tot, melyben az élettelen szerves (?) és szervetlen anyag-
részecskék egy igen egyszerű, de határozottan organi-
zált, valami magasabb módon élő testté egyesülnek». 
Vagyis az ősnemzés az élő lénynek az élettelen, máskép 
a szervetlen anyagból való keletkezése volna, oly valami, 
a mivel eddig a tudomány a természetben, a lények biro-
dalmában egyáltalán nem találkozott. A természetben : 
oraiie vivum ex ovo ténye uralkodik. Tehát az ősnemzés 
csupán egy jámbor óhajuk a materialistáknak; de arról 
szó sincs, hogy azt a tudomány a maga bebizonyított 
igazságai közé sorolta volna. 

Mit csinál ennek dacára vele a mi szabadgondolkodó 
cikkírónk ? Betör egyszerűen az ajtón, a kapun keresztül 
s azt mondja : az ősnemzést bizonyítás nélkül kell elfo-
gadni és a ki nein fogadja el, az egyszerűen nem tudo-
mányos ember. Hihetetlenül vakmerő cikke olvasóink 
tájékoztatására, vagy ha úgy tetszik, mulattatására, így 
hangzik : 

«1. Az ősnemzést bizonyítani nem kell — ez az első 
állításunk, mondja a cikkíró. Nem kell, mert az anélkül 
is világos, átlátható. .S ha nem lenne igaz, akkor is fel 
kell vennünk az igazságok közé, mert a világegyetemről 
való mai felfogásunknak (már t. i. a materialistákénak) 
természetes kiegészítője. Szükséges valami. Megcáfolni 
épen úgy lehetetlen (pedig a természet minden pillanat-
ban rácáfol !), mint azt, hogy pl. a számok között (1 ,2 , 
3, 4) a különbség egyenlő az egységgel (micsoda analó-
gia ? !). Kísérletileg bizonyítani épen úgy nem szükséges 
(tehát a tudományon kívül áll ?), mint az atom-elmé-
letet (ez csak hipotézis !), vagy a Newton első tételét 
(ugyan?), avagy az anyag és energia örökös megmara-
dását (miket beszél ez össze-vissza?). 

Minden mathematikai és kísérleti bizonyítás nélkül 
is egészen világosan belátható (ugyan ?) a természet 
megfigyeléséből. S csakis így. (Ez valami új tudományos 
módszer 1) 

Ezt az igazságot semmilyen természeti megfigyelés 
eddig meg nem tudta cáfolni. (Minek cáfolni olyat, amit 
még senki sem látott !) Bizonyíték nincs ellene (nagy 
furfangos ez, mikor épen az ősnemzés mellett szóló 
bizonyítékok után kérdezősködünk, ő megfordítja a dol-
got s azt feleli, hogy : ellene nincs bizonyíték !), de vele 
kényelmesen és szépen operálhatunk, lia a természet 
törvényeit nemcsak tudomásul vesszük, hanem az a 
szándékunk belőlük - (az egyedüli igazságokból, melyek-

hez hozzájuthatunk) — egy egységes és rendszeres világ-
nézetet építeni fel a magunk számára, a mely pótolja a 
vallást (tehát nem a tudomány miatt, hanem a vallás 
ellen kellene neki az ősnemzés 1) az ő meg nem cáfolt 
(hol a bizonyítása ?), de valószínű (miből ?) hipotézisei-
vel, az ő logikus és érthető transcendentálisával (ez való-
ban nagyszerű, érti-e a szerző?). Ez elég ok, hogy 
elfogadjuk. 

2. Hogyne — így folytatja — hiszen egyszerű és 
világos a dolog 1 

A világegyetemben szétszórva kereng, forongés nehéz-
kedik egy anyagtömeg, egy végtelenül (honnan tudja, 
hogy végtelenül ?) nagy anyagtömeg. 

Jelöljük a tömeget egy betűvel: «A»-val. 
Ez a tömeg örökkön-örökké (még csak az amen 

hiányzik !) ennyi marad : «A», mert a világegyetemből 
nem lehet ellopni egy parányit sem. (Mert hová az 
ördögbe is vinnék a lopott holmit — viccelődik a szerző.) 
Es a miként «A» lesz ennek az anyagnak a tömege 
örökké, akképen «A» volt öröktől fogva (ott volt a tisz-
telt szerző?). Ez az anyag folytonos átalakuláson megy 
keresztül. Az őt alkotó elemek vegyületekké egyesülnek, 
majd újra felbomlanak. 

3. Ez az anyag élete : a vegyiilés, a bomlás. Az állati 
élet csak egy bonyolultabb (igen, csak egy kicsit bonyo-
lultabb !) összetalálkozása az anyagoknak. Egy véletlen, 
a melynek be kell következni. (Igazán csókolni való ter-
mészettudományos magyarázata az életnek !) És a mikor 
bekövetkezett ez a véletlen, akkor létrejött az első szer-
vült vegyület. (Igen, csakugyan, a mikor létrejött a 
szervült vegyület, akkor létrejött a szervült vegyület ! 
Kóbi öcsém, okosabb vagy-e tőle? Ezt hívják a materia-
listáknál természettudománynak.) A melyben minden 
molekula-csoportnak megvolt a maga helyzeti funkcio-
nális feladata, vegyüléseket és bomlásokat befolyásoló 
feladata. Ez már nem anyagi élet. Ez már az állati, 
vagy növényi életnek az ősalakja, egy magasrendű élet, 
a mely azonban teljesen determinált valami (s mi van a 
véletlennel?) Determinálják: az élettelen anyag tulaj-
donságai (tehát a több foglaltatik a kevesebben?) — azaz 
törvényei. Szóval ennek az életnek létre kellelt jönnie 
(no hogyne? kellett!). Mit csodálkoztok raj ta? (kik? mi, 
vagy ti ?) S lia a protoplazma végelemzésben egyszerű 
élettelen anyagokból áll, lia az emberi testet magát föl 
lehet bontani (nem a testet, mert abban több van az 
anyagi elemeknél, az élő, hanem a tetemet!) elemekre, 
akkor nem lehet kétség, hogy az ősnemzés aktusának 
le kellett folynia (Pauernél tanulta a logikát ?) és hogy 
ez a jelenség a világegyetem legkülönbözőbb részében 
le is folyik. 

4. Az ősnemzés — folytatja tovább tehát egy 
szükségszerű föltevés — a józan ész számára. (Vájjon 
melyik észt tartja ő józannak?) A gondolkodási (már 
t. i. az anyagelvi) láncolat kiegészítője. Ez a nagyszerűen 
kovácsolt acél-lánc csak a láncszemmel együtt tökéletes. 

Ez a láncszem (t. i. az ősnemzés) az egész lánc első 
karikája (hová akasztva ?) 

5. Természetes, hogy vannak, a kik szeretnék elsik-
kasztani ezt a gyönyörű (de úgv-e, csak véletlenül gyö-
nyörű ?) láncszemet (már t. i. az ősnemzést), mert 
e nélkül mit se kezdhetünk a láncunkkal (t. i. az anyag-
elvileg felfogott növény- és állatvilággal). 
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Érdekes, hogy vannak tudósok is (körülbelül mind !), 
a kik tiltakoznak ennek a hipotézisnek a fölvétele ellen. 
(Hát akkor kinek a nevében védi a véletlenül támadt 
ősnemzést?) Azt mondják, hogy elégedjünk meg a tudo-
mány apró igazságaival, maradjunk a laboratóriumi 
asztalok és a tabellák mellett. 

Ezek az urak azt hiszik (ime már nemcsak minket, 
hanem a természettudósokat is cibálja!), hogy a tudo-
mányt külön lehet választani a többi dolgoktól (micso-
dák ezek a többi dolgok?) és úgy gondolják, hogy 
a mikor az asztalok és könyvek mellől fölkelnek, épen 
úgy elintézték a dolgokat (miféle dolgokat?), mint a 
munkás, a mikor helyrerakja a szerszámait. Ha a tudo-
mány csak ennyi, akkor kár volt fáradni. (Nagyszerű ! 
Tehát, lia a tudomány az ősnemzéssel meg nem tagadja 
a teremtést, fityinget sem ér !) Hiszen épen abban van 
az értéke, hogy teljesen pótolni akarja és tudja is a val-
lást (ime, a materialisták szerint mi volna az egészen 
új, eddig nein ismert célja a tudománynak), a mikor a 
pozitiv tényekben (pl. az ősnemzésben !) fölépíti az ö 
igazságainak a tornyát, a melynek csúcsa a metafizika 
éterikus birodalmába nyúlik. 

A tudománynak ez a kísérleti metafizikája, a mely-
lyel a modern ember (csak a materialista!) táplálkozik, 
hiszi és vallja a spontán generációt. Hiszi és vallja (tehát 
csak hiszi és vallja!) azt : hogy ha már hozzáfogtunk az 
anyag tulajdonságainak megismeréséhez, le is kell von-
nunk bátran a végső tanulságokat.» 

Ez a szabadgondolkodó cikkíró elmélkedése a spon-
tán generációról. Három fokozatban végzi. Először azt 
mondja : bizonyítani nem kell (notabene : mert bebizo-
nyítani nem lehet !) ; azután mégis belebocsátkozik 
bizonyításába a természet megfigyelése alapján ; végre 
látván, hogy ez mégsem meggyőző s összeszidván a 
tudóst és a tudatlant, bátran odakiáltja, hogy azt végre 
is hinni és vallani kell, mert különben egy fityinget sem 
ér az egész tudomány ! Egy újabb cikkében bizonyára 
meg fogja toldani egy újabb érvvel : különben karóval 
verek fejbe mindenkit, a ki nem hiszi és nem vallja az 
ősnemzést ! Tisztelt olvasóm ! hogy tetszik ez a «szabad 
tudomány» ? 

«Szent Gellért», iíjúsági hitszónoklati folyóirat. Szer-
keszti dr. Strommer Viktorin pannonhalmi főiskolai 
tanár. 1906. IX. évfolyam. 1. füzet. 

Az új tanévvel ennek a középiskolai hittanárok cél-
jaira készülő hitszónoklati folyóiratnak első füzetét vet-
tük. Nyolc exhortatiót és két kongregációi beszédet foglal 
magában különféle szerzőktől, jobbára benedekrendi 
tanároktól. Hogy az ilyen, célját tekintve, fontos folyó-
irat erős, tartalmas legyen, két dolog szükséges hozzá : 
először, hogy a középiskolák összes kath. hittanárai fel-
karolják ; másodszor, hogy — természetesen nem zárva 
ki más anyagot — lehetőleg dogmatikus beszédek lás-
sanak benne napvilágot. 

Sok középiskolánk van, s bennök ugyanannyi hit-
tanár, fontos tényezője a középiskolai tanításnak, neve-
lésnek. Ezeknek gondosan elkészített exhortatióiból a 
javának kellene e folyóiratban megjelennie, hogy mintául 
szolgáljon a többieknek. Talán fontosabb ugyanis a 
gim. exhortatio, mint némelyek gondolnák ; de csak 
akkor, ha tudja betölteni szerepét a középiskola hivatás-

körében, lia a vallástan tanításával egyik főcsatornája 
az ifjúságban fejlesztendő vallás-erkölcsi eszmevilágnak. 
A mennyit a szó hatalma csak eszközölhet az emberben, 
annyit kell ennek előidéznie. Erre pedig csak akkor képes, 
ha nemcsak a rhetorika szabályait ismeri, hanem és 
elsősorban ha paedagógiai magaslaton áll. Ha ismeri a 
a gyermeki lelket és a keresztény tanok vele való közlé-
sének megfelelő módjait. E nélkül csengő érc és pengő 
cimbalom az egész. Erre pedig nem mindenki képes, 
legalább is nem egyformán ; azért oly nagy az enemű 
folyóiratnak a hivatása, hogy valódi inintabeszédekkel 
szolgáljon. 

A másik szempont, a beszédek lehetőleg dogmatikai 
tartalma. Ezt nálunk a kicsinyeknél és nagyoknál egy-
formán kell hangoztatni, miután bevett szokás nálunk 
az örökös moralizálás. Mint látjuk, minden irányban 
gyümölcs nélkül. Majd ha hitet, ha dogmákat fogunk 
hirdetni, foganatosabbak lesznek prédikációink is ; mert 
csak úgy lesz meg majd alapja az erkölcsi intelemnek is. 
Persze ehhez sok tanulás, sok gondolkodás kell, a mi nem 
a dolognak a könnyebb vége ; a holtig való tanulás meg 
még kevésbbé. Pedig az örökös frázis-forgatás hatásta-
lan s azért e folyóiratnak kellene e tekintetben is elöl-
járnia, megmutatván, hogyan lehet az enemű beszédek-
nél felmerülő nehézségeket paedagógiai szempontból 
leküzdeni. 

«Szent Gellért» folyóirat, mindkét szempontból — 
szerkesztője minden fáradozása dacára — még gyenge, 
még tetemes fejlesztést kíván. Úgyszólván az úttörés 
munkáját végzi. Jobbára rendtársai segédkeznek neki, 
a kik nem mind középiskolai hittanárok ; már pedig az 
itjúsági beszédek írásánál nem hiányozhatik a «kathe-
drai» tapasztalat. Továbbá a beszédek kizárólag morali-
zálok s a kellőnél hosszabbak is. E tekintetben az ifjú 
lelkéhez talán még legközelebb áll Fra Leo, azután Mó-
rocz, Mattyasovszky beszéde ; egészen gyenge e nemben 
Acsay Ferencé ; ez úgy látszik sohasem volt hittanár, 
mert olyasmit néz szentbeszédnek (exhortatiónak), 
épen Mária-beszédnek, a mi sohasem volt az. 

Már pedig egy nagy közérdek fekszik e folyóiratban, 
amit kivált a középiskolai hittanároknak elsősorban 
kell érezniök s ép azért mint saját magok ügyét az em-
lített értelemben ugyancsak föl kellene karolniok. De 
hát ez is, mint sok egyéb, ezidő szerint még a pium 
desiderium-ok országába tartozik, mert nem a dolog-
nak a — legkönnyebb vége. 

* 

A m a g y a r és p a r i p á j a . Irta Bartalos Gyula dr. 
Eger, 1906. 82 1. Midőn mind vakmerőbb lesz a nemzet-
köziek lármája s a nemzet, haza, még fogalmában is 
kezd elhomályosulni, előáll Bartalos, az egri pap s a 
haza múltjáról ír egy hosszú, hazafias, képekkel szépen 
illusztrált költeményt és mint Garay János az ötvenes 
években, úgy ő is történelmünk felé fordítja figyelmün-
ket, a szebb múltra s figyelmeztet, hogy meg ne feled-
kezzünk magunkról. 

A honfoglaláson kezdve végigmegy hazai történe-
tünkön, annak szebb lapjait csokorba köti, rigmusra 
szedi s úgy lelkesít... Válságos időkben a nemzet élet-
ereje — úgymond — történeti emlékeinek gyökereiből 
táplálkozik. 

A Névtelen Jegyzőből táplálkozik lantja, ennél időz 
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legtöbbet, az Árpádok korában ; aztán tovább megy, míg 
rájön a szomorú jelenre, a hazájából Amerikába ván-
dorló magyarra. Bizony-bizony, a magyar ember, ki 
míg így forgatja tollát s a közben az ősök nyomait, a 
Csörsz árkát kutatja, az, nézve az ősöket, csak ilyen 
szomorú mezben láthatja mai hazáját. 

Könnyed olvasmány az egész költemény s ha a 
poétikának itt-ott kifogása is lehetne ellene, a mai idő-
ben ilyen színarany magyar gondolkodást is hálásan 
kell fogadnunk. Nemzetiségünk érdekében, midőn líránk 
is afféle kozmopolita, erre nagyon is rászorulunk. 

* 

A j á m b o r g y e r m e k . Oktatókönyvecske az elemi 
iskolások részére. Irta Grátzer Pius bencés tanár. Esz-
tergom, 1906. 72.1. Ára 80 fdlér. 

Kis könyvecske, mely nagy könyvvel fölér. Okos 
gondolat szülle, jó gyermek-pacdaí,ogus irta meg s tar-
talma nem egyéb, mint az elemi iskolás gyermek élet-
szabályai reggeltől estig, otthon és iskolában, társai 
közt és templomban, végezve az első gyónásra és első 
áldozásra való előkészülettel. Elemi makrobiotika, a mi 
időnknek való, midőn már a család se nevel keresz-
tény módon, az iskola is sokszor fogyatékos benne. Ezt 
a könyvecskét kellene adni tanulóink kezébe, ha nem 
máskép, hát ajándékképen, hadd olvassák, s visszatérne 
közénk a régi jámbor ihletű keresztény életmód, melynek 
hiányát a nagy felvilágosodás közölt már a falvakban is 
kezdjük érezni. A gyermek révén a szülők kezébe is 
kerülne s — ki tudja! — azoknak a gondolkozására is 
jótékonyan hatna. 

Egészen a gyermeki lélek hangján van írva, ezt a 
gyermek szívesen fogja olvasni. A szerző tudtunkkal 
előbb lelkész volt ; látszik, hogy figyelemmel kisérte 
a gyermekek életmódját, gondolkozását és tévedéseit. 
S a mit megfigyelt, annak e könyvében hasznát vette. 
Semmi kifogásolni valót nem találunk benne ; kivéve 
egy helyen (25. 1.), mi nem tanítanék a gyermeket arra, 
hogy, ha ismerőseivel találkozik, «Jó napot» kívánjon 
nekik, mert ez semmi, hanem mondjon «Dicsértessé-
ket», ez a keresztény köszöntés. Valóban hasznos szol-
gálatot tett a szerző müvével a nevelésnek ; módot kel-
lene keresni rá, hogy minél több házba beulal találjon ; 
a magunk részéről a tanítóknak és a katechétáknak a 
legmelegebben ajánljuk terjesztésre. 

* 

L o m b r o s o t a n a c s ő d ö t m o n d o t t . Egyetemünk 
büntetőjogi tanára, Balogh Jenő dr., a «Budapesti 
Szemle» mostani szeptemberi füzetében érdekes át-
tekintést nyujta mai tudomány állásfoglalásáról Lombroso 
torinói egyetemi tanár nemrég még annyira nevezetes-
nek tartott s vívmányként magasztalt büniígyi elméleté-
vel szemben. 

Nem volt az egyél), mint az embert állatnak hir-
dető darwinizmusnak egyik alkalmazása az ember tetteire, 
nevezetesen bűnös cselekményeire, természetesen össze-
kötve a szabadakarat tagadásával. A mit az ember jót-
rosszat tesz, a darwinizmus szerint, annak az agyvelő, 
tehát az anyag, ilyen amolyan organizációja lehet csak 
az oka. Ha így volna a dolog, akkor elesnék a lelket, 
a szabad elhatározást feltételező beszámítás, elesnék 
a dicséret ép úgy, mint a büntetés ; tehát a bűnös ember 
nem elitélni való, hanem kórházba küldendő volna. 

Lombroso, mint Balogh megjegyzi, «merész követ-
keztetéssel» odáig hajtotta ezt a föltevést, hogy fölállí-
totta a «született bűntettesekről» szóló tanát s nagy 
mozgalmat kellett a kriminalisták közölt. Természetesen. 
«Merl lia csakugyan vannak született bűntettesek, elesik 
annak a szüksége, hogy bevárjuk büntetendő cselek-
ményeik elkövetését, hogy a születelt bűntettes ellen 
indítandó bizonyító eljárás folyamán a nyomozó ható-
ságok és a vizsgáló bírák nagy gonddal gyűjtsék össze 
a bűnösség mellett vagy ellen szóló bizonyítékokat és 
a bíróságok vagy az esküdtek a bizonyító anyag gondos 
mérlegelésével ítélkezzenek. Ha csakugyan megállapít-
ható, ki a született bűntettes, akkor a kellő szakismere-
tekkel bíró orvos meg fogja nézni akármelyikünknek 
csontrendszerét, koponya-alkatát, testi sajátságait és 
a kire megállapítja, hogy szemöldökíve vagy alsó áll-
csontja, vagy koponyája, vagy a Lombroso-féle föltevések-
ben vizsgált egyéb testrészei szabálytalanságokat mutat-
nak, azt, mint született bűntettest, kórházba vagy téboly-
dába utalja, esetleg kezdeményező lépéseket tesz az iránt, 
hogy az az egyén, mint a jogrendre és a társadalomra 
veszélyes, ártalmatlanná tétel céljából állandó őrizet 
alatt fartassék.» 

Lombroso a bűntettes tipus megállapíthatását, mint 
határozott igazságot állította föl s mint materialista azt 
hirdette, hogy «az emberek lelki sajátságait, különösen 
bűnös hajlamait, rendellenes erkölcsiségét már a lest 
külsejéről, az emberek külső alaki sajátságaiból, a fej 
alakjából, arckifejezésből lehet felismerni.» 

1876 óla hirdette tanát s nagy figyelmet keltve vele, 
vizsgálatára indította az érdekelt antliropologusokat, 
kriminalistákat s az ethikusokat. Ez utóbbiakat is, mert 
hiszen feltevése merev ellentélben áll nemcsak az eddigi 
bűnügyi igazságszolgáltatással, hanem az ember tettei-
nek erkölcsi beszámítását hirdető keresztény világnézet-
tel is. Míg csak az ethikusok foglaltak ellene állást, pl. 
Gutberlet híres művében (Die Willensfreiheit 1893. 103— 
161. 1.) nyomról-nyomra kimutatta, hogy vizsgálati 
anyaga elégtelen, sok tekintetben hamis, valamint hamis 
a módszere is, — még csak ethikusok foglallak ellene 
állást, addig a kriminalisták ingadoztak : de mióta az 
anthropologusok is megvizsgálni kezdték adatait: elmé-
lete megingott, hamisnak bizonyult, mert a tények nem 
fedik állításait. 

Balogh szerint : «Évtizedeknek komoly vizsgáló-
dása alapján Lombrosonak alapvető föltevését, a bűn-
tettes typusról szóló tant, teljesen megcáfoltnak kell te-
kintenünk. A francia Corre, Manouvrier és Lacassagne, 
a belga Héger és Dallemagne, a német Virchow és 
Naecke, továbbá Benedikt, a bécsi tanár épen oly hatá-
rozottsággal visszautasítják ezt a tant, mint a magyar 
Török Aurél». 

Hogy a sok Ítélet közül csak egyet idézzünk, Tarde, 
a francia akadémia tagja, ezt mondja : «Lombroso mód-
szere fogyatékos, bírálata elégtelen, heterogén tanokat 
rendszertelenül összevegyít; abból, hogy több kivétel 
találkozik, mindjárt szabályt állít fel ; itélőtelietsége ide-
gesen siet, rögeszméihez makacsul ragaszkodik». Szóval 
ő nem a tényekből akarta megállapítani az elméletet, 
hanem a materialisták szokása szerint, praeconcipiált 
elméletéhez — nálunk így tesz Pikier Gyula — csava-
rintotta a tényeket. 
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Minthogy Lombroso kivégzett vagy fegyintézetekben 
elhalt egyének koponyáját vizsgálta, még ha adatai tel-
jesen alaposak lennének is, ha következtetései nem vol-
nának is túlmerészek, ha a tüzetes megfigyelés kellő 
számú egyénre terjesztetett volna is ki, Balogh szerint : 
semmiesetre sem bűn-tettes, hanem legföljebb fegyenc-
tipus létezéséről beszélhetnénk. Az sem bizonyos, vájjon 
némely testi anomáliák nem a fegyintézetben fejlődtek-e 
ki az illetőkön? A hosszú szabadságvesztés, büntetés és 
a rabmunka közben a degeneráltságnak épen úgy elő-
állhatnak bizonyos tünetei, a mint kétségtelenül tudjuk, 
hogy bizonyos ipari foglalkozások, vagy bizonyos élet-
mód a szabad életben is degenerációt idéz elő. 

Liszt, berlini egyetemi jogtanár ezt írja: «Téves a 
bűntettnek minden tisztán élettani felfogása, azaz nem 
lehet a büntetendő cselekményeket a tettesnek testi vagy 
lelki sajátságaiból levezetni. Már ebből az okból sem 
lehetséges az egységes embertani tipust megállapítani. 
Ennek lehetetlenségét más módon is bizonyíthatjuk. 
A hivatásos bűn-tettesek egyes fajainál, különösen a 
lelkileg degeneráltnál a rendes típustól több eltérés van 
ugyan, de azért a hivatásos bűn-tettesnek típusát nem 
állapíthatjuk meg. Ezért Lombrosonak és követőinek 
tana elvetendő». 

Tanulságos egy eset ismét. Egy a keresztény világ-
nézettel harcba szállott, sokaktól igaznak tartott nézet 
eltemetéséről van szó. Mint nemrég láttuk, Gorka szerint, 
a 60-as, 70-es években diadalmasnak látszott darwiniz-
mus is el van már temetve. így múlnak el a tudomá-
nyos divatok s minden, a mit időnkint a keresztény 
világnézet sírásójának szoktak hirdetni. A kereszténység 
pedig áll, él s élteti a lelkeket. S míg némely kislelkűek 
azt szokták hangoztatni : alkalmazzuk vallásunk tanait 
a korabeli ú. n. tudomány vívmányaihoz ! Csak lassan 
és bátrabban. A mi vallásunkban igazság van, annak nem 
kell alkalmazkodnia a tiszavirágéletű emberi nézetekhez. 

Még néhány hó előtt, a Torinóban tartott VI. nemzet-
közi bűnügyi embertani kongresszus alkalmával konven-
cionális tósztokat mondtak Lombroso Caesarra s elmé-
lete íme már ravatalon fekszik, maga nézi temetését. 
Sic transit vana gloria mundi. 

A VI. kath. nagygyűlés Budapesten. 
Az eszmék termékenyítő napja, a nagygyűlés kü-

szöbön áll. Kinek nagy, kinek kicsinye dolog ez: én 
rendkívül fontosnak tartom. Hiszek az eszmék, a fel-
buzdulások termékenyítő hatásában. Másutt is, a hol 
messze előttünk haladnak már a cselekvésben, az al-
kotásokban, így kezdették, de régen ; a német katho-
likusok már a mult század közepén jár ták a renai-
sancenak ezt a kezdő útját. Ok már messze vannak, 
nagyok és dicsőségesek, vezetnek a német protestáns 
á l lamban; mi most kezdjük, de oda kell jutnunk, a 
hol ők haladnak. 

A történelemben tanulom, hogy száz évig alud-
tunk ; gyászos egy álom volt az, mely alatt minden 
elromlott körülöttünk, legjobban pedig mi magunk. 
Elszoktunk a hittől, el a reménytől, el a szeretettől ; 
papságunk indifferens lett, híveink szkeptikusok. 

Ma már ébren vagyunk, de a romlást nehéz ki-
heverni. Nehéz annak, ki elszokott az iskolától, új-
ból tanulni. Nagy még az ellentét köztünk és a német 
katholikusok között, mert csak 15 éve, hogy felébred-
tünk. De ébrenlétünknek már is erős, súlyos nyomai 
vannak, fölérők az előző 100 év munkájával. 

Ebben a szépen megindult kezdetben nagy részük 
van évi nagygyűléseinknek, onnan árad a tűz, a Szent-
lélek tűze a lelkekre. Lángoló szónokaink tüzétől 
lángot fog az is, a mi eddig elernyedt, a mi kialudt-
nak látszott. Spiritus, tibi vult, spirat. 

Jöjjenek hát minél többen katholikusok, jöjjenek 
melegedni az eszmék tüzénél ! 

J . D á g h . A baptistákról hozott már az idei Religio cikk- "J~gJt 
sorozatot smég majd folytatjuk is. Tessék azt tanulmányozni ; a 
mieinkről szól. 

M. S z i l á g y s o m l y ó . Nézetemet kívánja tudni értekezé-
séről. Olyan tételnél, hogy «Kik működtek közre a magyar nem-
zet megtérítésében ?» az első dolog, hogy az ember a tárgyra 
vonatkozó legújabb monográfiákat tanulmányozza ; ön elavult 
forrásokat használt, tehát célt nem érhetett, ha még oly sok 
fáradtságába került is összeállítása. Karácsonyi, Pauler, Volf, 
Melich stb. idevonatkozó műveit kellett volna tanulmányoznia. 
A második dolog, hogy az ember a tételnél maradjon s ne 
kivonatolja lapszámra szent István valódi és hamis okleveleit, 
a mint erről ugyancsak Karácsonyinak szent István oklevelei-
ről írt munkája felvilágosítja. Úgy látom, még Karácsonyinak 
szent István életéről írt s a Szent-István-Társulat által tavaly 
kiadott legújabb műve sem volt kezében. így nem lehet ma 
történeti értékű értekezéseket írni. 

B. N a g y v á r a d . Köszönöm szives készségét. Nagy filozó-
fiai és theologiai készletéből, ha nem volna régi, telik új is. Mél-
tóztatik a bennünket környező kérdések halmazát látni ; csak 
sok és alapos tudású munkatárs közreműködésével tudhatok 
nekik megfelelni. Pedig sokan soknak tudnánk megfelelni, ha 
akarunk ; volna bennünk ész és erő elég, csak meglenne a 
lankadatlan cselekvé-re — írásra — való készség is. 

S. E s z t e r g o m . A komoly kritika nem oly könnyű dolog, 
tanulmánnyal já r és nem készül egyik napról a másikra. 
Könyvet figyelemmel átolvasni is időbe kerül, hát még meg-
bírálni. 

S. S z e p e s v á r a l j a . Dec. l-ig. 
T. T e m e s v á r Nem közölhető. Ez nem az egységre törek-

vésnek az útja. 
Z. N a g y b o b r ó c . Majd utána nézek s értesítem. 

TARTALOM: Apponyi Albert gróf. — A szabad-
gondolkodó. — Az apostoli hitvallás ősalakja. III. Hanny 
Ferenc dr.-tól. — Világi katholikusainkról. III. — Az erő-
megmaradás elve és a hittudományok. II. Zubriczky 
Aladár dr.-tól. — Autonomia hatása. — Egyházi világ-
krónika. — y — Za-tól. — Irodalom : A «Szabad Gon-
dolat»-ból (spontán generáció.) — Szent-Gellért folyóirat. 

Bartalos: A magyar és paripája. — Grátzer: A jám-
bor gyermek. — Balogh : Lombroso tana csődöt mon-
dott. — A VI. kath. nagygyűlés Budapesten. — Telefon. 
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Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELOFIZETESI AHA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

K 12- D U D E K J Á N O S dr. 
8 6- EGYETEMI TANALT 

SZERKESZTŐSÉG É S KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Ajtai JÇ. Sándor orvosdoctor, J(ector Mag-
nificus, székfoglaló beszéde. (i.) 

Tekintetes királyi magyar Tudomány-Egyetemi 
Tanács ! Nagytekintetű Tudomány-Egyetemi Közgyűlés ! 

Az örökké munkáló természet folyton alakuló 
és muló alkotásaival az idők végtelenségét szakaszo-
san jelzi s módot nyújt ez által nekünk a maga ész-
lelésére s példát arra is, hogy önmagunk, cselekmé-
nyeink s azok következményeinek megismerése cél-
jából a magunk egyéni és társadalmi életét is szaka-
szokban mérjük. A tünemények múlása a tünemé-
nyek keletkezésének csiráját hordja magában : a napot 
az éj, az ébrenlétet az álom, a munkát a pihenés, 
az életet a halál váltja fel s viszont. A változásnak 
ezen örök körforgásában a keletkezés és múlás moz-
zanatát mi emberek rovással jegyezzük. 

«Új év» napja van! Köszöntjük a multat s félő-
bizó pillantással «Avé»-t mondunk a jövőnek. Az 
egyetemi rectorság átruházásának évről-évre megújuló 
ezen cselekvénye, valóságos Janus-fejű ünnepély; az 
egyik arc a múltra szegezve, nyugodt és derült, a 
másik — keresve a kétes jövőt — gondteljes; mert 
«Nem az idő halad, mi változunk». S bár a felada-
tok ismerésével, ügyszeretettel és erős akarattal a jó 
munkálására s nyugodt lélekkel veszem át ezen auto-
nom egyetem vezetését, mégis kétségek szállnak meg : 
vájjon helyemen vagyok-e én, kit az intézmény élére 
tanártársaimnak inkább hivatali korom, mintsem érde-
meim iránt nyilvánult bizalma helyezett. Nem min-
den megilletődés nélkül lépek tehát be új hivatás-
körömbe, annyi jeles előd örökébe. A mult hagyo-
mányaival átszálló örökség kötelességévé is teszi az 
öröklő nemzedéknek azt, hogy a kezére adott zászlót 
tovább vigye, a neki jutott örökséget gyarapítsa s így 
szállítsa át majdan az utódra. 

Nagy a feladat és kicsiny az egyéni erő, a jó-
szándék és szilárd akarat pedig egymagában bizony 
sovány hozomány; de körültekintve, azt látom, hogy 
a kötelesség és a személyes felelősség terhe még sem 
olyan elijesztő, mert megnyugtat az, hogy autonom 
hatósági szervezetünk bölcsen gondoskodik az idő-
szaki személyi változás mellett az intézményes állandó-

ságról. Ime ezen beiktatási ünnepélyen a lényeg vál-
tozása nélkül csupán transfigura ti o történt: a rector-
ból prorector, a dékánokból prodékánok levének s 
az űj rector és az új dékánok egy olyan tanácsnak 
tagjaivá válnak, a melynek működésében, hatósági 
fennállásában, még ezen pillanatnyi transfiguratiónál 
sincs a folytonosság, az állandóság megszakítva. «Nos 
Hector et Senatus» vagyunk, egymástól elválaszthatat-
lanok az időszaki személyi változások dacára, mely 
az élet táplálkozási folyamatánál nem egyéb, intéz-
ményesen állandók és változatlanok. Ebben találjuk 
az intézményes biztosítékot és találhatjuk annál na-
gyobb megnyugvással, mert a rectornak és a senatus-
nak ezen organismusa a facultások hasonló szerve-
zetéből nőtt ki. 

Hatósági szervezetünk ezen conservativ eszméje 
adja a tudományok köztársaságának legméltóbb és 
legtökéletesebb, egyedül belső lényegéből fakadó s 
így természetszerű államformáját; mert a valódi tudo-
mány maga is conservativ, akár eredetében, akár 
céljában, akár lényegében vizsgáljuk azt; mert fel-
adata, a már megszerzett igazságokból folyton új 
igazságoknak keresése, megismerése és megtartása ; 
de conservativ eredményeiben is, mert magában rejti 
az egyénnek és népnek fentartó és továbbképző ere-
jét is. 

A tudományok művelésére és terjesztésére ren-
delt egyetemi intézmény nyolcszázados múltra tekint 
vissza ; a mi universitásunk egyéni élete is immár 
271 évre terjed s így a traditio is arra int bennünket, 
bog}7 természetes fejlődés útján létrejött szervezetün-
ket, mint az emberiség közkincsét képező tudomá-
nyok palladiumát, külső alakulásaival együtt, féltéke-
nyen őrizzük s a szükség által netán parancsolt vál-
toztatásokat is, a természetes fejlődés útjára bizzuk. 
Ne hagyjuk azért magunkat, közelebbi vizsgálatnál 
csak syrénhangoknak bizonyuló, komoly ábrázatú 
intelmektől a lényegbevágó reformokra csábi Itatni. 
Ne higyjük el, hogy az administratio nem tudomá-
nyos foglalkozás ; hogy a tudós nem ért hozzá ; hogy 
a rövid időközökben ismétlődő személyváltozások az 
igazgatásban és kezelésben zavarokhoz és az ügy-
menet nehézkességéhez vezetnek; hogy az administráló 
tanárt időszakilag tulajdonképeni feladataitól elvon-
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íák s tudományos foglalkozásából kizökkentik ; mert 
ezek az aggodalmak részben túlzottak, részben alap-
talanok s a mennyiben valósággal fenforognak, egé-
szen más okból születnek; első sorban a szabályok-
nak idegen célokat is szolgáló gyakori reformálásá-
ból s főleg azok meg nem tartásából ; már pedig logica 
és consequentia nélkül minden rend lehetetlen. De 
nincs itt terem ezen kérdésekkel való foglalkozásra 
s azért csupán annak a felemlítésére szorítkozom, 
hogy minél gyorsabb a haladás, annál nagyobb szük-
ség van, épen a haladás érdekében, kerékkötőkre is 
s hogy minden egyéb alárendelendő azon nélkülöz-
hetetlen kelléknek, hogy az administrate vezetését 
is tudományos szellem hassa át. 

A facultások dékánjaikkal és prodékánjaikkal s a 
tudományok vesta-tüzét le egész a legfiatalabb tagig 
megszakítás nélkül ápoló seniorátusi rendszerükkel, 
a midőn a munka-felosztás elve szerint folyton sza-
porodó szaktudományokat egy tudománycsaládba 
egyesítik : nem csupán a gyakorlati élet szempontja 
alá eső, népek és idők szerint változó hasznossági 
munkát végeznek. A legfiatalabb bimbó, a legkörül-
írtabb szakma, önállólag is él. Működik a maga céljai 
szolgálatában, sőt talán néha hiszi is, hogy csak ön-
magáért van. Pedig csak egy kis része elsősorban nem 
is egy bizonyos egésznek, hanem egy másik, nagyobb 
résznek, annak a szaktudományi családnak, melyet 
mint facultást, az Alma Mater egyik kebelén táplál ; 
már szervezet, de csak az Alma Mater gondozásában ; 
de szerv is, a mely harmóniás együttműködésre hiva-
tott a többi szervekkel, a változó számú többi facultás-
sal, a nagy egész, a tudományok universitása szol-
gálatában. A tények keresésénél a részletezés, a 
decentralizálás, a cél szolgálatában az egyesítés, a 
központosítás szerepel s így intézményünk külső for-
mája csakugyan megfelel belső lényegének. 

De vájjon ezen külső alakulás és belső tartalom 
megfelel-e a történelmi fejlődésnek, a tudományok ter-
mészetes biológiájának is? 

A tudományok azon szabad társasága, mely a 
XII. és XIII-ik században együtt munkálkodó tudó-
sokból és tudomány után törekvő férfiakból, mint 
«Universitas Scholarum et Magistrorum» alakult meg, 
a XVI. és XVII-ik században már mint nagytekintélyű 
egyházi vagy állami intézmény jelentkezik s habár 
itt-ott, néha egyházi és világi fejedelmek politikai 
céljainak szolgálatára kényszerítve, azok hatalmi esz-
közeként szerepelt is, állandóan megőrizte Istenadta 
lényegét : az igazság utáni vágyat, az észlelhető tények, 
azok okainak és következményeinek megismerése utáni 
törekvést, az ismertből az ismeretlenre, a természetes-
ből a természetfölöttire való következtetés útján, a 
mikrokosmossal a makrokosmosnak a megfejtésére 
irányuló küzdelmet, a melynek folyamában már ezelőtt 
281 évvel kimondta Hobbes, a mi korunkban már 
szinte banálissá is vált szálló igét: «A tudás hatalom !» 
Hatalom, a mely elvezet az igazsághoz, az igazság a 

szabadsághoz és a szabadság a kulturemberiség egy 
magasabb typusához. Mekkorára nőtt már a kulturá-
nak ez az ősi fája, minő métyen ereszkedett le gyöke-
reivel a néplélekbe, mily magasan lombozódott az ég 
felé ; mégis tudásunk kevés és azért körülhatárolható, 
tudatlanságunk pedig nagy, mert az ismeretlennek 
birodalma ránk nézve határnélküli. A tudomány a 
szerzett tudás eredménye és a további tudás út ja ; 
nemcsak cél tehát, hanem eszköz is, a dolgok és tüne-
mények és azok összefüggésének, a causalitásnak meg-
ismerésére. Ha valaha az összes dolgok és tünemé-
nyek teljes rendszerét megismerhetnők : akkor elértük 
volna értelmi létünk tisztán tudományos célját is. De 
vájjon ez egyáltalán lehetséges-e? A természettudo-
mányok, összes alkalmazott szakmáikkal egyetemben, 
az anyagi világ problémáiból még csak igen parányi 
részt fejtettek meg s Du Bois-Raymond egyenesen 
kimondta, hogy a hét világ-rejtvény megfejtése a ter-
mészettudományokra nézve örökre impermeabilis 
marad ; az ezekkel való foglalkozás tehát a philoso-
phiának és theologiának jogos tulajdona; az erkölcsi 
világ problémáinak megfejtésében azonban ezek sin-
csenek előbbre, mint a természettudományok az anyagi 
világrendre nézve: természettudomány theologia és 
phylosophia nélkül sohase fog közelébe férkőzni az 
anyag gondolkozásának problémájához ; mind a három 
pedig együtt, a jogtudományok nélkül, tehetetlen az 
erkölcsi gravitatió törvényeinek megismerésében. Ha 
valamennyi összpontosított tevékenységgel valaha 
megfejti az egyént, vájjon lehetend-e a részből az 
egészre következtetni s megfejtik-e azt az élő, működő, 
fejlődő szervezetet, a társadalmat és az Államot, mely-
nek az egyén csak sejtjét, szövetjét, tagozatját képezi? 
s a melyet a szociologia és statustudományok viszont 
az orvosi és természettudományok összeműködő se-
gélye nélkül meddőleg kutatnak; mikor jutnak pedig 
még ahhoz, hogy az emberi közületnek a világrendhez 
való viszonyát fejtsék meg! 

De nemcsak az ilyen legmagasabb rendű tudo-
mányos kérdések — a melyek az emberi lélekből 
mint igazság utáni sóvárgás, mint eszmény vagy mint 
hit fakadnak s belőle ki nem irthatok — hanem a 
tudomány terjesztése iránti gyakorlati igények is a 
tudományok szervi kapcsolatban tartásának szüksége 
mellett harcolnak. Hiszen kétségtelen tény, hogy a 
tudományosan képzett szakember a szakpálya betöl-
tésére, a tudománynak aprópénzre való felváltására 
is a legalkalmasabb. Másfelől az is tapasztalati igaz-
ság, hogy egyes szaktudományok, sőt szaktudomány-
családok, a különálló fakultásokon elszigetelten ma-
gukra hagyva, a legkedvezőbb viszonyok között is 
rövid időn belül nemcsak a tudományművelésben, 
hanem a szakképzésben is meddőkké válnak, sőt 
fejlődésükben visszaesve degenerálódnak. Vájjon meg-
felelő minőségű és mennyiségű gyümölcsöt hoz-e a 
legnemesebb fa, még a legkedvezőbb talaj- és égalji 
viszonyok között is, ha magában áll? Micsoda biolo-
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giai állapot lenne az, ha a máj és tüdő, szív és agy-
velő, ezek a különálló és egészen specifikus, külön 
funkciót teljesítő szervek egymástól függetlenül mű-
ködnének s hogy nézne ki az az ország, a melyet a 
szakminisztériumok — pedig ezek is különállók 
egymásra való tekintet és egy közös, egységes irányí-
tás nélkül kormányoznának ? Erősbödött meggyőző-
déssel vallom azért azt, a mit 29 év előtt a kolozsvári 
egyetemen egy dékáni ünnepi beszédemben a tudo-
mányok fejlődési törvényeiből fejtettem ki. És ez az, 
hogy a tanszéki és kari önállóságnak a tanszabadság 
határán túlvitt mértéke a tudományfejlesztésre és a 
szakképzésre, az egyes szakokra és az egész egyetemre 
egyaránt káros. Azt mondtam és ismétlem, hogy: 
«Mindenik tudományszak a karban és mindenik 
kar az egyetemen nemcsak testvér a közös célban, 
hanem valósággal egy szerves test része. Minden 
egyes erőszaporulat vagy erőveszteség ezen szerves 
testben nemcsak ezen erő egyenes aránya szerint 
okoz szaporulatot vagy veszteséget az összerőben, 
hanem azon jótékony cserehatás viszonya szerint, 
melyben egymáshoz fejlődésük fokára és irányára 
nézve a látszólag legtávolabb álló szaktudományok is 
vannak; valaminthogy az egész egyetemnek a kultur-
állapot fejlesztésében való munkássága is nem az 
egyes erőtényezők egyenes összegében, hanem a köl-
csönös cserehatás foka és minősége által meghatáro-
zott hatvány eredményeiben fog nyilvánulni. . . Nem 
is a különböző tudományszakoknak egy helyen való 
hozzáférhetősége, hanem ezen szerves összefüggés az, 
mely tehát az egyetemnek igazi lényegét adja s mely 
annak minden időben a kulturára oly jelentékeny 
befolyást biztosított... Sohasem lesz szabad tehát a 
tudományok közös eredetét, az egységesség és együvé 
tartozás érzetét s a közös célt szem elől tévesztenünk ; 
mert a központtól elszakadva, rendben keringő plané-
ták helyeit űttalan meteoritekké s az űrben széf-
száguldó atomokká válunk és azért mindig igaz ma-
rad az: «Omnia, quae ad humanitatis studia per-
tinent, habent inter se quoddam simile atque 
coniunctum, et quasi cognatione quadam inter se 
contincntur». 

Schell tanaiból. 
Nem egyszer esik szó köztünk a németek felől 

ide miközénk is szállingó reform — vagy haladó — 
katholicizmusról. Megjegyzem, hogy ez a különös 
elnevezés csak megkurtított alakja a reformációnak 
s épen olyan megtévesztő, mint emez volt a maga 
idején. Nem erkölcsi, hanem ismét tani reformot 
jelent. Nem az embereknek mindig óhajtott és időről-
időre szükségessé váló erkölcsi javítását, illetőleg 
cselekedeteiknek s az egész életnek a keresztény 
morállal minél nagyobb összhangba való hozatalát 
célozza, hanem ismét csak dogmatikánk megváltozta-
tásán mesterkedik. Mint minden újítási viszketeg, 

bántatlanul hagyja azt, a mi épen javításra szorulna s 
bolygatja a jót, a mihez épen közelebb kellene hozni 
az embereket. 

Ez már olyan megszokott dolog a németek részé-
ről s a mai reformkatholicizmus is csak bizonyos 
nemű ismétlődése annak, a mit a mult században 
hermezianizmusnak, majd güntherizmusnak nevez-
tünk s lehetne schellianizmusnak is nevezni. Afféle 
germán vonás ez régtől fogva. 

A német filozófiának időről-időre változó irányai 
ugyanis nyomot hagynak a német kath. theologián is, 
a mennyiben egyesek a haladás neve alatt folyton 
valami racionalisztikus elemet igyekeznek belevinni a 
változhatatlan kinyilatkoztatáson alapuló katholikus 
dogmatikába. Egyes tbeologusai időnként megfeled-
keznek leríni Vincének a kath. vallási téren lehetsé-
ges haladásra vonatkozó abbeli kánonjáról: «cum 
dicis nove, ne dicas nova»,1 ha új formában mondod 
is, ne mondj ujat. Azért az egyháznak, deposilorum 
apud se dogmatum cauta et sedula custos-nak, min-
dig különös gondot okoznak ezek az időről-időre 
ismétlődő újítási irányok. 

Ma a reformkatholicizmus az s egyik legjelenté-
kenyebb képviselője a nem rég elhunyt würzburgi 
egyetemi tanár, Schell Hermann dr. volt. 

Mint dogmatikust három vonás jellemezte. A ger-
mán szellemnek, mint ő nevezte, túlbecsülése a román 
szellem felett. Másodszor a schola fejtegetéseinek s 
az előző korok nagy theologusainak kevésrebecsü-
lése.2 És végre különös ellenérzés a jezsuiták tudo-
mányos működése iránt.3 Mint igazi spekulativ német 
új utat szeretett törni és követni ott is, a hol az egy-
ház a követendő utat már megjelölte. 

Megtévesztette a haladás s a modernség csalóka 
fénye,4 mint annyi embert már az idők folyamán. 
A haladáson változtatást értett, nem öntökéletesbítést 
egy és ugyanazon dologban. A dogmának nem mé-
lyebb, hanem új felfogását. Pedig e tekintetben is 
régen figyelmeztetett leríni Vince: sit ille profectus, 
non mutatio ; a haladás legyen haladás, ne pedig vál-
toztatás. Profectus in eodem dogmate, in eodem sensu 
et sententia. (c. 23.) Mint midőn valaki franciául tanul, 
nem abban keresi a haladást, hogy ráunván e nyelvre, 
abbanhagyja s helyébe olaszul, majd meg angolul 
tanul, ez egyszerű kapkodás volna; hanem a francia 

1 Commonitorium. c. 22. 
2 Ez mindig veszedelmes játék, mert mint Ilurter helye-

sen mondja : »História docet ab aliquot seculis nunquam 
fuisse unanimi scholarum consensioni in Christiana institu-
tione pertinaciter repug'natum, quin serius ocius ipsa incurre-
retur haeresum tabes. Dicente Melch. Cano : connexae quippe 
sunt et filcre semper post natam scliolam, scholae contemplio 
et haeresum pestes». Dogm. 1885. I. 136. 1. 

3 Petiig ez a hozzáértő elfogulatlan ember előtt csak dicsé-
retet érdemel. Az innsbrucki Zeitschrifthez vagy a Stimmen 
aus Maria-Laach folyóirathoz fogható irodalmi terméket mely 
katholikus testület mutathat fel ? 

4 Látjuk ezt kifejezettebben : «Der Katholizismus als Prin-
cip des Fortschritts» 1897. című művében. 
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mellett marad állandóan s abban igyekszik tökéletes-
ségre vinni. A fa is — erre a hasonlatra szintén lerini 
Vince mutatott rá —önmagában fejlődik,nő és halad; 
de sohasem szűnik meg eközben ugyanaz a fa lenni. 

Schell kezei alatt némely dogmánk, különösen 
azok, melyek az ő sajátosan új — a szeretetet az 
igazságosság rovására túlhajtó — Istenfogalmával 
közelebbi vonatkozásban vannak, egészen új értelme-
zést nyert, új tanná vedlett, úgy hogy a régiből épen 
csak a neve maradt meg, melyet ő egészen új tarta-
lommal töltött meg. 

Ezek egyike Krisztus megváltói működésére, neve-
zetesen kereszthalálának jelentőségére vonatkozik.1 

Vallásunk egyik dogmatikus alaptétele Krisztus 
halálának áldozati, engesztelő és érdemszerző jellege 
(est causa meritoria), Istennek az emberiség bűneiért 
vele adott elégtétel (satisfactio vicaria), szóval a meg-
váltó halál.2 

A kinyilatkoztatás szerint ugyanis az Ádámmal 
bűnbe esett emberiség elvesztette a kegyelmi állapo-
tot s a természetfeletti célt, melyre Isten végtelen jósá-
gából eredetileg emelte. Isten azonban könyörült az 
elbukott emberi nemen s nemcsak Megváltót igért 
(Gen. 3, 15), hanem az idő teljében el is küldte egy-
szülött Fiát, «az Isten Bárányát, ki elveszi a világ 
bűnét» (Ján. 1, 29), hogy eleget téve az isteni igazsá-
gosságnak, az eredeti rendet ismét visszaállítsa. 

Ez azonban csak elégtételadás útján volt lehet-
séges, mely a inegbántásnak megfelelő legyen. Ezt 
eszközölte helyettünk Krisztus halálával a keresztfán. 
Más valaki ilyen végtelen értékű, t. i. a megbántással 
egyenlő értékű elégtételadásra nem volt képes, csak 
Jézus Krisztus, az Isten-ember. 0 emberi természete 
szerint szenvedhetett és szenvedett is s ez a szenve-
dés, ez a halál, emberi természete isteni személyének 
lévén a természete, végtelen értékű volt. 

Ez Krisztus kereszthalálának jelentősége a keresz-
tény vallásrendszerben. Elégtételadás volt az a meg-
bántott Istennek, másrészt az ember számára a ter-
mészetfeletti cél elérhetésének a lehetőségét eszközölte 
s egyúttal megnyitotta a kegyelmek forrását, melyek 
a természeti erőivel arra képtelen embert e cél eléré-
sében segítik. 

Az újszövetségi szentiratoknak mintegy közép-
pontja Krisztus halálának ez az áldozati jellege és 
pedig nemcsak szent Pálnál, hanem magukban az 
evangéliumokban is. Mindjobban kidomborodik ez 
magának Krisztusnak tanításában, a mint közelebb 
ért a szenvedés pillanatához. Ennek megnyilatkozá-
sában is bizonyos fokozatosságot látunk, mint Krisz-
tus egész tanításában. Általános jelzésen kezdi, míg 
majd eljut a részletekig. 

1 Részletesen foglalkozik vele Stufler : Die Erlösungstat 
Christi in ihrer Beziehung zu Gott. Zeitschrift für kath. Theol. 
Innsbruck, 1906. 385. 1. 

2 Franzelin : De Verbo Incarn. 514. 1. Pesch : Praelect. 
Dogm. IV. 201. 1. Scheeben : Dogmatik. III. 309. 1. 

«Az ember fia üdvözíteni jött azt, mi elveszett 
volt.» (Máté 18, 11. Luk. 19, 10.) «Úgy szerette Isten a 
világot, hogy az ő egyszülött fiát adá, hogy minden, 
a ki ő benne hisz, el ne veszszen, hanem örök élete 
legyen» (Ján. 3, 16.), mondta eleinte tanítványainak. 
Hogy pedig miben áll az ő üdvözítői, megváltói sze-
repe, melynek árán annak, a mi elveszett volt, örök 
élete leszen, azt az utolsó vacsorán egész részletes-
séggel nyilvánította ki nekik. 

Akkor vévén a kenyeret, megáldá és megszegé és 
adá tanítványainak, mint Máté (26, 26—28) beszéli, 
és mondá: vegyétek és egyétek, ez az én testem, Lu-
kács (22, 19) hozzáteszi: mely érettetek adatik. És 
vévén a kelyhet — folytatja Máté — hálát ada és 
nekik adá, mondván: Igyatok ebből mindnyájan, 
mert ez az én vérem, az új szövetségé, mely sokakért — 
Lukács hozzáteszi : és érettetek — kiontatik a bűnök 
bocsánatára. 

Krisztus halálának megváltói jelentőségét az 
Eucharistia alapításával kapcsolatban itt látjuk magá-
nak Krisztusnak szavaival megvilágítva. 

Ez a halál áldozatnak és pedig egyrészt helyette-
sítő — érettetek, sokakért — másrészt engesztelő 
áldozatnak — a bűnök bocsánatára — van bemu-
tatva, az ó-szövetségi zsidó véres áldozatok hasonla-
tosságára, úgy hogy Krisztus expozícióját máskép 
értelmezni egyáltalán nem lehet. Ehhez képest aztán 
szent Pál tanítása nem egyéb, mint Krisztus állításai-
nak részletező kommentálása, midőn pl. mondja : 
Isten még tulajdon Fiának sem kedvezett, hanem 
mindnyájunkért adta őt (Bóm. 8, 32); Krisztus eltörül-
vén az ellenünk szóló végzés kéziratát, mely ellenünk 
bizonyított és elvevén azt, fölszögezé a keresztre 
(Kol. 2, 14) ; Krisztus mi érettünk halt meg (Bóm. 5, 9) 
s így ingyen igazulunk meg az ő kegyelméből a Jézus 
Krisztusban való váltság által (Róm. 3, 24). 

Az egyház természetesen, kezdettől fogva hiven 
őrizvén a rábízott tant, Krisztus haláláról mindig 
ezt hirdelte s ha szüksége felmerült, zsinatain ennek 
ismételten ünnepies kifejezést is adott. így már az 
efezusi (431. évben), majd a IV. laterani (1215.), a 
florenzi (1439) egyetemes zsinaton, hasonlókép a 
trientin (1546—63)."1 

Schell ezzel szemben mind dogmatikájában,2 

mind egyik utóbbi iratában, «Jahve und Christus» 
címűben Krisztus kereszthalálának egészen más értel-
met adott, nevezetesen engesztelő és elégtételi érté-
két, mint a mely az ő új Isten-fogalmával ellenkezett 
s mint mondta, «csak a római gondolkodás jogászi 
szelleméből» került bele a keresztény tanításba, egy-
szerűen kiküszöbölte. 

i Denziger: Enchiridien symb. 1888. 23., 110., 168., 181. 1.. 
így a trienti zsinat (sess. 5. c. 3.) : Si quis hoc Adae peccatum . . . 
per aliud remedium asserit tolli, quam per meritum unius 
mediatoris Domini nostri Jesu Christi, qui nos Deo reconcilia-
vit in sanguine suo, factus nobis iustitia, sanctificatio et re-
dempt io . . . a. s. 

a Kath. Dogmatik. III. 1., 16. ; 1., 193. s más 1. 
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Erősséget keresett ő ebben a racionalista protes-
tánsokban, a Pfleidererekben1 és Harnackokban,2 a 
kik szembeállítva szent Pál leveleit az evangéliumok-
kal,3 azt tanítják, hogy szent Pál az evangéliumokban 
ismeretlen módon magyarázta Krisztus halálát (fari-
zeusi gondolkodását vitte bele Krisztus tiszta tanába 
s azt meghamisította). Ez, mint föntebb láttuk, egy-
szerűen nem igaz; Schell azonban, kath. theologus 
létére, nem ezek tévedését igazította helyre, hanem 
nyomukban indult s felállította új, a kath. iskolák-
ban eddig hallatlan elméletét Krisztus haláláról. 

Példája ez a sorainkban itt-ott jelentkezni szo-
kott ama megalkuvási hajlamnak, melynélfogva né-
melyek, mint mondani szokás, a vallást kiengesztelni 
akarván a korukbeli ú. n. «tudománynyal» (melyről 
Tomcsányi Lajos a minap mutatta ki, hogyan cáfol 
rá egyik évtized a másikra, «Magyar Állam» 1900. 
aug. 23.), készek volnának az örök vallási igazságot 
kifejező dogmákat föláldozni a tudósok változó, efe-
mer nézeteinek. 

Schell szerint elégtételnek Istennel szemben nincs 
helye, Isten ilyet az emberiség bűneiért nem is akar-
hatott ; ilyesmit csak gondolni is elferdítése (az általa 
kitalált) Isten-fogalomnak, mint nevezi : anthropopa-
tizmus. Isten mint első ok nem tűrheti egy kívüle 
létező indító-oknak ráhatását, tehát «Krisztus áldo-
zata nem indíthatta megbocsátásra». Isten, Krisztus 
halálát megelőzőleg, magától, szeretetből bocsátotta 
meg az emberiség bűnét. Az a halál reá semmi vo-
natkozással nem bír s ily értelemben sem engesztelő-
nek, sem érdemszerzőnek nem mondható. Isten a mit 
tesz, pusztán szeretetből teszi ; ellenkezőleg «ethikai 
moloch»-nak kellene mondani. 

Krisztus halálának egész értéke szerinte csak az 
emberiség szempontjából jöhet mérlegelés alá, mint 
kifolyása az isteni jóságnak, nem pedig elégtételt 
kívánó igazságosságának. Isten Fiának a halálát csupán 
abból a célból kívánta, hogy ily módon az ember 
előtt a bűn súlyos voltát föltárja s így a vétkezéstől 
visszatartsa ; tehát követelménye volt amaz isteni 
jóságnak, mely nem kívánja a bűnös halálát, hanem 
hogy megtérjen és éljen. Krisztus halála által nem 
az ősbűnért tett eleget, ilyen feltételről Istennél nem 
is lehet szó, hanem azt eszközölte, hogy az embert 
a bűn álmából fölébresztette s a bűn súlyát, mely 
ilyen áldozatot követel, élénken a szemei elé állí-
totta. Hogy így, ezt téve, vezette vissza a szenvedő 
Krisztus a földiekbe elmerült lelket az Istenhez. 

Kereszthalála tehát nem volt engesztelő áldozat 
(Schell e szerint jobban tudja ezt Krisztusnál, ki, mint 
hallottuk, azt mondta az apostoloknak : ez az én vérem, 
mely érettelek ontatik a bűnök bocsánatára!), hanem 
csupán egy hatalmas prédikáció, mely hogy az einher 

1 Religionsphilosophie. 1884. 197. 1. 
2 Dogmengeschichte. 1894. I. 88. 1. 
3 Mennyire nincs igazuk, kimutatja Simar: Die Theologie 

des heil. Paulus. 1883. cimű klasszikus művében. 

előtt egyrészt a bűn utálatos voltát, másrészt Isten 
végtelen jóságát tárta fel, a ki annyira szerette bűneik 
dacára az embereket, hogy egyszülött Fiát küldte 
hozzájuk s áldozta föl. 

Ime Schell tanainak egyike, a reformkatholiciz-
mus egyik tana.1 Valójában nem egyéb, mint katho-
likus szinbe bujtatott új protestantizmus, mely a 
helyett, hogy a romlékony embereket javítaná, újból 
a dogmákat, az ártatlan tanokat kezdi ki, hogy tessék 
az embereknek, a Harnackoknak, a Plleiderereknek. 
Nem ez a katholicizmus út ja ; ha ezt az utat követte 
s az emberek tetszését kereste volna, ma már egy-
általán nem léteznék. Ne tévesszen meg tehát senkit 
a csalóka név: reformkatholicizmus, mert egészen 
más rejlik alatta, mint a hogy az ember első hallásra 
gondolná. 

Jlz apostoli hitvallás ősalakja. (iV.) 
IIa dr. Brückner lelkész valóban azt mondotta, a 

mit a fentidézett újsághír mond, akkor azt nem a 
«symbolum»-történeti kutatásoknak, hanem a modern 
bibliai konjekturális krit ikának1 perspektívájából 
mondhatta csak, ha egyáltalában komolyan, irodalmi 
háttéren alapulónak kell venni az ő vélekedését. 

A konjekturális kritika (segédeszközei : szöveg-
kritika, nyelvkritika, hitelkritika, irálykritika) a Máté 
és Lukács-féle, emberi származást bizonyítani akaró, 
genealógiákból már régen (Reimarus, Strauss) azt kö-
vetkeztette, hogy Jézusnak természetfeletti származása 
a későbbi dogmatika terméke és csak úgy lett az 
evangéliumok eredeti szövegeibe (Máté, Lukács) utó-
lag belétoldva; újabb időben a Sinai kolostornak 
palimpsest — kéziratában (Agnes Smith Lewis és Marg. 
Dunlop Gibson asszonyok által) felfedezett syr evan-

1 Ennek a reform-katholicizmusnak a népszerűsítésére 
készült Fogazzaro indexre került «II Santo».ja is, melyet 
Vetési (Winkler) József jónak lát most a «Budapesti Szemlé»-
ben magyarul közölni. Egyrészt a vallási kételyt hirdeti, vala-
mennyi vallásnak a hamisságát (269. 1.) ; másrészt bemutat 
egy társaságot, mely «a jövendő kath. theologia alapjait» 
készül lerakni (397. 1.), az egyház reformját «a hitoktatásban, 
a szertartásokban, a papság fegyelmében, sőt az egyház leg-
főbb kormányzatában is» (399. 1.) ; egyesülni akar az élő 
Krisztusban s érzi a megújulásnak szükségét mindenben, 
«a mi a vallásunkban ruhája s nem teste az igazságnak» 
(408.1.), óhajtja «a hit formuláinak megújítását, a mint a kor-
szellem követeli ; a katholikus reformot». (410. 1.) Schell, mint 
láttuk, szintén csak a hitnek egyik formuláját akarla a kor-
szellem szerint megújítani. 

3 A rekonstruáló bibliai kritika beléjátszik a «symbolum» 
történetébe és épen ez erősen befolyásolja a római formula 
(R) keletkezési idejének megállapításánál Harnack-otés Ivatten-
busch-t is. Az érintkezési pontok : 1. a symbolum alapidoma 
és Máté 28, 19. ; 2. «|iovofsvrj;» (unicus, unigenitus) és Ján. 1,11. ; 
3. a mennybemenetel és Ap. csel. 1, 2. ; 4. a paulinizmus, a 
synoptikus evangelium-trias, a Johanneismus és a kalholiciz-
mus,a «symbolum»-ot megelőző (a kritikusok által feltételezett), 
stádiumainak chronologiája és terminológiája és általában az 
új-szövetségi kánon lezárásának időpontja. 
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gelium szöveg (Syr-Sin. = Syrus Sinailicus)1 «lectio 
varians»-ában2 (Máté 1, 16.) véltek ezen kritikusok 
későbbi ú jabb bizonyítékot találni. Alkalmam lesz 
ezzel, lia Isten segít, külön munkában foglalkozni és 
a symbolika, szentírás-kritika, dogmatörténet és vallás-
történet szempontjaiból folytatott tanulmányomról ki-
merítően beszámolni. 

A mennybemenetelt, mint fent említettem, az evan-
géliumokból szövegkritikai alapon igyekeznek elimi-
nálni, és ha későbbi időkbe szorítják az «Apostolok 
cselekedetei»-nek megírása korát, akkor a termé-
szetfeletti, a csodás elemet elvből visszavető ezen kri-
tikusoknak könnyű már beszélni — a mennybemene-
telt illetőleg (Ap. csel. 1, 2.) — a hagyomány külön-
féle rétegeiről («Schichten», vallástörténeti kaucsuk-
műszó), a melyek alatt kifejlődött Jézus eltűnésének 
apotheosisa. 

A katholikus hittndósokat és egynéhány protes-
táns hittudóst (B. Weiss, R. Seeberg, Th. Zahn) kivéve, 
az újabb németországi vallástörténészek, biblia-
kritikusok és a keresztény ősegyház történetének ku-
tatói Jézus feltámadását, és minden egyéb csodás dol-
got Jézus életében vagy az ősegyházban nem fogadják 
el történeti ténynek, mert szerintük a tudományos 
alapon álló történeti felfogás csodát nem ismer (?), és 
azért, lia a csodás elbeszélés későbbi betoldásnak 
szövegtörténeti alapon nem mondható, akkor az evan-
géliumba belédolgozott népies hagyományra vagy 
akár visio-ra (Jézus feltámadása) vezetik vissza az 
ilyen csodatörténetek első fellépéseit. Ilyen irányú 
írók (egymás közti több-kevesebb eltéréssel) Német-
országban: 0 . Píleiderer, H. von Soden, A. Harnack 
(Berlin), W. Bousset, E. Schürer és J. Wellhausen (Gröt-
tingen), Joli. Weiss és A. Jülicher (Marburg), W. Bal-
densperger és Oskar Holtzmann (Giessen), W. Wrede 
(Breslau), A. Schweitzer, Heinr. Jul. Holtzmann (Strass-
burg) tanárok és a Jézus történeti létezését is taga-
dásba vevő A. Kaltlioíf brémai lelkész.3 Ilyen hyper-
kritikus irányt vallanak Franciaországban: A. Loisy, 
S. Reinach, A. Réville, Jean Réville és mások. Az angol 
hittudósok túlnyomórészt atraditionális álláspont hívei, 
a katholikusokhoz közelednek. Hasonló «kritikus» 

1 Bőven ismertetve lásd ezen kézirat méltatását : B. Gre-
gory, Textkritik des Neuen Testamentes, II. köt. (Leipzig 1902.) 
489—493. és 507—8. 1. 

2 A lectio varians (syr-ből latinra átfordítva) így szól : 
«Jacobus genuit Josephum, Joseplius, cui desponsata erat (Maria 
virgo,genuit Jesum, qui vocatur Christus.» A «kritikusok» a «genuit 
Jesum»-ban látják Máté ősi szövegét, míg a «cui desponsata 
erat Maria virgo» szavakat, valamint ezen szavakhoz a görög 
kódexek egyéb varians-ait (például Codex Sinaitiaus — C. 
aleph —- így : «EaXwß äs é^sw/jaev iov lu>aTjcp iiv àvSpa [lapiag f/ç 
e-fswrjih] Ta ö Xs*f0|J,sv0; X0")-

3 Eltekintve talán Kalthoff-tól, a többi fent nevezett író 
tudományát és tudományos törekvéseinek komolyságát nem 
akarom távolról sem kisebbíteni fenti megjegyzéseimmel. 
A történeti (őskeresztény irodalomtörténeti) kritika terén 
A. Harnack, W. Bousset, E. Schürer, a két Holtzmann, Jülicher 
és Baldensperger elsőrangú kutatók. 

célzatossággal legújabban regényeket í r tak: Frenssen 1 

és (az egyébként katholikus vallású) P. Rosegger ; 2 

mindkét szerző Jézus életét, mint csupán emberét, 
íratja meg a regény egyik szereplőjével, persze min-
den csodás elemnek természetes magyarázásával és 
Jézus «emberi» jóságának előtérbe tolásával. 

Ha valaki ilyen, épen nem előítélet nélküli állás-
pontra helyezkedik és így nézi az evangéliumokat és 
a «symbol um»-ot, akkor nem lehet csodálkozni, ha 
az ezekben foglalt csodás és természetfeletti dolgok 
(hisz a R. is a természetfeletti dolgok kemény lán-
colata: «conceptus», «resurrexit, ascendit, venturus 
est iudicare», «carnis resurrectionem») miatt vagy 
brevi manu elveti a biblia és symbolum szövegeit 
(ilyen talán dr. Brückner, ehhez nem kell nagy tudo-
mány) vagy pedig, ha a történetkritikai kutatásoknak 
az evangéliumok vagy legalább azok (a «kritikusok» 
némelyike szerinti) magva (ősevangélium) és a «sym-
bolum» ősrégi szövege mellett szóló tanúságtételét 
ignorálni nem tudja, akkor mindenféle ember- és 
néppsychologiai és vallástörténeti elméletek segélyé-
vel természetes magyarázatát iparkodik adni az ő elő-
ítélete folytán a tradicionális alakban neki elfogad-
hatóknak nem látszó csodás dolgoknak (ilyenek a 
fentemlített kritikusok). 

A keresztény hit és hagyomány alapján álló tör-
téneti kutatónak azonban egészen más filozofiai állás-
pontja van, és bár neki is kötelessége a legszigorúb-
ban alkalmaznia a kritika mértékét az őskeresztény 
forrásokra, hogy azokat a tudomány világítása mellett 
megértesse és megvédelmezze; de nem zárván ki és 
nem is zárhatván ki a csodának elvi lehetőségét, a 
ránk maradt őskeresztény történeti adatok el nem 
fogadhatóságát nem azoknak természetfeletti, csodás 
természetétől, hanem a történeti egyéb belső és főleg 
külső bizonyítékoktól teszi függővé. 

Sőt azt kell mondanunk, hogy a történészhez szo-
rosan véve nem is tartozik más, mint az események 
«ténylegességét» («Thatsächlichkeit») megállapítani, a 
mi, ha a történeti kritika minden szabályának betar-
tásával megtörtént, akkor a külső tényen kételkedni 
józanul már nem lehet; de nincs még kizárva annak 
lehetősége, hogy az egyes ember, lia csodában hinni ez 
esetben, vagy pedig egyáltalában nem akar, természetes 
magyarázathoz forduljon ; ez azonban már nem a tény 
valódiságának, hanem a tény belső természetének 
kutatása. Erre nézve a történetkritika monografusa : 
E. Bernheim például hozza fel clairvaux-i Bernát éle-
téből e szentnek csodáit, a melyek protokollumszerű-
leg bizonyíthatók és épen azért feltétlenül hitelt érde-
melnének. E. Bernheim e csodákról így í r : «An der 
Thatsächlichkeit der Vorgänge an sich ist in dem 
Falle des heiligen Bernhard und in hundert anderen 

1 G. Frenssen, Ililligenlei (Berlin 1905. 75 tes Tausend) 
484-592. 1. («Die Handschrift.») 

2 P. Rosegger, I. N. B. I. Frohe Botschaft eines armen 
Sünders (Leipzig 1906, 11—15.000.) 27-284. 1. 
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Fällen gar nicht zu zweifeln und niemand kann daran 
zweifeln wollen, der das Mittelalter verstehen will, sei 
er wess Glaubens er will. Was man bezweifeln kann, 
ist nur die Auffassung und Beurteilung dieser Vor-
gänge als wunderbarer». 

E. Bernheim nincsen ugyan velünk egy álláspon-
ton, de útjainknak elágazó pontja elég jól látható még. 

fiaegyik történeti kritikusnak jogavan a csodás ese-
mények belső természete feletti magyarázatra szabad-
ságát fenntartani olyan irányban, hogy azokat minden-
képen természetesen magyarázza csakis azért, mert 
az ő filozofiai vélekedése szerint csodák nincsenek és 
nem lehelnek, akkor joga van a másik kritikusnak is 
ezen szabadságát fenntartani olyan irányban, hogy 
azokat esetleg «természetfeletti» tényeknek tekintse 
(hiszen a keresztény ember sem hajlandó, nem is 
köteles, minden «rendkívüli» dolgot valóságos «csodás-
nak tekinteni, még vallási keretben sem) azért ís, mert 
a történeti forrás és az egykorú szereplők is már cso-
dáknak, természetfeletti dolgoknak tekintették azokat, 
de azért is, mert a keresztény embernek filozófiai véle-
kedése szerint csodák lehetnek és sokszor már voltak 
is és vannak is. A filozófiai vélekedés mikéntjét senki 
sem, a történeti kritikusok német-francia gárdája sem, 
parancsolhatja rá az egyes emberre vagy kutatóra. 
A keresztény ember világnézete is bölcseleti rendszer. 

A keresztény ember nemcsak «hisz» csodákba, 
hanem bölcseleti alapon lehetségesnek tudja a «cso-
dá»-t általában véve, és történetkritikai alapon «tud» 
megtörtént egyes csodákról is. 

Ezek itt a zárószóban elmondottak szolgáljanak 
dr. Brückner és más hasonló módon gondolkodók 
és írók hangzatos és túlöntudatos szólamainak kellő 
értékökre való leszállítására. Hanuy Ferenc dr. 

Világi katholikusainkról. <iv.) 
Összes egyházéleti bajaink alapoka a keresztény 

eszmekörben nevelt és megedzett meggyőződés, a ben-
sőséges, a hitök szerint élő emberek nagy hiánya mind-
két oldalon. Gyökeres bajunk a vallását nem ismerő, 
a hamis tanokkal telített s így egyházával szemben 
elhidegedett intelligencia. A mai vezető nemzedék 
nagy részében egy keresztényileg elhanyagolt kornak 
a neveltje. Nem él vallása parancsai szerint, nem is 
ismeri azokat; azért el van világiasítva,hogy ne mond-
j am elpogányosítva, családi és nyilvános élete. Ha 
önző érdek nem mozgatja: üres, unalmas az élete, 
nincs eszmei tartalma. A pap általában hivatalnokká 
lett, a világi hivő meg nem törődik a hivatalnokkal, 
mert a hivatal rideg szoba. A pap a többnyire maga 
által megjelölt s ellenőrzés nélkül álló teendőit végzi, 
a hogy végzi: miséz, gyóntat, prédikál, iskolába jár, 
ha j á r ; azontúl nem terjedvén a hivatal, pihen több-
nyire a hivatás is. A világi meg általában szólva sem-
mit sem tesz. Az egyháznak nagy, az egyes hitközsé-
gek körén túl terjedő, nagy érdekeit a jó Isten gon-

dozza, vagy ide-oda rángatják a politika változó esé-
lyei. Az egyház természetesen igy megdermed, élet-
telen organizmussá válik; egyáltalán nem vezet az 
élet terén, hanem mások, sokszor illetéktelenek veze-
tik, befolyásolják. 

Az elhanyagolt nevelésnek a papság részéről idő-
vel kettős következménye lett a világiakra. A hitét 
nem ismerő, azt nem becsülő nemzedéket elragadta 
a racionalizmus és liberalizmus, a hamis tanok árja 
és elpogányosította, a hívekből hideg lakatosokat vagy 
épen ellenségeket képzett saját egyházának. A kik-
ben pedig, talán a jó anya befolyása alatt, megmaradt 
még egy kis katholikus érzés, egy kis jóakarat, azok, 
lia szeretnének is érdeklődni egyházuk sorsa iránt, 
elferdült gondolkozásuk folytán nem értenek hozzá. 

Az egyházi élet pihenésének ideje volt ez, mely-
ben ezernyi hitközségben odáig fejlődött a dolog, 
hogy a pap, a sok égető teendő közepett, maga mondta : 
nincs dolga; a világi embernek meg micsoda egy-
házi dolga legyen akkor? S midőn az egyházi cselek-
vési területek így munkások nélkül állottak s egy-
házunk egy századon át jogaiban, becsülésében, folyton 
hanyatlott, lassan kifejlődött az a balnézet a protestáns 
zsinatok képére, hogy osztozzék meg hát a papság a vi-
lági hivekkelkormányzatiterületében, mert hogykiilön-
ben a világiaknak nincs tevékenységi terük. Hatalmi 
szféra kellene nekik, holott pedig munkásokra volna 
tulajdonképen égető szükség, a meglévő de elhanya-
golt nagy munkaterületeken. A Notter által fölelevení-
tett panasz régi keletű. Az emberek ilyen korszakok-
ban rendesen nem magukat, jóllehet bennük van a 
hiba, hanem az intézményeket szeretik megrefor-
málni. 

S ez a nemzedék még ma sem találja a tudásá-
nak és tehetségének megfelelő munkateret az egy-
házi életben, mikor pedig a papság máris jobb irány-
ban kezd változni és dolgozni. Pedig szinte kínálko-
zik a sok teendő csaknem községenkint. Ott a sok-
ágú katholikus egyleti élet, hány munkaerőt, meny-
nyi tudást kíván ez? Olt vannak a katholikus iskolák, 
a hová az iskolaszéki intézmény egyrenesen utalja az 
embereket. Mennyi gondot, mennyi áldozatot kíván-
nak csak ezek is, hogy el ne államosittassanak ! 

Ott a vidéki és a fővárosi katholikus sajtó nagy 
tere, az egyházért és az igazságért vívott csaták mo-
dern területe, mely csak úgy tengődik a tudásnak és 
tehetségnek megfelelő szerepet keresők nagy hiánya 
miatt. 

A kifejezetten keresztény érdekek védelmére ala-
kult politikai párt, a néppárt, a választások alkal-
mával szinte lámpással keresi a világi férfiakat 
jelölteknek és alig talál. Ez pedig a tudásnak és a 
tehetségnek igazán megfelelő egy nagy terület. 

Ha katholikus nagygyűlésről van szó, mennyi 
gondot okoz a rendezőségnek egy pár alkalmas fér-
fiút meglelni szónoknak, nagy eszmék hirdetőjének; 
hasonlókép, mint az autonomiai kongresszus alkal-
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mával is egyik-másik egyházmegye alig tudott jelöl-
teket állítani a saját kebeléből. 

De ott van a másik nagy működési tér is, 
melyről ma már alig szokás megemlékezni, t. i. min-
den katholikus ember vallási kötelességei telje-
sítésének mindennapi tere; családja keresztény szel-
lemű gondozása, a szentségekhez való járulás, az 
irgalmassági cselekedetek gyakorlása, a nagy karita-
tiv terűlet, az ő mindenféle egyleteivel. 

Ha pedig valaki egész részletesen akarná meg-
tudni, van-e ma működési tere az egyházi élet terén 
a magyar világi katholikusnak, az kérdezze meg — 
folyton rá hivatkozom — Zichy Nándor gróftól s 
az megjelöl neki teendőt annyit, hogy napestig izzad-
hat bele. 

Vájjon miért virágzik a német katholicizmus? 
Azért, mert van lelkes, hivatáshű, dolgozó papsága 
és vannak tanult, vallásukat becsülő, vallásukat gya-
korló s ezért tevékenykedő világi katholikusai. Pedig 
ott sincs más szervezet, a papi hatalom más meg-
osztása, mint minálunk; a világiak jogköre ott is 
ugyanaz, mint nálunk, lévén az egyház szervezete 
mindenütt ugyanaz. Es azok a világiak ott mégis 
nagyon sok tennivalót találnak maguknak. Hogyne ! 
Hisz tennivaló van mindenütt elég, nálunk is, csak 
tudjanak és akarjanak az emberek amúgy az Isten 
dicsőségéért ingyen dolgozni. 

A nagy Pázmány ugyanezzel az egyházi szerve-
zettel és hatalmi megosztással vezette keresztül az ellen-
reformációt s nem volt szüksége autonomiára, hogy 
az egyházat régi fényébe visszaállítsa; a mint annak, 
hogy ma Erdélyben virágzóbb a hitélet, bizony nem 
az autonómia az oka, annak nem is ez a célja, ha-
nem oka, hogy püspöke, a lángbuzgalmú Majláth 
Gusztáv gróf. Az autonomia egy hivatalnoksereg, egy 
modern bürokratizmus, mely mellett megtörténhetik 
az, mint Erdélyben történt, hogy világi elnöke az 
egyház leghevesebb harcaiban megy szavazni a pol-
gári házasságra, egy másik oszlopos tagja (Ugrón 
Gábor) pedig odakiáltja Wekerlének, hogy ha lesz 
katholikus autonomia Magyarországon, hát a nép-
szuverénitás alapján legyen meg. 

Nem kell tehát ide semmi különös orvosszer, semmi 
új intézmény, hogy megújhodjanak az állapotok, csak 
a kánonok fölelevenitése szükséges az egyház egész 
területén. Hitben élő buzgó papság kell az iskolába, 
a szószékre, a gyóntatószékbe és az egyleti életbe — 
egyetlenegy szóval mondva : Majláth Gusztávok, 
mozgó apostolok kellenek. E nélkül jöhet száz auto-
nomia, majd lesz több baj, lesz több uraskodó, több 
korteskedő, több protector; lesz több civódás; kö-
vetkezik a világi érdekek nagyobb bevonása az egyr-
házba (képzeljük csak el például a főpapjelölést, a 
mint tervezve van); következik a hivek nagy meg-
terhelése az adóval (a mitől a protestánsok ép most 
igyekeznek megszabadulni), a papság sokoldalú ki-
szolgáltatása a mai bizonytalan népelemnek; lesz 

nagy apparatus sok paragrafussal, kevés pénzzel : mon-
dom, Majláth Gusztáv-lelkületű papok nélkül jöhet 
szász autonomia és a hitélet csak olyan marad, mint 
a minő most ; a hivek pedig a mindenféle választási 
érdeket ki nem elégítő esélyek folytán nemcsak közö-
nyösek maradnak, hanem ne adja Isten — még 
ellenségesebb hangulatúakká is válhatnak, mint a 
milyenek most.1 

Mikor július elején végighallgattam a Mária-kon-
gregáció országos gyűlésén Izsóf Alajos, Schvoy Lajos, 
Bús és Szporny okos és lelkes előadását, szinte lát-
tam ezekben a fiatal papokban azt a jobb jövőt, mely 
a hozzájuk hasonlók működése folytán már is küszö-
bön áll. Ezek s a hozzájuk hasonlók majd nevelnek 
férfiakat, a kik maguktól is megtalálják a tudásuknak 
és tehetségüknek megfelelő szerepet az egyházi élet 
terén. Vagy mikor úgy sorba kapom például a buda-
pesti kongregációk, az egyetemi hallgatók, az urak 
kongregációjának évkönyveit, már szinte látom előre 
azokat a jövendő katholikus világiakat, látom a hala-
dást, mely nyomukban támadni fog. A különféle űj 
rendek (kongregációk) és a fiatal katecheták 10—15 
év alatt máris új életet teremtettek itt Budapesten, 
sok körülmény van itt már másképen a legfelsőbb 
köröktől a legalsóbb rétegekig, mint a hogy csak 20 
év előtt is volt. 

Egyáltalában nem áll tehát az, hogyr a papság 
a tudást és a tehetséget megfelelő szerephez nem 
ju t ta t ja ; hanem a való tényállás az, hogy ma még alig 
van kit juttatni szerephez. A világi elem nálunk maga 
esett ki szerepéből, II. József aufklärizmusa óta. El-
vesztette vallási képzettségét, a sokféle ellenséges tudo-

1 A függő kath. ügyeink (az alapok, az iskolák) rende-
zését célzó óhajunkban már 1869-ben letértünk az 1848-iki ki-
indulópontról. Midőn ugyanis 1848 április 7-én Rónay János 
csanádi követ a diétán beadta a katholikusok peticióját, akkor 
ilyen ma kontemplált szervezkedésre nem gondoltak. A petitió 
csak ezt kívánta : 1. a kath. egyháznak polgári hatalom irányá-
bani viszonya a szabadság s vallásos függetlenség alapján 
törvény által rendeztessék; 2. a zsinatok s egyházi gyüleke-
zetek szabad tartása ne akadályoztassék ; 3. az egyéb vallási 
felekezetek nevelési ügyeire nézve is fennálló felsőbb felügye-
let mellett a katholikusoknak saját iskoláik alapítása, cél-
szerű elrendezése s igazgatása iránti joguk biztosíttassék ; 
4. miként az evangélikusok s nem-egyesült görögök egyházi s 
iskolai alapitványaikat önmaguk függetlenül kezelik : úgy a 
kath. közalapítványokat, ideértvén azokat is, melyek eddig a 
kir. helytartótanács alatt álltak, kivéve a magyar kir. egyetemet, 
egy csupán egyházi s világi katholikusokból álló bizottmány 
kezelje. (Kétségkívül a helytartótanács kebelében lévő kath. 
komissió típusa lebegett szemeik előtt.) Ennyit kívántak a 
katholikusok 1848-ban. 

Midőn azonban Simor prímás alatt 1868-ban a teendők 
megbeszélésére összehívott konferencia kezébe vette az elejtett 
ügy fonalát, a liberálisok a szervezkedésbe belevitték az 
alkotmányos demokratikus formát, hogymint akkor mondták, 
ellensúlyozzák vele a püspöki hatalmat. Simor a nyomásnak 
engedni volt kénytelen s keserű humorral mondta egyik 
beszédében : a pokol kapujáig követem az urakat. 

Térjünk azért vissza a régi kath. álláspontra, a melyről 
letértünk. 
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mányos irány megtévesztette gondolkodásában, a libe-
rális gazdálkodás elszegényítette (paupertas autem 
maxima meretrix) ; így hidegült el egyházától, sőt 
sok esetben ellenségévé is lett. Mindez pedig azért 
történt, mert papsága, hasonló körülmények közé 
helyezve, nem állott hivatása magaslatán, non fuit 
acies bene ordinata et operosa. 

Ma, mint egykor Szent István korában, nem 
holmi autonómiákra, mint sebgyógyitó tapaszra, ha-
nem új hittérítésre van szükség. Uraskodásra, a 
hatalomban való osztozkodásra egyáltalán nincs szük-
ség; azt a fölosztást megtette már Krisztus s meg 
van írva a Corpus Juris-ban ; hanem szükség van tanu-
lékonyságra és hatalmas regenerációra mindkét rész-
ről. A reform-katholikus velleitások, a Goetz-féle 
«önálló világi kath. kultura», a semleges tudomány, 
nem a katholikus lélek kívánalmai. 

Még egyszer ismétlem tehát: összes egyházéleti 
bajaink alapokát a keresztény eszmekörben nevelt 
és megedzett, a bensőséges, a hite szerint élő embe-
rek hiánya képezi mindkét oldalon. 

Nem lehet ezért vádolni tulajdonkép senkit, ez 
egy sajnos történeti fejlemény nálunk, egy örökség, 
melyet megszenvedtünk, hogy új életre ébredjünk. 
A papság nem lehetett jobb, mert jobb példát nem 
látott; a világiak nem lehettek buzgóbbak, ha nem 
buzdították őket. 

így állván a dolgok, se kölcsönös szemrehányás-
sal, se a baj helytelen diagnózisával nem segítünk a dol-
<70/?, hanem j avulással és vállvetett munkával. Nagyszerű 
a mi egyházunk szervezete, nagyszerűen ki van ott 
jelölve mindenkinek a szerepe, jobbat ember nem 
gondolhat ki. Nem kell, sőt nem is szabad annak 
új tartalmat adni, csak megújult emberek kellenek 
keretébe s mindig képes lesz megújítani a föld színét. 

Zsinatokat, vagy legalább egyházmegyei konfe-
renciákat és papi exerciciumokat tartó, egyházmegyé-
jét látogató, a papság működését s fegyelmét szem-
meltartó, az egyház törvényeit végrehajtó püspök; 
mozgékony, tevékeny, rendes életű lelkészkedő pap-
ság; híveiket felkaroló, velük törődő lelkiatyák; jó 
hittani oktatás az iskolákban és papneveldékben ; 
a lelki élet szóval és példával való goudozása a pap-
ságban és a hívekben ; az egyleti élet és a sajtó nagy-
mérvű felkarolása a hivek javára: ime néhány pont, 
melynek megvalósítása mint az elevenítő tavaszi eső 
hathat a mai emberek megviselt, letarolt leikeire. 

Ezek voltak a gondolatok, melyeket Notter Antal dr. 
teljesen jó szándékú cikke keltett lelkemben. Ezek-
ben látom én a legközelebbi teendőinket s ellenzem 
az egyházamtól idegen, ú. n. autonómiát. 

Oly világosan áll előttem bajaink forrása; oly 
elemiek a legsürgősebb teendőink, hogy szinte csodál-
koznom kell a sok elméleten, melyet a jószándéknak 
ez ügyben egymásután felállítanak. Minek a sok el-
mélet, mikor a dolog maga beszél : imádkozzál és 
dolgozzál! 

Az erő megmaradásának elve és a hittudo-
mányok- (in.) 

Az újabb vitaiizmus felülkerekedése legcsattanó-
sabb bizonyítéka, hogy Helmholtz, Eick, Tieselhon-
Dyer, Ostwald álmoknak engedtek, mikor az energia 
megmaradásának szempontjából iparkodtak az élő 
lényekhez közeledni és kielégítő magyarázatukat adni. 
Az a tömérdek anyag, melyet Reinke, Runge, Wolf, Neu-
meister, Kerner von Marilaun, Wiesner, Ludwig, Boro-
din, Driesch, Mares, Bohring, Sachs, Deunert, Kirchner, 
Hartmann Ede összehalmoztak, világosan mutatja, 
hogy az élő lények energetikai úton meg nem magya-
rázhatók egy magasabb elv fölvétele nélkül. Az élő 
lények, ha életüknek merőben fizikai folyamataik is 
vannak, melyekben az erő megmaradásának elve 
uralkodik, számos ponton energetikai szemüvegen 
nézve érthetetleneknek bizonyulnak és ha nem is 
tekinthetjük őket az energetika úttörőinek, megsemmi-
sítőinek, legalább is energetika fölötti lényreket kell 
bennük látnunk. Ebben az összes modern vitalisták 
egyet értenek. Az újabb kutatásnak ez a negatív ered-
ménye a mi tárgyunknál tökéletesen elegendő. Az élő-
lények magyarázatára szolgáló positiv elméletek tekin-
tetében máig óriásiak az eltérések. Sachsnak és Deu-
nertnek energidje Beinkének tektonikája és mecha-
nikai vitaiizmusa, Drieschnek objektál psychoidja, Ver-
wornnak psychomonizmusa, Hertwignek bölcseleti 
mechanismusa, Albrechtnek nézete a különböző Be-
trachtungsweisékről, Aristoteles eutelechiája, a skolasz-
tikusoknak növényi és állati lelke mint állagi forma 
stb. ezek a különböző magyarázatok, de mindegyikük 
abban többé-kevésbbé egyetért, hogy az élőkben más 
is érvényesül, mint az élettelen természetnek ismert 
energiái. (Minderről bővebben értekeztem : Életerő és 
életelv, Bölcs. Folyóirat, 1906. II. 153—209.) 

Ha már az erő megmaradásának elve az élőlények-
ben sem érvényesül korlátlanul és mint tökéletes 
magyarázó elv, még kevésbbé fog érvényesülni az 
emberi szellemben. 

Barnard amerikai tudós az amerikai tudóstársu-
latban 1868-ban ezt mondta : 

«Az öntudat mindenki számára legmélyebb t i tok. . . 
A gondolat nem lehet fizikai erő, mert nincsen mér-
téke. Remélem, ellenmondás nélkül mondhatom, hogy 
az anyagnak és a fizikai erőnek nincsen olyan formája, 
melynek nagyságát bizonyos közismert mértékegység 
szerint megállapítani nem lehetne. A hőt, a fényt, az 
elektromosságot már akkor is, mikor független és 
egymásba át nem változtatható erőknek tekintették, 
méréseknek vetették alá, mindegyiket a maga módja 
szerint ; és az egy font vízben, valamint egy font gőz-
ben lappangó meleg tömegének viszonya ép oly isme-
retes volt akkor, mint most. Az elektromosságnak 
legkisebb tömegeit finom mértékekkel lemérték és a 
különféle fényforrások intenzitását kísérleti úton szá-
mok által hasonlították össze. De szellemi működések 
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mérőeszközeiről nem hallottunk; ilyet el sem tudunk 
képzelni . . . Kötelességem kimondani és meggyőződé-
sem gyanánt bevallani, hogy nekünk, fizikusoknak, 
semmi közünk a szellem bölcseletéhez és ha a szellem 
jelenségeit anyagi törvényekre akarjuk visszavezetni, 
átlépjük hatáskörünket és nevetségessé tesszük az 
exakt tudományokat. . .» (Németül is megjelent: Die 
neuesten Fortschritte der Wissenschaften.) 

Wundtnak az a felfogása, hogy a szellemi életre 
az energia megmaradásának elve nem alkalmazható, 
ellenkezőleg a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberi-
ség szellemi kincsei folytonos emelkedésben vannak. 
(L. Philosophische Studien von W. Wundt. 10. B. 1904. 
1. H. Über psychische Causalität und das Princip des 
psychischen Parallelizmus.) Érdekes, hogy Wundt 
de termi nismusa dacára is tiltakozik ezen elvnek szel-
lemi téren való alkalmazása ellen. 

Sommer Hugó szerint az egyenértékek törvénye 
csupán a fizikai erőnyilvánulásoknál érvényesül. «Tel-
jesen alkalmazhatatlan az akarati tényeknek és a fizikai 
erőhatásoknak viszonyára, melyeket ezen akarati té-
nyek kifejtenek. Akaratunk energiájával kétségtelenül 
mozgatni birjuk tagjainkat és általa a külső világban 
is változásokat idézhetünk elő ; de teljesen képtelenek 
vagyunk az akarásunkhoz szükséges energiát meg-
mérni és az általa előidézett hatásokkal mérhető 
viszonyba állítani. Még kevésbbé tudjuk megfordítva 
a külső világ változás-nagyságait a megfelelő akarat-
energiának mérhető nagyságába változtatni. Ha a 
psychofizika bizonyos egyenértéket meg is állapít 
érzékléseink intensitás-fokai és az azokat előidéző kül-
világi mozgásnagyságok között (fény- és hanghullámok, 
behatások a bőrre), a kutatásnak ezen ritka eredmé-
nyei nem nyújthatnak elégséges alapot ahhoz, hogy 
az erő megmaradásának elvét a lelki történés egész 
világára kiterjesszük.» (Über das Wesen und die 
Bedeutung der menschl. Freiheit. Berlin, 1885. 2. Auf-
lage 23.) 

Mint látjuk, Helmholtznál, Barnardnál, Sommer-
nál minduntalan visszakerül a kérdés csomópontja, 
az egyenérték fönforgásának kísérletileg való igazol-
hatatlansága. Helmholtz keblét még dagasztja a remény, 
a legújabb irók már lemondanak a siker reményéről. 
Hiányzik a szervetlen világból a szervesbe és innen a 
szellemibe az energetikai áthidalás. Verworn göltingai 
egyetemi tanár 1903-ban Ostwald psychikai energiájá-
nak bírálatában ezt mondja: «Az összes többi energia-
formák csak objective, azaz érzékileg vehetők észre; 
subjective, azaz érzékszerveink közbenjárása nélkül 
még halvány sejtelmünk sem volna róluk. A psychikai 
energiára épen e viszony megfordító ttja érvényes. 
Objective sehol sem mutatható ki, csak subjectiv 
tapasztalat révén ismerjük. Láthatjuk tehát, hogy oly 
energiaformával állunk szemben, a mely alaptulajdon-
ságaiban a természetben ismert energiaformák összes-
ségétől lényegesen különböző. E különbség azonban 
nem más, mint az a régi szakadék, melyet az ener-

getikus fölfogás épen át akart hidalni, vagyis ugyanaz 
a szakadék, mely épen a testi és lelki folyamatok 
sorozatát választja el élesen». (Természettudomány és 
világnézet. Term. K. 1904. decz. 672.) 

Az a nehézség, a mely a szellemi világot kinai 
falként választja el minden energetikától, Verworn 
ezen soraiban érintve van, de nincs teljesen világosan 
kidomborítva. Teljesen kidomborítva így szól : A testi 
és a szellemi világ tüneményei között olyan mélyen-
járó különbség, mondjuk, egyenes ellentét van, hogy 
amannak törvényei emerre semmiképen sem alkalmaz-
hatók. A testi világ tüneményei a térben játszódnak 
le és egyik testről a másikra, vagy egyik testrészről a 
másikra mennek át. Ezzel ellentétben a szellemi világ 
tényei benmaradók. A testi világra ennélfogva alkal-
mazható az energia qualitativváltozásainak és quantita-
tiv megmaradásának törvénye, ellenben a szellemi világ 
működéseinek benmaradása miatt nem lehet alanya 
és pormója ezen törvény játékainak. Épen ezért ener-
getikai szempontból az emberi öntudat teljesen érthe-
tetlen. Azért mondja Virchow : «Ismételten kijelentet-
tük, hogy természettudományos értelemben lehetet-
lennek tartjuk az öntudatnak fönnálló tényét meg-
magyarázni». (Archiv f. path. Anat. VII. 1, 1 ; Gesam-
melte Abhandlungen z. wissenschaftl. Medicin, Frank-
furt, 1856,14.) Wundt hasonlóképen : «Be tudjuk bizo-
nyítani, hogyan keletkezik a májban lépésről-lépésre 
kisérhető vegyi folyamat ütján az epe ; azt is ki tudjuk 
mulatni, hogyan keletkezik vegyi átalakulások ered-
ményeként az izommozgás. De szellemi életünk léte-
sülésére nézve az agyvelőfolyamalok semmiféle tá-
maszt nem adnak. Mert mindkét folyamat önmagában 
véve összehasonlíthatatlan». (Menschen und Tierseele, 
2. Aull. 7.) 

Giitberlet már Apologetikájának első kiadásában 
(I. 238 -9 . ) tagadta, hogy az erő megmaradásának elve 
az anyagi világról a szellemire átvihető volna. Ujabb 
művében, a Kampf um die Seele címűben (1903.) 
ismételten visszatér gondolataira és bővebben kifejti 
állásfoglalásának alapjait. Azt mondja, hogy az energia 
megmaradásának elve az okság elvének az anyag 
lehetetlenségére való alkalmazása. Mivel az anyag 
tehetetlen, vagyis önmagában semleges a nyugalom-
mal, mozgással vagy gyorsulással szemben, azérl moz-
gását más mozgó anyag idézi elő, a mely ennek követ-
keztében mozgását elveszti; de viszont mozgását el 
sem vesztheti, hacsak mást mozgásba nem hoz. A szel-
lemi világban ellenben a tehetetlenség helyett az ön-
kéntesség (Spontaneität) elve uralkodik, a mely külö-
nösen a szabadakaratból folyó elhatározásokban nyi-
latkozik meg. Ez az önkéntesség alá van ugyan vetve 
az okság elvének, de nincs alávetve a tehetetlenségből 
folyó erőmegmaradás elvének. Mozgását megszüntet-
heti a nélkül, hogy másra át kellene vinnie; viszont 
önmagát határozhatja meg mozgásra a nélkül, hogjr 

mástól venné mozgását. «A világ szellemi energiájá-
nak növekedése éles ellentétben áll a természet erői-
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nek állandó összegével. Ezt a tételt, melyet Wnndt, 
Dreher, Leeland stb. védenek, nem lehet, mint Jodl 
akarná, összhangzásba hozni az energia megmaradásá-
nak elvével. Legfölebb azt lehetne mondani: A jelen-
kor szellemi kincseinek többlete az anyagi erők káro-
sodásával létesült. Persze tapasztalatilag nem lehetne 
ezt megcáfolni ; mégis a ki azt mondaná, hogy a ha-
ladó művelődés nagyszerű szellemi teremtése követ-
keztében hő, villamosság, fény stb. tünt el a világból, 
azt alig tekintenék beszámithatónak». (U. o. I. 185.) 

Gulberlet mindazonáltal félreértések elkerülése 
végett két engedményt tesz. Meg kell engedni, hogy a 
gondolkodáshoz szükséges érzéklés és agyvelőmunka 
vegyi folyamatokkal kapcsolatos. Ezen vegyi folyama-
toknál tényleg keletkezik hő és feszültségi energia. 
Eddig tehát bizonyos értelemben érvényesül az erő 
megmaradásának elve, de mélyebben, maguknál a 
szellemi tevékenységeknél nem. Ezeknél ugyanis 
valamiféle egyenértéket kimutatni sohasem sikerült. 
Sőt még érzékléseink chemiai folyamatainál sem 
sikerült ez kísérletileg kielégítő mértékben. (U. o. 
230—31.) A másik engedmény ez : «Nem lehet tagadni, 
hogy a teremtett véges szellem bizonyos értelemben 
még alá van vetve a tehetetlenség törvényének. Quid-
quid movetur, ab alio movetur. A szellem sem 
tudja tisztára önmagából gondolatait és akarati elha-
tározásait megteremteni, rászorul mozgatásra, másra 
és kivált a mozdulatlan mozgatóra. Ennek következté-
ben metafizikai vagy lélektani tehetetlenségénél fogva 
bizonyos értelemben alá van vetve az erő megmara-
dása törvényének : semmiből nem teremtheti ezt az 
erőt és egyszerűen el sem tüntetheti». (U. o. 233.). 

Mausbach, másik kitűnő apologétánk, emiitett 
cikkében szintén tartalmas megjegyzéseket tesz, a me-
lyek az eddig kifejtetlek után könnyen érthetők. Az ő 
fölfogása szerint a világképek fölséges változatosságát 
tisztán az energia-törvény alapján nem lehet megérteni, 
ez lényegében azon alapul, a mit mi fönnebb az erő és 
energia között való különbségtétellel jeleztünk. «Még 
a szervetlen világ tényleges jelenségei is nem annyira 
a rendelkezésre álló erőtömegtől, mint inkább az 
energiák különböző egyensúlyi és feszültségi állapo-
tától, katolytikus (kiváltó) erők föllépésétől, ezen ki-
válás idejétől és leginkább az erő irányától függe-
nek, ezek pedig egytől-egyig oly tényezők, melyeket 
nem szabályoz az egyenérték törvénye.. . Az erők 
hatalmas játéka, mely a technika és közlekedés szol-
gálatában az ember céljait szolgálja, az erő fönn-
maradása törvényének keretein belül játszódik le ; 
de ennek dacára magából ebből a törvényből az 
emberi értelem irányító és céltadó értelmisége nél-
kül meg nem érthető . . .» Reinke szerint : «Ha az 
irányítás elvének nem volna ilyen alapvető jelentő-
sége, az egész világegyetem chaos volna és nem 
kosmos. Az energia mérhető nagyság, az irány nem 
az. Azért az irány nincs is alávetve az energia meg-
maradása törvényének». (Die Welt als That, 142.) «A mit 

életnek nevezünk, akár különös életerő a forrása, akár 
nem, mindenesetre kívül áll az energiatörvény által 
bírt területen, ámbár nem is töri át ennek uralmát; 
az élet energetice megfoghatatlan és megmérhetetlen.» 
Reinke szerint: «Ha a csiraképes mag elégetésénél 
fölszabaduló energiát megmérnők, azt találnók, hogy 
épúgy elégethettük volna ugyanolyan súlyú fehérnye, 
szénhydrát és zsiradék mesterséges keverékét ; a mint-
hogy az Ilias egy példányának elégetésénél keletkező 
hő nem nagyobb, mintha ugyanolyan súlyú papirost 
égettünk volna e l . . . Mindezek a dominánsok (így 
nevezi Reinke az erőket, melyek nem energiák) a 
halálban nyomtalanul eltűnnek.. .» (Die Welt als 
That, 272.) 

Mindezek alapján apologétáink azt mondják, hogy 
csodák az anyag és az energia megmaradásának elvén 
belül is létesülhetnek (Schmid Apologetik. I. 291 ; Mau-
bach, idézett cikk; Bonniot, Wunder u. Scheinwun-
der 00.) Szent Ágoston és szent Tamás a kenyérszapo-
rítás csodájánál a dolgot anyagszaporítás nélkül ma-
gyarázzák, hasonlóképen tagadja szent Tamás az anyag 
megsemmisítését: simpliciter dicendum, quod nihil 
omnino in nihilum redigatur, S. Th. I. 104. 4. Ép így 
lehel a csodát is merő isteni irányításokkal, anyag-
és erőszaporítás nélkül, magyarázni. Schell szerint : 
«Egy csoda sem igényli, hogy okvetlenül felvegyük a 
substantia-készlet szaporítását, vagy kevesbedését ; egy 
csoda sem akar semmiből való ujjáteremtés gyanánt 
szerepelni; egy csodát sem kell a már megteremteti 
anyag- és erőtömeg használata nélkül magyaráznunk. 
A mi új, hatalmas, termékeny a csodánál a világfolya-
matba lép, nem tartozik a materiálénak, a substantia-
képző anyag- és erőkészletnek kategóriájába, hanem 
azon ideális tényezők közé, melyeknek legalacsonyabb 
fokát képezik a tömegeknek és erőknek idő és tér 
szerint való elosztása, vagy középpontok teremtése a 
világ- és lényegképződés és az erők hatása számára». 
(Religion und Offenbarung 308.) 

De tegyük hozzá Schmiddel, Mausbachhal és 
Gutberlettel, hogy az energia-törvény nem lévén aprio-
risztikus észelv, hanem tapasztalati igazság, az első 
oknak mindig hatalmában állhat valamely csodát a 
világegyetem meglevő anyagának és erőinek tényleges 
szaporításával művelni. Ez az új anyag és ez az új erő 
aztán véges-végig a megfelelő törvényeket híven fogja 
szolgálni és fellépése által legfölebb némileg meg-
nyúlik a világfolyamatnak határozott vég felé való 
törtetése. Zubriczky Aladár dr. 

11. J{ákóczy Terenc. (i.> 

Haza hozzák a nagy Rákóczy hamvait, egykori 
városába, Kassára. Nemzeti multunk egyik legnagyobb 
s egyik legtisztábblelkű férfia ő, kit a nemzeti szabad-
ság szeretete hőssé avatott, ebben a szerepében Ma-
gyarország és Erdély fejedelme lett, majd száműzött 
s mint ilyen meghalt Rodostóban (Törökország) 
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1735 április 8-án, nagypénteken, igazán katholikus 
hitvallói módon, a mint azt hűséges kísérője, Mikes 
Kelemen, egyik legszebb levelében oly meghatóan 
leírta. 

Ez a valódi nagy egyéniség nekünk mindig ked-
ves, élete mindig tanulságos; de a jelen ünnepi alka-
lom, midőn hamvainak hazahozatalakor telve nevé-
vel az ország, midőn emléke — hogy úgy mondjuk — 
az ő jelenléte által ismét megelevenedik közöttünk, 
szinte kötelességünkké teszi, hogy újból föleleve-
nítsük a multat, az ő küzdelmes napjait itt az általa 
annyira szeretett hazában; hogy visszaidézzük emlé-
kezetünkbe, és pedig a legújabb monográfiák és saját 
hátrahagyott iratai nyomán, azokat a viszonyokat, 
melyek pályájának keretéül szolgáltak s melyek ért-
hetővé teszik azt, a mit tett s a miért szenvedett. 

Történeti hőseinket afféle félisteneknek szoktuk 
tekinteni, így vagyunk Rákóczyval is, a kinek kul-
tuszáért irodalmunkban legtöbbet tett a protestáns 
Thaly Kálmán. A dolog azonban nem egészen úgy 
van, a poézis igen, de a történelem, a kritikai, féliste-
neket nem ismer ; 1 csak olyan embereket, mint mi 
vagyunk, jó tulajdonságokkal és gyarlóságokkal. Nagy-
ságuk emberi nagyság csupán, de olyan, mely őket 
kortársaik fölé emeli. Ilyen volt Rákóczy is, a kit a 
mai kutató történelem való fényében bemutat ; nem 
mond róla olyan szépeket, mint még mi is az iskolában 
tanultunk, épen úgy, mint más nagy alakjainkról sem ; 
de a mesék szövevényeiből kihámozva is igazán 
nagynak, igazán tiszteletreméltó embernek marad. 

Történeti viszonyait, hazánk akkori állapotát is 
másként látjuk ma, mint még nem rég; ezeket is ért-
jük ma okaikban, az előző hazai s az általános euró-
pai viszonyok elmaradhatatlan fejleményeinek nézzük, 
a melyek között Rákóczy ellenfelének, I. Lipót kirá-
lyunknak viselkedése is egészen más, nem a hagyo-
mányos világításban áll előttünk. 

II. Rákóczy Ferenc, épen úgy mint Bocska}r, nem 
volt forradalmi természet; őt is, mint Bocskayt, egy 
váratlan körülmény állította a csatatérre, melyen aztán 
becsülettel megállott 1703-tól 1711-ig, egész míg a vis 
major kibújdosásra nem kényszerítette. Felkelése 
utolsó hulláma volt I. Lipót (1657—1705) változatos 
eseményekben annyira gazdag uralkodásának. Azért 
Rákóczyl és korát nem érthetjük meg másképen, mint 
ha előbb az előzetes hazai állapotokkal közelebbről 
megismerkedünk. 

* 

A mohácsi csata (1526) és a szerencsétlen kettős 
királyválasztás óta nem volt a nemzetnek jó napja. 
Három részre volt osztva az ország (a királyi, a török 
s az erdélyi Magyarországra) s a mi baj csak képzel-
hető, azzal sújtotta tetejébe a vallási meghasonlás és 

1 Ha történetet írunk, egy szemernyi valóság többet ér a 
legszebb álomnál — mondja helyesen Erdélyi Pál : Balassa 
Bálint 6. 1. 

a török hódoltság. Olyan élet volt itten, hogy az 
élők sokszor megirigyelték a halottakat. 

Lipótig (1657) különben a török által előidézett 
bajokon kívül főkép a vallási tanok voltak azok, me-
lyek állandó mozgásban tartották s emésztették a 
nemzet erejét, annak az ismételten megkísérelt pró-
bája t. i., nem lehetne-e ezt az ősi katholikus országot, 
a német fejedelemségek mintájára, protestáns király-
sággá 1 változtatni ? A próba azonban még Bethlen 
Gábornak (f 1629) sem sikerült. Időközben Pázmány 
(f 1637) tanítása visszahódította a katholicizmusnak 
az eltévedt elméket, a protestánsoknak pedig nem 
akadt több Bethlen Gáborjuk. 

A helyzet tehát változni kezdett. A küzdelem súly-
pontja, annyi hasztalan kísérlet s velejáró szenvedés 
után, a vallási térről a politikaira terelődött át, a nem-
zetnek ez idő szerint életbevágóbb érdekeire, a minők 
a nemzet léte, magyarsága s a török iga alól való föl-
szabadítása volt. 

Pázmány e tekintetben is elsőnek érezte meg az 
időnek változni kezdő szellemét ; látta, hogy az európai 
trónokon a renaissanceből fennmaradt római eszme 
a cezarismusról, a királyi mindenhatóságról, erősen 
mozgolódik s hogy a Franciaországból kiinduló divatja, 
a hol a királyi hatalom (XIII. Lajos alatt) már is meg-
törte az oligarchákat s a hatalmat egy kézben össz-
pontosította, kőrútjában nem sokáig kerüli el Ausz-
triát, a Habsburgokat sem. Azért figyelmeztette a 
magyart, hogy ez okból szüksége lesz erős és függet-
len Erdélyre, s ezért, támogatva I. Rákóczy Györgyöt,2 

állott folyton hadilábon az ellenkező gondolkodású 
Eszterházy Miklós nádorral is, nehogy «gallérunk 
mögé köpjön a német». Tőle tanulták ezt neveltjei: 
Zrinyi Miklós és Péter, hasonlókép, mint Nádasdy 
Ferenc, Wesselényi Ferenc, Lippai primásutód s 
mások. 

Az idő pedig ebben is Pázmánynak adott igazat; 
mert az az udvar, melyet a jólelkű I. Lipót atyjától, 
III. Ferdinándtól, örökölt, már tényleg teljesen a 
királyi abszolutizmus eszméjének hódolt s azt, mint 
uralkodó európai divatot, alkalomadtán akkor is igye-
kezett volna megvalósítani, ha a protestáns magyarok 
annyi keserű emlékkel nem izgatták volna visszator-
lásra. XIV. Lajos, a «napkirály», már megalapította 
országában a korlátlan királyságot ; őt utánozták 
Stuartok Angliában, Nagy Péter Oroszországban, 

1 A magyar trónnak protestánssá tétele ép úgy volt végső 
célja a magyar hitujitóknak, mint a hugenottáknak Francia-
országban és anglikán vallásúaknak Angliában. Amott a kál-
vinista Bourbon Antal navarrai király és fia Henrik akarták 
elvenni a koronát a katholikus Valois-családtól (ez vezetett 
1572 augusztus 24. Bertalan éjre) ; emitt meg ugyanaz a küz-
delem Erzsébet alatt játszódott te és a katholikusok jelöltjének, 
Stuart Máriának (1587-ben) fejébe került. Ezek az előzmények 
értetik meg nálunk Bethlen szerepét. Márki-Czimer : Egyetemes 
történelem. 1904. III. 35—6. 1 

2 Fraknói : Pázmány Péter és kora. II. 364. Szilágyi : 
I. Rákóczy György. 214. 1. 
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Frigyes Vilmos Poroszországban. Szóval ez volt a 
divat Pirenéktől Uraiig, Bécs természetesen utánuk 
indult.1 

Lipóttal tehát megváltozott az egész addigi poli-
tikai helyzet, valamint a további küzdelmek motí-
vumai is. A Wesselényi-féle összeesküvés (1664) az 
első kizárólag politikai mozgalom (az addigiak vallá-
siak voltak) Ausztria, illetőleg Bécs ellen, melynek 
vezetői katholikus főurak voltak, már nem Bocskay 
vagy Bethlen harca többé, valamint nem az II. Rákóczy 
Ferencé sem ; a vallási viszályok és üldözések sem a 
régiek, nem a felekezetek vallási motívumaiból indulók, 
hanem az új abszolút politika folyományai. S így néz 
ki az egész hosszú I. Lipót-féle korszak. 

Az abszolutizmusnak segítségére jött mindjárt 
Lipót trónraléptekor II. Rákóczy György erdélyi feje-
delem szerencsétlen politikája, midőn lengyel királyi 
trónra vágyva, serege fogságba jutott s a török, mivel 
akarata ellen cselekedett, őt trónjától megfosztotta s 
végül a gyenge Apafy Mihályt (1661) választatta 
Erdély fejedelmévé. így törött le Pázmány nemzeti 
politikájának sarkköve: az erős és független Erdély, 
melytől a bécsi udvarnak nem kellett többé tartania. 

A kik tehát a Lipót alatt beállott új állapotokat 
akár a katholicizmusnak, akár pedig Lipót személyé-
nek tulajdonítják, azok nem ismerik a valódi mozgató 
okot, elfelejtik a kor uralkodó eszméjét, az abszolutiz-
mus terjedését a trónokon. Helyesen írja Pauler Gyula: 
«Az elvnek következménye az lett, hogy a ki Lipótot 
személyesen ismerte, nem győzte eléggé csodálni jó-
lelkűségét, jámborságát; míg a ki csak országait s 
azok nyomorúságát látta, hajlandó volt őt a leg-
kegyetlenebb zsarnoknak tartani».2 Annyira másod-
rendű jelentősége volt Lipót személyének a rendszer 
mellett. 

Ebből aztán megértjük a további változatos fejle-
ményeket is, midőn egyik esemény rohamosan ker-
gette a másikat, egyik előidézője lett a másiknak. 

így a megváltozott politikai gondolkozás magya-
rázza meg a szégyenletes vasvári békekötést is (1664), 
annak utána, hogy Montecuccoli augusztus 1-én Szent-
gotthárdnál, német és francia csapatokkal erősödve, 
úgy elverte a törököt, hogy a keresztény sereg már 
rég nem aratott olyan diadalt, a minő ez volt.3 S Bécs 
mégis a helyett, hogy most kikergette volna a törököt 
az országból, mindent meghagyott birtokában. 

Kél ok vezette ebben Lipót tanácsosait. Az egyik, 
hogy a török által könnyebben tarthassák féken a 
lázongó magyarokat,a natio jogi impatiens-t s így köny-
nyebben uralkodhassanak rajtuk (ime Erdély buká-
sának a hatása már is jelentkezett!); a másik az osz-
trák ház távolabbi érdeke, az üresedés előtt álló spa-
nyol trón védelme XIV. Lajos ellen, a ki könnyen 

1 Acsády : Szécliy Mária 205. 1. 
2 Pauler : Wesselényi és társainak összeesküvése. I. 39.1. 
3 Bubics-Merényi : Eszterházy Pál hg. 187. 1. 

keríthette volna a kezébe, ha Lipót a törökkel kény-
telen bajlódni.1 

Ez a mi szempontunkból gyalázatos békekötés 
keserűségében kergette a magyart a Wesselényi-féle 
összeesküvésbe, mely aztán vezetőinek kivégeztetésé-
vel, továbbá a pozsonyi vértörvényszékkel végződött 
s a bujdosók (kurucok) ezután meg nem szűnő táma-
dásaiban bírta folytatását. Ez hozta ránk az alkotmány 
felfüggesztését, az Ampringen-guberniumot. Ennek a 
mozgalomnak a keretébe tartozik a Thököly-felkelés 
ís. (1678.) 

A protestánsok az ezen idő alatt részükre is ki-
jutott üldözést a maguk külön vallási üldözésének mi-
nősítik, holott pedig az valláskülönbség nélkül, mint 
politikai visszatorlás, minden felkelőre és minden buj-
dosóra terjedett ki. «Az üldözés a zsidókra s a görög-
keleti vallás híveire, az oroszokra vagy ruténekre is 
k i t e r j ed t . . . az oroszság szintén a rendbontó, zavargó 
elemek sorába hajtatott. Lelkesen támogatta a protes-
táns bujdosókat, kik közt egyébiránt mindig volt bő-
ven katholikus is, mert a közös ínség és üldözés az 
eddig egymás iránt ellenséges felekezeteket egy zászló 
alatt kezdte egyesíteni».2 De hogy különben miként 
bántak ez időben a kurucok a katholikusokkal, azt 
már nem szokás emlegetni.3 

Ha Szelepcsényi prímás szerepelt a pozsonyi tör-
vényszéknél, azt a történelem a protestánsok alaptalan 
vádjai ellenében épen a bevádoltak javára magya-
rázza; mert csak javukra válhatott, ha oly ember 
vizsgálta összeesküvési ügyüket, a ki Angyal Dávid 
szerint «nagy ellensége volt az absoluta dominatio-
nak», a ki «nem szerette a németet, még a katholikust 
sem», mintha valamely katona kezébe kerültek volna. 

Ezekben Lipót uralkodásának általános irányát 
világítottuk meg; mert e tekintetben sok még az elő-
ítélet. De ezekből érthetjük meg a Buda visszafogla-
lása után (1686) kifejlett újabb viszonyokat is, a 
melyek képezték aztán a tulajdonképeni hátterét 
II. Bákóczy Ferenc föllépésének. Azért mellőzve a többi 
addig történt eseményeket, áttérünk a Buda elfogla-
lása után bekövetkezett új időkre, míg majd hősünk-
höz, a nagy Rákóczyhoz, érünk. 

Kosu tány Ignác Egyház joga . II. kiadás. Kolozs- Jroda-
vár, 1904. 610. 1. . 

III. Az egyházról és alkotmányáról szóló részben az l o m -
ismertetett egyházak között legrosszabbul jár Kosutány-
nál — a katholikusnál — a kath. egyház. 

Nem hiába mondja, hogy «feladatunk az egyes egy-
házak jogát együtt tanulmányozni» (57. 1.), tehát a külön-
bözőket együvé állítani s nem hiába hangsúlyozza 
továbbá, hogy «valamennyi egyház alkotmánya törté-
nelmi alkotmány, mert nincs közöttük egy se, mely 

1 Pauler i. müve I. 45. 1. 
2 Acsády : A magyar birodalom története II. 355. 1. 
3 Angyal : Késmárki Thököly Imre I. 75, 289, II. 31, 43. 1. — 

V. ö. Katholikus Szemle 1904. 741. 1. 
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valami irott törvény alakjában a maga szervezetét már 
előre megállapította volna, úgy fejlődött az ki mindenütt 
fokozatosan a történelem folyamán nyert behatások 
alatt» (109. 1.) : de együvé, azaz a többiek alakulásának 
a színvonalára is kerül nála a kath. egyház, úgy hogy 
eg}' darabka intézménye, egy darabkája az alkotmányá-
nak se látszik meg rajta Krisztustól származónak, Kosu-
tány egész könyvében. 

A hang is, mellyel róla szól, hideg, megszóló, mint 
mondani szokás: lekicsinylő; abból a melegségből, 
mellyel pl. a 96. lapon a protestánsokról, a hazának 
tett roppant szolgálataikról beszél, az európai civilizációt 
megalkotó, hazánkat felnevelő, fenntartó katholicizmus-
nak egy szemernyi sem jut. A mi jogászunk, az igazi 
jogász objectiv természete ellenére, animozitással dolgozik. 

Mindjárt az alapvető paragrafusban : az egyház és 
az egyházi hatalom fogalma az új-szövetségi szentírás 
szerint (123. 1,), úgy idéz, úgy kombinál, hogy valahogy 
útját ne állja «valamennyi egyház alkotmánya történelmi 
fejlődésének», vagyis emberi eredetüségének. Krisztus «12 
apostolt és 72 tanítványt választott, őket hatalommal 
ruházta fel, elküldötte, hogy az egész föld kerekén hir-
dessék az evangéliumot», — ennyi nála az egész. 

Ennyit talál mindössze, a mi egészen alkalmas alap 
arra, hogy az «egyes egyházak jogát együtt lehessen tanul-
mányozni». Annál is inkább, mert, mint mondja, «ezen 
egyháznak feje maga Krisztus», ki »egyházát jogilag nem 
szervezte». Hogy mit tett Krisztus a szentírás szerint, hogyan 
szervezte jogilag egyházát, mert igenis szervezte, arra itt 
részletesen ki nem terjeszkedhetem, bőven kifejtettem : 
«Az egyház önálló, tökéletes társaság» cimű tanulmá-
nyomban (Hittud. Folyóirat 1891. 44. 1.) 

Egyet azonban ki kell emelnem, mint Kosutány egy-
házjogászi eljárására teljesen jellemzőt, azt t. i., hogy az 
egyház és egyházi hatalom fogalmát keresve a szentírás-
ban, Krisztusnak Péterhez intézeti szavait : Te Péter 
vagy s e kőszálon építendem egyházamat ; neked adom 
a mennyek országa kulcsait; legeltesd az én juhaimat 
(Máté 16, 18—19: János 21, 15), melyek a primátus-
nak, mint krisztusi intézménynek, jogi alapját képezik, 
egyszerűen elhallgatja, jogászilag szólva : elsikkasztja. 

Azokról a szavakról ő nem tud semmit, egyszerűen 
agyonhallgatja, ő csak annyit tud, hogy ezen egyháznak 
feje maga Krisztus. Tehát keresi az egyház alkotmányát 
a szentírásban, de a mi ott a Krisztus szervezte egyház 
alkotmányának középpontjaként jeleztetik, a mi körül 
forog az egész krisztusi jogi alkotás, a mi arra nézve 
lényeges, a primátust agyonhallgatja. 

így járván el, az egyházra vonatkozó keresztény fel-
fogás alapelvét ekként formulázza : minden hatalom 
Istentől származik s Isten e hatalmat Jézusnak adta, 
Jézus viszont tanítványaira ruházta. Ezen hatalom irá-
nyul a hittanításra, az emberek megszentelésére és veze-
tésére. (126. 1.) Ezek azon alapelvek — fejezi be végül — 
melyek valamennyi keresztény egyház alkotmányának 
közösen elfogadott alaptételei. 

így hozza aztán együvé a szentírás alapján az összes 
keresztény egyházakat s egymás mellé állítja. Termé-
szetesen, hogy az ilyen nyilvánvaló jogi hamisítás elköve-
tése után, a pápaság intézménye is csak úgy nézhet ki, 
mint a hogy Kosutány, valósággal ragyogtatva jogtörté-
neti tudományát, bemutatja. 

Szól pedig a pápaságról ekképen : «A pápaság a róm. 
kath. egyház alkotmányának fő- és alapintézménye s 
olyannyira sajátja, hogy ezzel különbözik minden más 
egyháztól s nélküle megszűnnék lenni az : a mi. Az egyet-
len alap, melyből annak természetét megismerhetjük, a 
róm. kath. eggház hite. Ezen hit, a mint a vatikáni zsi-
nat azt formulázta, azt tartja, hogy Krisztus az ő egy-
házában egy főhatalmat rendelt, azt közvetlenül és egye-
nesen Péter apostolnak adta. A ki utódja Péter székének, 
a főhatalom arra száll, s azt a Szentlélek erejével tölti 
el. Ezen hittétel a pápai hatalomnak legalsó alapja s e 
hittételt a vatikáni zsinat elvonta az emberi vizsgálódás 
teréről és azt nemcsak formai, hanem absolut igazság 
gyanánt állítja oda». (169—170. 1.) 

E szerint 1. a pápaság intézményének egyetlen 
alapja az egyház hite; 2. ezt a hitet a vatikáni zsinat 
formulázta ; 3. ezen vatikáni hittétel a pápai hatalomnak 
legalsó alapja és 4. ezt a hittételt a vatikáni zsinat elvonta 
az emberi vizsgálódás teréről. 

Kérem, ezt is hivják tudománynak! 
Más helyeken is ismételten ugyanezt^ állítja. így a 

137. lapon : «A vatikáni zsinat hittétel gyanánt mondta 
ki, hogy Krisztus a hatalmat apostolaira és ezek fölött 
Péter apostolra bizta». A 210. lapon : «A római kath. 
egyház szervezete Magyarországon nem mindenben felel 
meg azon alapelveknek, melyeket a róm. kath. egyház 
tizenkilenc százados élete csak az 1869-iki vatikáni zsi-
naton volt képes a világ katholikusai áltat elfogadtatni». 

Csodálkozhatunk-e ezeket hallva azon, ha világi 
katholikusaink nem ismerik a saját egyházukat, ha még 
egy egyetemi tanár, egy szakférfiú is, kinek egyéb hiva-
tása sincs, mint az egyházjog tanulmányozása, csak igy 
ismeri ? 

Mint említettem, a szentírásról s egyházról szólva, 
elsikkasztotta Krisztus ott följegyzett rendelkezését Péter-
rel s ime már is hasznát veszi. Az egyetlen alap, úgy-
mond, melyre a primátus támaszkodik, az egyház hite 
és pedig olyan hite, melyet csak 1869-ben fogadtak el s 
hozzá hogy milyen alaptalan lehet ez a hit, gyaníttatja 
abból, midőn odaszúrja, hogy ugyanaz a vatikáni zsi-
nat, mikor azt a hittételt kimondta, nyomban el is vonta 
az emberi vizsgálódás teréről. Vájjon miért? Hát miért 
másért, mint azért, hogy a vizsgálódás esetleg ne jöhessen 
rá turpisságára, világcsalására. 

De ha Kosutány szerint így áll a dolog, hogy a vati-
káni hittétel a pápai hatalomnak legalsó alapja — talán 
nem tévedek, ha úgy magyarázom szavait, hogy : egyet-
len alapja — kérdeznünk kell, mi is történik akkor, ha 
ezt az egyetlen alapot kihúzzák az egyház, illetőleg a 
pápaság alól? Nemde összedől az akkor? És nyomban 
utána kérdezzük : vájjon volt-e 1869 előtt is pápaság és 
lia volt, vájjon századokon át alap nélkül lebegett-e a leve-
gőben ? Volt-e pl. IX. Pius 1869 előtt pápa és előtte volt-e 
pápa XVI. Gergely, VIII., VII. Pius sígy végig menve Péterig, 
voltak-e ezek pápák és elismerte-e őket a világ pápáknak ? 
Mert lia csupán a vatikáni határozat a pápai hatalom-
nak legalsó alapja, hogyan lehetett az, hogy ezen határo-
zat kimondása, tehát a legalsó alap oly késői letétele 
előtt is, mindig voltak pápák? 

Voltak bizony és pedig nem alap nélkül. Voltak 
azért, mert Kosutány állítása, hogy is mondjam már, 
elejétől végig téves. Az egész felfujt s komoly tudóshoz 
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nem illő állítást ugyanis oda kell leszállítanunk, hogy a 
vatikáni zsinat a primatussal, vagyis azzal, hogy «Krisz-
tus a hatalmat apostolaira és ezek fölött Péter apostolra 
bizta», szóval a pápai hatalom legalsó alapjával csak-
ugyan foglalkozott, de csak annyiban, — mint bárki 
is megolvashatja — a mennyiben megújította a régi 
zsinatok erre vonatkozó határozatait, azon okból «quo-
niam portae inferi ad evertendam, si fieri posset, Ec-
clesiam, contra ejus fundamentum divinitus positum 
majori in dies odio undique insurgunt». A primátusról 
beszélve (sess. IV. c. 3.) egyenesen azon kezdi: innova-
mus oecumenici Concilii Florentini delinitionem, meg-
újítjuk a florenci zsinat (1438) határozatát. S erre mondja 
Kosutány, bogy az egyház alkotmányos alapelveit csak 
az 1869-iki vatikáni zsinaton volt képes a világ katho-
likusaival elfogadtatni. 

A mi azon a vatikáni zsinaton formailag újnak lát-
szik, az az infallibilitas kimondása volt, de ebben is a 
zsinat a IV. konstantinápolyi, a II. lyoni és a florenci 
zsinat definitiójára, tehát régi dolgokra támaszkodott. 

Igen, mert a kath. egyházban minden régi ; ha idő-
vel a mustármagból fa is fejlődött, de a gyökér, melyen 
ez a l'a nőtt és nő, mindig az, melyet Krisztus ültetett. 
(Máté 16, 18—19.) Az egyházban mindig áll az elv, mit 
egykor I. István pápa Cypriánnak 255-ben írt: nihil 
innovetur, servetur, quod traditum est. Egy világhatalom, 
milyen a pápaság, melyet nemzetek ismernek el lelki-
ismereti, tehát a legkényesebb emberi ügyben, nem 
lehet ráerőltetett, nem lehel fiktiv hatalom, annak isteni 
eredetűnek kell lennie. Ilyen a primátus, mely Péterre 
s Péterről Krisztusra támaszkodik ; tehát nem az egyház 
hite, hanem Krisztus intézkedése : egy történeti s az 
evangéliumban följegyzett tény annak a jogi alapja. 

Szinte érthetetlen, miként jutott Kosutány erre a 
vatikáni zsinatra vonatkozó aberrációjára, mikor más 
helyütt ismételten, ha nem is szabatosan, mert jogász-
hoz illően szabatosan beszélni nem tud, mondom ismé-
telten, ellenkező tényeket hoz föl. 

így a 68. lapon : «Nyugaton a szellemi fölény egész 
erejével uralkodott a barbárokon, kiknek civilizációját ő 
vezeti s a sarjadó eszméket a maga irányaihoz idomítja. 
Rómában erős központot létesít, mely a barbár erkölcsök 
durvaságával szemben eleinte hatalmas védelem, utóbb 
a világi hatalommal vívott küzdelemben az erők egyesí-
tésének főpontja. Róma püspökében a nyugati egyház ön-
magát személyesiti meg s ezáltal roppant hatalommá válik, 
mely őt képessé teszi a szétzilált világi hatalommal 
szemben a küzdelmet nemcsak fölvenni, hanem azt le is 
győzve, utóbb pedig világuralmi igényekkel lépni föl... 
Az alkotmánynak ez irányban (monarchia) való hala-
dása a XIII. század végén érte el első délpontját, hanem a 
XIV. század folyamán a pápai schimza idejében szállani kez-
de t t . . . A pápaság azonban előbbi erejét újra visszanyerte, 
sőt a reformátió nagy küzdelmei közben mégis növelte.» 

Hogy volt ez lehetséges már akkor, ha csak a késői 
vatikáni (1869) hittétel, mint mondja, «a pápai hatalom-
nak legalsó alapja» ? 

Egy más helyen (42. 1.) pedig azt mondja: a két 
első lateráni zsinat (1123., 1139. év) fejlesztette ki azon 
elvet, hogy a pápa közreműködése nélkül közönséges 
zsinat nem létezhet, a harmadik lateráni megállapította 
a pápa hatalmát a zsinat felett. 

Szóval Kosutány szerint is a pápaság már a nép-
vándorlás korában volt nagyhatalom, a mi, gondolom, 
jóval előbb esett meg a vatikáni zsinat előtt; hol, miben 
volt tehát akkor, abban a régi időben, a jogi alapja? 

Az említett vatikáni elszólásán kívül érdemlegesen 
a 173—177. lapokon a jegyzetben foglalkozik a pápai 
hatalom eredetével. Nézeteket regisztrál, maga azonban 
állást foglalni tartózkodik. Annyit mond : az egyháznak 
első századaiban már élt azon eszme, hogy az egyház a 
maga egyetemes egészében és egységében egy emberben 
megszemélyesittessék. De hogy honnan eredt ez az 
eszme, arról nem nyilatkozik. Erősen kacsintgat a IX. 
századbeli Pseudo-Izidor-féle kánonokra, de ez a befolyás, 
ha igaz volna is, nem magyarázná meg a pápai hatalom 
eredetét. Ide-oda ingadozó felfogása abban összegződik, 
hogy a pápai hatalomról szóló tan 19 évszáz történeti 
fejlődésének eredménye, tehát szerinte emberi fejlődés, 
a mi mellett újból kétszer is fölemlíti a vatikáni zsina-
tot, egyszer, hogy ez «vitte perfectióra» a tant, másszor, 
hogy «a IX. Pius által 1869 december 8-án összehívott 
vatikáni zsinat nem csekély erőfeszítéssel a püspöki 
rendszer felett teljes diadalra emelte a pápaság teljes 
hatalmát». De hát ez csak ismétlése előbbi tévedésének, 
ezzel sem fejti meg a papság eredetét. 

Miután, mint az egészből látszik, Kosutány teljesen 
járatlan az egyházjog egyik főbenjáró kérdésében s mi-
után itt e helyütt a pápaság krisztusi eredetét s az első 
század óta való meglétét nyomról-nyomra kimutatni 
nincs terem, utalom öt arra a tanulmányomra, melyet 
Eötvös művéről : a XIX. század uralkodó eszméiről 
írtam, a ki Valentinián császárt tartja a pápaság megal-
kotójának. (I. 162. 1.) Magyar Sión. 1889. 481. 1. Igen 
érdekes továbbá Hagemann : Die römische Kirche und 
ihr Einfluss auf Disciplin und Dogma in den ersten drei 
Jahrhunderten. De Smedt: Dissertationes in prim, aeta-
lem bist. eccl. S mindenfelett Roskoványi nagy müve : 
Romanus Pontifex tamquan Primas ecclesiae, melyben az 
összes századokat okmányszerűleg szólaltatja meg. Érde-
kes, hogy legújabban maga Harnack is részletes adatokkal 
kimutatta, hogy a III. század közepéig «Róma nemcsak 
szimbóluma és képviselője, hanem megteremtője is az 
egyházi egységnek», V. ö. Zubriczky : O-keresztény iro-
dalom és dogmatörténet. 46. 1. 

Hogy ez a primátus a katakombai egyház idejében 
másként, más hatályossággal nyilatkozott meg ; másként 
ismét a népvándorlás zűrzavarai közt és egészen más-
ként nyilatkozhatik meg az újabb rendezett társadalmi 
viszonyok között, az természetes dolog ; de a kérdés 
mindig az marad: megvolt-e az a jog eredetileg s Krisz-
tustól ered-e? Gyakorlását, kihatását emberi körülmé-
nyek befolyásolhatják, de ez semmit sem változtat a 
lényegen, a jog természetén s azon, vájjon Krisztus ala-
pítása-e? Tagadni, sokan tagadiák már ezt, mert érde-
kükben állott ; de én még nem találkoztam szerzővel, a 
ki történetileg képes lett volna kimutatni, ki volt az az 
első római püspök, Péteren kívül, a ki először kezdet 
volna, akár a császári befolyás, akár más körülmények 
kedvező összejátszása folytán, pápaként viselkedni ? 

Olyan még nem akadt, valamint olyan se, a ki a 
kulcsok hatalmát (Máté 16, 19.) — a primátus erede-
tét — Pétertől tudta volna történetileg elvitatni. 

* 
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K a t h o l i k u s h i t o k t a t á s t a n . Irta Siposs Antal esz-
tergomi hittanár. Esztergom. 8. r. 416 old. és XXVIII. 
Ára 4 korona. 

Szorgalmas, törekvő munkának gyümölcse ez a 
könyv ; lelki élvezettel, jóleső örömmel fogok ismerte-
téséhez röviden, mert hiszen már sok érdemleges kritika 
jelent meg róla. 

Mikor 22 évvel ezelőtt átvettem a hitoktatást a lévai 
állami tanítóképzőben, teljesen átéreztem annak szük-
ségét, hogy képzőből kikerülő növendékekkel meg kell 
ismertetni a hitoktatás művészetét, hiszen mint jövendő 
tanítóknak sok helyütt egészen önállóan kell végezniök 
a hitoktatást. 

Igaz, hogy a tankönyv sohasem lelke a tanításnak, 
de nélkülözhetetlen sokszor mint segédeszköz, azért a 
tankönyvek írása a magyar pedagógiában elsőrendű erő-
ket szólított a munkára. Csak a hitoktatás a képzőkben 
és papnöveldékben volt az az elhanyagolt tér, a hol 
kevés válogatni valót talált a jó tankönyv után kutató 
hitoktató. Ez volt az oka, hogy meg kellett elégedni 
azzal, a mi volt ; ez volt oka, hogy én is Fonyó «Kath. 
hitoktatástan»-át tanítottam éveken át a lévai tanító-
képzőben. Nem értek egyet azokkal, a kik a Fonyó-féle 
tankönyvön csupán kivetni valót találtak, hiszen már az 
a törekvés, hogy akadt valaki, a ki az úttörők közé 
lépett és legjobb igyekezettel, bár nem egészen meg-
felelő sikerrel, iparkodott a hitoktatástan elhanyagolt 
mezejét művelni, elismerést, dicséretet érdemel. 

Mikor a lévai állami tanítóképzőben a hitoktatást 
Siposs Antal vette át, igaz lelkesedéssel fogott nemes 
munkájához, de ő is érezte egy jó tankönyv hiányát s 
már ekkor fogamzott meg lelkében az a gondolat, hogy 
próbát tesz egy ilyennek megírásával. 

Én vagyok a közvetlen tanúja annak, mennyit fára-
dott, tanult, olvasott, gyűjtögetett, míg végre összeszedte 
azt a becses anyagot, melyet könyvében oly ügyesen 
dolgozott fel. Ez teszi könyvét különösen becsessé, hogy 
annak minden lapja saját tapasztalataiból merített gya-
korlati irányt ölel föl és oly segédkönyvet adott vele a 
növendékpapok és tanítójelöltek kezébe, a kiknél ez a 
könyv, kellő magyarázat és a jelöltek által a gyakorló-
iskolákban végzett gyakorlati hitoktatások mellett, tel-
jes útbaigazítást nyújt a hitoktatás mezején. Mint 
ilyen, Siposs könyve nemcsak egyszerű tankönyv, 
melyet a tanulók az iskolai év végén félredobnak, hanem 
egy hoszabb időre szóló jó tanácsadó, melyet a már mű-
ködő hitoktatók is haszonnal forgathatnak. Ez az oka 
annak is, hogy könyve teij edelemre és ezért órára 
nézve is némileg átlépte azt a határt, melyet sablonos tan-
könyveinknél már megszoktunk. 

A munka először a hitoktatás történetét tárgyalja, 
négy korszakra osztva. Nem baj, hogy ez a rész egy 
kevéssé elnyújtottnak tűnik fel. A hittanár kihagyhat be-
lőle egyes részeket, melyeknek betanulása nem szüksé-
ges, de a növendékek sok haszonnal olvashatják az egé-
szet, különösen későbbi időben. 

A hitoktatás története után következik az elméleti 
hitoktatástan, melyet ismét három részre osztva, az első-
ben a szorosan vett elméleti közlendőkkel, a másodikban a 
hitoktatás segédeszközeivel, a harmadikban a hitokta-
tás módszerével foglalkozik, mindig érdekesen, ügyesen, 
kimerítően. 

Az elméleti rész után következik a gyakorlati hit-
oktatástan, melyet ismét három részre osztva, az első-
ben a vallásgyakorlatokkal, szentségek felvételével és a 
ker. élet egyéb nyilvánulásaival ; a másikban a nép-
iskolán kívüli hitoktatással foglalkozik, míg a harma-
dik részben kidolgozott mintahitoktatásokat nyújt a 
kezdő hitoktatók részére. 

Könyve végén, számolva azzal, hogy sok helyütt 
a hitoktatónak osztatlan iskolában kell tanítania, a 
csendes foglalkozásra igen alkalmas hitoktatási rajz-
lapokat közöl a 28. oldalon, mely ujitás méltó figyel-
met érdemel és sok haszonnal nyerhet alkalmazást. 

Siposs Antal ügyes, szakavatott, gyakorlatias irányú 
munkájával méltán rászolgált a legnagyobb elismerésre, 
műve méltó a legnagyobb pártolásra és lia a munká-
jában előforduló apró-cseprő kis hibákat, melyek több-
nyire lényegtelenek, a második kiadásnál kijavítja, mara-
dandó becsű könyvvel szaporította meg az ez irányú 
szakirodalmat, melyért neki is, de különösen a hitokta-
tóknak őszintén gratulálok. Hátim TAtzló 

Cs. E s z t e r g o m . A Religio esetről-esetről szombat este 
hat órakor szállíttatik a kiadóhivatalból a postára ; hogy mikor 
kerül az előfizetők kezébe, arról igazán nem tudhatok. 

R . E g e r . Félévre volt előfizetve. 
T . B u d a p e s t . Az az amerikai levegő kinek jó, kinek nem 

jó. Egészen új s egészen más fejlődés, más alap, más történe-
lem az ott, mint a mienk. Ránk kicsi, széthúzó, gyenge s más 
hagyományokból élő nemzetre akarják azt alkalmazni a sza-
badság nevében ? Uram, az egyszerű fizikai analízis is figyel-
meztet rá, hogy nem jó lenne az a párhuzam. Minden indivi-
duumnak csak saját élete lehet ; azért a nálunk erősebb kultú-
rájú németek se kívánják az amerikai levegőt, hanem a maguk 
egyéniségének a tulajdonságait fejlesztik, gondolom : közmeg-
elégedésre. Nem hiányzik nekünk a szabadság, sok is van belőle, 
dolgozni nem szeretünk, ez a ba junk ; erre találjunk módszert, 
hogy az az innen kivándorló, a ki ott túl tud aztán dolgozni, 
ugyanazzal a fizikummal itt is dolgozni és boldogulni akarjon. 
Jó a mi levegőnk, már száz év előtt fejtegette ezt Kármán 
József, de embereink gyarlók, mert — tudja Isten — nem jók 
a mestereik, a vezetőik. 

K. N a g y v á r a d . Úgy van, a hogy ír ja ; intézkedtem. 
N. N y i t r a . A mostani kath. nagygyűlés alkalmával való-

sul meg régi óhaja : a középiskolai kath. hittanárok, valamint 
a hitoktatók országos egyesületének megszervezése. Vájjon 
mikor követi ezt kath. középiskoláink többi tanárainak 
egyesülete ? 

TARTALOM: Ajtai dr., Rector Magnificus, szék-
foglalója. I. — Schell tanaiból. — Az apostoli hitvallás ős-
alakja. IV. Hanny Ferenc dr.-tól. — Világi katholikusaink-
ról. IV. — Az erőmegmaradás elve és a hittudományok. 
III. Zubriczky Aladár dr.-tól. — II. Rákóczy Ferenc. I. — 
Irodalom : Kosutány Egyházjoga. III. — Siposs : Kath. 
hitoktatástan, fíáthy Lászlótól. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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TUDOMÁNYOS, TÁRSADALMI ÉS IRODALMI KATHOLIKUS FOLYÓIRAT 
Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

ELŐFIZETÉSI AHA 

Egész évre... 
Félévre 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő 

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

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Jljtai JÇ. Sándor orvosdoctor, J(ector Mag-
nificus, székfoglaló beszéde. (n.) 

Ha tehát hatósági szervezetünk és egész egye-
temi structuránk s a tudomány benső lényege s 
fejlesztésének és terjesztésének természetes folyamata 
összhangban vannak egymással, honnan van mégis 
és minő okokra vezetendő vissza az a sok panasz 
és az a folytonos refomtörekvés, a mely intra et 
extra muros untalan fölhangzik? 

Egy turnussal előbb, épen az orvostudományi 
karból érdemes rectori elődöm hangoztatta ezen 
helyről, hogy csak papiros-alkotmányunk van. Nem 
vizsgálom most ennek az állításnak a tárgyias igaz-
ságát; de mégis lehetetlenség mellette szó nélkül 
elhaladni, mert három turnussal előbb egy másik 
érdemes, már elhunyt, rectori elődöm, ugyancsak az 
orvostudományi karból, nemcsak azt a szomorú kije-
lentést dobta a közvélemény elé, hogy a rector és a 
tanács csak egy expediáló postahivatal, hanem ezt 
az állítólagos állapotot helyeselte is, midőn azt mondta, 
hogy azonnal kitörne a háborúság tanács és karok 
között, mihelyt a rector és tanács kísérletet tenne 
arra, hogy ez az állapot ne így legyen. S nem mondta 
ugyan, de logikailag szükségképen következik ebből, 
hogy ugyanolyan háborúságnak kell kitörnie a ka-
rokon belül az egyes tanszékek között, mihelyt a 
facultás mint egész a maga dékánjával természetes 
föladatait teljesíteni akarná; sőt helyesen le is vonta 
állításaiból azt a következtetést s világgá röpítette 
azt a megdöbbentő tanítást, hogy Alma Materünk, ez 
a tudományok tüzében folyton megifjuló anya, egy 
vén banyává vált, a melynek emlői kiszáradtak s a 
mely miatt az egyes szaktudományokat és tudomány-
családokat, a facultásokat tovább táplálni nem képes. 
Ennélfogva elvetendőnek jelentette ki az egész egye-
temi rendszert s lándzsát tört a különálló facultások 
vagy a mi egyre megy, a szakiskolai rendszer mel-
lett. Logikai következésképen tehát nem is a tudo-
mánycsaládok, a facultások, hanem az egyes szak-
tudományok, tehát tanszékek illetve tanárok teljes 
függetlenítése mellett; s ezzel egy olyan sphaerába 
kalandozott el, a hol a szabadság és az önkény kö-

zölt már többé lényeges különbség nincs. Két ilyen, 
intentióiban ugyan merőben ellentétes, de annál 
inkább egymást magyarázó kijelentés mellett szük-
ségképen fölmerül a kérdés: vájjon a tanszabad-
ság által igényelt mértéke a tanszéki szabadság-
nak nincsen-e túllépve s vájjon az annyiszor han-
goztatott egyetemi autonomia végső alkatelemeire, 
tanszéki autonómiákká morzsolódott-e el? Ez a kér-
dés alaposan szemügyre veendő nemcsak a miatt, 
hogy egy befelé nem létező egyetemi autonómiát a 
komikummal határos volna kifelé oltalmazni akarni, 
hanem a miatt is, mert akkor, ha ez a szomorú 
valóság állana, a mi törvényeink és szabályaink 
értelmében semmiesetre sem áll, az úgy is nem ked-
vezőleg hangolt és gyanakodó közvéleményben föl-
merülhetne a kétely az iránt, hogy intra muros 
nem-e augurok csöndes játéka folyik-e s ezek a mi 
drága symbolikus ereklyéink nem-e csupán színpadi 
kellékek? 

Nem egy játszi elme-szülemény, hanem egy ko-
molyan meggondolt állásfoglalás volt ez, egy olyan 
tudós és népszerű férfiú részéről, a kinek a közok-
tatás hvgieneje ex kathedra képezte tudományát és 
művészetét ; mutatja ezt a kész tervezet és megoko-
lás, a melyekben az univerzitás szétbontásával elkü-
lönülő facultásokat, mint valami ipari céheket az 
egyes szakminisztériumokba be is osztja. A jog- és 
államtudományi kart az igazságügyminiszteriumba ; 
az orvostudományi kart a belügyminisztériumba ; 
a műegyetemet, a melyet tehát minden elismerése 
mellett is, nem egyetemnek, hanem csupán gyakor-
lati szakiskolának tekint, a kereskedelemügyi minisz-
tériumba; végre a theologiai kart gyékény nél-
kül a levegőben hagyva - a philosophiai kart a 
közoktatásügyi minisztériumba; de ezt is csak azért 
hagyja itl, mert nem lát benne középtanodai tanár-
képzőnél egyebet. Holott egész felső oktatási rend-
szerünknek épen egyik sarkalatos hibája, bog}' jelen 
kereteinek megalkotója könnyedén túltette magát az 
összes előbbi magyar tanulmányi rendszerek azon 
cardinális elvén, mely szerint a főiskolai oktatást, 
történjék az bármely karban, alapos bölcseleti elő-
képzésnek kell megelőznie. Hiszen kétségen felül álló 
igazság az, hogy a szellemi érettség lényegét nem az 
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előismeretek nagy halmaza, hanem a helyes gondol-
kozási mód képezi, a melynek megszerzésére leghat-
hatósabb eszköz a logika és dialektika, a bölcsészeti 
iskolázottság; s az egyetemi oktatás szempontjából, 
nemcsak az elvont, hanem az ú. n. gyakorlati szak-
tudományoknál is nagy hiányban levőnek tapasztal-
juk ifjúságiink egy nagy részénél a szabatosságot és 
rendet a fogalmakban, az elevenséget és erőt az okos-
kodásban s általában a képességet a logika fegyveré-
nek a forgatásában.1 

Ennél a decomponáló folyamatnál a rectornak 
és a senatusnak jutna egy «Országos Közoktatásügyi 
Tanács» tiszte mellett, iskola nélkül és iskolával való 
minden szervi kapcsolat nélkül a doctori promotio joga. 

Ebben a tervezetben a visszáját szemléljük tehát 
annak az olympusi mulatságnak, a melyen Saturnus 
gyermekeit fölfalja. S a ragyogó példa, a melyért 
mindezt meg kellene tennünk, nem más, mint a 
helybeli állatgyógyintézetnek egy szakminisztérium 
kebelén való fölvirágzása, a mely intézet 1855-ben 
az orvostudományi kar kebeléből választatott ki és 
mintegy alsóbbrendű szakiskola alkottatott meg, csak 
olyan módon, mint utóbbi időben a bába-iskola. 
Utóbb állatorvosi akadémiává, később állatorvosi főis-
kolává fejlődött. Ámde, lia ezt a példát közelebbről 
szemügyre vesszük és a fejlődés mélyére tekintünk, 
akkor azt látjuk, hogy a közkormányzat, a földmive-
lésügyi minisztérium részéről az ápolásnak gondossága, 
a gyakorlati élettel való állandó érintkezés és a köz-
vetlen hasznosság erősen gravitáló szempontjai, a 
fejlődésnek ugyan jelentékeny emeltyűi leheltek; de 
még sem voltak arra döntők ; döntő volt itt a rohamos 
fölvirágozásnál az, hogy nem tudományról és nem 
emberekről, hanem állatokról, azaz gazdasági érté-
kekről kellett gondoskodni ; főképen pedig az a sze-
rencsés körülmény vagy mondjuk, mély belátást tanú-
sító fölfogás, hogy tanárait, vezetőférfiait az egye-
temről és olyanok közül választotta, a kik valóságos 
egyetemi színvonalon, épen elsősorban a tudományos 
fejlesztést tűzték ki céljukul, ilyen módon alapoztak 
és erre fektették a szakoktatást. Igazi lelki gyönyö-
rűséggel hallgattam azért most kedden tartott meg-
nyitó ünnepélyén ezen főiskolának rectori beszá-
molóját és megnyitó beszédét. Mint hü visszhangját 
az egész intézet meggyőződésének. Most, a midőn 
már a tudományegyetemek természetszerű tulajdo-
nát képező doctorrá-avatási jogot is megnyerte s 
ezzel fejlődésének látszólag tetőfokára jutott: az elszi-
geteltségnek és következményeinek aggodalma szállja 
meg és tizenkét év előtti rectori elődömnek ezt az esz-
ményét, ezt a szakminiszteriumi vezetés alatt föl-
virágzott főiskolát saját rektora különálló facultás-
ként a tudományegyetembe vagy egy fölállítandó, de 
lehetőleg teljes, legalább is három facultásból álló 
gazdasági egyetembe bekapcsoltatni javasolja. 

1 Régen nem hallott megszívlelendő igazság. Szerk. 

Minden tiszteletünket érdemli meg ez intézet. 
És én a fülemben csengő rectori beszéd hatása alatt, 
érdemdús rektora előtt meghajtom az egyetem zász-
lóját. Mert nekünk, tudományegyetemnek, két irány-
ban tanulságos példát szolgáltat. Először arra, hogy 
mivé válhat aránylag rövid idő alatt, milyen gyor-
san fejlődhetik nagyra egy tudományos szellem által 
áthatott intézet, ha a közkormányzat és közvélemény 
azt erélyesen fölkarolja. Másodszor arra, hogy a fej-
lődésnek csak egy magasabb fokán lép föl az elszi-
geteltség érzete, támad a tudományok együvé tarto-
zása szükségességének belátása, a tudományok egy-
ségességének kultusza. De ragyogó s a kormányzatra 
és közvéleményre egyaránt hatékonyan intő példa 
arra is, hogy szakiskoláknak egyetemmé tömörítése a 
természetes fejlődés rendje — a haladás; ellenben 
egyletemnek szakiskolákra bontása a degenerálódás, 
a visszaesés folyamata. 

Kétségtelen, hogy a mai társadalmi alakulások 
között az egyetem nem művelheti a tudományt kizáró-
lag csak magáért a tudományért és föladata nem lehet 
kizárólag a tudomány fejlesztése és a tudósképzés. 
A tudományt mindenesetre eszközül is föl kell hasz-
nálnia és pedig az életnek a szolgálatára, a szak-
képzésre is. Tévedés azonban ezt az utóbbi időben 
egymással szembeállított föladatot, két egymástól 
különálló, független dolognak tekinteni. Épen ezen 
tévedésből származik a közvéleménynek megzavaro-
dása és a vita az egyetemi tanrendszer és a szak-
iskolai tanrendszer fölött. Pedig ez a vita részben 
tárgytalan, részben meddő. Tudományfejlesztés és 
tudomány terjesztés nemcsak nem ellentétes, hanem 
egymásból folyó dolgok ép ügy, mint a tudósképzés 
és a szakképzés. A tudomány és a tudás elsősorban 
Isten adománya és csak másodsorban az iskola 
eredménye. Az általános, a szabályszerinti : a szak-
képzés és ha ez a szakképzés tudományosan törté-
nik, ha a tanuló maga látja születni az igazságot, 
épülni a házat, ha szellemében alkalmas arra, hogy 
a tudomány energiája «in statu nascenti» hasson rá : 
akkor még más, kedvező körülményeknek is össze-
találkozása esetén lesz belőle tudós; különben pe-
dig — és ez a tömeg — elsajátítja a mesterséget, a 
művészetet és megszerzi az ismereteknek egy olyan 
bizonyos sablonját, a melyek után további tanulással 
és gyakorlással az életben hol változó, hol ismét-
lődő eseteknél eligazodik és önálló tevékenységet 
fejthet ki. 

A tudóskérdés tulajdonképen egy selectió, egy 
kiválási folyamat a szakképzés terén, a szakképzés 
anyagából, éjien úgy és csak korlátolt befolyásunk 
alá eső módon, mint a hogy ezt a növény- és az 
állatvilágban látjuk lefolyni. Meggyőződésem az, hogy 
sohasem is volt ez máskép. Azt hiszem, hogy isko-
lailag véve a dolgot, azaz egészen szűkre szabott, 
különös viszonyoktól eltekintve, tudósképzés szak-
képzés nélkül már egyszerűen anyag hiányából lebe-
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tetlen, mert nincs miből a selectió történjék. S habár 
ismerünk is mesteriskolákat, azt tartom, hogy a kul-
turális állapot mai fokán, legalább azon szakpályá-
kat illetőleg, a melyekről az egyetemeken van szó, 
az igazi szakiskolai képzés lehetetlen az ú. n. tudós-
képzés nélkül. 

Az egyetemi tanrendszerrel szemben a szak-
iskolai rendszer védelmezésének vitáját tehát lezárt-
nak lehet tekinteni ; meghódolt már ennek nyiltan 
vagy hallgatólagosan, intézményeinek sürgős átalakí-
tásával, az egész kulturális világ. Henau a franciák-
nak szemébe mondta, hogy úgy Sadovánál, mint 
Sedánnál nem iskola-mestereivel, hanem egyetemei-
vel győzött a nagy német nemzet. Föl kell tehát 
világosítani nálunk a közvéleményt, hogy hiú ábrán-
dokba magát ne ringassa. A természetes fejlődésnek 
meg van a maga rendje. Mesterséges gátak csak kárt 
tehetnek. A természet rendje ellen hiú a törekvés, 
csak «ministri naturae sumus,» nemcsak a gyógy-
gyakorlatban, hanem az emberi élét minden vonat-
kozásában is. Föl kell világosítani nevezetesen arról, 
hogy a tudományos pályákra nézve a szakiskolák 
kulturális szegénységi bizonyítványok, az ú. n. csonka 
egyretemek pedig gazdasági vagyontalansági bizonyít-
ványok. 

Afa növésétnem látjuk,de vájjon azért tagadjuk-e? 
Az egyetemek közéleti hatása is csak lassan s liosz-
szabb idő múlva nyilvánulhat : működését ama csen-
des és folytonos munkásságból kell megítélni, melyet 
termeiben és intézeteiben napról-napra folytat. A tu-
dományos emberek és szellem azon gyarapodásából 
és terjedéséből, melyet eszközöl és a társadalmi álla-
pot azon lassú, de biztos javulásából, a melyet a 
társadalmi tényezők értelmi és erkölcsi színvonala 
emelésére, az anyagi jólét fejlésére, a közigazgatás, 
az igazságszolgáltatás, az erkölcsiség és a közegész-
ségügy javításával munkál. 

A hiányzónak, majd károsnak mondott, az egye-
temet összetartó autonómikus renddel sem áll sze-
rencsére olyan rosszul a dolog; nem hiányzik ez 
azért, mert a karokban és a karok és a tanács kö-
zött háborúskodást valójában nem okoz. Ez is olyan 

. . . Láthatatlan pókháló, 
Mit százezer lény észre sem veszen. 

De a melyről azt mondja Lucifer Ádámnak: 
Ezen kötél erősb, mint én vagyok. 
S csakis ez az, mi velem bír dacolni. 
Mert szellem, mint én. Vagy tán azt hiszed, 
Hogy, mert elrejtve munkál s zajtalan, 
Nem is erős ? — Ne hidd, homályban ül 
Mi egy világot rendít és t e r e m t . . . 

* 

Hogy a Tudományegyetem közéleti hatása iga-
zán érvényesüljön, hogy ez a hatás gyorsabb ütem-
ben nyilvánulhasson, hogy a fa gyümölcsében meg-
hozza a ráfordított áldozatoknak kamatját, arra nem 
elég az egyetemi tanrendszer, nem elég a jól fölsze-

relt egyetem és a jó tanárok. De még a tanulók jósága 
sem elég. Szükséges ahhoz a jó időjárás is, az együtt-
ható külső tényezőknek kedvező alakulása, a milliő-
nek megváltozása. 

Mindezek azonban alig fognak bekövetkezni 
addig, a míg az ország rá nem szánja magát a har-
madik egyetem fölállítására. Ekkor a meglevő két 
egyletembe fektetett tőke is minden irányban dúsab-
ban fog kamatozni. 

Sajnálom, hogy jelen beszédem keretében a 
szűkre szabott idő miatt sem a milliővel, sem a har-
madik egyetem fölállításának szükségességével most 
nem foglalkozhatom és hogy csak utalnom kell érdem-
dús közvetlen rectori elődöm mult tanévi beszédjeire, 
a melyekben a harmadik egyetem kérdésével egyszer 
a jogi oktatás reformjával kapcsolatban, másszor a 
főiskolai törvénytervezet bírálata alkalmából foglal-
kozott ; különösen pedig utalnom kell dr. Berzeviczy 
Albertnek, volt közoktatásügyi miniszterünknek «Köz-
művelődésünk és a harmadik egyetem» cimű tanul-
mányára, a mely Magyarország kulturális föllendü-
lését szivén hordó minden hazafi komoly figyelembe-
vételére méltó. A magyar társadalomnak a harmadik 
egyetem fölállításának szükségessége «nunquam satis 
dicitur». Szünetlenül hangoztatni kell. Önöknek is 
Universitas Scholarum, a kikhez most az orvostudo-
mánykari dékán úr fog szózatot intézni. 

A magyar baptisták• (vm.) 
9. cikk. A szent vacsoráról. A magyar baptisták 

Lukács miniszter által jóváhagyott «Hitvallomását», 
az ellenmondásoknak ezt a tömkelegét, pontról-pontra 
fejtegetve, a kegyelmi eszközök sorában eljutottunk 
a szent vacsoráról szóló ponthoz. 

Ez is egy maradvány a XVI. századi reformáció-
ból, mint a keresztségről s a praedestinatióról, valamint 
a «hit» egyedül üdvözítő voltáról szóló tanok és 
ép oly felesleges a protestáns vallásrendszerben, mint 
a keresztség. A «hit» elvégez ott mindent, a mi az 
üdvösségre szükséges. A 7. cikkben tanítják : «az em-
ber a Krisztusban való hit által veszi bűneinek bo-
csánatát s szivébeni bizonyságát annak, hogy ő Is-
tennek gyermeke s az örök élet részese». Ha így van, 
akkor minden további eszköz fölösleges, semmi to-
vábbi kegyelmi eszközre nincs szükség. 

De hát Luther még sem akart a fenálló gyakor-
lati kereszténységből s összes intézményeiből tabula 
rasa-t csinálni s logikaellenesen megtartotta a kereszt-
séget és az úrvacsorát. így került az be most a bap-
tisták «Ilitvallomásába» is. 

Minden szó, a mit róla mondanak, szisztémájúkba 
nem illő terefere; de hát ha már felveszik a tani rend-
szerbe, valamit csak kell róla mondani. 

És mit mondanak róla? Hogy «kegyelemteljes 
intézmény, melyet mi megbecsülhetetlen kegyelem-
eszköznek tartunk». Furcsa! A 6. cikk végén azt ta-
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nílják, hogy «a kegyelmi állapot megjelenik az új 
élet első pillanatával és soha többé el nem múlik»; 
a 7. cikk szerint pedig az Isten igéje «eszközli a bű-
nösnek ezt az újjászületését». Mi kell tehát még eh-
hez, mikor a kegyelmi állapot az első pillanattól, a 
megtérés első pillanatától fogva megvan és soha többé 
el nem múlik '? Mit akar emellett a szent vacsora, 
mint valamiféle külön «kegyelmi eszköz» ? Mi szükség 
van r á? 

Nyilt ellenmondás az egész, de hát a baptisták 
ezt nem értik, hanem igaznak vallják, mert a «kigon-
doló bizottság» Ócsán ezt így gondolta. 

Ali pedig szerintük a szent vacsora abban, hogy 
«a gyülekezetben erre rendelt személy által a szer-
zési igék hangoztatása és ünnepélyes hálaima után 
kenyér töretik s ez, valamint utána a bor is a kehely-
ből a gyülekezet tagjai által vétetik». 

Jelentősége pedig : az Ur megváltottjai a vacsora ál-
tal hirdetik az ő halálát mint életök és üdvök egj^ediili 
alapját. E hirdetés által az Isten Fiának emléke újból 
megelevenedik az ő szivükben s leiköknek megjelen 
vérének szépségében. 

Gyümölcsei : hisszük, hogy Krisztus ezen szent je-
gyekben lelki módon táplálja testével és vérével a 
hivőket (mi célból ?). A szent vacsora zálog a hivőnek, 
mely által a Krisztusban és az ő áldozatában való 
részének tudata emeltetik s erősíttetik, s az általa hit-
ben elsajátított bocsánatja a bűnöknek mind újból bi-
zonyossá válik. 

Kertelnek a jó emberek s mondanak kegyes sza-
vakat, a miknek az ő vallásrendszerükben semmi ér-
telme nincs. Alul a jegyzetekben bőségesen idézik 
a szentírási helyeket, melyek az Eucharistia szent-
ségi és áldozati jellegét hirdetik, de a szövegben mégis 
az ellenkezőjét vallják. Ilyen az ember, ha a logikába 
botlik. 

Először is szerintük a szent vacsora kiszolgálta-
tója «a gyülekezetben arra rendelt személy». Ki az? 
Előljáró, lelkész, vén vagy evangelista? Nem mond-
ják meg. Pedig ott alul a jegyzetben határozottan van 
elmondva az evangélium alapján, hogy Krisztus e 
szavait: «Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre», az 
apostolokhoz, a 12-höz intézte. 

Mi továbbá szerintök az Eucharistia ? Hogy «szent 
jegyek». Pedig a jegyzetben idézik Krisztus szavail: 
«Vegyétek, egyétek, ez az én lestem ; és a pohárt ve-
vén, mondá nekik : ez az én vérem. A kenyér pedig, 
melyet én adok, az én testem». 

Végre mi célja az Eucharistiának? Hogy általa, 
mint zálog által, a hivő tudata emeltetik s erősíttetik 
s hogy általa a hitben elsajátított bocsánatja a bű-
nöknek mind újból bizonyossá válik. Tehát az egész 
egy neme a prédikációnak, valóban különös neme, 
melynek azt kellene eszközölnie (tudatot emelni, bi-
zonyossá tenni), a mit az Isten nevében beszélő hit-
szónok sokkal jobban idézhet elő. 

A megnyirbált, átalakított s egész jelentőségében 

kiforgatott Eucharistiának nincs helye e rendszerben, 
vagy csak így semmitmondóan, a hogy itt beillesztve 
látjuk. 

10. cikk. Az Úrnak gyülekezetéről. Egy a Hitval-
lomásba tévedt szakasz ez, melyről a Szervezet már 
részletesen szólt. Az Úrnak gyülekezete nem egyéb, 
mint «Istenhez megtérő hívőknek» táx-sulása az Úr-
nak többi tanítványaival, vagyis, a mit mi egyháznak 
nevezünk. Itt még egyszer elmondják, kik a tisztvi-
selőik (papságot nem ismernek, de ordinatiót igen!) 
s miként van az ő gyülekezetük szervezve. Miután ezzel 
előbb részletesen foglalkoztunk már, csak az e sza-
kaszban található két ellenmondásra mutatunk rá. 

A cikk első sora ezt mondja : A keresztség állal 
felvétetünk a Krisztusnak e földön létező gyülekeze-
tébe. Ugyanezen cikkben a «Felvétel» című pontban 
ellenben ez áll : Új tagnak felvétele csak szavazás által 
történhetik és a Szervezet 29. §-áhan is : A belépés 
a szakramentumok kiszolgáltatásával összefüggésben 
nem áll, azért a megkeresztelés a belépéssel egy fo-
galom alá nem vehető. Mi tehát voltakép a kereszt-
ség? felvétel is, nem is a gyülekezetbe? Ez az egyik 
ellenmondás. 

A másik az alapra vonatkozik. A cikk első pont-
jának a végén ez áll: 

A Krisztus igaz tanítványainak ilyen Isten igéje 
szerint szabályozott szövetkezete képezi a keresztyén 
gyülekezetet (az egyházat.) A gyülekezet megmásit-
hatlan szabálga és zsinórmértéke az Uj-Testamentom 
marad. Ellenben ugyanezen cikk «vének és tanítók» 
pontja alatt ezt mondják: A tanítók tanításainak evan-
géliumi tisztaságára felügyel az egész gyülekezet(tehát a 
nyáj vezeti a pásztort!), mely azon esetben, ha egy prédi-
kátor az evangélium tanaitól, mint ezen jelen hitvallo-
másban kifejezést találnak, eltérne s eltérése mellett 
minden intés dacára megmaradna, az illetőt azonnal 
elmozdíthatja hivatalától. 

Egyszer az alap az Uj-Testamentom, másszor az 
evangeliom tanai, a mint ezen hitvallomásban kife-
jezést találnak, vagyis a jelen Hitvallomás. Eltekintve 
a szabad bibliai vizsgálat elvétől, melyet egyenesen 
megtagadnak, tehát a fiú megtagadja az apját, nyil-
vánvaló, hogy az Uj-Testamentom a világért se egy 
és ugyanaz a jelen Hit vallomással, mert ez egyszerűen 
Csopják titkár műve. Ez tehát a másik ellenmondás, 
mely egyenesen az alapot érinti. 

IIa mondják is ugyanezen pont más részében : «tu-
dományos ismereteket a hivatalok számára kívána-
tosnak tartunk, de nem múlhatatlanoknak», ha tehát 
egyszerű tanulatlan emberek is lehetnek elöljáróik ; 
de ha majd ezek ebbe a könnyen fölismerhető ellen-
mondásba kapaszkodnak, ki fogja eldönteni, melyik 
az evangéliumi tan? Valóban a gyülekezet, mely így 
indul útjára, rosszul indul. 

Érdekes itt még a «kizárásról» szóló pont, mely 
az előbbivel kapcsolatba hozható. így szól: «A gyü-
lekezetnek, alapítójának szabálya szerint, joga és köte-
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lessége tagjai közül azokat, kiknek élete hitüknek ellent-
mond, kik egy isteni törvényt megszegnek s intés 
által magukat bűnbánatra s igaz javulás elhatározá-
sára birni nem hagyták, tehát a bűnben megmarad-
nak, rendes szavazás által kizárni s a tagok jogait 
tőlük megvonni». Kérdés ugyanis, mikor mond ellent 
a baptista élete hitének és melyik hit lesz az a mér-
ték? Az evangeliom, vagy a jelen Hitvallomás? To-
vábbá ezek a tanulatlan emberek fogják-e megítélni 
bűnét s mit fognak bűnnek Ítélni? Végül olyan kü-
lönös ez a föltételezése a bűnnek egy baptistában, 
mikor a 6. cikkben azt vallják, hogy «a kegyelmi ál-
lapot (benne) az új élet (a megtérés) első pillanatá-
val jelenik meg és soha többé el nem múlik». Ha a 
baptista kegyelmi állapota soha többé el nem múlik, 
hogyan esik akkor valaha bűnbe? Valóban különös 
egy dogmatika, melyben nehéz eligazodni. 

11. cikk. A szentségről. Az egész Hitvallomás legért-
hetetlenebb paragrafusa ez mely tulaj donkép a szent 
életről, a szent életre való törekvésről akar beszélni, 
egj' érthetetlen cél kitűzésével s meg nem fogható 
eszközök megjelölésével. 

Azt mondja, ez a szentség abban áll, hogy miután 
a bűn uralma az újszülöttnek szivébe meg szűnt ettetett, 
ő most a Szentlélek folytonos behatása által minden 
szorgalmát megfeszíti, hogy a bűnnek, mely még min-
dig körülfogja, meghaljon, Istenének törvényét telje-
sítse s testét és lelkét élő és Istennek tetsző áldoza-
tul hozza, mely által Isten dicsőíttetik. 

Tehát a bűn uralma az újjászületettnek szivében 
megszűnt s mégis a bűn még mindig körülfogja; 
megszűnt benne a bűn uralma s mégis minden szor-
galmát arra kell megfeszítenie, hogy a bűnnek meg-
haljon. Van-e, a ki érti ezt? 

Majd folytatja: Ezen igyekvésében még némely 
gyengeség és bűn által megejtethetik, de ezeket nem 
fogja kimenteni, sőt inkább mélyen megbánja. Ily 
esetben nyugtot nem fog találni, még újból bocsána-
tot nem nyer. 

Tehát az ujjászúlött is bűnbe esik, de azon lesz, 
hogy bocsánatot nyerjen; de kitől és mely módon? 
S hogyan egyezik ez az egész tan a 6. cikkben mon-
dottakkal, hogy a kegyelmi állapot «megjelenik az 
új élet első pillanatával és soha többé el nem múlik?» 
A soha meg nem szűnő kegyelmi állapot s az ujjá-
szülöttnek az a folytonos vajúdása hogy egyezik össze? 
Már akkor igazibb Kálvin tanítása, hogy a ki a meg-
igazulás után bűnbe esik, az tulajdonkép sohasem volt 
megigazulva. 

Legérdekesebb azonban a cél kitűzése ennél a 
szentségre való törekvésnél. Ezt ekkép tűzi ki : «A szent-
ség lényege szent és gyermekded szeretet Isten és az 
ő parancsolatai iránt, s a szeretet, mely a szívbe tá-
masztatik, fenntartatik és tápláltatik a Szentlélek ál-
tal, lassanként átalakítja az embert Istennek képmá-
sává.» Mily sajátszerű értelmezése az embernek, mint 
Isten képmásának. Az ember a teremtés folytán Is-

tennek képmása (Gen. 1, 27.), értelmes lelke folytán 
az (Hurler Dogm. 11.243. 1.); a baptistáknál ellenben 
még az újjászülöttnek is csak azzá kell még átala-
kulnia. Furcsa hibliás vallás ez ! 

Ilyen homályos alapon vájjon hogyan indulhat 
el az az egyszerű ember s hogyan válik benne ért-
hetővé, tudatossá a vallásossága ? Ebből csak egy ho-
mályos miszticizmus fejlődhetik, mely jámbor sejté-
sekben vész el, a kereszténység szinét viselheti, de 
valójában sohasem az. Ebből láthatjuk, mily bölcsen 
intézkedett Krisztus, midőn tanainak letéteményesévé, 
magyarázójává, őrzőjévé nem az írást, hanem élő ta-
nító-testületet rendelt, melytől élőszóval hallják az 
emberek az üdvösség igéit. Elmenvén mondta 
apostolainak s bennök utódjaiknak — tanítsatok min-
den nemzeteket s ime én veletek vagyok a világ vé-
gezetéig. A kath. egyház álláspontját ime ez a baptista 
Hitvallomás is igazolja. 

Szociális oktatás a szemináriumokban. 

A katholikus nagygyűlés előkészítő bizottságához 
világi és egyházi oldalról is érkezeit indítvány, a 
mely azt óhajtja, hogy a nagygyűlés vegye föl hatá-
rozati javaslatai közé a növendékpapság szociális 
kiképzését. 

Némelyek előtt első tekintetre kissé különösnek 
tűnhetik föl ez az indítvány. Mi köze a papságnak a 
szociális kérdéshez, mikor ez a maga egészében és 
minden egyes részletében anyagi kérdés, a földi álta-
lános jólét megoldásra váró problémája? Hisz a 
papságnak a föladata egészen másra irányul : a lel-
kek megmentésére, a természetfölötti hitélet ápolá-
sára és fejlesztésére! 

De csak első tekintetre látszik ez kissé különös-
nek. Mert ha közelebbről tekintünk a dolgok mélyére 
s egyrészt a szociális kérdés mibenlétét, másrészt a 
papság lelkipásztori tevékenységét vizsgáljuk, világos 
lesz előttünk, hogy a szociális kérdés megoldásánál 
a papság közreműködésére föltétlenül szüksége van 
a társadalomnak, de világos lesz előttünk az is, hogy 
a mai viszonyok közölt mélyreható, egészséges és 
eredményes lelkipásztori működés nem lehetséges a 
papság szociális tevékenysége nélkül. Legyen szabad 
e két gondolatot röviden megvilágítanom. 

Igaz, hogy a szociális kérdés a maga külső nyil-
vánulásában pusztán anyagi kérdés, az általános földi 
jólét nagy problémája, de az is igaz — ma már a leg-
előkelőbb szociologusok is elismerik1 — hogy ennek 
a kérdésnek gyökerei mélyen benyúlnak az erkölcsi, 
ethikai világrendbe. 

1 V. ö. Antoine : Cours d'économie sociale, p. 11. — 
Schönberg. Handbuch der politischen Oekonomie. B. 1 p. 56. — 
Sombort : Sozialismus und soziale Bewegung im 19. Jahrhun-
dert p. 98. — P. Weiss : Apologie IV. B. Soziale Frage und 
soziale Ordnung. II. S. 791. 
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Miként a szociális kérdést nemcsak a közgazda-
sági viszonyokban beállott óriási változások, arány-
talanságok és igazságtalanságok hozták létre, hanem 
egyszersmind az ethikai téren az emberek élet- és 
világnézetében, erkölcsi és szellemi éleiében ura-
lomra jutott tévedések, melyek nagyrészt forrásai 
voltak a közgazdasági téren elkövetett igazságtalan-
ságoknak : úgy viszont a szociális kérdés mindene-
ket megnyugtató megoldása pusztán anyagi eszkö-
zökkel nem lehetséges, ennek ethikai, erkölcsi ala-
pon kell történnie.1 

Már most, ha ez így van, kik vannak arra leg-
inkább hivatva, hogy fáklyavivők legyenek s az em-
beri társadalmat az ethikai tévedések labirinth-
jából kivezessék? Elsősorban a papok, a kik hiva-
tásszerűleg foglalkoznak a kinyilatkoztatásban lefek-
tetett egyedül igaz és biztos ethikai elvekkel ; a 
kiknek hivatásszerűleg kell tanulmányozniok az 
evangéliumot, a melyben meg kell találni a mai 
kor lázas betegségének orvosszerét, a szociális kér-
dés megoldásának módját is. Mert Krisztus az ő 
evangéliumát örök időkre adta az emberiségnek, 
Ez nemcsak arra szolgált, hogy legyőzze a pogány-
ságot és judaizmust; hogy civilizálja a vad népeket, 
ennek arra is kell szolgálnia, hogy legyőzze a szociál-
demokráciát, de arra is, hogy a modern kulturnépek 
szociális bajainak orvoslására irányítást adjon. 

Ime tehát ez a papságnak nemes feladata, hogy 
necsak az evangéliumot, hanem korunk szociális 
kérdéseit is alaposan tanulmányozza és ezek meg-
oldásához keresse az evangéliumban, a kinyilatkoz-
tatásban a hathatós segítséget.2 

De nemcsak ezért szükséges a papság szociális 
kiképzése. Szükséges ez más okból is. Mert a mint 
mondottam, a mai viszonyok között a szociális tevé-
kenység a lelkipásztorkodásnak lényeges, kiegészítő 
része.3 E nélkül a pap minden buzgósága, jóakarata, 
lelkipásztori működése alig mutat föl eredményeket. 
E nélkül talán megőrzünk egy-két jámbor juhot, de 
az egész nyájat veszni engedjük; holott Krisztus arra 
tanított bennünket, hogy egyetlenegy elveszett bá-
ránynak is utána menjünk. Pedig, ha a lelkipásztor-
kodás körébe nem vonjuk he a szociális tevékeny-
séget, nem egy-két bárányt, hanem a hivek millióit 
veszítjük el. Nem én mondom ezt, hanem a nagy 
Ivetteler püspök már 1869-ben kimondotta : «Krisz-
tustól nyert küldetését ez egyház millió lelkeken nem 

1 V. ö. XIII. Leó pápa encilikáját : Rerum novarum (edit. 
Herder.) 48. 1. 

2 V ö. dr. Beck : Das Studium der Sozialwissenschaft in 
den Priester-Bildungsanstalten. (Memorandum vorgelegt der 
internationalen Vereinigung katholischer Socialpolitiker (20— 
22. Okt. 1903) in Freiburg. 

3 V. ö. Heiner, Der Klerus und die soziale Frage. (Monat-
schrift für christliche Sozialreform. 1902. — Heimbuclier, 
Die praktisch-soziale Tätigkeit des Priesters. 1 : Das Studium 
der sozialen Frage eine wichtige Aufgabe des Priesters. 

gyakorolná, lia a szociális kérdést ignorálná és csu-
pán a szokásos pasztorációra szorítkoznék».1 

De különben is a szociális reform úgyszólván 
minden egyes részletében mélyen belevág a lelki-
pásztor működésének köréhe. Hisz mi más a lelki-
pásztor hivatása, mint a nép vallásos és erkölcsi éle-
tének irányítása, biztosítása. És nézzük már most a 
szociális reformok nagy kérdéseit: a vasárnapi mun-
kaszünet, az alkoholizmus ellen való küzdelem, a 
gyermekvédelem, a női munka szabályozása, a munka-
bérnek és időnek méltányos szabályozása, a munkás-
lakások, a munkás-otthonok, a munkás és munkásnő 
védőegyesületek, a munkaközvetítés, a cselédkérdés, 
mindez, ha helyesen oldatik meg, a leghathatósabb 
biztosítéka lesz a munkásnép vallási és erkölcsi éle-
tének.2 Mikor tehát a papság ezen a téren fejti ki 
tevékenységét, a legnemesebb értelemben felel meg 
a lelkipásztor magasztos hivatásának. 

Az előadottak eléggé föltüntetik, hogy a szociális 
téren való munkálkodás a papságnak szoros köteles-
sége. De ebből aztán logikai szükségességgel követ-
kezik a másik, hogy erre a munkálkodásra tanítani 
és nevelni kell a fiatal papi nemzedéket. A fentidé-
zett Ketteler püspök már 40 évvel ezelőtt hangoz-
tatta: «A szociális kérdést ezentúl nem lehet figyel-
men kívül hagyni a papi kiképzésnél». És ugyanezt 
hangoztatta boldog emlékű XIII. Leó pápa is, a ki 
az olasz, magyar, francia püspökökhöz intézett kör-
leveleiben folyton hangsúlyozta, hogy a papság kikép-
zése a modern kor szükségleteinek megfelelően tör-
t én jék . . . 3 

Istennek hála! miként a külföldön, úgy hazánk-
ban is megértette a papság a kor sürgető követelését. 
Ne gondoljuk azt, hogy nem történt még nálunk e 
téren semmi. A kezdet nehézségein túl vagyunk. Az 
alapok már le vannak rakva: ezeken kell csak 
tovább építenünk. 

Hazánknak legtöbb szemináriumában már fog-
lalkoznak a szociális kérdés tanulmányozásával. 
A nagyváradi, csanádi, pécsi, győri, székesfehérvári 
szemináriumokban már évek óta külön tantárgy 
gyanánt adják elő a szociologiát. lehet,hogy más szemi-
náriumokban is, — nekem csak a felsoroltakról van 
biztos tudomásom. A budapesti egyetem hittudományi 
karán az idén külön előadást hirdettem és kezdettem 
meg: «A papság és a szociális kérdés» cím alatt. 

Egyébként is a budapesti egyetem hittudományi 
kara e téren egy más kezdeményező lépést is tett már. 
A vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól már a 
mult évben öt kispapnak kisebb utazási stipendiumot 
eszközölt ki, hogy a szünidők alatt hazai nagyobb 

1 Denkschrift an die Bischofskonferenz zu Fulda. Idézve 
dr. Beck föntidézett iratában. 

2 V. ö. Dr. Beck i. m. 4.1. 
3 Ad episcopos Italiae (15. F'ebr. 1882.) Ad episcopos 

Hungáriáé (22. Aug. 1886.) Ad episcopos et clerum Galliae. 
(Sept. 1899.) Ad episcopos regionis Cisalpinae. (15. Oct. 1899.) 
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városaink szociális intézményeit tanulmányozhassák, 
egy végzett theologusnak pedig 2000 koronás stipen-
diumot eszközölt ki, hogy egy évi tanulmányutat 
tehessen és a német s belga szociális tevékenységet 
a helyszinén tanulmányozhassa. 

És ez rendkívül fontos dolog, bog}' minél többen 
menjünk külföldre tanulmányutakra. Mihozzánk a 
nyugati eszmeáramlatok rendesen csak akkor érkez-
nek, mikor már a külföldön végigszántottak, rombo-
lólag vagy termékenyítőleg végigfutottak. Minálunk 
most kezd tombolni a szocializmus viharja, a kül-
földön már mindenütt erős sáncok védik ellene a 
társadalmat. Üdvös dolog tehát, ha minél többen 
mennek ki fiatal, tanulni vágyó papjaink Belgiumba, 
Németországba, Hollandiába, hogy onnét szorgos 
méh gyanánt hozzák haza a mi üres kaptárainkba 
a mézet. 

A katholikus egyesületek országos szövetsége is 
egy életrevaló eszmét fog ez iskolai év végén meg-
valósítani, melyhez már megnyerte Magyarország 
biboros hercegprímásának helyeslő jóváhagyását. 
A szünidők első felében két hétre terjedő szociális 
kurzust fog tartani a növendékpapok számára Buda-
pesten, olyképen, hogy a délelőtti órákban elméleti 
előadások tartatnak, a délutánokon pedig a buda-
pesti szociális intézmények bemutatásával fogjuk 
őket a szociális tevékenység nagy föladataival meg-
ismertetni. 

Ezek a megkezdett utak és irányok a jövendő 
papi nemzedék szociális kiképzését illetőleg. Nyugodt 
lélekkel tekinthetünk az eredmény elé, mert ezek az 
utak és irányok teljesen helyesek, célravezetők. Ép 
ezért az én határozati javaslataim is csak azt céloz-
zák, hogy ezeket az alapokat fejlesszük és erősítsük. 
Határozati javaslataim a következők: 

A katholikus nagygyűlés mélyen áthatva a 
szociális kérdés nagy fontosságától, valamint a 
lelkészkedő papságra váró feladat nagyságáról e 
kérdés megoldásánál — kívánatosnak, sőt elengedhe-
tetlenül szükségesnek tartja, hogy a jövendő papi 
nemzedék alapos szociális tudással fölfegyverkezve 
lépjen ki a tevékenység mezejére; mert csak ily 
módon lehet arra remény, hogy a reá, mint lelki-
pásztorra váró szociális feladatoknak képes lesz 
jól megfelelni. 

Miért is a katholikus nagygyűlés 
1. kívánatosnak tartja, hogy minden egyes egy-

házmegyei szemináriumban a növendékpapok rend-
szeres oktatásban részesüljenek a szociális kérdés 
mibenlétéről, okairól és orvosló eszközeiről. Ez az 
oktatás történhetik akár külön tárgy alakjában, 
akár az erkölcstan és lelkipásztorkodástan keretében. 

2. A katholikus nagygyűlés örömmel üdvözli a 
Katholikus Egyesületek Országos Szövetségének a 
biboros hercegprímás által már helyeslőleg jóvá-
hagyott tervét, mely szerint ezután évenkint a szün-
idők folyamán a kispapok számára Budapesten 

szociális tanfolyamot fog rendezni. A katholikus 
nagygyűlés fölkéri a nagyméltóságú főpásztorokat : 
erkölcsi és anyagi támogatásukkal tegyék lehetővé, 
hogy minél több kispap résztvehessen ezen szün-
idei kurzusokon. 

3. A katholikus nagygyűlés kívánatosnak tartja, 
hogy fiatal, tanulni vágyó papoknak utazási stipen-
diumok állal lehetővé tétessék a külföldi szociális 
mozgalmaknak, főleg a külföldi katholikusok szo-
ciális tevékenységének tanulmányozása. E tekin-
tetben a katholikus nagygyűlés a nagyméltóságú 
püspöki kar, a főtiszt, káptalanok és alapítványok 
nagylelkűségére appellál, azon meggyőződéssel, hogy 
az ily stipendiumokra fordított összegek dús kama-
tot fognak hozni a katholikus hitélet és a magyar 
társadalmi viszonyok iavulására. r. , - J Mihalyfi Akos dr. 

T(egény és theologia. (i.> 
A «Budapesti Szemle» júniusi számában ismer-

tette Fogazzaro «II Santo»-ját. Ebben az ismertetés-
ben a többi közt azt mondja, hogy a modern biblia-
kritika, a történeti kutatások, az egyháznak örökös 
hátrálása a tudományos vívmányok elől, a vallást 
alapjában ingatták meg s hogy a Vatikán még sem 
akar hallani újításokról. Nem akarja belátni, hogy 
«a katholicizmusnak a dogma, a morál örökérvényű 
tanításain kívül mindent föl kell áldoznia a modern 
kornak, meg kell békülnie a tudománnyal, a vallást 
történeti és pogány salakjaitól megtisztítani s a vallá-
sos érzést bensőbbé tenni». A Vatikán azonban, hogy 
mindezekről hallani sem akar, sőt az ilyen eszméket 
hirdető könyveket indexre teszi, mint ez Fogazzaro 
könyvével történt. Pedig — mondja tovább — «buzgó 
egyházi férfiak vallották, hogy ezzel a könyvtilalom-
mal a lassan cammogó Vatikán nevetségessé tette 
magát». 

Minthogy most — nem keressük az indító okot ! — 
hozza az egész regény magyar fordítását, megokoltnak 
látszik egy kissé közelebbről is megtekinteni ezt az 
olasz regényt, a mely különben theologiai tartalmánál 
és hőse korunk embereit visszariasztó aszkézisénél 
fogva ugyancsak nem igen érdekelné, hacsak nem 
volna túlon-túl megtöltve az egyház és a pápaság 
ellen való hangzatos kirohanásokkal. 

Hogy mennyire rászolgált ez a könyv az indexre, 
látnivaló abból a töméntelen sok féligazságból, félre-
érthető helyből, gyanúsításból, tiszteletlenségből, téve-
dés- és eretnekségből, a melyeket e könyvben az 
egyházra, ennek kötelező voltára, a pápára, bíboro-
sokra, püspökökre, kongregációkra, papokra, szerze-
tesekre, hitre, Isten megismerésére, a Szenthárom-
ságra, az Oltáriszentségre, a csodákra, a jövendölé-
sekre, a gyónásra, a jövendő életre, a celibátusra, a' 
katholikus akcióra, a dogmák alkalmazkodására, az 
egyházi fegyelemre, az engedelmességre, az áhitat-
gyakorlatokra, a Szentlélekre, az Isten és felebaráti 
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szeretetre stb.-re vonatkozólag találhatni s melyekre 
rá akarok mutatni. Persze, mindezt csak futólag 
tehetem, mert a kérdések behatóbb megbeszélése 
köteteket igényelne ; de ez is bőven elégséges lesz 
arra, hogy a gondolkozó olvasó megtudhassa, minő 
reformkatholicizmus terjesztésére vállalkozik Gyulai 
Pál a «Szemléjében», a kinek egyébként már a neve 
is egész programm a katholikus orthodoxia ellen. 
Az Ízlését nem csodálom, de hogy katholikus theo-
logusnak csap föl öreg napjaira, egészen más termé-
szetű tanulmányai után, az némileg meglepő. Tán át 
is iratkozik az akadémiának egy másik, ma még 
nem is létező osztályába, a hol alaposan kezelik a 
katholikus theologiába vágó kérdéseket. 

A hozzáértő azonnal látja, hogy Fogazzaro esz-
méiről is el lehet mondani, hogy a mi bennük új, 
az nem jó, a mi pedig jó, az nem új. Sőt szigorúan 
véve új dolgokat épenséggel nem mond, mert ezeket 
az ú. n. reformeszméket régebben és újabb korban 
is többen fölvetették már. A sok közül kikapom a 
minap elhantolt nagy theologus, Schell dr. tévedései-
ből mutatványkép a következőket: ő is azt vallotta, 
hogy körülbelül azonos legyen a haladás a theologiá-
ban is, miként a profán tudományokban, holott 
amabban a depositum fidei lényegében megváltoztat-
hatatlan, ha van is fejlődési történetük maguknak a 
dogmáknak. Schell is kiegyezésre gondolt a bűnös 
tévelygők és az egyház ellenségei között bűnbánat, 
értelmi harmónia és a hierachia előtt való meg-
hódolás nélkül. 0 is kíméletesebb az egyház ellen-
ségeivel, mint a kath. papokkal szemben, a kik nem 
az ő táborába tartoznak, a kiket farizeusoknak, szel-
lemi eunuchusoknak, a casuistikus rubrikatheologia 
és a dialektikus mikrotheologia csatlósainak nevez-
getett. Ő is veszedelmeseknek tartotta az egyházra 
nézve a szerzetesrendeket, mert hogy szellemi gyám-
kodásra törekesznek. 0 is le akart valamit alkudni 
az elkárhozottak örök büntetéséből. 0 is magasztalja 
a katholicizmust, mint a haladás elvét, de a Yatica-
nuffl előtt nem hajtotta meg zászlaját, mivel fölfo-
gása szerint abban nem a tiszta és elévülhetetlen 
katholicizmus jutott túlsúlyra, hanem holmi formál-
jurisztikus, román népfaji skolaszticizmus (már pe-
dig szerinte a germán szellem ennél sokkal jobban 
ért a vallás észszerű fölfogásához) és az ilyen egy-
házzal szemben az egyéni függetlenség szerinte épen-
séggel nincs az orthodoxiával ellentétben. Hogy 
mennyire meglepő a hasonlatosság az amerikániz-
mus és Fogazzaro tévedései között, lesz alkalmunk 
szintén több pontban szemléltetni. 

Fogazzaro számos tévedései között, gyakorlati 
következményeit tekintve, tán az tekinthető legvesze-
delmesebbnek az egyházra nézve, hogy a hierarchiát 
a világi elem által akarja vezettetni és hogy a 
katholicizmus gyöngeségének forrását abban keresi, 
mert szerinte tanaiban és intézkedéseiben nem akar 
korunk szelleméhez és embereihez alkalmazkodni. 

Különben ha a szerző e valóságosan protestáns elvek 
fölvetésével mint buzgó katholikus roppant bakot 
lőtt is, regényének készséges visszavonásával, épen 
e tekintetben nyújtotta a legnagyobb elégtételt és 
esett át a legsúlyosabb büntetésen. E visszavonásért 
SZÍVÓS harcot indítottak ellene az egyház világi ellen-
ségei, a melynek következményeit minden bizonnyal 
írói hírnevében és jövedelmének csökkenésében jó 
ideig fogja még érezni. Láthatja ebből Fogazzaro, 
hogy mire vinne a világiak vezetése és a kor szelle-
méhezvaló alkalmazkodás. Viszont azonban az egyházi 
hierarchia vezetésének jogosultságát azzal bizonyí-
totta legnagyobb hatással, hogy alávetette magát és 
munkáját a legnagyobb önmegtagadás árán is a kon-
gregáció lesújtó ítéletének, noha ellenfelei telelármázták 
a világot, hogy ezzel a visszavonással a visszafejlődés 
és a barbarizmus szolgálatába szegődött és a gondolat 
meg a lelkiismeret szabadságának a törvénye ellen 
vétett. A szerző e képmutató vádaskodásokra a lucerai 
püspökhöz írt levelében látszik a lakonikus választ 
leghelyesebben megadni, midőn imigyen ír: A katho-
likus ember lelkével írtam s ugyanazzal alávetem 
magamat az index-kongregáció dekrétumának. . . 

A «Stimmen aus Maria-Laach» 1906. évfolyamá-
nak 2. füzetében a nagynevű, biztos tekintetű Baum-
gartner ismerteti regényünk meséjét bővebben s adja 
annak esztétikai méltatását mesteri vonásokkal, regé-
nyünket mint egy trilógia (Piccolo mondo antico, 
Piccolo mondo moderno) harmadik részét mutatva 
be. Ugyanazon évfolyam 3. füzetében pedig egy igen 
tartalmas ismertetést bocsát közre Fogazzaro vallási 
és irodolmi álláspontjáról. 

Mutatványkép ebből az ismertetésből hadd áll-
jon itt a következő két részlet: Fogazzaro konzerva-
tív és radikális, rajong a mult költészetéért és buzog 
a jelen forradalmáért, lelkesül az erkölcsi ideálért 
és gyönyörködik a szerelmi enyelkedésekben, szi-
lárd bölcseleti és vallási elvek nélkül lévén, kap-
kod a leszármazás be nem bizonyított hipotézisén és 
a világ boldogulását meg a fényesebb jövendőt a 
végetlen haladástól reméli — ez az az összekuszált 
álláspont, a melyre Fogazzaro helyezkedik. Azt hiszi, 
hogy a materializmust és a merev katholicizmust 
mellőzheti azzal az idealizmussal, a mely a termé-
szetfölöttit természetivé teszi, a tudományt és hitet 
egymással kibékíti. (327.) 

Nagyon szomorú, hogy egy ennyire nemes lelkü-
letű költő befolyásoltatva a manap divatos áramlatai 
által, világosságot és békességet nem az egyház ha-
gyományaiban, hanem az Istentől elrugaszkodott 
tudomány kalandos hipotéziseiben és kimeráiban 
keres ; a keresztény dogmatikát ontologizmus és 
darvinizmus, a keresztény misztikát buddhaizmus és 
hipnotizmussal, az egyházjogot meg Cavour diktátu-
maival akarja kijavítani; hogy kegyeletlen hetyke-
ségében fölösleges reformjavaslatokkal alkalmatlan-
kodik az egyház fejének s míg az egyház minden 
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ellensége előtt tiszteletteljesen hajt ja meg fejét, Krisztus 
helytartóját, mint valami leszerelt falusi iskolamestert 
akarja kioktatni és csak azokat üldözi kíméletlen 
gyűlölettel és bélyegzi meg, akik az egyház iránt 
való engedelmességben látják az üdvös reformok 
zálogát, meg az emberi társadalom boldogulását. (339.) 

E bevezetés után lássuk a regényt magát. 
Szilvek Lajos dr. 

77. Rákóczy Ferenc. (n.) 
Budavárának visszafoglalásától (1686) Rákóczy 

fegyverfogásáig (1703) csak tizenhét esztendő folyt 
le s a töröktől fölmentett ország ismét újabb háború 
szintere lett. 

Vájjon miér t? Emez okok kutatása igen érde-
kes részlete történetünknek s a vele való behatóbb 
foglalkozás már csak azért is szükséges, mert köze-
lebbi ismerete nélkül történeti tárgyilagossággal nem 
vagyunk képesek magunknak helyes fogalmat alkotni 
a Rákóczy-kor mozgalmairól. Midőn ugyanis azt vár-
nók épen, hogy a hosszú (1541—1686) török hódolt-
ság és pusztulás alól fölszabadult nemzet föllélegzik, 
örül s minden igykezettel belső restaurálására hasz-
nálja fel erejét, egyszerre újból kardot csörget; vájjon 
miből magyarázandó ez a váratlan fordulat? 

Thökölyből kell kiindulnunk. Ez az állhatatlan 
és elkapatott fiatal ember, a mint akkor nevezték, 
nem elégedvén meg eddigi sikereivel, abban a re-
ményben, hogy ha a török a királyi részt is elfog-
lalja - Lipót hűségén már alig tizenkét vármegye 
volt — őt teszi meg majd az egész ország fejedel-
mévé, folyton biztatta a törököt, jöj jön csak be s az 
egész ország meghódol neki. Nógatására végre 1683-
ban bejött Kara Musztafa s a mit egykor Szulejman 
I. Ferdinánd alatt véghez nem vihetett, egyenesen 
Bécs elfoglalását vette tervbe. Saját és Thököly vesz-
tére és hazánk javára. 

Thököly elébe ment egész Eszékig s fölkisérte 
Pozsonyig; de otl megérezvén, hogy Bécs felől kel-
lemetlen szelek kezdenek fújni, olt hagyta a törököt, 
nem kisérte tovább, hanem a Felvidékre elsietett.1 

T. i. időközben Buonvisi pápai nuncius sok évi fára-
dozása végre sikert aratott.2 Az egyesült keresztény 
sereg Lotharingiai Károly herceg és Sobieszki János 
lengyel király vezetése alatt szeptember 12-én meg-
semmisítő csapást mért a Bécset ostromló törökre. 
Az megfutott, a keresztény sereg utána sietett s októ-
berben még Párkányt és Esztergomot is bevette, 
illetőleg fölszabadította a török kéz alól. Megindult 
a fölszabadító háború. 1686 szeptember 2-án, egy 

1 Thököly fel akarta használni a törököt a saját céljaira, 
de sohasem gondolt arra, hogy feláldozza magát érette — írja 
Angyal Dávid. K. Thököly Imre. II. 55. 1. 

2 Fraknói : XI. Ince pápa. — Ez a remek munka egy 
tanulságot rejt, hogy ennek a pápának szobrot kellene emel-
nünk. 

hétfői nap délutánján, visszafoglalták Budát ; azután 
évről-évre egyik várat a másik után vették vissza, 
míg végre Savoyai Jenőnek 1697 szeptember 11-én 
Zentánál kivívott fényes győzelme után a török tel-
jesen megtörve, békét kért s a béke a szövetséges 
hatalmak hozzájárulásával 1699-ben Karlovicon meg-
köttetett, olykép, hogy a Temesköz kivételével egész 
Magyarország és Erdély Lipót birtokába került vissza. 

Kara Musztafa Bécs alól hazafutván, a mérges 
szultántól selyemzsinórt kapott, Thökölyt meg, mi-
után a szultán a szerencsétlenséget neki tulajdoní-
totta, a porta parancsára a váradi basa, kinél segít-
séget keresett, 1685-ben elfogatta s vasra verette 
(hátra van még a fekete leves !). A nagy reménnyel 
nekiidult Thököly a török hadsereg egyik kiválóbb 
tisztjévé lett s régi jelentőségét azontúl, egész a niko-
mediai száműzetésig, csak futólag nyerte vissza.1 

Bécs megmentése, illetőleg Thököly esete azzal 
az örvendetes eredménnyel is járt, hogy az egész ku-
rucság — a hajdúk, kálvinista létükre, azelőtt is áll-
hatatosan Lipótot szolgálták — Lipót királyhoz csat-
lakozott. Munkács kivételével, a hová a mélyen súj-
tott Thökölyné Zrínyi Ilona két gyermekével, Ferenc-
cel és Júliával húzódott, mind megnyitották előtte 
felsőmagyarországi váraikat s Thököly híres kuruc 
vezére, Petneházy Dávid, az elsők között volt Buda 
fokán. Buda visszafoglalásakor valami 24.000 magyar 
harcos támogatta az Európa összes nemzeteiből ala-
kult külső felmentő hadat. 

Szóval a hadi szerencsét a nemzetnek királyá-
val való kibékülése, a múltra vetett fátyol kisérte. 
A török űzése ugyan, mint említettem, még hosszabb 
ideig, 1697-ig tartott ; de a Buda visszafoglalása után 
azonnal hozzáláttak a nagy takarítási, restaurálási 
munkához, közös egyetértéssel. 

Lipót a következő évre, 1687 október 17-ikére 
Pozsonyba országgyűlést hivott össze s magával hozta 
két fiát, József és Károly kir. hercegeket, kik magyar 
díszruhát viseltek. Lipót király kötelezte magát, hogy 
Magyarországot saját alkotmánya és törvényei szerint 
fogja kormányozni, a rendek pedig Eszterházy Pál 
nádor szavára,2 hogy kifejezzék az ország háláját 
Buda visszafoglalásáért, kimondták a Habsburg fiág-
nak trónörökösödését, egyúttal lemondtak az arany-
bulla ellenállási záradékáról (31. cikkről), melyre 
Thököly annyiszor hivatkozott s december 9-én a 
kilenc éves Józsefet nagy fénnyel Magyarország első 
örökösödő királyává megkoronázták. 

Az alkotmányos élet ismét kezdetét vette s a 
nemzet nemcsak az országgyűlésen egyetértett kirá-
lyával, hanem a belső kormányzat, a megindított s 
már elodázhatatlan reformok terén is támogatta Lipótot, 
illetőleg kormányát a főpapság, a köznemesség és a 
vármegye is.3 

1 Angyal i. mű II. 161. 1. 
2 Bubics-Merényi : Eszterházy Pál nádor. 244. 1. 
3 Acsády : A magyar birodalom története. II. 393. 1. 
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Az ig)' nagyjában körvonalazott új állapotból 
bajos volna valamelyes insurrectio keletkezését, ille-
tőleg a király és a nemzet új meghasonlását meg-
érteni, ha a kimondhatatlanul súlyos viszonyok, a 
melyek között a nemzet magát a török kivonulása 
után találta, oly bajok csiráit nem rejtették volna 
magukban, melyeket emberileg szólva alig lehetett 
simán elhárítani. Bele kell tehát tekintenünk a nemzet 
gazdasági, közigazgatási, népesedési és erkölcsi viszo-
nyaiba ezen időben s akkor sok mindenféle érthetővé 
válik, a mit a nem kutató előítélet félremagyarázni 
szeret. 

Az ország fölszabadult ugyan a töröktől, de most 
egyszerre mindazon bajokban találta magát, melye-
ket egy másfélszázéves igazán barbárul pusztító kor-
szak előidézett. A nagy tatárjárás óta nem volt az 
ország kétségbeejtőbb állapotban, mint most a fel-
szabadító háború idején. Csak az, a ki tudja, hogy 
birtokállománya soha oly csekély, határai oly termé-
szetellenesek, népessége annyira megapadt, minden 
állami intézménye a reform, a felfrissítés hiányában 
annyira megrongált, társadalma oly zilált, vezérlő 
osztályai politikai és vagyoni állásukban annyira meg-
ingatva nem voltak, csak az értheti meg igazán a 
helyzet összes veszélyeit, a válság egész nagyságát, 
mely egyszerre politikai-nemzeti, vallás-egyházi, szo-
ciális-gazdasági és pedig minden irányban elementá-
ris erejű volt.1 

A magyar korona egész területén 1680. táj án alig élt 
több két millió embernél s ez a csekély számú né]) 
viselte ama nehéz, viharos idők minden terhét, min-
den keserűségét. E kis szám, a pestisen s a sokszor 
uralkodó járványokon kívül, a török uralomban leli 
magyarázatát. Ez az uralom egyszerűen emberirtás-
ból állott, pusztulás jelezte útjait. Nemcsak az ingó 
vagyonra áhítozott, de kivált az embert kereste, a 
kelet piacai ezen hosszú idő alatt telve voltak magyar 
emberanyaggal. Csak a XVI. században félmilliónál 
többre ment a rabszijon Törökországba elhurcolt 
magyar lakósok száma. Az eszéki hidon, ezen a török 
bejárón, 1603-ban 800.000, 1663-ban százezernél több 
magyar rabot hajtottak át. Es a háború maga, vala-
mint a magyar szandzsákok szélein az örökös por-
tyázások mennyit pusztítottak el ! 

Az ország területe egy földúlt föld volt. Pest-
megyében egy 1690-ki összeírás szerint 85 lakott 
hely volt, a többi mind pusztaság s hogy a pusztulás 
már jó ideje tarthatott, bizonyítja azon tény, hogy 
az összeíráskor igen soknál senki sem tudta már 
megmondani, hogy az illető puszta falu kié volt a 
régibb magyar időkben s hogyan hívták földesurát? 
Midőn 1687-ben Lipót serege a török nyomában 
vonult, Mohácstól Lippáig az egész hosszú úton nem 
találtak egy élő fát, itt-ott volt csupán egy pásztor-

1 Acsády : Magyarország Budavár visszafoglalása korában-
328. 1. 

kunyhó s a fű akkorára nőtt, hogy a lovasságnak 
kellett útat csinálni a gyalogság számára. 

Nyilvánvaló, hogy az országon, már csak gazda-
sági szempontból is, csupán idegenek betelepítésével 
lehetett segíteni. Kivált Szalay ó ta 1 azt szokás erre 
mondani, hogy germanizálni akarták vele az orszá-
got. Hát ennek a szónak és ennek a vádnak az 
akkori időre vonatkoztatva semmi értelme sem lehet, 
ez egy átvitel II. József korának jellemzéséből az 
egy század előtti időre. Nem arra a távoli időre, 
hanem még Mária Terézia korára vonatkozólag is 
kimutatta Beöthy Zsolt,2 hogy ott germanizálásról 
nem lehetett szó. Lipót maga legszívesebben olaszul 
társalgott, de a mi a kérdésben döntő körülmény, 
akkor a nyelvnek nem volt az a jelentősége, a mi most 
van ; akkor nemzetiségi kérdést egyáltalán nem ismer-
tek. Akkor a vallás játszotta azt a szerepet, a mi 
ma a nemzetiségi eszmének jutott. Annak az egysé-
gében látták a nemzetek erősségét, az állam erejének 
az alapját, a minek folyománya a sok vallási bonyo-
dalom volt. 

De különben is a magyar nemzet 1680 táján 
polyglott volt, épúgy mint ma. A protestánsoknak e 
korbeli nagyobb számából helytelen ama következ-
tetést vonni, mintha a XVII-ik században Magyar-
ország lakossága nyelvileg és nemzetiségileg nagyob-
bára magyar lett volna. A nemzeti rendet annak le-
het mondani, de a mögötte álló nagy néptömegek 
és a polgárság nemzetiségi eloszlása nagyban és 
egészben megfelel a mainak. Az új hit ugyanis sehová 
sem vitte be a magyarosítást s azok a városok, me-
lyek itt-ott elmagyarosodtak, egészen más tényezők-
nek, főleg a vidéki elem beözönlésének köszönhetik 
a változást. Különben a nemesség és a katonaság 
általában latinul beszélt.3 

Kevés nép, elhanyagolt föld, baj magában véve is. 
De a milyen puszta volt a föld, épen olyan korhad-
tak, elavultak voltak az ország intézményei is. A há-
borúk kimerítették a nemzet minden erejét, egyéb-
ről alig gondoskodhatott. Rendszeres, jól működő 
közigazgatásról vagy igazságszolgáltatásról alig lehe-
tett szó, pedig a régi nemzedékben erősen volt kifej-
lődve a perlekedési hajlam. Különben is más jog 
volt a paraszt, más a polgár s más a nemes számára : 
egy nagy oka az emberi bajoknak. 

A pénzügyi és adóügyi viszonyok szintén leverő 
képel mutatnak, annál inkább, mert a kiadásokkal 
szemben a közjövedelmek emelése nem állolt s nem 
állhatott arányban. A háborúk igazán mindent föl-
emésztettek, úgy hogy Budavára elfoglalása idejében 
már csak a pápa százezrei tették lehetővé a magyar 
hadviselést. 

S mindehhez hozzájárult ezekben a szilaj, való-

1 Szalay László : Magy. Tört. VI. 5 -46 . 1. 
2 Beöthy : A szépprózai elbeszélés. I. 259—77.1. 
3 Acsády : Magyarország Budavár visszafoglalása korában. 

47-51. 1. 
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ban «török» időkben az erkölcsök teljes romlása. 
Megszűnt a munkakedv, a mennyiben a paraszt is 
jobbára elszokott a munkától. A rablási kedv ellen-
ben általános volt, karöltve a közbiztonság hiányá-
val. A mit Thallóczy már a XVI. századról említ: 
«A folytonos összeköttetés következtében az alvidéki 
urak (most pedig a török-magyar terület egész kerü-
letén) legjobban ismerték a török természetét s 
bizonnyal maguk is némi törökösséget vevének fel. 
Árulásban, hitszegésben, dúlásban magyar végbeli ha-
daink s élükön a magyar-horvát kapitányok nem ma-
radtak a török mögött»,1 az száz év alatt még meggya-
rapodott az ethika egész területén. Az emberi életnek 
is a többi között igen csekély értéke volt akkor. 

I. Lipót tehát a török kiűzése után úgy állott, 
mint IV. Béla a tatárjárás után, sőt sok tekintetben 
rosszabbul. Új világot kellett teremtenie a puszta 
földből, a testileg, lelkileg elrongyolódott népből. 
Nem történhetett ez újabb teher, újabb bajok s kö-
vetkezéskép újabb elégedetlenség nélkül. Ha ehhez 
hozzávesszük a soha nem szűnő protestáns mozgo-
lódásokat is és az akkori európai trónok divatját, a 
hatalom abszolutisztikus kezelését, akkor nyomában 
vagyunk a Bákóczy-mozgalom gyökereinek. 

A gyermekek vallásáról szóló 1894. évi 
XXX11. törvénycikk a gyakorlatban. 

A most élő nemzedék nagyobbik része vissza-
emlékszik még arra a nagy küzdelemre, mely az 
ügynevezett elkeresztelési esetekből kifolyólag katho-
likus részről az egyházpolitikai törvények meghoza-
tala idejében a szülők természetes joga érdekében 
megindult és az 1894. évi XXXII. t.-cikk meghozata-
talával irányadó köreink megelégedésére ért véget. 

Azóta e pontot illetőleg csend uralg. A rövid 
küzdelem után élvezzük a nem gondolkodás édes 
ö r ö m e i t . . . A nagy siker kivívása és gyakorlatba 
való átvitele óta innen-onnan tizenegy esztendő pereg 
le, azért nem lesz időszerűtlen, ha az elért siker ered-
ményeit egy kissé latra tesszük. 

Minden törvénynek jóságát avagy rosszaságát az 
élet próbálja ki. Ha ebben megállja helyét, j ó ; ha 
nem, rossz. Az előbbi esetben fenntartandó, az utób-
biban törlendő, vagy legalább módosítandó. Ha a 
mindennapi tapasztalás szolgáltatta adatokat mérle-
geljük, úgy már ma — legalább székes-fővárosunkra 
vonatkozólag — bátran megállapíthatjuk, hogy a 
jelentkező eredmény nagyon is kétesbecsű, hogy a 
reverzális vehetés és adhatás2 oly előny, mely 
nagyon könnyen válhatik hátránnyá. 

1 Thallóczy : Zay Ferenc. 9. 1. 
a Az 1894 : XXXII. t.-cikk 1. §-a : Bevett vagy törvénye-

sen elismert különböző vallásfelekezethez tartozó házasulok, 
házasságuk megkötése előtt egyszer s mindenkorra megegyez-
hetnek arra nézve, hogy a gyermekek valamennyien az atya 
vagy az anya vallását kövessék, illetőleg abban neveltessenek. 

Ha az ember a tényjegyzési (statisztikai) adatok 
után indul, akkor a dolog igen pompásan fest; mert 
azokban évről-évre arról olvasunk: hány egyezség-
gel köttetett több a katholikus, mint a más vallású 
házasulandó fél javára. Biz ez nagyon örvendetes; 
ám a tényleges állapot még sem olyan rózsás, mint 
a minőnek ez adatok után Ítélve, gondolnók. Ugyanis, 
az így mutatkozó előny csak úgy volna igazi, akkor 
volna reálisnak mondható, ha nem volnának ér-
vényben az 1868 : LIII. t.-cikknek a gyermekek val-
lási hovatartozandóságáról intézkedő szakaszai, vala-
mint az 1894 : XXXII. t.-cikk 3. szakaszának azon ren-
delkezése, mely a reversalist semmissé teszi, ha a gyer-
mekek hétéves kora előtt a hitestársak egyike vallást 
változtat akként, hogy a másik fél hitére tér át. 

Ezen állításomat a következőkkel támogatom. 
Ha összehasonlíthatjuk az egyházi anyakönyve-

ket a polgári hatóságok által vezetettekkel, kitűnik, 
hogy azon vegyes párok száma, kik reverzálisl nem 
adnak, legalább is mégegyszer akkora, mint a rever-
zálist adóké ! Már most az egyezséget megtagadók 
kik közül kerülnek ki ? Nagyobb részben az intelli-
gens osztály soraiból, kisebb részben pedig azon 
alsóbb néprétegekből, melyek az egyháztól már any-
nyira elidegenedtek, hogy az Úr oltára elé járulni 
nem kívánnak. Azok száma, kik papjukat azért nem 
keresik fel, mert vallási és állapotbeli okoknál fogva 
(az egyik fél izraelita, vagy elvált) egyházi házassá-
got úgy sem köthetnének, elenyészőleg csekély. 

Az intelligensebb elem nősülése előtt igen cse-
kély kivétellel, nem mulasztja el az ő egyházi fóru-
mát felkeresni. Hogy az egyház követelte kikötésnek 
még sem tesz eleget, annak nem a katholicizmustól 
való idegenkedés az oka, mert hisz a születendő 
gyermekek katholikus vallásban való neveltetését 
majd mindegyik szívesen megígéri, de csak szóval, 
írásbeli megegyezést adni, nem egészen indokolatlan 
prüderiából, vonakodik, azt állítván, hogy az ő ár-
tatlan menyasszonyával ilyes dologról nem tár-
gyalhat. S minthogy a lelkész az egyház álláspont-
jából nem engedhet, a fél zúgolódva távozik és meg-
köti frigyét az akatholikus lelkész előtt, a ki nem 
kíván reversálist. Az így elkedvetlenített házasulandó 
aztán többé nem bánja, lia a törvény rendelkezésé-
nek megfelelőleg gyermekei nemük szerint követik 
a szülők vallását. 

Az alsóbb néposztályból kikerülő vegyes párok 
pedig, kik a fentebb érintett okokból illetékes egy-
házi hatóságukat fel nem keresik, a legtöbb esetben 
még azt sem tudjuk, hogy ők reverzálist adhatnának, 
vagy ha ezt tudják, nem tudják azt, hogy ha gyer-
mekeik vallási hovatartozandóságát előre meg nem 
határozzák, a házasság megkötése után szülői jogu-
kat, egyéni akaratukat e tekintetben többé nem érvé-
nyesíthetik. Azért nagyon gyakran előfordul, hogy 
sokan azok közül, kik csak polgárilag megkötött 
vegyes házasságban élnek, gyermekeiket egy valláson 
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levőknek akarják nevelni, a törvény értelmében pro-
testáns újszülöttel katholikus templomba hozzák meg-
keresztelni s a polgári anyakönyvben, mint ilyent 
kívánják beíratni, a hol mikor meghallják, hogy 
gyermekük nem azt a vallást követi, melyet szülője 
jelöl ki számára, hanem egy mást, a melyet ő nem 
akar, de a törvény rendelkezése követel, akárhány-
szor heves szóváltás tör ki a bejelentő szülő és a 
bejegyzést végző polgári tisztviselő között. 

Ha pedig nem a szülő, hanem a bába teljesiti 
a bejelentést, sok szülő csak akkor tudja meg, hogy 
a katholikus rítus szerint megkeresztelt gyermeke 
nem lehet katholikus, mikor az iskolába való beha-
tásra kerül a sor. Az anyakönyvestől kapott blan-
keltán ugyanis csodálkozva olvassa, hogyr az ő gyer-
meke nem az ő vallásán van és megkezdődik az 
eredménytelen harc az iskola igazgatójával, tanító-
jával és hitoktatójával. Felkeresi plébánosát, elpana-
szolja baját, mind hiába; a dolog vége az, hogy a 
gyermek nem lehet katholikus, nem járhat katho-
likus hitoktató elé. 

Hogy az 1868-iki törvény mennyire gátolja a 
szülők természetes jogának érvényesülését, különösen 
a keresztény és izraelita között kötött házasságoknál 
tűnik ki. Akárhányszor történik, hogy a keresztény 
nő, ki előzetes bukása által kényszerítve házasságra 
lép a zsidó férfiúval, és az anyaság aggodalmas ide-
jében meghallván másoktól, hogy ha fiúgyermeke 
születik, annak a törvény értelmében zsidónak kell 
lennie, annyira felháborodik, hogy kijelenti, inkább 
elöli magát, mintsem zsidó gyermeknek legyen any-
jává. Vajmi gyakran előfordul, hogy az izraelita férj 
felkeresi a katholikus lelkészt és arra kéri, hivassa 
mágához és nyugtassa meg nejét az iránt, hogy szü-
letendő gyermeke akár fiú, akár leány lesz az, a 
keresztség szentségében részesülni fog. Mi ha meg-
történik, mi öröme lesz belőle a papnak és haszna 
az egyháznak, mikor a törvény s annak végrehajtó 
közege az általa megkeresztelt gyermeket zsidónak 
lenni rendeli, s a ki valóban az is lesz, ha az anya 
idejekorán elhal és így nincs módjában a gyermeket 
a katholikus hitben nevelni és anyai tanácsaival 
rávenni arra, hogy tizennyolcéves korában a forma-
ságoknak eleget téve, a törvény előtt is katholikus 
legyen. 

Sajnos, sok esetben az élő anya jóakarata és 
vallása mellett kifejtett buzgósága sem elég ahhoz, 
hogy megkeresztelt gyermeke igaz katholikussá legyen, 
mert az iskola ajtajának küszöbén, a törvényre hi-
vatkozva, kiveszi kezéből az izraelita hittanító. Hogy 
az ilyen gyermekből azután mi lesz, az könnyen 
elképzelhető. Zsidó lenni nem akar, kereszténye pedig 
nem tud lenni és így a törvény nagyobb dicsőségére 
új pogány lesz belőle. 

Sűrűn tapasztalható az is, hogy görög-keleti férfi 
és katholikus nő között kötött vegyes házasságoknál 
a nő elhagyja vallását, mert a nemzetiségi fana-

tizmusa által fokozott vallásosságában a férfi kény-
szeríti nejét az ő vallásának felvételére. Az így kiját-
szót reversalis mellett kétszeres az egyház vesztesége. 

Hozzáadva már most az akatholikusoknak adott 
reversalisok folytán beállott veszteségeket mindezen 
veszteségekhez, megállapíthatjuk, hogy e veszteségek 
messze túlhaladják a katholikus egyház javára adott 
reversálisokból származó nyereségeket. 

Ennek folytán megállapíthatjuk azt is, hogy az 
1868 : LIII. t.-cikk útjában áll a katholicismus ter-
jeszkedésének és hogy mi az 1894 : XXXII. t.-cikknek 
csak akkor örülhetnénk és ugy volna valóságos hasz-
nunk belőle, ha az idézett 1868-iki törvénynek a 
gyermekek vallási hovatartozandóságáról szóló ren-
delkezései hatályon kívül helyeztetnének. Erre kell 
törekedniük a katholikus férfiaknak az egyház, az 
igazi vallásszabadság és a szülők Istenadta termé-
szetes jogának érdekében. 

Követeljük azért az 1868 : LIII. t.-cikk vonat-
kozó szakaszainak eltörlését, vagy az 1894 : XXXII. 
t.-cikk oly irányú módosítását, hogy reverzális ne-
csak a házasság megkötése előtt, de után is adható 
legyen. Nem sért ez semmiféle érdeket, legkevésbbé 
az államét. Elvégre is mi köze az államnak ahhoz, 
hogy egy-egy protestáns vagy katholikus apának 
minő bevett vagy törvényesen elismert vallású lett a 
gyermeke?! Az ő érdeke csak az, hogy a gyermek-
nek vallása legyen, hogy jó honpolgár nevelődjék 
belőle, ki honfiúi kötelességének mindenben megfelel. 

Szabadságot kérünk, szabad mozgást követelünk, 
az állam ne avatkozzék a felekezetek ilyetén termé-
szetű ügyeibe. Küzdjön a lelkekért minden vallás 
úgy, a mint bír és tud. 

Hadd győzzön e tekintetben az egész vonalon a 
természeti jog s az, a ki a szülők meggyőződése sze-
rint az igazság birtokában van. Siposs Ágoston. 

A Vigadó t e rme iben az elmúlt héten megtartott Egy 
VI. kath. nagygyűlésen nagyon meglátszott, hogy már 
a hatodik volt. Nemcsak magas eszmei tartalmú, de 
teljesen gyakorlati irányú, ott tartotta kezét a mai élet %r0T 

minden szükségletén. Első sorban pedig a szociális érzék 
vett erőt rajta, az eszméknek a gyakorlati élettel való 
ölelkezése, melyeknek fejtegetése közben éreztük, hogy 
a kik azokról beszéltek, már nemcsak indítványoztak, 
nemcsak a további teendőket jelöltek meg, de sok tekin-
tetben az alkotásokról is tudtak beszámolni. Már azt is 
hirdethették : ennyit és ennyit tettünk eddig. Ez az 
eszmék hódító ereje, hogyha csak folyton és szünet 
nélkül hirdetik őket, végre is tettekké válnak, mert 
magukkal ragadják az embereket. 

Tehát csak előre, szeretett atyámfiai ! Gutta cavat 
lapidem, non vi, sed saepe cadendo. Ez a nagygyűlés 
jelezte, hogy az elméleti térről már bevonultunk az 
életbe, hogy egymásután foglaljuk el annak eddig gon-
dozatlan területeit. Benne vagyunk s onnan ki nem 
lépünk, míg a mi képünkre, az életet átalakító nagy 
keresztény eszme képére, át nem hasonítottuk. Ne 
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várjunk egyszerre nagy dolgokat, ne akarjunk mindjárt 
a végénél, a teljes eredménynél lenni, mikor csak a 
munka kezdetén vagyunk. Dii omnia laboré vendunt 
és mi már munkában vagyunk. A kik sorainkban még 
nem látnak semmit, azok nemcsak rossz pszichologusok, 
de igen feledékenyek is egyúttal, elfejtették teljesen, mik 
voltunk még csak két évtized előtt is és mi van ma : 
a megkezdett alkotások egész sora ! 

Az első és alapvető a belső megujulás : vallásunk 
ismerete és szeretete ; ennek a belső embernek az át-
alakítása megy nehezen ; ez volt elhanyagolva nagyon, 
különben az alkotásokban is tovább volnánk. Nehezen 
megy, de már is megindult és egész benyomásom az, 
hogy nem is log megállani, míg a társadalom összes 
rétegeit át nem járja. Hej hiszen miért is kételkedjünk : 
Deus sanabiles fecit nationes. Már volt virágzó kert a 
szép Pannónia, miért nem lehetne újra ? 

A hűvös őszi napokon tehát tavaszi remények csirái 
fakadtak ; egy szebb, egy jobb magyar kath. jövőnek a 
reményei s meglássátok, hogy esztendőre ilyenkor, a 
következő nagygyűlésen már bimbókká növekednek. 

* 

Budapest. Az atyafiak szerénysége és toleranciája. 
Néhány nap előtt volt az ágostai hitvallásúak dunántúli 
kerületének közgyűlése. Ez a közgyűlés nagyon ügyet-
lenül adta egyszerre a szerényei és a fennhéjázót. A köz-
gyűlés ugyanis kimondotta, hogy az 1848 : XX. t.-c. vég-
rehajtásának kérdésében az Apponyi Albert gróf vallás-
ügyi miniszter részéről megígért három millió korona 
segélyt köszönettel veszi, de azt csak morzsának tekinti 
s vele egyáltalában nincs megelégedve. Érdekes a dolog-
ban az, hogy a közgyűlés ezt a határozatot egyértelmű lel-
kesedéssel fogadta s nem akadt az illustris társaságban 
egy árva lélek se, a ki az atyafiakat figyelmeztette 
volna, mennyire lehetetlen dolog fenn héj ázást szerénység 
leple alatt rejtegetni. 

A híres protestáns toleranciára nézve a legújabb csat-
tanós példát a helvét hitvallásúak tiszáninneni kerületé-
ben Mocsáry Lajos szolgáltatta. A nyolcvanéves öreg úr 
mosolyogva mondta a «Nap» kiküldött tudósítójának a kö-
vetkezőket : «Egy bírálat keretében felekezeti türelmetlen-
séggel is megvádolnak. Miért? Mert a papi javadalmak 
saecularisatióját államérdeknek tartom. Pedig hát akár-
hogy berzenkednek az érdekeltek, ez a kérdés megéreti 
és egy nagyobb rázkódás után mint érett gyümölcs fog 
az ország ölébe hullani. Igazi felekezeli türelmetlenséget 
gróf Zichy Nándor árult el, a ki egy katholikus nagy-
gyűlés alkalmával megnyitó beszédét azzal kezdte, hogy 
a protestáns vallás fenállása óta több kárt tett az ország-
nak, mint a török és a tatár. Ez az intolerancia és egy-
ben homlokegyenest ellenkezik a valósággal». 

Nincs módunkban e pillanat alatt megállapítani, ezt 
mondotta-e Zichy Nándor gróf s vájjon így mondotta-e, 
a mit mondott. Az oly fenkölt és higgadt gondolkozású 
úrról, a minőt Zichy Nándor grófban tisztel az ország, 
föl kell tennünk, hogy megmondotta azt is, miben ártott 
a protestantizmus az országnak többet töröknél-tatárnál. 
Mocsáry Lajos hires toleranciája tehát még egy idézetet 
sem képes idézni intolerancia nélkül lelkének békessé-
ges nyugalmával, mihelyt pápistáról van szó. De, tegyük 
fel, hogy Zichy Nándor gróf mindent úgy mondott, a 
hogy Mocsáry idézi. Higgadt, türelmetlenségtől mentes 

elmével hogyan lehet és hogyan kell a nemes gróf sza-
vait idézni ? Az a kérdés, ártott-e és miben ártott a német 
eredetű protestantizmus az országnak ? Ez az első. 
A második kérdés ez : kisebb-e vagy nagyobb a német 
protestáns invázió álfal okozott nemzeti seb és kár, a 
tatár és török által okozott sebnél és kárnál? Az első 
kérdésre csak az elvakult elme felelhet nem-mel, mert 
hisz égbekiáltóan nyilvánvaló dolog, hogy a protestan-
tizmus a nemzet lelkét, bitét, gondolkodását szakította 
ketté s ez által a magyar nemzeti szellemen oly sebet 
ütött, a mely szakadatlanul sajong s a melyet emberileg 
nem is lehet kigyógyítani, lévén a hit egysége Isten ado-
mánya. A második kérdésre a felelet adva van az első 
kérdésre emitt adott feleletben. Tatár s török testén 
támadta meg az országot, testén a nemzetet. Lelkét is 
érinti ugyan a magyarnak, de vallásos hitének épségé-
ből és egységéből nem forgatta ki a magyar nemzetet. 
A történelem tanúsága szerint a tatár és török által 
ütött sebek kigyógyultak, behegedtek, mert emberi igye-
kezettel gyógyíthatók voltak. A német protestáns szellem 
inváziója által ütött seb lelki seb, mely csak Isten keze 
alatt gyógyulhat meg ! Mi ütött teliát veszedelmesebb sebet 
a nemzeten, mi okozott nagyobb kárt az országnak — ez 
a döntő kérdés : a tatár és török hatalom beözönlése-e 
vagy a német protestáns szellem inváziója és meggvöke-
resedése ! Melyik veszedelmesebb seb : az emberileg gyó-
gyítható-e, vagy az, melyből csak az Isten irgalma gyó-
gyíthatja ki a nemzetet ? 

Hagyják protestáns atyánkfiai a nyilvánvaló igazság 
elleni tusakodást abba! Lépjenek az igazság és toleran-
cia, testvéreik meghallgatásának az útjára! Szűnjenek 
meg az igazság leplezetlen kimondását a katholicizmus 
részéről intoleranciának bélyegezni, a kath. egyház lenyü-
gözésére és kifosztására irányuló akciók és izgatásaik 
mellett pedig ne altassák magukat azzal, hogy ők a türel-
messég mintái ! 

Pá r i s . Katii, egyház zsidó szervezettel. Találó a 
«Tiszántúl» következő jellemzése az új törvény folytán 
december 12-én beállandó francia egyházi állapotról. 
A páholyok kormányozzák jelenleg Franciaországot és 
mivel a páholyokban a legfőbb hangadók zsidók, nincs 
rajta mit csodálkoznunk, lia a katholikus egyházra egy-
szerűen rákényszerítik a zsidó egyházközségi szervezetet. 

A kulturegyesületek, melyeket minden községben 
meg kell alakítani minden vallás híveinek, teljesen a 
zsidó hitközségi szervezet mintájára vannak tervezve. 

A zsidó hitközség élén t. i. áll egy világi elnök, a ki 
a tisztán világiakból álló bitközséget vezeti és kormá-
nyozza. A vagyont a hitközség választmánya kezeli, a 
mely felelős a hitközség évenkint összehívott plénumá-
nak. A plénum a fölmentvényt megadja, vagy meg-
tagadja, a hogy neki tetszik. A vagyoni dolgok kezelé-
sébe, a hitközségi adók kivetésébe, behajtásába, az 
iskolaügyekbe, építkezésekbe, szóval a világi vonatko-
zású ügyekbe a rabbinak semmi köze, semmi szava, 
semmi felelőssége, semmi intézkedési joga. 

Az övé a templom, az istentisztelet, az imádság, a 
prédikálás, a vallástanítás egy része. Ebbe is bele szok-
tak szólani a világiak és nem egyszer fajulnak az egy-
házgyűlések osztrák parlamentté, a hol more patrio 
verekednek és köpdösnek az emberek. 
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Nos ez az az aranyos szabadság, melyet a francia 
istentagadók az egyháznak megszabtak. 

A tisztán világiakból megalakuló kulturegyesületnek 
van elnöke, alelnöke, jegyzője, titkára, pénztárnoka, 
ellenőre, számvizsgálói stb., mint minden egyesületnek. 
Ez a tisztán világiakból álló testület korlátlan joggal 
rendelkezik az egyház összes világi vonatkozású ügyei-
ben. Az egyházi vagyont ez kezeli s adót kultuszcélokra 
ez vethet ki, az iskolák felállítása és megszüntetése körül 
ez határoz szótöbbséggel, minden kötelezettség nélkül a 
kánonok rendelkezéseire. Ez fizeti a lelkészeket, ez épít 
új templomokat. 

A francia pap a francia egyházi vagyonnak csak 
terhe, eltartottja, de nem kezelője. A francia egyházi 
vagyon kezelésében, az iskolai és más világi vonatko-
zású ügyekben semmi intézkedési joga nincsen a pap-
nak, a ki pedig annak kánonszerű kezelésére esküt tesz 
a püspök kezébe. Most a püspök a papot semmi kánon-
ellenes vagyonkezelésért, az iskoláknak helytelen veze-
téséért vagy elhanyagolásáért felelősségre nem vonhatja, 
sőt magának a püspöknek sincsen semmi vagyon- és 
iskolakezelési joga. Egy harangozót sem fogadhat a hit-
község világi elnökének beleegyezése nélkül. A püspök 
joghatósága a papok felett teljesen illuzóriussá válik, 
sőt lehetetlenné tétetik. 

Ha valamely kultuszegyesületnél a vezetőség sik-
kaszt, vagy bármi tekintetben vétkezik, a hitközség 
plénuma, a közgyűlés, szótöbbséggel hozott határozattal 
az illetőket elcsaphatja, de sem a papnak, sem a püspök-
nek semmi felelősséggel nem tartozik senki. Ha a bajok 
nagyon megsokasodtak, a hitközség világi elnöke az 
államhoz fordul, a mely a jus supremae inspectionis 
alapján akkor és úgy avatkozhatik be rendfenntartás 
cimén, a hogy és a mikor akar, 

Ilyen szervezetet rákényszeríteni a katholikus egy-
házra és azt állítani, hogy ez a teljes vallásszabadság és 
nem valláselnyomás, valóban vastag ábrázatot követel 
még a francia radikálisoktól is. Ez semmi más, mint a 
katholikus egyházjog judaizálása és senki sem csodál-
kozhatik ilyenek után azon az erélyes hangon, mellyel 
Őszentsége a pápa, a katholikus egyház hitének és jogai-
nak Istentől kirendelt őrzője, a franciák e gálád merény-
letétvi sszautasította. 

* 

New-York. Az ellis-islandi statisztikai hivatal jelen-
tése szerint a mult hónapban összesen 63.261 beván-
dorló érkezett a new-yorki kikötőbe, a kik 1,492.723 
dollárt hoztak magukkal. 

Ausztria és Magyarország a juliusi bevándorlásban 
7767 egyénnel szerepel, a kik közül 2316 vallotta magát 
magyarnak, 1429 férfi és 957 nő. A magyar bevándorlók 
összesen 35.908 dollárt hoztak magukkal, illetve a be-
vándorlási hivatalban ennyit mutattak fel. A birtokuk-
ban levő pénz — s ez áll az összes bevándorlókra — 
sokkal több is lehetett, de tudvalevő, hogy különösen a 
nagyobb pénzek tulajdonosai az esetleges becsapástól 
való alaptalan félelemből nem szokták minden pénzü-
ket bevallani. 

A mult hónapban 547 egyént Európába visszaküld-
ték, közülök 500-at szegénység, a többieket pedig leg-
többnyire valamely betegség miatt. 

—y —la. 

C u r s u s brevis ph i losophise . Vol. I. Logica. J r o d 
Metaphisica. Auctore dr. Gustavo Pécsi. Esztergom. 1906. j 
Nagy nyolcadrét, 326 oldal. Ára 5 korona. Kapható 
a szerzőnél, vagy könykereskedés utján. 

Új filozófiai tankönyv, mely magyar földön termett. 
Haladunk, már szinte el kezdem hinni, hogy «filozofikus 
nemzet vagyunk», a mint azt nem régen olvastam vala-
hol. A szerző nagy lelkesedéssel és a filozófiába vetett 
teljes bizalommal indul útjára, érzi a filozófiának nagy 
hivatását, sőt méltóságát. Osztom a nézetét én is; úgy 
látom, hogy filozófia nélkül nem élhet semmiféle tudo-
mány. A legvastagabb pozitivista is rászorul a logikára, 
dialektikára, kritikára és arra az általa annyit gúnyolt 
metafizikára, mert különben nem is tud emberi módon 
gondolkodni és beszélni. Csak a Kantok, Hegelek, 
Schopenhauerek és hasonlók rontották le a nemes 
filozófia becsületét és tették részben hóbortos hold-
kórossá. 

Azért nem is tudom egészen érteni e tankönyv 
egy nagynevű kritikusának a keresztény filozófiában 
való kevés bizalmát, hogy ne mondjam bizalmatlan-
ságát. Ha a szerző mint egy mathematikai világosságot 
igér, az csak arra a vaskövetkezetességre vonatkozik, 
a mellyel a józan ész levonhatja Ítéleteit. Isten, világ, 
lélek, anyag, szellem, értelem, szabadakarat, substantia, 
accidens stb.-ről szóló biztos filozófiai ismereteink ilyen 
vaskövetkezetességen alapulnak. Hogy van és mindig 
lesz a filozófiában még sok bizonytalan és homályos 
kérdés és sok-sok eltérő vélemény, azt mindenki érti, 
hisz végnélkül való és oly mélységes az igazság világa, 
míg a mi kutató lámpácskánk, a mi eszünk lángja, 
olyan nagyon gyönge. 

Én Pécsi tankönyvét igen jó tankönyvnek tartom. 
Ö azt mondja, hogy müveit világi embereknek is volna 
erre szüksége, én is azt tartom, de legalább theolo-
gusaink vegyék igazán hasznát. Szilárd és biztos alapo-
kat találnak benne a hittudományok tiszteletreméltó 
temploma számára és méltó világító szövétneket arra, 
hogy a hittitkok homályos szentélyében is lássunk, 
a mennyit földi szemmel szabad látni. 

Pécsi filozófiája szolid tan, mert nagyrészben száza-
doknak kipróbált tana, mert már Aristotelesnek, szent 
Tamásnak tana. Csodálom, hogy Pécsi úgy fél ettől 
a dicsőségtől és lekicsinyelni látszik Aristoteles és szent 
Tamás filozófiáját a mai filozófiával szemben. Annak 
fegyvereit csak nyílhoz, buzogányhoz, paizshoz hason-
lítja a mai filozófiának modern fegyvereihez képest. Én 
azt modom : ez túlzás és igazságtalanság. Én úgy látom, 
hogy kevés igazán bebizonyított filozófiai igazsággal 
tudunk többet, mint szent Tamás tudott. 

A sokat hánytorgatott természettudományok hala-
dása, úgy látom, hogy legfölebb új és több oldalú fényt 
vetett a már szent Tamás által belátott filozófiai igaz-
ságokra és most új érvekkel is tudjuk erősíteni, a mit 
már szent Tamás látott sokkal kisebb természettudo-
mányos képzettsége mellett. Megengedem, a tudomány 
nagyot haladt a természeti tünemények és azok köz-
vetlen okainak kifürkészésében és sok új természeti 
törvény megismerésében ; de ez mind csak természet-
tudomány és még nem filozófia : a filozófia az érzéki ész-
revevésen túl fekvő mélyebb és legmélyebb okokat 
keresi. És ilyen szorosan .vett és bebizonyított filozófiai 



23. szám. RELIGIO 3(53 

igazságot nem sokkal látunk többet, mint a mennyit 
már szent Tamás látott. 

Aristotelessel szent Tamás ültette a józan filozófia 
csemetéjét és növesztette terebélyes Iává és ha most 
a természettudományok haladtával ez a fa erőteljesebbé 
lesz, új ágakat hajt és lombosodik, ez már csak nem 
ok arra, hogy mintegy szégyeneljük azokat az egész-
séges gyökereket és hatalmas törzset. A szent Tamástól 
örökölt érvek nemcsak nyil és buzogány, hanem hatal-
mas modern fegyverek is, csak fejtsük ki. 

Tehát azt mondom Pécsi tankönyve szolid és 
igyekszik megfelelni a modern igényeknek, a legújabb 
nehézségekre is fényt derít, a neki nem tetsző magyará-
zatokat újakkal is igyekszik pótolni. Nagy előnye az 
a rövid, világos előadás. Először a tan rövid kifejtése, 
a Ihesis fölállítása, azután jönnek az érvek teljes töké-
letes syllogistikus formában, mind meg annyi fölvér-
tezett, fölfegyverezett katona. Most következnek az ellen-
vetések és azoknak ismét teljes syllogistikus formában 
való megfejtése. 

Az ilyen formában adott tankönyv öröme lehet 
a tanárnak és tanítványnak egyaránt, ennek eredménye 
könnyű megértés és világosság. Ezt a világosságot 
nagyon elősegíti az az átnézetes nyomás. Más és más 
betűkkel van nyomva a thesis, az érvek, nehézségek, 
azok megoldásában gondosan külön jelölve major, minor, 
distinguo, concedo, nego stb. Hogy jól lehessen értéke-
síteni e syllogistikus forma előnyeit, a 84 1. megtaláljuk 
a disputatio pliilosophica teljes technikáját, a mint 
másutt nem találjuk. 

Előnye, hogy latin nyelven van írva. Hiába a latin 
a filozófiának született nyelve, olyan terminus techniku-
sokat a mi nyelvünkön nem lehet csinálni. A nyelvezet 
egyszerű, könnyen folyó, könnyen érthető. 

Pécsi szeret új utakon járni, nem akar mindent 
utána mondani másnak. Jól teszi, lia van elégséges oka 
és érve. 

Nagyon szereti az accidens modalet és azt többfelé 
alkalmazza is. Én ezt nem tudom egészen érteni. A 248. 
lapon így határozza meg : non habet propriam realitatem 
a substantia distinctam. Erre azt felelem, az a kérdés : 
mit értünk realitás alatt ? Én azt mondom, az a realitas, 
a mi nem pura fictio mentis és a mi nem purum nihil 
in rerum natura. Ha pedig igy veszem a realitast és 
gondolom, ez helyes, akkor a példának fölhozott motus 
igen is ad valamit a testhez, ad ugyanis más és más, 
új és új elhelyezést a térben. Ez a más és más új és új 
térben való elhetyezés, ez más valami, mint maga a test, 
valami külömböző a testtől, épen azért el is lehet 
választani a testtől. Hogy én Esztergomban vagyok, vagy 
Budapesten, az égben vagy a pokolban, az már csak 
elég realitás, az már csak más, mint maga az én testem. 

Épen úgy vagyunk a másik példával. Azt mondja 
ugyanott, hogy : figura nihil est aliud, quam limites 
ipsius quantitatis. De nézzük ezt csak közelebbről. 
Vegyünk egy viasztömeget, adjunk ennek először gömb-
alakot és azután adjunk ugyanannak kockaalakot. És 
most kérdjük : az a gombaiak és a kockaalak igazán 
semmit sem adott ahhoz a viasztömeghez? Igaz, hogy 
nem adott hozzá űj viaszdarabot, de valamit már csak 
adott hozzá. Igen is adja a viasztömeg véghatárainak 
új és más elhelyezését a térben. Ez pedig valami, ez 

realitás, mely külömbözik magától a test anyagától és 
épen azért el is lehet tőle választani. 

A 172. lapon ki akarja egyenlíteni az essentia és exis-
tentia reális distinctiója fölött támadt nézeteltéréseket. 
Azt gondolom szintén nem sikerül neki. Azt mondja : 
essentia reális sine existentia est non sens. Pedig más-
részt elfogadja a materia prima realitását önmagában. 
Ez a materia prima a legjobb példája ilyen essentia 
realisnak, a mely per superadditam existentiam existit. 
Továbbá nagyon helytelenül distinguálja a reális dis-
tinctiót bizonyító első érvet, mert azt föltételezi, hogy 
quod necessario existit, potest creari a Deo. stb. 

A 256. lapon fölállítja a thesist. Essentia extensionis 
constituitur per vim expansivam et cohaesivam. Ezt 
a kétféle erőt, mely szerinte a lestek kiterjedését magya-
rázná, a fizikából akarja bizonyítani, de ezzel elfelejti, 
hogy hiszen ez a fizika által észlelt két erő már az 
actu kiterjedt testeknek sajátja, gyümölcse, resultantiája, 
tehát már csak nem lehet apjának az apja. És hiába 
védekeznék azzal, hogy a legkisebb részecskékben is 
benn van ez a kétféle erő. Mert a fizika által ismert 
legkisebb részek is már kiterjedt részek. 

Nagyon szép és méltó, a mit de pulchro mond. 
Mindezek után Pécsi művét igen jó és hasznos tan-

könvnek tartom, kár, hogy csak részben és csak most 
jelent meg. Krammer Gijörc/y dr. 

* 

Relec t io de Mat r i s Dei m u n e r e in Ecclesia 
gerendo, Dr. Ernesti Commer, Professons in Univer-
sitate Rudolphina. Viennae, 1906. 161. lap. 

Egy mélyen spekulativ irányú főnek munkájával 
van jelenleg dolgunk. A szerző fölveti a kérdést : Minő 
kapocs van az Isten Anyja és az Egyház között, vagy 
más szavakkal : Minő természetű az Istenanyaságnak 
hivatásos befolyása az Egyházra s annak tagjaira? 
A kérdésre adott válaszban rejlik azután jelen könyvecs-
kének föltűnő érdekessége. A szerző határozottan ki-
mondja véleményét : «Mariam sanctam Deigenitricem quasi 
sacramentum május in Ecclesia censendam esse !» (3. lap). 

Nem osztjuk azon aggodalmaskodók nézetét, kik 
valami nyolcadik szentségtől félnek s ezt a nézetet 
akarnák szerzőnek imputálni. A szerző analógia alak-
jában akarja kifejteni nézetét. Szerinte a szentségekhez 
«hasonló», ezekkel «analóg» természetű az Istenanyának 
befolyása az Egyházban. Ezen theologiai eljárás ellen 
pedig nem lehet kifogásunk. Hiszen az analógiának 
nagy szerepe van minden tudományban s a hittudo-
mányban is. így analógiákat keres a régi és az új-szövet-
ség szentségei, a circumcisio és a keresztség, a Noé 
bárkájában megmenekült 7 ember és a hét szentség, 
a bethlehemi jászol s az Oltáriszentségben jelenlevő 
Krisztus, az Istenanyának s a papnak hivatása között. 
Ezek az analógiák sokszor secundum esse, máskor secun-
dum dici értéket képviselnek, de az értelmet föltétlenül 
mélyebb fölfogáshoz segítik. Hogy nyolcadik szentségről 
nincsen szó, azt a szerző határozottan kimondja, midőn 
sacramentum május-nak tekinti az Istenanya befolyását, 
a mi egyértelmű azzal, hogy a szentségi és az fstenanyai 
befoiyás secundum minus et május itélendők meg. 

A szerző azután öt fejezetre osztja müvét és pedig : 
1. utrum nomen sacramenti in universum Matri Dei 
conveniat ; 2. utrum nomen ejus sacramenti sít ei 
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tribuendum, quod non solum significat, sed et exbibet 
sanctificationem ; 3. ([uale sit sacramentum, monstrabitur; 
4. utrum contineat gratiam et ; 5. quomodo gratiam 
etiam causare potens sit? 

E beosztásból már is látható, bogy a harmadik s az 
utolsó fejezetben rejlik a megoldásnak súlypontja : 
A harmadik fejezetben a sacramentum május mivoltát 
tárgyalja a szerző. A nehézségek borzalmas erdejét 
bocsátja előre s azután munkához lát. Főleg iparkodik 
az Eucharisztiából vett analógiával bevitatni saját nézetét. 
Az Eucharisztiában ott van jelen Krisztus s e jelenlét 
rámutat a szentségi jelenlétnek okára, a konszekrációra 
úgy, mint a kegyelemre, mellyel táplálni akarja az Egy-
ház tagjait. Hasonlóan az Istenanya magába zárja 
Krisztust s rámutat az anyaság okára : a szent szűznek 
megadásos beleegyezésére úgy, mint a kegyelemre, mely 
Mária révén jutott el az összes hivőkhöz, s jut el most 
is az emberiséghez. 

Ezek mind nagyon igaz gondolatok, de egyelőre 
csak azt bizonyítják nekünk, hogy az Istenanya a szent-
ségek szerzőjét és forrását adta az emberiségnek. Azt 
kellene azonban bizonyítani, hogy Mária fizikai szükség-
képi oka a kegyelemnek minden egyes szívben. Ezt 
egyelőre nem állítja a szerző határozott alakban. Nagyon 
nehéz is ez. Mert úgy látszik, hogy Mária istenanyai 
befolyását ez anyai befolyás általános törvényei szerint 
kell megítélni. Az anyai befolyás pedig erkölcsi befolyás, 
mely a vérnek közelségén, s a szeretet nagyságán alapszik. 
Az Istenanya befolyása is ilyennek látszik. Nagy erkölcsi 
befolyás Krisztus szivére, s Krisztus révén az egész 
emberiségre s ily módon tényleg nagy kegyelmi forrássá 
bővül s a «sacramentum május» elnevezés is alkalmaz-
ható reá «quia Mater Dei ex officio Maternitatis aliquo 
modocam Christo ad gratiam illám influendamcooperatur». 
(57. lap). 

Tényleg az ötödik s döntő fejezetben is mindig 
óvatosan halad a szerző s bármennyire magasztalja is 
a szent szűznek kegyelmi befolyását, mégis a szentatyák 
s theologusok eddigi nézetéhez csatlakozik. «Mater Dei 
dicenda est universalis causa morális ágens eam sancti-
ficatiónem, quae ex virtute passionis Christi delluit». 
(138. lap). Helyes! ezt senki sem tagadhatja. Ezt a szent-
atyák folyton hangsúlyozták. Elismerjük azt is, hogy 
a fizikai kapocs, mely a szent Szüzet az Isten Fiával 
összefűzte, alapja a szent szűz általános, kimagasló be-
folyásának. Ő tényleg az egész emberiségé. Istenanyai 
méltósága képezi egyúttal forrását nagy hatalmának. 
Ezt akarja a szerző erősebben hangsúlyozni, mint eddig 
történt. 

Ajánljuk e művet mélyebb járású tlieologusoknak, 
mert rendkívül sok gondolatot meríthetnek prédikációk-
hoz s a mellett a szent Szűz iránt való tisztelet erős 
alapot nyer majd szivükben. Az értelem megszabadul 
az elcsépelt gondolatok nyűgétől s serkentést nyer 
a mélyebb betekintéshez. 

A szerző maga sem szánta e munkát szélesebb 
köröknek. Olvassák tehát legalább azok, kik nem 
a «széleset», hanem a «mélyet» keresik. A lágy fenyőfa 
gyökerei a felszínen kúsznak, a kemény tölgy a mélybe 
fúrja magát. E példa szerint oszolnak meg a szellemek 
is. A «tölgyszerü» theologusok sokat fognak bányász-
hatni e műből. Holt Nándor dr. 

A péc segyházmegye i világi papok missiós 
egy le tének története és tanulságai 1899—1906. Irta 
Romaisz Ferenc baranya-nádasdi plébános 84. lap. Ara 
1 kor. 50 fil. — A könyvnyomtatás előttről ránk maradt 
irott könyveket codexeknek hívjuk és ritkaságuk miatt 
különös becsben tartjuk. Ilyen ritka, magyar földön 
szokatlan egy, ámbár mai könyv a címben jelzett is. 
Világi papok missiós egylete, egylet, mely az egyházmegye 
területén, szerzetesek módjára, a nép között missiókat 
tart, ki hallott ilyet Magyarországon? Az új idők jobbra-
fordulásának egyik kétségbevonhatatlan és kézzel-
fogható jele ez, mely tudtommal már több egyházmegyé-
ben folytatásra is talált. 

A könyv tehát egy egészen új dologgal ismertet 
meg; szerzője nem csak jámbor, hanem, mint látom, 
igen intelligens, tanult fej. Tehát nem valami extra-
vagans rajongókról, hanem okos emberekről van benne 
szó. Elmondja, hogy támadt az egylet eszméje, még 
a b. Hetyey püspök idejében ; elszámlálja a 31 plé-
bániát, a hol a missiós papok már is tartottak lelki-
gyakorlatokat; elmondja tapasztalatait, s hozzájok csa-
tolja a belőlök vonható tanulságokat és végül közöl, 
mintegy útmutatásul, négy beszédvázlatot. 

T. é s Cs. S z o m b a t h e l y . Köszönöm ; besoroztatnak. 
Sz . P é c s . Ugy-e jó lesz ? Ott is, itt is használhat, a fő az, 

hogy semmit feleletlenül ne hagyjunk. Nyomuljunk utána az 
ellenfélnek minden téren, felvilágosítva, meggyőzve, hogy 
mindenütt hallassék az igazság szava. 

P . S z e g e d . Jönni fog. Azokból az ethnologikus vagy 
anthropologikus kutatásokból kérnék egy-egy tanulmányt. 

R B u d a p e s t . A jelenlegi autonomiai tervezet hasznave-
hetetlenségéről mondottakat jó a kath. embernek kiegészíteni 
azokkal, amiket itt a Religióban, a «Világi katholikusainkról» 
szóló cikksorozatban és «Az autonomia hatása» cimű cikkben 
ép a napokban fejtegettem. Katholikus kérdéseknek csak ka-
tholikus megoldási mód felel meg, amit napjaink általános 
eszmezavara közepett fölötte szükséges volna már egyszer a 
köztudatba is belevinni. Aki rosszul gombolta be kabátját, 
gombolja ki és gombolja föl mégegyszer — jól, mondta volt a 
magyar alkotmányról rosszul gondolkodó osztrákoknak nagy 
bölcsen Deák Ferenc. A mi eddigi eljárásunkról is csak ez 
mondható. 

M. K ő s z e g . A Religióban a szorosan vett vallási kérdé-
seken kivíil bármely tudományos : jogi, történelmi, természet-
tudományi, filozófiai, pedagógiai stb. kérdés kifejtése foglalhat 
helyet, mint ciméből is látni tetszik. 

TARTALOM: Ajtai dr., Rector Magnificus, szék-
foglalója. II.— A magyar baptisták. VIII. Szociális ok-
tatás a szemináriumokban. Mihályfi Akos dr.-tól. — 
Regény és theologia. I. Szilvek Lajos dr.-ól. — II. Rákóczy 
Ferenc. II. — Az 1894. évi XXXII. t.-cikk agyakorlatban. 
Siposs Ágostontól. — Egyházi világkrónika. —Í/ — /a-tól.— 
Irodalom : Pécsi : Cursus brevis philosophiae. Krammer 
György dr.-tól. — Commer: Relectio de Matris Dei mu-
nere. Rott Nándor dr.-tól. — Romaisz : A pécsi papok 
missiós egyletének története. — Telefon. 
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FELELŐS SZERKESZTŐ 
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EGYETEMI TANAK 

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körüt 39. 

Három levél/ (D 
A nyár folyamán történt, hogy egy kitűnő bará-

tom kezében parányi kis jegyzéket pillantottam meg, 
mely leánya kezéből származott, ki apáca a Sacré 
Coeur zárdában. A jegyzék tartalma a következő pár 
sor volt : «Oh Bölcsesség, ki az Örökkévaló ajkán 
születtél, kinek hatalma mindent átfog s mindent 
kegyes szeretettel intéz, jöjj és oktass meg bennün-
ket, hogy mindenben az okosság utain járjunk». 
A keresztény katholikus egyház fohásza ez, a mely-
lyel a karácsony előtt való zsolozsmáiban az isteni 
Üdvözítő születését áhítozza. 

Nemde, ez a beszédmód ön előtt egészen titok-
zatos s épen azért alig is érthető ! Azonban Istenbe 
vetett bizalommal reméljük, hogy rövidesen minden 
világossá válik lelki szemei előtt. A vallás már ter-
mészeténél fogva titokzatos. Hisz olyan tárgyakkal 
foglalkozik, a melyek minden tapasztalaton felül és 
kívül állanak. 

A vallás a hivésen épiil föl ; hitet követel ; azt 
követeli, hogy véges emberi elménket alárendeljük 
Isten tekintélyének, kinek mindenhatósága, minden-
tudása, jósága és irgalmassága a vallásnak alapgon-
dolata. Hogy mi e tekintetben a megfoghatatlannak 
a teljesen titokszerűvel állunk szemben, a felett nem 
szabad csodálkoznunk. Hisz az egész anyagi termé-
szet, melyet lábainkkal taposunk, kezeinkkel érintünk, 
szemeinkkel vizsgálunk, nem egyéb, mint biztos, de 
megfoghatatlan és kifürkészhetetlen tényrek összesége. 
Naponkint látom, miként száll föl az égre a világos-
ságot, meleget s éltet adó hatalmas égitest ; látom 
a holdat s a csillagoknak megszámlálhatatlan tábo-
rát. Látom, tapasztalom, tehát tudom, hogy pályáikon 
el nem hibázható biztossággal mozognak. De sőt a tör-
vényt is ismerem mely az égitesteket pályáikhoz bilin-
cseli ; tudom, hogy az általános vonzás, vagyis a gravi-
tatió törvénye tart ja össze a megmérhetetlen égi világot. 

Ha azonban azt kérdezem: mi tulaj donképen a 

1 A három levelet (Istenről, Isten lényegéről, vallásról 
és erkölcsről) a nyár folyamán oly egyénhez írtam, ki a zsi-
dóságból a katholikus vallásra óhajt térni ; nagy műveltséggel 
bir, de Istennel, vallással egész életében soha behatóbban nem 
foglalkozott. 

gravitatió ; honnan, miből s mi által ered az úgyne-
vezett vonzó erő; miben áll tulajdonképeni termé-
szete : akkor azt látom, hogy oly titokkal állok szem-
ben, melyet főifogni nem tudok. 

Ha azt mondja a materializmus, hogy «a vonzó-
erő az anyagnak veleszületett tulajdonsága», vájjon 
ezzel meg van-e oldva a kérdés? Mi értelme van e 
szónak: veleszületett tulajdonság? Miképen kell ezt 
gondolnunk? Az ilyen beszéd csak egyszerű elpalás-
tolás, a mellyel azokat, kik nem gondolkoznak, azon 
hiedelemben akarják ringatni, hogy megértették s 
fölfogták azt, a mi föl nem fogható. 

S az egész természet nem egyéb, mint ilyen tit-
koknak végtelen óceánja. Senki, sem bölcsész, sem 
természettudós nem birja megmondani, hogy az anyag 
s az erő tulajdonképen micsoda? A létezők végső 
elemei el vannak rejtve szemeink elől. Mi a létezők-
nek csupán csak külső tüneményeit lá t juk; de valódi 
lényegük, belsejük, a miért és a hogyan, örökké rej-
tett titkok maradnak előttünk. 

Isten mindenesetre a legmélyebb, a legelrejtet-
tebb titka minden titoknak. Ha már az anyagi ter-
mészet fölfogóképességemre nézve mérhetetlennek s 
fölérthetetlennek tűnik föl ; egészen természetes, hogy 
az összes képzetek legmagasabbika, az Isten képzete, 
gondolkodásomat és fölfogóképességemet végtelen 
fokban felülmúlja. S most egy igen fontos és nagy 
jelentőségű dologra hívom föl figyelmét. Épen az a 
körülmény, hogy szellemünkben — az oksági elv 
eredményekép, mely az okozatról, a létező dolgok-
ból, a megfelelő okra következtet — benne van az 
Isten képzete, oly képzet, mely anyagi tapasztalás-
nak tárgya nem lehet soha : épen ez a körülmény 
bizonyítja ama képzet igazságát és valóságát.1 

Az emberi elmének csak valóban létező tárgyak-
ról lehetnek képzetei. A mi egyáltalán nincs, a mi 
semmiképen sem létezik, a felől elmémnek nem 
lehet képzete. Első mindig a tárgy, a képzet a tárgy-
tól vonatik, vétetik, kölcsönöztetik el. Épen azért a 
mi abszolúte nincs, arról elmém nem alkothat kép-
zetet. Az elmúlt idők legnagyobb szellemeinek s ter-

1 Istenről a modern áramlatokkal szemben a legjobb tudo-
mányos mű : Die Persönlichkeit Gottes und ihre modernen 
Gegner. Von J. Uhlmann. Freiburg, 1906. Ára 6 kor. Szerk. 
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mészettudósainak, minők a pogány világban Plinius, 
Seneca, a keresztény korban Nagy szent Vazul, szent 
Ambrus, Albertus Magnus és mások, kik saját koruk-
ban mindent ismertek s tudtak, a mit a természet-
tudományok terén tudni lehetett : a mai fizikának 
csodáiról, a telegráfról, a telefonról abszolúte nem 
volt képzetük; mivel a fizikai tényeknek ezen köre 
ama korban az emberi szellem előtt abszolúte isme-
retlen volt. 

A képzet, akár világos, akár homályos, mindig 
bizonyítéka annak, hogy ténylegesen való azon tárgy, 
a melyre a képzet vonatkozik. A miért is Istennek 
képzete föltétlen bizonyítéka annak, hogy Isten van. 
És pedig annál is inkább, mert az Isten eszméje 
közös java, birtoka az emberiségnek. 

Akármilyen züllött, akármennyire elnyomatott 
valamely nép, mint pl. az ausztráliaiak, a tüzföldiek 
s az eszkimók: az istenség képzetét, a magasabb 
hatalmasságoktól való függésnek tudatát, még sem 
nélkülözi; sőt e tudat egybe van kötve azon törek-
véssel, hogy ama felsőbb hatalmat áldozati cseleke-
detek, áldozati adományok, áldozati szók által 
kegyessé tegye. Én a legnagyobb határozottsággal 
mondom, hogy három évtizedet átfogó tudós kuta-
tásaim ideje alatt nem akadtam olyan népre, mely 
bármilyen alakban ne bírta volna az istenség képze-
tét, minden vallásnak ezen alapkövét. E tekintetben 
teljesen igaza van Renánnak, midőn azt m o n d j a : «az 
emberiség vallásos». 

A felsőbb hatalomtól való függésnek ezen kép-
zetével azonban összefügg a mindent kegyesen vezérlő 
gondviselésnek gondolata. S ezen eszmék a keresz-
ténységben érik el fejlődésük legmagasabb fokát; a 
kereszténységben, mely a mindenség alkotójának az 
egy s örök Istent vallja és kegyelemteljes intézkedései-
nek magát mindenben alárendeli. 

Ezek előrebocsátása után remélem, most már 
világosabb s érthetőbb azon néhány szó, melyet az 
isteni bölcseségről levelem kezdő soraiban idéztem. 
Ezen levelem az első lépés a kereszténység szent 
városa felé; mert az Isten gondolatán alapszik ép 
úgy minden anyagi javunk, miként egész erkölcsi 

életünk. Platz Bonifác dr. 

Szervezte-e J^risztus az egyházat? a-) 

Nem is olyan fölösleges és időszerűtlen manap-
ság ennek a kathekizmnsi kérdésnek boncolgatása és 
feszegelése, mint első tekintetre látszanék. Az egyház 
fogalmának, eredeti, isteni szervezetének helyes isme-
rete nagyon sok további félreértésnek, fonák, zűr-
zavaros, téves felfogásnak veszi elejét. 

Pedig ugyancsak sok hamis nézet, összekuszált 
vélemény van napjainkban is elterjedve az egyház 
lényegére, alapítására, jogi helyzetére és berendez-
kedésére vonatkozólag, kiváltképen világi katholiku-

saink körében.1 Sokan ugyan még lanyha érdeklő-
dést sem tanúsítanak ilyen «kevésbbé gyakorlati» 
kérdés iránt. Mindazonáltal mégis találkoznak nem 
kis számban olyanok, különösen a jogász nemzedék 
köréből, a kik jogi szigorlatokra való előkészület 
vagy egyéb többé-kevésbbé kényszerítő alkalmak 
révén kénytelen-kelletlen rá vannak utalva, hogy 
ilyen kérdésekkel is foglalkozzanak. Ismereteiket 
azonban legtöbbnyire kétes értékű, megbízhatatlan 
forrásokból és kézikönyvekből merítik. így azután 
természetes dolog, hogy ily előzmények után, ilyen 
forrásművek alapján, helytelen ismereteket szereznek 
az alapvető egyházjogi fogalmakról is, melyekből 
azután önként következik az a mira confusio, az a 
csodálatos fogalomzavar, mely autonomiai kérdések 
hírlapi feszegetésénél vagy egyéb egyházi ügyek tár-
gyalásánál sajnosan észlelhető. 

Egy ilyen nagyon elterjedt egyházjogi haerezis 
az a világi — legtöbbnyire nemkatholikus — szer-
zőktől írt egyházjogi kézikönyvekben jogi tétel gya-
nánt felállított hamis elv, hogy Krisztus nem szer-
vezte az egyházat. E szerint Krisztusnak olyan nyi-
latkozata vagy eljárása, mely egyházalapítás és 
szervezés ténye gyanánt volna tekintendő, történel-
mileg és jogilag nem igazolható. Krisztus tehát az 
egyház szervezésére és jogi berendezkedésére nézve 
még közvetetlen utasítást sem adott volna. Ilyképen 
az egyház hívei eredetileg krisztusi rendelés szerint 
csak a közös hit kötelékei által voltak volna össze-
fűzve, minden tulajdonképeni értelemben vett jogi 
kapcsolat nélkül. Egyházi alkotmány, jogi berendez-
kedés csak későbbi korszak fokozatos történelmi 
fejlődésének eredményei gyanánt volnának tekin-
tendők. 

Tulajdonképen Luther nyomain haladnak az 
újabb protestáns egyházjogászok, mikor ilyenformán 
az egyház fogalmáról és jogi szervezetéről a katho-
likus egyház tanításától eltérőleg gondolkoznak. Luther 
találta fel ugyanis egyéb téves tanainak igazolhatá-
sára szent Pál apostolnak a filippiekhez intézett leve-
lének 3, 12—13-ra való helytelen hivatkozással az 
eszményi, szellemi vagyis láthatatlan és a polgári 
vagyis látható egyház között teendő megkülönböz-
tetést. Az ágostai hitvallás 7. cikke szerint : «Az egy-
ház a szentek egyeteme, (communio, congregatio 
sanctorum,) gyülekezete, melyben az evangélium tisz-
tán, helyesen hirdettetik és a szentségek a Jézus 
rendelése szerint helyesen szolgáltatnak ki. És az 
egyház valódi egységéhez elég az evangélium hirde-
tésében és a szentségek kiszolgáltatásában való egyet-
értés, megegyezés». A II. «Helvetica Confessio» 17. r. 
1. §-a szerint: «az egyház a híveknek az Isten által 
eleitől fogva kiválasztott, e világból hivatott, vagy 
gyűjtött serege, vagyis minden szenteknek egymás 

1 Nem lehet ezen csodálkozni, mikor Kosutány, az 
egyházjogtanár, is csak annyit tud, hogy «Krisztus egyházát 
jogilag nem szervezte». V. ö. Religio 358. 1. Szerk. 
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között való egyezsége, kik t. i. az igaz Istent a meg-
tartó Krisztusban az ige és a Szentlélek által igazán 
megismerik és helyesen tisztelik». 

Ez a szellemi egyház, vagyis az igaz híveknek 
emez isteni intézményi! lelki közössége, a Krisztus 
által eléje kitűzött gyakorlati céljának megvalósítá-
sára («Legyetek tökéletesek...» Math. 5, 48.) az életbe 
lépve intézeti, társulati jelleget ölt és mint ilyen az 
emberi életben jogi intézménnyé válik, külső és belső 
viszonyait a jog állal szabályozza, a mely jog belső 
eredetű, magából az egyházból fakad, miként ezt 
Luther 1523. május havában megjelent «Das eyne 
Christliche Versammlung odder gemeyne recht und 
macht habe alle lere tzu urteylen und lerer tzu be-
rufen eyn und abzusetzen, Grund und ursach aus 
der schrifft» című könyvében mondja és 1527-ben 
Fülöp hesszeni őrgrófnak írta. 

Ilyen a Luther-féle s általában a vallásújítók 
állal alkotott torzfogalom az egyházról. Krisztus csak 
szellemi, lelki, láthatatlan, belső egyházat alapított 
volna, a külső, látható, polgári egyház összes beren-
dezkedésével egyetemben emberi alkotás, történeti 
fokozatos fejlődés eredménye volna. E szerint az ősi 
egyházban Krisztus rendelése szerint nem volt a 
klérus és populus, a papság és a hivőnép közölt 
megkülönböztetés, nem volt hierarchikus alkotmány: 
pápai, püspöki, presbyteri, diákoni, rendi és jogható-
sági hatalom. Mindez későbbi idők terméke, a vál-
tozott viszonyok kényszerítő vagy javasló behatásá-
nak következménye.1 

Az ősi egyházról való eme téves, sem dogmati-
kailag, sem történelmileg nem igazolható felfogás 
érlelte meg a protestáns egyházjogászoknál azt a 
hasonlóképen hamis nézetet, miszerint az egyház-
jognak lehetősége, létezése és fogalma ellenmondás-
ban volna az egyház lényegével és rendeltetésével. 
Drasztikus rövidséggel fejezi ki ezt Sohm Rudolf, 
termékeny protestáns író: «Das Kirchenrecht steht 
mit dem Wesen der Kirche in Widerspruch».2 Sze-
rinte ugyanis az őskeresztény kor egyháza tisztán 
charizmatikus jelleggel és szervezettel bírt. (Tehát 
figyelmen kívül hagyja Krisztus intézkedéseit.) A Szent-
lélek az I. Cor. 12, 8 10. és 28—30-ban elsorolt 
charizmák, kegyajándékok, osztogatása által kormá-
nyozta és terjesztette az egyházat. Természetesen 
félreérti és félremagyarázza Sohm az újszövetségi 
charizmák lényegét és célját, melyekről szent Tamás.3 

tárgyal s melyekről kimerítő monográfiát írt Engel-
mann.4 Ezek a charismák az ősi egyházban termé-

1 Az első protestánsok legalább ennyit mondtak, Krisz-
tusban és egyházában legalább valami isteni elemet elismertek ; 
a maiak ellenben — a racionalizmusnak hódolva — ezen is 
messze túl vannak, a «nihil»-t variálják. Szerk. 

2 Kirchenrecht, I. kötet. 2. 1. Die geschichtlichen Grund-
lagen. Lipcse, 1892. 

3 Summa Theol. 2, 2-ae q. 176—178. 
4 Die Charismen, Kegensburg, 1848. 

szetszerűleg gyakrabban előfordultak és szükségeseb-
bek voltak, mint későbbi időkben, de tulaj donképen 
sohasem hiányoztak az egyházban, mint Görres1 és 
mások bizonyítják. 

Az őskeresztény egyház charizmatikus jellege és 
szervezete Sohm és más protestáns egyházjogászok 
előre megfogalmazott elmélete szerint eredetileg 
külső jogi hatalmat és szervezetet teljesen kizárt. 
Jogilag szervezeti egyházközségek szerintük csak az 
első század végén és a második elején kezdenek 
kialakulni és pedig egyszerűen a történelmi szük-
ségesség és alkalmazkodás révén. A charizmatikus 
szervezet voltaképen kizár minden elöljárói és alatt-
valói jogviszonyt, mindazonáltal voltak a charizma-
tikus szervezetű ősegyházban is bizonyos értelemben 
vett elöljárók, a kik 7ipeaßuTepot, imaxonoi, È~E|xeÀ7]rat, 
Staxovot, elnevezésekkel ieleztetnek a Szentírásban, 
azonban ezek az állások eredetileg jogi viszonyt nem 
állapítottak meg köztük és a többi hívek között, 
állásuk hivatali jelleggel nem birt, inkább csak olyan 
élőimádkozó-féle, merőben tiszteletbeli s nem jog-
hatósági szerepkörük volt. Ezeket az elnevezéseket 
már a kereszténység előtti időben is megtaláljuk és 
pedig vagy a zsidóknak zsinagógai szervezetében 
vagy a római állam közigazgatási tisztviselőinek, 
kiváltképen a városi hivatalnokok elnevezésénél. így 
a presbyteri elnevezés, eltekintve az ó-szövetségi 
szentirati phrazeológiától, már a Krisztus előtt léte-
zett zsidó sanhédrin szervezetében előfordul a tagok 
egy fajának jelölésére.2 Epimeletes (curator) és epi-
scopos (superintendens) névvel pedig különösen Szi-
cíliában és Kisázsiában az egyes pogány magánegye-
sületek élén álló férfiak, valamint a görög városi 
tanácstestületeknél levő tisztviselők neveztettek. 

Később ugyancsak Sohm és egyéb protestáns 
egyházjogászok szerint — a charizmatikus jelleg és 
szervezet mindinkább háttérbe szorul, majd teljesen 
megszűnik és a jogi berendezkedés hódít tért. Miután 
ugyanis a hivek száma egyre nagyobb mértékben 
szaporodott s miután a lanyha és elégedetlenkedő 
hivek gyakori ellentállást tanúsítottak a fönti neve-
ken előforduló elöljárók ellen, az egyház lassanként 
szükségszerűen jogilag kezd szervezkedni és pedig 
némelyek szerint a zsidók zsiliagógai szervezkedése 
alapján, mások szerint túlnyomóan a római állami 
és városi berendezkedés és a pogány kollégiumok 
(íhaaci) szervezete alapján, habár egyiket sem követ-
ték az őskeresztények egyházuk jogi szervezésénél 
kizárólagos mintakép gyanánt, mivel a keresztény 
községek kezdetleges szervezkedése lényegesen külön-
bözik a pogánykori vallási, állami, municipális és 
egyesületi organizációtól, a mennyiben a keresztény 
egyház hivatása is lényegesen különbözött minden 
más pogány állami vagy vallási intézmény rendel-

1 Christliche Mystik, II. 187—223. 
2 Fürst, Culturgesch. 28. Vitringa, Synagoga p. 1033. 
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tetésétöl és mivel a kor viszonyai és igényei is 
ezektől elütő szervezkedést javasoltak és tettek szük-
ségessé. 

így csúszott be azután az egyházi szervezetbe a 
charizmatikus jelleg eltűnése után történelmi úton, 
tisztán emberi intézkedés folytán,1 a hierarchikus 
elem és szervezet Krisztus rendelete és akarata nél-
kül, sőt ennek ellenére, miután Krisztus rendelése 
szerint az egyház Krisztusnak teste és az O szelleme 
által áthatott élő organizmus, a mely emberi jogot 
és uralmat nem tűrhet, hanem egyedül Istennek lelke 
által kormányozható, nem pedig külső jogszabályok 
által. Tauber Sándor dr. 

Negativ pozitivizmus. (i.) 
Sajátságos jelenség, hogy számos újkori bölcseleti 

irány épen azon tulajdonságról nevezi el magát, mely-
nek feltűnően hijával van. 

Kant rendszere kriticizmus nevet visel, holott 
kritikus vonásai mellett igen sok benne a legkritikát-
lanabb dogmatizmus — gondoljunk csak önkényesen 
összetákolt 12 kategóriájára —; a racionalizmus az 
észről nevezte el magát, pedig épen az által, hogy 
az észt az igazság végső elvének tartja, magát a téve-
dést és esztelenséget is zászlajára írja ; a monizmus 
egységes világmagyarázattal kérkedik — és emellett el-
veti a szellemi és anyagi világ egyetlen lehetséges egy^-
séges magyarázatát: az egységes végső októl való 
eredeztetést és ugyanannyi végső okol állít fel, ahány 
molekula létezik; a szabadgondolkodás pedig igy 
nevezi magát, holott sem nem szabad — hiszen le-
borulva imádja a modern anyagelviség legmerészebb 
s legképtelenebb dogmáit2 — sem nem gondolkodás, 
mert hisz a logika, az észelvek és a tények sínjeiről 
leszabadult észműködést nem szokás gondolkodás-
nak nevezni. Úgy vagyunk ezekkel a bölcseleti ter-
mékekkel, mint bizonyos vásári portékákkal : rá juk 
kell írni és hangosan kell kiáltani, hogy «finomak» 
és «legfinomabbak», különben senki sem találna kérni 
belőlük. 

De talán egyik divatos világfelfogáson sem észlel-
hető ez a sajátságos visszaélés az elnevezéssel oly 
feltűnően, mint azon, a mely a pozitivizmus hang-
zatos nevén ismeretes és valószínűleg nagyrészt e név 
révén lett korunknak valósággal dédelgetett bölcse-
letévé. Sőt nemcsak ezzé lett, hanem kizárólagos 
egyeduralomra törekszik. E törekvés egyik tünete 
volt az, midőn néhány év előtt a «Magyar Filozófiai 
Társaság» megalakult, s némelyek komolyan sürget-
ték, hogy ebben a társaságban csak annak jusson 
hely, a ki a pozitivista bölcselet hive.3 

1 Ha igy lehetne világtörténelmet csinálni, a mint az a 
papiroson megíródik ! Szerk. 

2 Pl. az ösnemzést, 1. a «Religio» ezidei 21. számát. 
8 A pozitivizmust hirdeti Pikier és iskolája, a «mi tudó-

sok», valamint a «Huszadik Század» című folyóiratuk is. Szerk. 

Még bizonyos hatósági jellegű pártfogás is ipar-
kodik a pozitivizmust egyeduralomra segíteni. Leg-
alább a hivatalos gimnáziumi «Utasítások» rendkívül 
komolyan óvják a bölcselet gimnáziumi tanárait, 
hogy világért se bocsátkozzanak soha a lélektan és 
gondolkodástan ismertetése kapcsán mélyebbreható 
kérdések fejtegetésébe, az «Utasítások» szerint «spe-
kulációkba», azaz rendszeres, behatóbb gondolkodás 
megindításába (pl. arra nézve: szellemi vagy anyagi 
lény-e az emberi test éltető elve, a lélek? stb.), mint-
hogy «a tapasztalati tényeknek rendezése és egységesí-
tése (tehát körülbelül úgy, a mint ez pl. az állattan-
ban szokásos) elegendő feladat» (Utasít. 284.1.) S hogy 
ezt a teljesen pozitivista izlésű megszorítást nem 
igazolhatja a középiskolai bölcseleitanítás propaedeu-
tikus jellege sem, mutat ják ugyanazon Utasítások 
szavai, midőn a bölcseleti előtant elemi fokú, de 
mégis valóságos filozófiának tekintik, mely «a tanulók-
ban már is kifejlett logikai és lélektani gondolkodás-
nak tudatossá tételére» törekszik s «a tanulók művelt-
ségének betetőzését jelenti, hogy öntudatosan és 
elvontan átértsék, a mit eddig csak konkrét meg-
nyilvánulásaiban ismertek» (u. o.) stb. Más szóval: 
az Utasítások szerint a középiskolák nyújtotta művelt-
séget csakis oly filozófiába való bevezetés fejezheti 
be, mely lényegében a pozitivista felfogás határaira 
szorítkozik.1 

Olvasni kell továbbá azokat a nagyhangú ön-
magasztalásokat, melyekkel a pozitivizmus maga 
mellett mindent lekicsinyel, hogy lássuk, mennyire 
kételkedés nélkül hiszi ez az új irány, hogy a hege-
mónia az újkori gondolkodás terén hovahamar az ő 
maradandó birtokává lesz. Erre a büszke öntudatra 
vall a név is, melyet választott : pozitivizmus, a pozi-
tív, tényleges bölcselet, mellyel csak a negativizmus, 
a tagadás, visszamenés, maradiság különféle fajai 
állhatnak ellentétben. 

Épen ez az egyeduralomra való törekvés leszi 
ugyancsak ajánlatossá, hogy ezzel az újkori bölcseleti 
iránnyal legalább annyiban megismerkedjünk, hogy 
megítélhessük, valóban megérdemli-e nevét, melyre 
annyira büszke s mellyel, ha így szólhatunk, a böl-
cseleti közvéleményt akarná uralma alá hajtani. 

E megfigyelés nem kerül sok fáradságba. Csak 
az alapelvre s a pozitivizmus végkövetkeztetéseire kell 
pillantanunk, s azonnal kiderül, hogy a pozitivizmus 
egész lényege, egyetlen sajátos megkülönböztető jegye, 
az egyetlen, a mit valóban magáénak, jellegzetes 
vonásának nevezhet, az maga a merő tagadás, az ön-

1 Ennek az oktatásnak az eredménye adta egyetemünk 
ezidei rectorának ajkaira azt a keserű panaszt, hogy «az 
egyetemi oktatás szempontjából nemcsak az elvont, hanem 
az ú. n. gyakorlati szaktudományoknál is nagy hiányban 
levőnek tapasztaljuk ifjúságunk egy nagy részénél a szabatos-
ságot és rendet a fogalmakban, az elevenséget és erőt az 
okoskodásban s általában a képességet a logika fegyvereinek 
a forgatásában». «Religio» 23. számában. Szerk. 
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kényes elzárkózás, a gondolkodó emberi szellemhez 
méltatlan meghátrálás az igazság előtt : azaz csupa 
negativizmus. Negativ jellegű az alapgondolata és 
csupa merőben negativ eredmény az, a mire követ-
kezetes érvényesülésében elvezet. 

Könnyű ezt beigazolni ; bár úgy, a hogy alap-
elvüket ők hirdetik, abban a himes köntösben, abba 
a hangzatos szóárba rejtve, csakugyan kissé nehéz 
benne a merőben negativ, visszamenő, lesülyedő 
vonást észrevenni. Hiszen a modern pozitivizmus ép 
azért kénytelen az öntetszelgést, a vásáriasságig menő, 
sőt határtalan öndicséretet unos-untalan művelni, 
mert egyébként sebogy sem birná a nagyközönség 
előtt önmagán ezt a kiáltó mezítelenséget, ezt a nevé-
vel annyira ellenkező ürességet elrejteni. Halljuk csak 
ezt a nagyzó önmagasztalást. 

Comte, a pozitivizmus atyja (a kinek végrende-
letét különben mint őrültét bíróilag" fel akarták füg-
geszteni) így í r : «A szellemi anarkiának csak úgy 
vethetünk véget, ha mellőzve minden theologiát és 
metafizikát, csakis a külső jelenségek megfigyelésére, 
egybevetésére s közös törvényeik megállapítására 
szorítkozunk».1 

Tehát «szorítkozás» a lényeg és bizonyos tudo-
mányszakoknak — nem tudományos vizsgálata és 
esetleg cáfolása, hanem előkelő — és olcsó mellőzése. 
Ez negativ vonás. 

«Állag, erő s hasonló űjabbkori (?) képzetek mi-
előttünk pusztán a scholasztika entitásainak marad-
ványai; ránk nézve más nem létezik a világon, mint 
tények és törvények.» így ír Taine,2 a legújabbkori 
pozitivizmus egyik főzászlóvivője. 

A gondolkodás alaptörvényei — pl. az okságnak 
vagy az ellenmondás lehetetlenségének elve — de 
a logika egész rendszere és módszere sem találnak 
a pozitivizmus előtt kegyelmet. «A gondolkodás alaki 
elveinek csupán annyiban lehet némi értékük, a 
mennyiben annyira-amennyire hasznavehető feltevé-
sek, posztulátumok (követelmények), irányadó szem-
pontok gyanánt szolgálnak. Ám maradjanak tovább 
is a hit (?) tárgyai ; mint a pozitív tudás tárgyai nem 
állhatnak meg.»3 

S lia már a pozitivizmus a legközelebbi okok és 
elvek kutatásáról is lemond, szinte magától érthető, 
hogy még kevésbbé tartja pozitív tudományos kutatás 
tárgyának a végső kérdést: honnan való a világ-
mindenség? A theologia és metafizika sötét kor-
szakaiból «a pozitivizmus korszakába lépve, az emberi 
szellem felismeri az abszolút (?) fogalmak képtelen-
ségét, lemond a világmindenség eredetének és rendel-
tetésének felismer keléséről, úgyszintén a jelenségek 
legbenső okainak kifürkészéséről és egyedül arra 

1 Cours de la philosophie positive I. V. ö. Donát S. J. : 
Critica cognitionis humanae, Oeniponte, 1904. 100. s k. 1. 

a Hist, de la lit. Anglaise. V. 397. 1. 
3 Laas: Idealismus u. Positivismus III. 

törekszik, bogy e jelenségek tényleges törvényeit fel-
derítse.»1 

Tehát «szorítkozás», «mellőzés», «lemondás» bizo-
nyos dolgok kutatásáról — ez a pozitivizmus lényege ; 
e szép szavak e tudományosnak látszó nobilis le-
mondó hang az álarc, mellyel a pozitivizmus az ő 
negativ jellegvonását elfödi. A «tények és törvények» 
hangoztatása s a «pozitiv tudomány» és tapasztalat-
elviség előretolása szintén csak csalétek; mintha 
bizony a pozitivizmus volt volna az a bölcselet, mely 
minden helyes gondolkodás kiindulópontjának min-
denekelőtt a tapasztalást, a tényeket és törvényeket 
tartotta. Tényeket és valódi törvényeket minden más 
reális irányú bölcseleti rendszer is kutat, a scholasztika 
elsősorban és ezer évvel korábbi idő óta, mint a 
pozitivizmus; az tehát nem lényeges megkülönböztető 
jegye a pozitivizmusnak. 

A mit ő a tapasztalati elvhez hozzátett, az egyes-
egyedül az említett «szorítkozás», «mellőzés» és «le-
mondás», azaz a bölcseleti kutatásnak és gondolko-
dásnak teljesen indokolatlan és önkényes körülhatá-
rolása, megszorítása. Az érzékeinkkel közvetlenül 
felfogható jelenségek megállapítása és aztán semmi 
tovább! ez az ő jelszava, s ez a semmi a pozitiviz-
mus faji különbsége: nyilván tisztára negativ, tagadó-
lagos faji különbség. 

Ha eddig azon iparkodtunk, hogy minél tágabbra 
terjesszük ki az emberi kutatás és tudás körét : a pozi-
tivizmus ezzel szemben jó szűkre iparkodik a tudomány 
látókörét összeszorítani. IIa eddig igyekeztünk gondol-
kodásunkat alaposan átgondolt és számtalanszor he-
lyesnek bizonyult logikai és metafizikai elvek szerint 
felülvizsgálni s a tévedés ezerféle veszélyével szemközt 
megóvni : ezentúl erről is le kell mondanunk; vakon kell 
követnünk érzékeinket s vakon fel kell hagynunk 
minden elvszerű következtető eszmélődéssel. Ha 
eddig legfőbb tudományos szükségletünknek azl tartot-
tuk, hogy életünk célját, lényünk legmélyebb s leg-
bensőbb vágyódásait, törvényeit, eszményit, illetőleg 
kielégítő magyarázatot találjunk, melyre aztán em-
berhez méltó erkölcsi világnézetet és társadalmi 
rendet alapíthassunk: a pozitivizmus uralomra lép-
tétől kezdve tudnunk kell, hogy minden kérdés, 
mely a mathézis, történelem és részletes természet-
tudomány határait túllépi, fölösleges és tudomány-
talan kérdés, mely nem képezheti a pozitiv kutatás 
és a pozitiv tudás tárgyát s mellyel époly érzéket-
lenül nem kell törődnünk, mint az állatok nem 
törődnek. 

Hogy ez a bámulatos óvatosság, mellyel a pozi-
tivizmus előre elvágja a kutatás útját az okok, az 
elvek s a legmélyebben fekvő igazságok előtt, magá-
ban véve is nagyon gyanús, nem szükség külön 
kiemelnünk. Arra az eljárásra emlékeztet, mint mikor 
valaki fél, hogy valamely rá nézve kellemetlen igaz-

1 Comte, i. m. 8. 1. 
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ság napfényre talál kerülni, s azért iparkodik figyel-
münket azon igazság kutatásától elvonni. 

A pozitivizmusnál is meglehetősen érthető, miért 
zárkózik el oly félénken minden oly kérdés feszege-
tésétől, melyet közvetlen érzéki tapasztalással meg-
oldani nem lehet; miért érzi magát jól a közvetlen 
tapasztalás birodalmában s iszonyodik attól, a mit 
az érzéki világ feletl kellene fölismernie. Az isten-
tagadásnak ép oly rosszul leplezett csődvallása ez, 
mint annyi más újkori bölcseleti termék. 

Kantnál csődöt vallott az istentagadás ; hiszen ez 
már csak mégis csődvallás : hogy az zs/enfogalmat 
merő képzelgésnek minősíthesse, kénytelen volt ma-
gát az e/ifogalmat — tehát a képzelhető legnyilván-
valóbb valamit is — a valótlan fikciók űrébe lökni, s 
hogy a gondolkodás Istenhez ne vezessen, kénytelen 
volt a gondolkodás szabályait nyíltan és bevallottan 
felfüggeszteni. Du Bois-Reymond ignoramus-a azon 
tudomány csődvallása a világ legfőbb talányaira 
vonatkozólag, mely ezekre a talányokra «transcen-
dens» fogalmak, elsősorban az Isten fogalma mellő-
zésével keres feleletet. És hasonlókép csődvallás, az 
istentagadó gondolkodás csődvallása az is, a minek 
gyanújába a pozitivizmus esik, midőn a világmin-
denség végső okától nem az Isten-érvek pozitiv cá-
folása, hanem csakis azok gyáva megkerülése által 
iparkodik szabadulni. Bangha Béla. S. J. 

J{egény és theologia. (n.> 
Az «II Santo» főbb személyei. Pietro Maironit, 

szülői elhalálozván, nagyanyja, Maironi őrgrófné, 
majd ennek halála után velencei rokonai nevelik fel. 
A rendkívül gazdag fiatalember ebből a családból 
nősül is meg, a fiatal velencei asszony azonban nem-
sokára a házasság után elmebeteg lesz. A férjen mély 
szomorúság vesz erőt, míg szalmaözvegységében egy 
elvált asszonnyal nem hozza össze a sorsa, a mi őt 
hitében és erkölcseiben egyaránt megingatja. Fele-
sége halálos ágyán visszanyeri zavartalan öntudatát 
s miután beszélt volna férjével, szent módon adja 
ki lelkét. Az özvegy férj magába száll s minden érte-
sítés nélkül hagyván el kedvesét, vagyonát, Subiacóba 
jut, a hol mint kertészlegény a bencéseknél szigorú 
askétaéletre adja magát. Szakadatlanul böjtöl, éjjel-
nappal tanul és imádkozik. Hogy teljesen szakítson 
múltjával, nevét is Benedetto-ra változtatja. 

Három esztendő multával különféle körülmé-
nyek folytán kénytelen a kolostor magányát elhagyni 
s Jenné-be vonul, a hol életmódja a következő: 
Kora reggel misét hallgat, szigorúan böjtöl, délelőtt 
szellemi munkával foglalkozik, délután özvegyek és 
árvák földjein ingyen-munkát végez, este prédikál a 
népnek. Ez az életmód s néhány neki tulajdonított 
csoda szerezte meg neki az «II Santo» (a szent) ne-
vet, a honnan a regény címe is. A tanai és tettei 
ellen felhangzó kifogások azonban egész Rómáig 

elhatoltak, a minek folytán kénytelen Jennét is el-
hagyni . . . 

Rövid időre Selva házába vonul, de egy titok-
zatos hang egyre erősebben küldi magába Rómába. 
Itt Selva egyik barátjánál húzza meg magát s rövid 
idő alatt az egész városnegyedben népszerűségre 
tesz szert. Kenyerét megosztja a koldusokkal, láto-
gatja a betegeket, sőt gyógyítja őket imádság- és kéz-
rátétellel. A lelkeket azonban még nagyobb odaadás-
sal gondozza és vallásos tartalmú előadásokat ren-
dez a műveltebb hallgatóság számára. Miután a szent-
atya is fogadta volna, egyházi és világi elüljárók tör-
nek megrontására. Megidézik a belügyminiszter ren-
deletére és csak női közbenjárás menti meg a bör-
töntől. Csakhamar halálosan megbetegedik, eléje 
járulnak tisztelői és tanítványai, felveszi a szentsége-
ket (utolsó kenet nélkül !) s jobb létre szenderül. 

Jeanne Dessalle a regény elvált asszonya és 
hősünk barátnője. Pielrot eltűnése után sem tudja 
felejteni. Férje elhalálozván, még hevesebben vágya-
kozik utána. Subiacóban találkoznak. Még mindig 
hitetlen ? — kérdi tőle Pietro. Igenlő válaszára : De 
óhajt-e hivő lenni s tudna-e úgy élni, mintha hinne 
Istenben ? — kérdi tőle a szent — Mire a nő : Ha nem 
szükséges hazudni : igen. Megígéri, hogy a szegényekért 
és a nyomorultakért fog élni, mintha csak lelkének 
egy részét alkotnák azok — folytatja Pietro. Jeanne 
nem meri megigérni. Megígéri ezt nekem, ha bizto-
sítom a felől, hogy egy bizonyos órában magamhoz 
fogom hivatni ? Az asszony', nem sejtvén, hogy minő 
pillanatra gondolt a szent, szivzokogva megtette az 
ígéretet. Erre a szent : Abban az órában hivatni fo-
gom, addig azonban ne igyekezzék engem ismét látni. 

Mikor a «szent» Rómában tartózkodik, Jeanne ész-
revétlenül hallgatja szent beszédeit más nők társa-
ságában. Megtudván, hogy üldözik s hogy beteg, 
fogatát küldi érte, gondoskodik számára biztos men-
helyről, orvosról s igyekszik őt megmenteni minden 
kellemetlenségtől. Nappal lót-fut érdekében, éjjel si-
ratja gyógyíthatatlan betegsége miatt. E közben ütött 
az ünnepélyes óra, a szent hivatja őt. Jeanne meg-
jelenik, aggódva kérdezgeti, a szent nem felel, nyög 
s egy irányba rögzíti tekintetét. A nő egy pohár vizet 
akar neki nyújtani, a mit ez elutasítván, végre meg-
érti, hogy a feszületet akarja. A szent azt ajkaihoz 
szorítván, egyre nézi a nőt kitágult, megiivegesedelt 
szemeivel, a melyekben a halál ül vala. Jeannet néz-
vén, igyekszik két kézre fogni a feszületet a szent s 
feléje tartani, miközben ajkai rángatóznak, de kép-
telen hangot adni. Végre Jeanne kezébe veszi a feszü-
letet és szenvedélyesen megcsókolja. Erre a szent 
behunyja szemeit, arcán mosoly derül fel, egy kissé 
jobbra fordul s nem mozdul többé. 

Don Clemente subiacói bencés, a szent lelkiatyja, 
fiatal ember, előkelő megjelenésű, benső szépsége 
kiül az arcára, zenél és komponál. Selva a megtes-
tesült tisztaságot látja benne, felesége pedig biztosra 
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veszi, hogy Don demen te tiszta kék szemeit szenve-
dély soha fel nem dúlja; azt tartja, hogy még hang-
jában is delikát szemérem és szűzies tisztaság honol. 
Sőt a regény túlzott kifejezései szerint olyan a tekin-
tete, akár egy arkangyalé vagy egy szeráfé. Egyéb-
ként Don demen te az egész regényben szemérmet, 
finomságot, önuralmat árul el, ha épen a szentségnek 
nem egészen megfelelők is a tanai. 

Selva az olasz haladó katholicizmus legilletéke-
sebb képviselője s nagyon népszerű ember lenne Itá-
liában, lia ott az emberek a vallási kérdések iránt 
érdeklődnének. A szent őt kiválólag igaz embernek 
tartja. Könyveit azonban mégis feljelentették az Indi-
cis Congregatiónak és saját sógornőjének, Noéminak 
is (később katholizált protestáns) úgy tetszett, hogy 
az ő szabadelvű katholicizmusa korcsszármazású 
(una cosa ibrida), egy hittudományi folyóirat meg-
jegyzése szerint pedig Selva írásaiban szánalmasan 
nyilatkozik meg a szerzőnek a hittudományokban 
való járatlansága. Selvát rosminianizmusról1 gyanú-
sították. demen te mindazonáltal nem tudván szaba-
dulni Selva vallási műveltségének befolyása alól, 
gyakran találkoztak ; Selva könyveket kölcsönzött neki 
és közvetítésével Selva eszméit találjuk Benedettónál is. 

Mária Selva írásait olvasva szeretett bele a szer-
zőbe. A huszonegyéves nő levelezni kezdett az ötven-
ötéves íróval, majd személyesen is találkozván, Mária 
protestánsból katholikussá és Selva feleségévé lőn. 
Noémi Mária nővére, Jeanne barátnője. Selva házában 
a reformátorok gyakrabban találkoztak. 

Quarnacci tanár Benedetto tanítványa, a kinek 
római tartózkodása alatt felajánlotta a házát, a hol 
ez vallási előadásait tartotta. Különben alig van sze-
repe az egész regényben. Ezek a regény főbb személyei. 

Fogazzarónak ez a regénye indexre kerülvén, 
természetesen minket első sorban a tanok érdekel-
nek, melyeket népszerűsíteni igyekszik ebben a köte-
tében, a melynek a példánya a huszadik ezer kiadá-
sából fekszik előttünk. A munka esztétikai méltatása, 
tekintettel az említett különös körülményre és a 
könyv olvasottságára, nagyon másodrendű dolog sze-
meinkben; különös figyelmünket a munka vallásböl-
cseleti eszméi köthetik csak le. A szerzőt is nem 
annyira regényírónak, mint inkább vallási reformá-
tornak kell tekintenünk ebben a munkájában s annál 
inkább érdemes vele foglalkozni, mert úgy fiúi enge-
delmessége (alávetette magát és munkáját az Ind. 
Congr. sújtó ítéletének), mint gyakorlatiasan katho-
likus élete messze felülemeli azok sorozatán, a kik-
nek tollát a katholikus iigy szeretete helyett kizárólag 
elfogultság vagy ellenszenv szokta vezetni. 

1 Rosmini-Serbati Antal olasz pap és egy papi congre-
gatiónak az alapitója (f 1855.), jámbor és irodalmilag is tevé-
keny férfiú. Azonban új útakat szeretett követni s ebben, 
kivált az ideológiában, sok tekintetben tévedett, s nevezetesen 
ontologizmus és pantlieismus felé hajlott. Müvei 1888-ban 
halála után kerültek indexre. Szerk. 

Hozzájárul a körülmény, hogy a regény hőse 
megtérése után az önmegtagadás és önsanyargatás 
olyan mértékét tárja az olvasó elé, hogy szinte tű-
nődve kérdezzük magunktól, vájjon mit is akar vele 
a regényíró napjaink annyira elpuhult korszakában? 
Példát akar-e benne felállítani, életideált megtestesí-
teni szalonolvasói számára ; avagy a hős heroikus 
önmegtagadása adja meg a hiányzó súlyt a kárhoz-
tató ítéleteknek, a melyekkel nyíltan vagy alattom-
ban az egyházat, a papságot stb. illeti a szerző? 
Minthogy ez a szigorú bűnbánat a modern embert 
csak elriasztja a keresztény élet megkedvelésétől, a 
szent pedig, mint alább látni fogjuk, sokat kifogá-
sol az egyház életében, minden valószínűség szerint 
a szerző szándéka ellenére könyve — áltanaitól el-
tekintve is — nem fog ugyan használni a jó ügy-
nek, ártani azonban nyilván mennél többet. (Ezért 
került az indexre.) Sőt már akadtak is Itáliában, a 
kik nyíltan kimondják, hogy ők is Maironi Péter 
családjához tartoznak, noha ez kizárja azt, hogy a 
galileai Péterhez, illetőleg utódjához, a pápához ra-
gaszkodjanak. 

A theologiában jártas ember szánó mosollyal 
olvassa a szerzőnek a régiekből felfrissitett külön-
böző tévedéseit, de ez a könyv akkora port vert fel 
s annyian kárhoztatják a kongregáció szűkkeblűségét, 
bog}' épen nem fölösleges munka a következőkben 
egy kissé közelebbről megtekinteni a regény főbb 
botlásait. Szilvek Lajos dr. 

77. J(ákóczy Verenc. (in.) 
I. Lipót Buda visszafoglalása után (1686) szinte 

emberfeletti feladattal állott szemben. Ha nehéz volt 
IV. Bélának valamikor a tatárjárás pusztításai után 
(1241) restaurálni az országot, az ő feladata még ne-
hezebb volt. Közmegelégedésre — eltekintve termé-
szetesen az abszolutisztikus iránytól — ama feldúlt, 
zilált, anyagilag és erkölcsileg teljesen romlott viszo-
nyok között a rendezési munkát senki sem végez-
hette volna, nevezetesen a terhek alatt amúgy is ros-
kadozó népnek újabb megterheltetése nélkül. Üres 
volt az ő kasszája, üres a nép zsebe, Werbőczy népe: 
a nemes pedig, szintén elszegényedve, az aranybulla 
szerint adót nem fizetett. Tessék ilyen körülmények 
között egy elnéptelenedett, feldúlt, tehát teljesen rossz 
karban levő országot jó karba helyezni, a nélkül, 
hogy sehol panasz fel ne merüljön ! És még hozzá a 
szünetlen háborúk és pártoskodások közt elszilajult, 
vallásilag is még folyton háborgó népet rendre, fe-
gyelemre szoktatni. 

A rendezkedés közben felmerült s végül felke-
lésre vezető bajok ódiumát Kollonics Lipót nyakába 
szokás varrni. Én ezt a történelem adataiban beiga-
zolva nem látom s miután az elégedetlenség okait, 
vagyis a mint történetíróink a mai napig nevezik: 
az akkori elnyomatási rendszer természetét kutatva, 
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lehetetlen amúgy is Kollonics szereplésével közelebb-
ről nem foglalkozni ; egyrészt hogy igazságot szolgál-
tassunk neki, másrészt hogy egészen közelről meg-
ismerkedjünk a fennforgó bajok valódi s közvetlen 
okaival: állapodjunk meg kissé a sokszor emlege-
tett Kollonicsnál. 

A bajok nem általa, hanem épen ellenére mér-
gesedtek el. Ha Bécsben az ő javaslatát követik, egé-
szen máskép alakultak volna a viszonyok s talán 
fölkelésre sem került volna a dolog. 

Ennek közelebbi megismerése céljából a már 
említett 1687-ki diétából kell kiindulnunk. Miután 
a diéta Eszterházy nádornak egy a közigazgatás szer-
vezését kidolgozandó bizottság kiküldésére vonatkozó 
indítványát alig érthető okból elejtette, Lipót király 
maga nevezett ki egy bizottságot, Kollonics Lipót 
győri püspökkel az élén, hogy egy a magyar királyság 
berendezésére vonatkozó javaslatot dolgozzon ki. 
A bizottság 

serényen látott neki a munkának s a kész 
tervet (Einrichtungswerk des Königreichs Ungarn 
címen) 1689 november 15-én benyújtotta Lipótnak. 

Ebből a javaslatból egy, a haza javát szivén 
viselő, ritka mély látású férfiú szól hozzánk, a ki 
sokban megelőzte korát s már akkor oly elvek meg-
valósítására törekedett, melyek nálunk csak később, 
nevezetesen csak a mult század negyvenes éveiben, 
a Széchenyi-mozgalom alatt, lettek közkeletűekké. 

Rám Kollonics azt a benyomást gyakorolja, 
mintha a gazdasági viszonyok rendezésénél XIV. Lajos 
miniszterének, Colbertnek, a példáját s eljárási mód-
ját utánozta volna, a ki az ipart és gazdaságot any-
nyira tudta fölemelni, hogy nem volt az időben gaz-
dagabb nép a franciánál. 

Lássuk tehát ennek a Kollonics-féle javaslatnak 
főbb pontjait.1 

Először a magyar kancellária újjászervezését, 
bővítését sürgeti. A kritikán aluli igazságszolgáltatás 
javítására a Hármaskönyv átvizsgálását tartja szük-
ségesnek. Kívánja az urak és nemesek igazságtalan 
kiváltságainak eltörlését s hogy a jobbágy is perel-
hesse urát. 

A protestánsokra nézve hangoztatja, hogy az 
1681-ki artikuláris törvénycikkelyekhez kell ragasz-
kodni; szerinte a vallási bajok onnan származnak, 
mivel «ezek a vendégek (a felekezetek) folyton átlé-
pik a törvényes határokat s azon vannak, hogy a 
hol lehet, a házi urat (a katholikusokat) is kiszo-
rítsák». 

A telepítésre nézve javasolja, hogy mindenkit, 
vallásra való tekintet nélkül, be kell fogadni. «Ha-
sonló feltételek mellett — így szól a többi között — 
mindig német bevándorlóknak, kivált Felséged örö-
kös tartományaiból valóknak kell elsőséget adni, 

1 Olvasható : Szalay, Magyar Tört. 1859. VI. 5—46. 1. s még 
részletezőbben : Maurer, Cardinal Leopold Graf Kollonitsch. 
Innsbruck, 1887, 261-324. 1. 

hogy ezen ország vagy legalább tetemes része ger-
manizáltassék s ez által a forradalomhoz és nyugta-
lankodáshoz hajlandó magyar vér mérsékeltetvén a 
német által (das Hungarländische zu revolutionen 
und Unruhen geneigte Gebluet mit den Teutschen 
temperiret), természetes ura, királya iránt rendíthe-
tetlen hűségre és szeretetre birassék». 

Nem a nyelvi németesítést érti (ez a XVII. szá-
zadban ismeretlen fogalom volt), hanem egy kis vér-
keveredést a nyugattal, a mi miután úgy nálunk, 
mint a többi európai nemzetnél tényleg végbe is 
ment, mindenütt használt s nemcsak a lázongó ma-
gyar vért és a tobzódásra való hajlamot, hanem ke-
leti lustaságunkat is némileg mérsékelte. Hogy a 
magyar nyelv iránt nem volt érzéketlen, mutatja 
azon ténye, hogy a kathekizmust magyarul adta ki.1 

Nagyon életrevalók a közhitel, valamint az ipar 
és kereskedelem emelésére vonatkozó javaslatai. Cél-
szerűen szabályozza a vámot; kívánja, hogy a ma-
gyar maga dolgozza fel összes nyersterményeit, hogy 
a haszon itt maradjon s ne vigyenek ki évente pl. 
csak a csizmákért százezreket Törökországba. Kívánja, 
hogy legyen egységes súly és mérték az egész or-
szágban. 

Megrendszabályoztatni kívánja a katonai ügyek 
botrányos vezetését, a katonák fizetését és élelmezé-
sét. Ezzel, mint egyik legnagyobb bajjal, hosszasan 
foglalkozik és leplezetlenül feltárja a sok lopást, nép-
zsarolást s hasonlókat. Ebből a pontból, mely nagy 
bátorságra mutat, látni különösen, mennyire igaza 
van Maurernek, midőn ezt ír ja: «Kollonits hatte ein 
Herz für Ungarn, in welchem Lande er ja geboren 
war» (285. 1.). 

A korona jövedelmeinél felveti a fontos kérdést 
a fegyveres erővel visszaszerzett földeket kell-e előbbi 
uraik kezében tulajdonul meghagyni? 

S feleli: Felséged saját és az ország érdeke is 
tanácsolják, hogy kegyelmességből s királyi bőkezű-
ségből azokat néhai tulajdonosaik kezéhez juttassa 
ismét. Azonban, tette hozzá, magától értetik, hogy a 
ki valamely jószágra igényt tart, az köteles tulajdoni 
jogát bebizonyítani. A mely jószághoz szabott idő 
alatt senki sem fogja tulajdoni jogát bebizonyítani, 
azt nem kell a kamara által kezeltetni, mert ez eset-
ben vajmi keveset jövedelmeznének, hanem azokat 
el kell adni. 

A mi az adót illeti, folyton tartván még a háború, 
azt porták szerint fölemeli s egyúttal oly új elvet 
mond ki, mely nem tetszhetett az adózáshoz nem 
szokott nemességnek. «Ezen adót — úgymond — ki-
vétel nélkül valamennyi uradalom s fekvő birtok 
fogná viselni, egy sem vétetnék ki, bármily rendű 
vagy állapotú legyen a birtokos, akár főpap, akár 
világi úr, akár nemes, akár káptalan, akár város, 
akár katona- vagy kamara-tiszt; mert a méltányos-

1 Maurer : i. mû. 407. 1. 
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ság úgy kívánja, hogy mindenki viselje a terhet, a ki 
élvezi a hasznot.» Csak Kossuth Lajos később, a mult 
század 40-es éveiben, érvelt így a «Pesti Hirlap»-jában 
a közadózás melleit.1 

Egy-egy portára 36 forintot vet ki s hozzáteszi : 
«Ezt az országgyűlés sem fogná túlságosnak találni, 
az országgyűlés, melynek megegyezése szükséges az 
adó kivetéséhez, mivelhogy az illető törvény megtar-
tására hittel kötelezte mását a felség». D O 

Ennek kapcsán még egy más újítást is ajánl, 
melynek keresztülvitele által annyi addigi keserűsé-
get lehetett volna megszüntetni, azt t. i., hogy «az adó-
nak felosztását és behajtását ki kell venni a hadbiz-
tosok és kamarai tisztek kezéből s rábízni az illető 
megyei és városi törvényhatóságra». Ezek a Kollonics-
féle rendezési javaslatnak főbb pontjai. 

Alkotmányos érzékkel és igazságérzeltel készített 
egy javaslat, mely egészében azonban sohasem lé-
pett életbe. A soldatesca, melybe oly erősen bele-
markolt, úgy látszik erősebb volt Kollonicsnál. Der 
kundige Arzt wurde wenig gehört — mondja Maurer.2 

Azon ürügy alatt, hogy a háború ideje nem al-
kalmas országgyűlés összehívására, ilyet nem is hív-
tak össze, hanem az ország előkelőit kétszer is 
(1096—98-ban) hivták meg Bécsbe az adó elvállalása 
miatt. Négy millióról volt szó. Sok huzavona után a 
megbízottak mégis belementek abba, hogy a kért 
adó ötvenedét az urak, egy tizedrészét a városok, a 
többit a jobbágyok fizessék. Mint látjuk, nem Kollo-
nicsban és nem a javaslatában lehetett a bajok, a 
nyugtalankodás tulajdonképeni oka. 

A komáromi születésű (1631) s Pázmány által 
megkeresztelt Kollonics ifjú korában máltai lovag, 
katona volt, majd nyitrai, bécsújhelyi és győri püs-
pök, azután kalocsai s végre esztergomi érsek és 
hosszú időn át a magyar kamara elnöke is volt 
Pozsonyban, tehát a mai pénzügyminiszterhez hasonló 
hivatalt viselt, jól ismerte az ország állapotát, mint 
ez a javaslatán is meglátszik. 

Magyarságát illetőleg legújabban Takáts Sándor 
közölt róla jellemző adatokat nyitrai püspöksége 
korából.3 Mint nyitrai püspök (1667) olyan tervet 
gondolt ki, melyet ha megvalósítanak, vagy ha azt 
mások is követik, a magyar hadi nép sorsán egy-
szerre segítettek volna. Várát kizárólag magyar kato-
naság védelmére bizta s úgy egyezett meg velük, ke-
vés lévén akkor a pénz, hogy fizetésüknek csak felét 
fizeti készpénzben, a másik fele helyett pedig a püs-
pökség birtokán minden katonának földet ad; a 
kilenced és tized fizetése alól őket felmenti s végül 
minden katonának, a ki tíz éven át kifogástalanul 
szolgált, nemességet adományoz. Ez az eljárása any-
nyira bevált, hogy — mint Takáts írja — Nyitrának 
volt a legrendesebb helyőrsége. 

1 Beöthy Ákos: A magyar államiság fejlődése. II. 248. 1. 
3 I. mű. 324. 1. 
3 Századok 1904. 20. 1. 

Ha tehát Kollonics újabb történeíróiliknál a nemzet 
ellenségének van feltüntetve, az protestáns ráfogás, 
mely abban csúcsosodik ki, hogy még azt is mon-
datják vele: Magyarországot előbb szegénnyé, majd 
németté s végre katholikussá teszem, a mit ő soha 
nem mondott, sőt tetteivel az ellenkezőt bizonyította. 

A protestánsok t. i. már nyitrai püspök korában 
haragudtak rá s elnevezték, mint az ilyen esetekben 
megszokott dolog, «a császári hatalom zászlóvivőjé-
nek», mivel a Báthory Zsófia által «új törököknek» 
elnevezett kurucokkal szövetkezni s velük minden-
ben egy követ fújni nem látta célszerűnek. 

Egyébiránt, hogy nem Kollonics országrendezési 
munkálatában volt a bajok oka, Acsády is kénytelen 
megállapítani, midőn elismeri,1 hogy restaurálási 
munkájában minden irányadó tényező: a főpapság, 
a köznemesség és a vármegye is támogatta. 

Az elégedetlenség oka ezeknél az absoluta domi-
natio volt, az alkotmányos formáknak be nem tar-
tása, a Kollonics által hangoztatott katonai visszaélé-
seknek nem orvoslása, a volt török terület felosztásá-
val járó bajok, valamint a karlovici békekötésnél a 
magyar biztosok mellőzése; továbbá a protestánsok 
nem szűnő nyugtalankodása. A népnél pedig a súlyos 
adóteher, a nyomor s a megszokott kalandozási 
életmód. 

Mindazonáltal ez valószínűleg mind nem veze-
tett volna fölkelésre, ha a sors által sújtott Thököly 
keze nem játszik bele s ha II. Rákóczy Ferencet egy 
váratlan esemény nem sodorja harcba. 

Néhány szó a katholikus sajtóról. 
A legközelebb lefolyt katholikus kongresszuson 

épen úgy, mint az előbbieken és más egyéb alka-
lommal, sok szó esett a sajtóról és nem egyszer 
kíméletlen támadásokat is intéztek a világi és szer-
zetes papság ellen, a melyet indolenciával, mozdu-
latlansággal stb. vádoltak, mivel tagjai nem csapnak 
föl újságíróknak, reportereknek, hogy a katholikus 
sajtót oly színvonalra emeljék, a mely kiállja a ver-
senyt a liberális, illetőleg a zsidó sajtóval. 

A nélkül, hogy a sajtó fontosságát kétségbe 
vonnám, vagy azoknak érdeméi kisebbíteni akar-
nám, a kik életüket e nemes célnak áldozzák, szük-
ségesnek tartom, hogy kifejezést adjak azon meg-
győződésemnek, hogy a sajtó nem az első s nem is 
az egyedüli kizárólagos működési tér, a melyen 
kívül nem kellene erőfeszítő munkát kifejteni, a 
mely munka sokszor összeférhetetlen a sajtóműkö-
déssel. 

A kinek tapasztalatai vannak a pasztorális vagy 
iskolai téren, az meg fogja érteni azon állításomat, 
hogy az ilyen működés, ha sikeres akar lenni, az 
erőket teljesen lefoglalja és oly kimerültséggel jár, 

1 Acsády: Magyar birodalom története. II. 393. 1. 
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a mely mellett rendszerint a sajtó működését támo-
gatni oly módon, hogy abban köszönet legyen, 
majdnem lehetetlen. 

A ki pl. a tanári pályán működik heti 18—20, 
vagy több órán át s ezenkívül a tanítványok írás-
beli dolgozatait kénytelen átnézni, továbbá az inté-
zet nevelési eszközeit is megragadja, esetleg kon-
gregációt vezet, vagy ünnepélyeket rendez — mert 
ez is szükséges — továbbá még prédikál, gyóntat, 
a mellett esetleg külön rendi foglalkozása is van, 
melyet a szünidőben kell végeznie, az — mond-
hatni — oly emberfölötti munkát végez, mely leg-
alább is fölér egy napi- vagy hetilap szerkesztői 
munkájával s a melynél többre Isten és ember előtt 
nem kötelezhető és nyugodtan mondhatja, hogyr már 
öt vagy tíz új talentumot szerzett. 

Ugyanez áll a lelkipásztorról is. A ki komolyan 
készül az Isten igéjének hirdetésére (s nemcsak — 
bizonyos triviális kifejezéssel élve — hasból beszél, 
mint a minők nem egyszer a vezércikkek is), a ki 
szorgalmasan gyóntat, betegeket látogat, egyleteket 
vezet és az irodában is tölt egynéhány órát és 
egyéb hivatalbeli funkciót végez, az úgy hiszem, 
megtette kötelességét, ha nem is ír cikkeket a napi-
lapok számára. «Mert — mint jól mondja egy egy-
házi író — nem az a legüdvösebb és a lélekre a 
leghasznosabb, a mi nagy7 zajt csap, hanem a szel-
lem és a kéz csendes munkája az erők tervszerű 
összhangjában». 

Jaj annak a községnek, a melynek lelkipásztora 
irodalmár, bizony keveset törődik az híveinek lelki 
üdvével. Az Istenben boldogult debreceni prépost, 
hogy7 csak egyret említsek, tudtommal nem írt sok 
cikket, de községének hitéletét annyira fejlesztette, 
hogy a más vallásúakra is tudott vele hatni. Ha 
minden lelkipásztor ilyenformán töltené be hivatá-
sát, úgy hiszem, sokkal előbbre volnánk Magyar-
ország hitéletével, mintha száz újságot is adnánk 
híveink kezébe, melyek sokszor izgató és csak félig 
átgondolt s nem mindig ízléses cikkeikkel csak 
rombolólag hatnak. 

Végre is Krisztus Urunk parancsa értelmében 
első sorban élő szóval kell hirdetni Islen igéjét, 
ehhez van Isten kegyelme kötve, ez hat szivekig, 
vesékig s ez az apostoli tevékenység istenadta esz-
köze, melyet meg kell hallgatni az apostol szava 
szerint: fides per auditum. 

A sokfelé való elszóródás — fájdalom — nagy 
oka annak, hogy az Isten igéjét nem úgy hirdetik, 
a mint kellene s azért hiányzik sok helyütt az élő 
hit, lanyhul a szentségek kiszolgáltatása, lazulnak 
az erkölcsök s mialatt az egyház szolgája talán 
cikkezik, kongresszusozik vagy magasabb politi-
kát űz, a lelkipásztorkodás hivatalos formaisággá 
sülyed. 

Jól mondta Turi a sajtóról szóló beszédében, 
hogy a szellemi téren is szükséges a munkafelosztás, 

sőt egymagában az újságírás terén is s nem lehet 
egy embertől követelni, hogy a lap minden igényei-
nek egymaga feleljen meg. Helyes. De még kevésbbé 
lehet kívánni, hogy valaki a munkafelosztás arcul-
ütésével lelkipásztor, tanár (hitoktató), tudományos 
és ujságcikkíró és reporter . . . és ki tudja, még mi 
legyen. Ha teheti és teszi, akkor kivételszámba megy 
és akkor is kérdés, nem teszi-e főkölelességének 
rovására és nem jut-e egypár év alatt azoknak sor-
sára, a kik a lázas munka miatt lelkük egyensúlyát 
is elvesztették. 

A katholikus sajtón nem az fog segíteni, ha 
egynéhány kötelességteljesítésében kimerült pap vagy 
szerzetes azt az időt, melyet főkötelességétől elcsent, 
egypár sor megírására fordítja, hogy azt a lapnak 
megküldje s így félmunkát végez; hanem ha hiva-
tásos írókat nevelnek; tehetségeket nyernek meg a 
lapoknak, a mint azt a zsidó újságok csinálják, a 
kik azután kizárólagosan ennek szentelik életüket, 
a kiket jól fizetnek, hogy ne kényszerüljenek mellék-
foglalkozásokkal megkeresni a megélhetésükhöz szük-
séges eszközöket. Legyen a fővárosnak állandó — 
tudós tagokból álló — katholikus irodalmi szak-
osztálya, akadémiája. Legyenek jogilag kvalifikált 
és irodalmilag képzett szerkesztők s akkor ezek a 
lapok úgy lesznek írva, hogy erkölcsi kényszer 
nélkül is utánanyul az olvasóközönség és épülni 
fog rajtuk. 

Az a szerzetesrend, a mely teheti, alakítson 
külön is tudományos rezidenciát, mint a hogy teszik 
a «Stimmen aus Maria-Laach» írói — vagy a kath. 
missziók munkatársai. Ezek azután írhatnak, meg-
lesznek a segédeszközeik, mindig a megfelelő nívón 
fognak állani, erejüket nem pazarolják tanításra, 
nevelésre és egyéb, lelket-testet kimerítő foglalko-
zásra, hanem egészen azok lesznek, a kiknek len-
niök kell. 

Ugyanezt tegyék az egyházmegyék is. 
Legyen minden egyházmegyének egy tudomá-

nyos működésre szánt testülete, a mely a fővárosi-
val folyton kontaktusban levén, a katholikus egyház 
érdekeit — mint valami acies ordinata — politiká-
ban, tudományban, neveléstanban stb. szakokban 
folytonosan védelmezze s készen tartsa a szellemi 
fegyvereket (a középkori lovagrendek analógiájára), 
a melyek az újságírók, lelkészek, tanárok szolgálatára 
legyenek. 

Ha valaki, úgy elsősorban a Szent-István-Társu-
lat teremthetne ily irodalmi központot, a melyben 
kiváló egyházi és világi írók csoportosulva, az iro-
dalmi működésnek országos mozgató erőivé válja-
nak és a vidéki hasonló irányú csoportokat irá-
nyítva, azon magaslatra törjenek, a melyen kell, 
hogy a katholikus magyar kultura álljon. 

Addig is, míg ez létesül, tegye kiki a saját köte-
lességét a maga körében, mert — hogy még egyszer 
megismételjem — «nem az a legüdvösebb és a 
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lélekre leghasznosabb, a mi nagy zajt csap, hanem 
a szellem és kéz csendes munkája az erők terv-
szerű összhangjában».1 —m— 

M ü n c h e n . A francia vallásellenes állampolitiká ha-
tása — érezhető volt Belgiumban, érezhető Spanyol-
országban, érezhető Németországban. Tanú ez utób-
bira nézve a «Frankfurter Ztg.», mely a szabadelvű 
német polgári demokráciának szócsöve. Egyik minapi 
számában a vallás kizárásáról az iskolából következő-
leg nyilatkozott : «A brémai néptanítók és a mainzi 
szabadvallású község indítványai a vallásoktatásnak a 
népiskolából való kizárása iránt ezt az ügyet Német-
országban is napirendre hozták. . . Olyan áramlatok, a 
minők ebben a két indítványban kifejezésre jutottak, 
szempillantásra se nem keletkeznek, se nem múlnak el. 
Szükséges következményei a haladó kulturális fejlődés-
nek és lényeges alkotórészei egy emelkedettebb kultur-
fokozatnak (!) Ezen alapon ezek az áramlatok egyszerű 
óhajból kényszerítő szükségességgé növekednek. A katho-
likus Franciaországban a fejlődésnek ez a folyamata 
már lefolyt és a vallásoktatás a népiskolából ki van 
zárva. Helyébe erkölcstanítás lépett. Ugyanez az eszme, 
népünk fejlődésének menetéből születve, azzal szaka-
datlan szoros összefüggésben, nálunk is jelen kezdetle-
ges állapotából tovább fog kifejlődni, m ig törvényerőre 
nem emelkedik. Ez a fejlődés azonban fokozatos, nem 
ugrásos. Hívei ennek a reformtörekvésnek kénytelenek 
eljárásukat ehhez a törvényhez szabni. Legelső felada-
tuk tehát az lesz, liogy türelemmel munkálkodjanak 
ennek a gondolatnak terjesztésében és a régi «elő-
ítéletek kitépésében». 

Világos fejtegetés mindkét tekintetben: abban is, 
hogy mit akar a német szabadelvüség, abban is, hogy 
mire érzi magát jelenleg képesnek. Akarni jelenleg a 

1 A cikk tudós és tevékeny irója sok megszívlelendő 
dolgot mond. Azonban in medio Veritas. A panaszolkodó 
katholikus lapszerkesztőknek is van valamiben igazuk, a 
cikkírónak is van valamiben igaza. Midőn azok a katholikus 
lapszerkesztők azt mondják : ti katholikusok, papok és vilá-
giak, karoljátok föl a ti sajtótokat, s pénzetekkel — bennünket 
elhanyagolva — ne erősítsétek az ellenfél sajtóját ; vagy érte-
sítsetek gyorsan a körötökben történő főbb eseményekről, 
hogy a híradásban a kellő színvonalon állhassunk; akkor 
azoknak a katholikus lapszerkesztőknek igazuk van. Ilyesmit 
megtenni nemcsak nem megterhelő, nemcsak nem ellenkezik 
semmiféle hivatásbeli kötelességgel, sőt ellenkezőleg, benne 
foglaltatik. De a cikkírónak is igaza van abban, hogy első az 
állásbeli kötelesség és a csendes munka, melyet újságírás, 
politizálás miatt elhanyagolni nem szabad. Sokszor azonban, 
miután nincs mindenki a hivatásbeli kötelességgel úgy meg-
terhelve, mint a cikkíró példaképen felhozza, érvényesülhet 
az elv: az egyiket tedd, a másikat el ne mulaszd; vagyis 
sokan lehetnek, a kik minden dolgukat elvégzik és az iroda-
lomnak is áldozhatnak. Az a terv, hogy legyen a fővárosnak 
állandó irodalmi szakosztálya, vagy hogy a szerzetesrendek 
s egyházmegyék tudományos működésre szánt testületekről 
gondoskodjanak, a jövő zenéje lehet; addig azonban a kath. 
sajtó nem várhat. Jó lesz, ha a terv megvalósul, de addig is 
tegye meg mindenki kötelességét a sajtó tekintetében is ; 
hogy mennyit és mily módon, azt mindenkinek megjelöli a 
jobb jövőt előmozdítani kész katholikus lelkülete. Szerk. 

legfőbbet akarja: a ker. vallás megsemmisítését. Azon-
ban úgy van vele, mint a mesebeli róka a szőlőfürt-
tel. Savanyú neki, mert igen magasan van az orra 
felett. Németországban a vallásos iskola ép nemrég 
került ki győztesen a parlamenti vitából. 

Bajorországban 35.000 katonaujonc közt csak nyolc 
nem tudott írni-olvasni. Ilyen eredményt tud itt a val-
lásos iskola felmutatni. Ellene Németországban most és 
a legközelebbi jövőben a vallás ellenségeinek nem fog 
lehelni boldogulni. 

° * 

Szentpétervár. A pátriárkái méltóság visszaállí-
tása az orosz egyházban — bevégzett dolog a tavaszon 
lefolyt zsinat részéről, még nem egészen bizonyos a cár 
részéről, de valószínű, hogy ő is beleegyezését fogja 
adni a dologhoz, miután az 1702-ben nagy Péter cár 
által megszüntetett patriarkátus visszaállítása a cári 
autokráciához való átidomítással log megtörténni. 
A patriarkáknak lesznek külön jogai, például a fel-
ügyelet joga az egyház intézményei felett stb., de aláren-
deltségben a cári hatalomhoz. Mellette 12 tagból álló szi-
nódus fog működni ; ámde sürgős esetekben — s mely 
esetet nem lehet az önkénynek sürgőssé tennie? — a 
patriarka a zsinat mellőzésével közvetlenül a cárral log 
dönteni az ügyekben. 

Nevezetes, hogy az alkotmányozó zsinatban találkoztak 
néhányan, kik az egyháznak és államnak olymódú el-
választását indítványozták Oroszország számára, a 
minőt Franciaországban kezdtek meghonosítani az 
uralomra jutott szabadkőművesek. Természetes dolog, 
hogy ez az indítvány az orosz egyház egyetemes zsi-
natában visszhangra nem talált, mert nem is találha-
tott. A szakadárok ragaszkodnak az egyház hierarchiai 
kormányformájához és az állami és egyházi hatalom 
kölcsönös támogatásának nagy elvéhez. 

* 

Nápoly. Fordulat az olasz iskolaiigyi politikában. — 
Junius hó végén (27-én) szavazott az olasz kamara a 
felett a kérdés felett, átveszi-e az állani déli Olasz-
országban a népiskolákat állami kezelésbe, igen vagy 
nem ? Az igen az előbbi Sonnino-kabinet és a kamara 
szociálista, köztársasági és radikális tagjainak értelmé-
ben azt jelentette, hogy a népiskola állami kezelésbe 
kerülve megszűnik hitvallásos lenni. Ezt akarta a mos-
tani Giolitti-kabinet kikerülni és a dolgot odairányí-
totta, hogy a kamara 218 szavazattal 59 ellenében meg-
hagyta Délolaszország népiskoláit a községek kezében, 
a mi azt jelenti, hogy azoknak hitvallásos jellegét kí-
mélni, sőt egyenesen fenntartani akarja — állami tá-
mogatás mellett is. A francia példa tehát az olaszokon 
nem fogott. 

Páris. A francia kultúrharc a szabadkőművesség 
müve. — Ezt Briand, a jelenlegi közoktatásügyi minisz-
ter, a separatio-törvény végleges szövegének megálla-
pilója hivatalosan, nyilvánosan elismerte. Roanneban, 
a hol a szabadkőműves-küldöttség elnökének üdvöz-
letére felelve ezt mondotta : «A szabadkőművesség 
törekvéseinek érdeme nagyrészt az, hogy a köztársaság 
diadalt aratott és én szerencsésnek érzem magam, 
hogy ezt elismerhetem.» Ország-világ tudja, hogy a 
köztársaságot a kath. egyház részéről semmiféle vesze-
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delem nem fenyegette. Köztudomású tény, hogy XIII. Leo 
pápa a francia katholikusokat a köztársaság érdekében 
és javára befolyásolta és X. Pius pápa elődjének eljárá-
sát helyeselte, elfogadta és követte. Az egyház Francia-
országban nem a köztársaság ellen küzdött és küzd, 
hanem küzdött és küzd az istentelenség állampolitikája 
ellen, melyet a szabadkőművességnek az általános vá-
lasztójog kiaknázásával Franciaországban sikerült ura-
lomra emelni. — y —la. 

Iroda- K o s u t á n y I g n á c E g y h á z j o g a . II. kiadás. Kolozs-
. vár, 1904. 610 lap. IV. Sui generis Kosutánynak a nézete a 

magyar katholikus egyház alapításáról és szervezetéről. 
E tekintetben ő a magyar egyházjog Acsádyja. Azonban 
nemcsak hogy a magyar történetet tudja rosszul, hanem 
azonfelül még különös fénybe állítja egyházjogi tudását 
is, mint a ki a katholikus egyház egységéről, ennek 
mibenlétéről ; továbbá az egyház hierarchikus szerveze-
téről, a clericus és laicus között létező egyházjogi különb-
ségről s a világi hivő jogképességéről semmit sem lát-
szik tudni. Horváth Istvánkodik, peroral, Potemkin-fal-
vakat fest, mert a tudomány terén, úgy látszik, komoly 
ember számba vétetni nem óhajt. 

A magyar katholikus egyház, szerinte, ámbár tagja 
a római katholikus egyháznak, önálló nemzeti egyház, 
melynek feje — akárcsak az angol vagy az orosz egy-
házé — a király, a ki szerinte valóban bírja az egyház 
kormányzati hatalmat s miután a magyar királynak 
jogai a magyarnemzetnek jogai, hogy a magyar nemzet a 
maga külön egyházának sajátos viszonyait saját törvény-
hozó hatalmával szabályozza. A pápa neki afféle külföldi 
hatalom csupán. 

Oly jogi felfogás ez s oly minden történeti alap nél-
kül való, hogy ha csupán valami magánemberről volna 
szó, azt mondhatná rá minden, a dologhoz csak némileg 
is hozzáértő: hagyjuk, ez valami hóbortos ember, hadd 
bajlódjék a maga elfogultságával. De itt egyetemi tanár-
ról, közfunkcionáriusról van szó, a tudomány hivatalos 
képviselőjéről, a kire az iíjúság oktatása van bízva. Ezt 
már közelebbről kell bemutatnunk a közönségnek. 

S miután egész erre vonatkozó előadása rendellenes, 
hibákkal teli, bemutatjuk azt egészében, hadd élvezzék 
per extensuin a hozzáértők. 

Hogy miért olyan a mi egyházunk, mint a minőnek 
fönnebb Kosutány felfogása szerint bemutattam, miért 
hogy a feje a király s hogy miért intézője a magyar 
állami törvényhozás, azt a következőkép adja elő, ille-
tőleg indokolja ineg. «A térítés a X. században nemcsak 
a hitnek egyszerű hirdetése, hanem jogszerű cselekmény 
is volt egyszersmind. (Hogy-hogy?) A ki térített, annak 
joga is volt a megtérítettek felett az egyházi kormányza-
tot gyakorolni. (Ez különös !) Elismerik e jogot a kor-
nak pápái (kivel szemben ?) s élnek azzal a térítők. 
A német és bajor püspökök e jogra építik a maguk köve-
telését Cseh- és Morvaország felelt, a salzburgi és pas-
saui püspökök ugyané jogra hivatkoznak és nyernek 
kedvező pápai rendeleteket a hajdani Avarországot ille-
tőleg. Szent István maga térítette meg népeit és minden 
szomszéd egyháztól függetlenül és szabadon alapította 
meg a magyar egyházat. (Tehát — ezt akarja mondani — 
lia a püspöknek járt az egyházi iurisdictio, járt István-

nak, a laikusnak is. Pedig itt az ordo szentsége folytán 
igazán áll : si duo faciunt idem, non est idem. Tartok 
tőle, hogy még azt is kisüti, hogy István király misézett.) 

Ugyanő volt az — folytatja — a ki (tegyük hozzá 
mindig, mert ez a történeti való : a saját családi vagyo-
nából tett) bőkezű adományai által a magyar egyházi 
beneficiumokat megalapította, e második tény szintén 
jogoknak (iurisdicliónak?) szülője, mert széltében elismer-
ték a X. században, hogy a «fundatio» jogokat (kegyűri 
jogot!) biztosít az alapító számára, habár e jogok ter-
jedelme s határai e században még bizonytalanok s az 
alapítónak hatalmához képest szűkebb vagy tágabb 
téren mozgók. 

Ugyancsak a magyar király volt az, ki a most felsorolt 
tények alapján, az egyházi kormányzatnak azon neve-
zetes ténykedését is maga végezte, hogy a magyar keresz-
tény egyházat nemcsak hivatalnokokkal, hanem közigaz-
gatási szervezettel látta el (milyen beszéd ez egy egyház-
jogász szájában?). Egy érsekség alatt tíz püspökségben. 

Az első magyar király tehát — így következtet — 
a magyar keresztény egyházba nem mint egyszerű hivő, 
hanem mindjárt mint intéző hatalom lép be (olvassa csak 
el Istvánnak Imre fiához intézett intelmeit, például a 
püspökökről szóló részét!) s e hatalmat a római pápa 
utólag legitimálta (a pápa az egyház alapszervezete ellen 
semmit sem legitimálhat !). Eképen . . . a tények kétségbe 
nem vonható bizonjátékul szolgálnak arra, hogy a ma-
gyar király a magyar keresztény egyháznak kormány-
zati hatalmát valóban bírta (látszik, hogy nincs tisztá-
ban az egyházi kormányzati hatalom fogalmával !), mit 
a pápai hatalommal összhangzásban (ugyan ?) gyako-
rolt,1 mely viszonyt a későbbi kor a magyar királynak 
pápai legatiójában formulázta. Ott ennek symboluma : 
az ország címerébe felvett apostoli kereszt, jeléül annak, 
hogy a magyar államot (előbb a királyt, most már a 
magyar államot !) az egyetemes római katholikus egy-
házban különös önállóság és hatalom illeti meg. 

Ilyen volt a neophita magyarság első és alapvető 
viszonya a római katholikus egyházzal szemben és e 
viszony a XI. század közállapotainak meg is felelt». 

Most következik egy igen érdekes általános consi-
deratiója a XI. századról. 

«Mert az egyház és államnak szétválasztása későbbi 
eszme, mely ez időben még csak csirájában lappang 
(ugyan hol ?) és ha egyház- és államhatalom együtt 
vannak, mint Byzanc és Nagy Károly példái bizonyít-
ják, az államhatalon fölényben van az egyházi hatalom-
mal szemben (még egyszer ismétlem, olvassa el István 
intelmeit fiához, Imréhez !). A mi a pápai hatalmat 
illeti, annak primatusa él ugyan kezdet óta, de a X. szá-
zad végén még jogilag is szervezkedett és elismert központi 
hatalom gyanánt nem létezik. (Olvassa el Roskoványi 
«Romanus Pontifix»-ét !) Pseudo Izidor gyűjteménye 
akkor még kevéssé volt ismert és még kevésbbé elismert. 
(Ja, hát innen fúj a szél !) A római püspökség ez idő-
pontban első püspöksége a nyugatrómai birodalomnak, 

1 István decret. 1. 2. c. 2. olvassuk : «Episcopi habeant 
potestatem res ecclesiasticas providere, regere et gubernare 
atque dispensare secundum canonum auctoritatem. Volumus, 
ut laiei eorum ministerio obediant . . .» Tehát nem ő gyako-
rolta az egyház kormányzati hatalmát. 
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de betölteni se lehetett azt a császár jóváhagyása nélkül 
(micsoda indokolás ? !), ki a megüresedett pápai széket 
a körülményekhez képest maga is betöltötte (ez mutatja 
azt, hogy a pápai hatalom a X. század végén még nem 
volt jogilag szervezve?). De nemcsak a római császár, 
hanem más országok fejedelmei, a nápolyi király, a 
lengyel király szintén kormányzói voltak (de mi fogalma 
van ennek a kormányzóról az egyházban, hogy csak 
úgy dobálódzik vele!) a maguk országos egyházának. 

Ugyanez volt a helyzet Magyarországon, mely őszin-
tén (tehát nem úgy, a hogy Kosutány gondolja!) csat-
lakozott a római katholikus egyházhoz, de annak egye-
temességében fel nem olvadt (mi ez?), sem vazallja nem 
lett (nem is kellett !), sem az egyházi kormányzat terén 
annak magát feltétlenül alá nem vetette (és mégis őszin-
tén csatlakozott hozzá?). Megtartotta önállóságát s ez 
önállóság vált jogi intézménynyé azon hatalomban, melyet 
az egyházi kormányzat terén a magyar király gyakorolt. 
De nemcsak a múltban, hanem az egyháznak jelen 
alkotmányával sem áll ellentétben, hogy particularis jogok 
létezzenek mindaddig, a míg az egyháznak egysége azt 
megengedi. (Nagyon rosszul ismeri az egyházjogot, ha 
azt hiszi, hogy az egyház egysége megenged ilyesmit; 
Franciaországban próbálkoztak vele s mi lett a vége ?)» 

Összegezve a mondottakat, így vélekedik : «A ma-
gyar állam viszonyát (István helyett most már a magyar 
állam !) a római katholikus egyházhoz tehát abban kell 
felismernünk, hogy a magyar nemzet a római katho-
likus egyház egyetemességébe feltétlenül nincs beol-
vasztva és különös nemzeti egyházat alkot, melyet az 
egység határain belül (?) különös jogok és önállóság 
illetnek meg. Ez azon alap, melyen a magyar katholi-
cizmus felépült, ez az egyház és államnak hazánkban 
kezdetleges és őseredeti viszonya. E viszony az egyedüli 
jogszerű viszony volt és marad». 

Majd meg : «... királyaink a római katholikus ma-
gyar egyháznak valóságos alkotmányos tényezői s e 
minőségük a római pápák részéről is elismerésre talált. 
A magyar királyi hatalomnak közjogi természeténél 
fogva pedig (ime, nem ismeri a középkori királyság 
magánjogi természetét! lásd Timon : Magyar alkotmány-
és jogtörténet. II. kiad. 107. 1.) kétségtelen, hogy a 
magyar királynak jogai a magyar nemzetnek jogai, 
melyeket a magyar nemzet alkotmányszerüen az ő koro-
nás királyai útján gyakorol». Szóval : «A magyar egy-
ház tagja a római katholikus egyháznak, de azzal való 
összefüggése a király által történik, ki a nemzeti egy-
háznak feje», vagy mint a 437. lapon nevezi: a pápa 
vicariusa. 

Azért «Ellenkezik a történeti igazsággal és hazánk 
őseredeti jogával az a vélemény, mely szerint a magyar 
királyt a magyar katholikus egyház körül megillető 
jogok a pápa által egyoldalúlag nyújtott engedmények 
volnának, melyek királyainkat is csak személyes ked-
vezmény gyanánt illetnék meg, minek következménye 
volna, hogy e jogokat királyaink a magyar országgyűlés 
és felelős minisztérium nélkül gyakorolhatnák». Mert 
mint előbb, a királyi tetszvényjogot vitatva, mondta : 
«az állam szuverenitásának lényegével ellenkezik, hogy 
az állampolgárokkal (nem a hívekkel ?) külföldi hatalom 
(már tudniillik a pápa) rendelkezzék». (80—95. 1.) 

Ehhez a nézetéhez kapcsolódik ugyancsak a másik 

sui generis nézete a magyar prímásról, mely intézmény 
szerinte «a magyar római katholikus egyházzal egy-
idős» s a király által szervezett «metropolitaságból fejlő-
dött» és «egy olyan hatalom, mely a magyar római 
katholikus egyház metropolitáit egy magasabb kor-
mányzati egységben egyesili s mint a magyar római 
katholikus egyháznak hatósága ezen egyházat egy saját 
külön nemzeti eyyház gyanánt van hivatva fenntartani». 
(216—21. 1.) 

Hasonló ehhez végre az, a mit továbbá a magyar 
zsinatokról mond. «A római katholikus egyház — úgy-
mond — Magyarországon mint nemzeti egyház alakult 
meg, melynek legfőbb intéző hatóságai a magyar király 
és a magyar prímás. De e két főhatóságon kívül még 
történelmünk zsinatokat is jegyzett fel, melyeket a 
király hivott össze s az ő elnöklete alatt egyházi és vi-
lági rend előbb külön tanakodott, azután együttesen.. . 
Ezen gyűlésekről egész bizonyossággal tudjuk, hogy 
azokon nemcsak klerikusok, hanem laikusok is aetiv 
részt vettek. Majd a zsinatokban változás állott be, 
mert a mindig határozottabban szervezkedő országgyű-
lés foglalkozik az egyháznak közigazgatási jogával, az 
istentisztelet, hitélet és belső fegyelem ügyei pedig külön 
synodusokon nyernek szabályozást, milyenek voltak az 
1256-iki, az 1279-iki budai, 1309-iki pozsonyi, 1318-iki 
kalocsai nemzeti zsinatok. Ezeken azonban a világi elem 
részesedésének csak némi nyomára akadunk». (221. 1.) 

Ennek kapcsán felemlítem azt is, a mit a 230-ik 
lapon hoz fel, hogy az 1648-ban Nagyszombatban tartott 
nemzeti zsinaton egybegyűlt főpapok úgy nyilatkoztak, 
hogy «az apostoli király (püspöki) kinevezése a kineve-
zettet mind a lelkiekben, mind a világiakban a jogható-
ság teljességével ruházza fel». 

Szóval mi a pápa hozzájárulásával nemzeti egyház 
vagyunk, fejünk a király, a római katholikus egyház egye-
temességébe, bár tagja vagyunk, nem vagyunk feltét-
lenül beolvasztva, a pápa nekünk külföldi hatalom. 
«Ősi joga ez hazánknak — úgymond — mely ilyen 
körülmények «mindmegannyi feltételek mellett, lett római 
katholikussá». (94. 1.) S mindez, hogy szent István tény-
kedései alapján van így. 

Az egészből azonban egy betű sem igaz. Az egész 
szisztéma Kosutány jogtörténeti járatlanságának a szü-
leménye. Pozitiv kérdésről lévén szó, rövidség okáért 
néhány elsőrangú szakkutatónkat szólaltatom meg Kosu-
tány emez álmodozásainak az illusztrálására. 

«Csalódnak, a kik szent Istvánt (997-ben lett fejede-
lemmé) oly értelemben tartják a magyarok megtérítőjé-
nek, mintha ő keresztelte volna meg a magyarokat. 
Nem. A keresztség fölvétele a magyar nép javarészéről 
megtörtént már Gyécsa idejében. . . Szent István a ke-
reszténységnek külső mázával nem elégedett meg. O azt 
akarta, hogy a keresztény hit ép úgy irányozza másnál 
is a cselekedetet, az életmódot, a beszédet, mint irá-
nyozta nála». Karácsonyi : Szent István király élete. 14. 1. 

A mi a pápához való viszonyát illeti, erről ezt 
mondja : «Mivel volt már elegendő tudós férfiú az egy-
házi szervezet megalkotására s mivel szent István tettel 
is megmutatta, hogy méltó a keresztény király nevére 
és díszjelére, (a magyar nemzetet a nyugati államok 
sorába felvétetni óhajtván), Asrikot egy követség élén 
a római pápához küldötte. A követség a pápát Raven-
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nában találta s mivel épen akkor a Róma városából 
kiűzött, szomorkodó német császár lemondott világ-
uralmi törekvéseiről, a követség célját érte. A pápa meg-
erősítette, illetőleg felállította a magyar katholikus püs-
pökségeket. Szent Istvánnak koronát és keresztet küldött 
és így befogadta őt a független, keresztény királyok 
sorába. Viszont szent István felajánlotta országát az 
apostoli szentszéknek, de nem hűbéri értelemben, ha-
nem csak abban, hogy a vallási ügyekben az apostoli 
szék határozatait elfogadja, végrehajtja és még némi, 
akkoriban szokásos tiszteletdíjat fizet. 

A követség visszatérése után, 1001. augusztus 17-én 
szent István Esztergomban, hazánk akkori fővárosában, 
megkoronáztatta magát, megalapított legalább négy püs-
pökséget, megtartotta az első keresztény országgyűlést s 
megvetette a jogrend és igazságszolgáltatás alapját». 

«Az akkoriban egyedül a római pápát illető apostoli 
(apostolicus) nevet nem kapta meg és nem is viselte, 
de 1015. után az apostoli szentszék őt egy pár, csak az 
ő személyét illető kiváltsággal tüntette ki. Ő jelölte ki 
a püspökségek határait, ő nevezte ki az első püspököket, 
megvizsgálhatta a monostorokat és akkor a szerzetesek 
őt püspököt megillető szertartással fogadták». (Kará-
csonyi : Magyarország egyháztörténete. 6. 8. 1.) 

Pauler Gyula ugyanígy beszél : «Gerbert-Silveszter 
mindenben teljesíté István kívánságát. Megadta neki a 
koronát, áldását, megerősíté a mit eddig tett és felhatal-
mazta, hogy ezentúl püspökséget, plébániát, egyházi 
rendezést, egyházilag, világilag ő végezhessen». (Magyar 
nemzet tört. I. 43. 1.) 

Vájjon ez-e az, a mit Kosutány mond, hogy «az 
első magyar király a magyar keresztény egyházba nem 
mint egyszerű hivő, hanem mindjárt mint intéző hata-
lom lép be ?» Se igaz katholikus lelke, mely ismerte az 
egyház szervezetét, ezt nem engedte volna meg (oldalán 
állott Gizella is, szent Henrik bajor herceg huga), sem 
pedig célját, mely nem kevesebb volt, mint a magyar-
ságnak a nyugati államok sorába való felvétele, így nem 
érte volna el. 

Szent Istvánnak, valamint utódainak viszonyát Rómá-
hoz és pedig oklevelek alapján bőven tárgyalja Fraknói 
(Magyarország egyházi és politikai összeköttetései a 
római szentszékkel) ; bőven olvashatók nála a kölcsö-
nösen váltott levelek, de az önálló magyar nemzeti egy-
háznak nyomaira e levelezésben nem akadunk. Igy ezt 
írja szent Istvánról : «István királytól tíz oklevéllel ren-
delkezünk s közülök nem többnek, mint hatnak hite-
lessége áll kétségen felül. Ezekben ö maga az ő apos-
toli követségéről említést nem tesz, csak általánosság-
ban hivatkozik a pápai felhatalmazásra, melynek alap-
ján egyházi ügyekben intézkedett. Elmondja, hogy a 
pécsi püspökség alapításában (1009.) «az apostoli úr 
beleegyezésével» jár el ; hogy a pécsváradi apátságnak 
(1015.) «az apostoli tekintély beleegyezésével és megerő-
sítésével» adományoz egyházi tizedeket, hogy a pécs-
váradi apátot «apostoli tekintély erejénél fogva» a 
püspöki joghatóság alól kiveszi». (I. 12—13. 1.) 

Vájjon ezek szerint ellenkezik-e tehát, mint Kosu-
tánytól hallottuk, a történeti igazsággal és hazánk ős-
eredeti jogával (mi ez?) az a vélemény, mely szerint a 
magyar királyt a magyar katholikus egyház körül meg-
illető jogok a pápa által egyoldalúlag nyújtott enged-

mények volnának? És mutatják-e vájjon ezek a tények 
azt, hogy csakugyan nem vagyunk az egyház egyete-
mességébe feltétlenül beleolvasztva? 

Karácsonyi ezt mondja ide vonatkozólag : «Az ekként 
megalakult egyházi szervezetet azonban szent István 
nem szakította el törzsökétől, nem választotta el a többi 
országokban levő keresztény egyházak közösségétől, ha-
nem ellenkezőleg hagyta és akarta, hogy ez az egységes 
törzsöknek új hajtása, a többi kereszténységnek testvére 
legyen. 

Mióta az úgynevezett Szilveszter-bulla hamissága 
kitűnt, mióta a pannonhalmi alapító-(kiváltság)-levél hi-
tele megrendült, a bakonybéli alapítólevél pedig a XIII. 
század gyártmányának bizonyult, azóta lehullott sze-
meinkről a hályog és tisztán látjuk, szent Istvánnak és 
az apostoli szentszéknek összeköttetésében a valót. Lát-
juk, hogy szent Istvánnak eszeágában sem volt valami 
független, nemzeti egyházat alapítani. 

. . . Az adatok tönkreteszik a XII—XVI. századbeli 
magyar egyháziak és politikusok azon vélekedését, 
hogy szent István apostoli oldalkövet volt. Szent István 
egyházi intézkedései csak VII. Gergely után, az egyház 
függetlenségének kivívása után, a XII—XVI. századbeli 
emberek szemében tűntek föl oly nagyoknak, hogy 
azok véghezvitelére oldalköveti jogokat tartottak szük-
ségesnek s azért szent Istvánt apostoli oldalkövetnek 
nézték. Azonban III. Ottó a gneseni érsekség fölállítá-
sánál, szent Henrik a babembergi püspökség fölállítá-
sánál ugyanolyan intézkedéseket tettek, mint szent Ist-
ván Magyarországon s mégsem jut senkinek sem 
eszébe őket apostoli oldalköveteknek mondani. 

Szent István egyházjogi kiváltsága és kitüntetése 
tehát csak abban állott, hogy ő határozta meg a püs-
pökségek határait s ő nevezte ki az első püspököket 
(akkor a püspököket a káptalanok választották).. . 

Megdőlvén az oldalköveti méltóságnak, vagy valami 
állandó, nagyterjedelmű egyházjogi fölhatalmazásnak 
elmélete, mindjárt természetesnek, érthetőnek látjuk 
azon sűrű érintkezést, a mely szent István udvara és az 
aposloli Szentszék közt történelmi emlékeink szerint 
végbement. Élénk bizonysága ennek a szent Istvántól 
Rómában a szent Péter-templom mögött épített magyar 
zarándokház s a hozzácsatolt, szent István védőszentének 
tiszteletére épült és 12 tagból álló káptalan gondviselésére 
bizott egyház». Szent István király élete (41. 1.) — Ha-
sonló eredményre jutott Rajner : A püspöki székek be-
töltésének története-müvében. (I. 413. 1.) 

Az önálló magyar nemzeti egyház szent István korá-
ban tehát nem egyéb egyszerű mesénél. 

A magyar primásságra nézve Kosutánytól felállí-
tott magasigényü elmélet jellemzésére pedig elég le-
gyen figyelmeztetni arra, hogy épen a minap itt a 
Religio hasábjain mutatta ki Karácsonyi, hogy az első 
magyar primás 1394-ből, Zsigmond király korából való 
(216 1.). Tehát «a magyar primásság a magyar róm. 
kath. egyházzal nem egyidős». 

Végre a mi a Kosutány által anyira félreértett régi 
Árpádokkorabeli ú. n. zsinatainkat, mondhatjuk : ország-
gyűléseinket illeti, azoknak természetét s a kath. egy-
házjoggal nem ellenkező voltát megmagyarázza neki 
Barta Béla. «Addig, míg a kath. vallás államvallás volt 
(ezt nem érti Ivossutány!), míg a bírói és a végrehajtó 
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hatalom a rendi szerkezetnek megfelelően alakítva 
gyakoroltatott : a kath. egyház ügyeibe idegen elemek 
(mint most pl. a prot. vallású miniszter) nem avatkoz-
hattak. Régi magyar közjogunk tanúságot tesz arról, 
miszerint a kath. egyház alkotmánya, szent István uralko-
dásától kezdve, az ország alkotmányával benső összekötte-
tésbe hozatott (tehát az ország alkotmányával benső 
összeköttetésbe hozatott !) úgy, hogy az egyházi és a 
politikai elem egymást kölcsönösen áthatották. Tör-
vényhozásunk egyházi és világi ügyekre egyaránt ki-
terjeszkedett. Az állam közegei az egyház hatalma alá 
tartozó (ú. n. külső vagy világi vonatkozású) ügyekben 
és viszont az egyház közegei az állami hatalom körébe 
eső ügyekben jártak el. 

E benső viszony létezését már az országgyűlés 
szerkezete tanúsította. Tagjai voltak ennek az egyháziak 
közül az érsekek, a püspökök s ezek mellett a pannon-
halmi főapát, az auraniai perjel, a jászói praelálus, a 
káptalanok követei, az apátok és a prépostok a 
mennyiben vagy a káptalantól elkülönített javakat bír-
tak, vagy a reális javadalmat királyi adományozás által 
nyerték — a bencések, a premontreiek és a ciszterciek 
apáturai ; az alpapság pedig a képviselők választásá-
ban a nemesekkel egyaránt részt vett. 

Az így összeállított országgyűlés, mint vegyes tes-
tület, az államvallást érdeklő vegyes természetű ügyeket, 
az egyházat illető rendi hatalom és joghatóság sérelme 
nélkül tárgyalhatta. 

Legjobban jellemzi az országgyűlés alkatrészeit 
szent László I. decretumának bevezetése : «Anno 
Domin. incarn. MXCII. in civitate Szabolch sancta 
synodus habita est praesidente christianissimo Hunga-
rorum rege Ladislao cum universis regni sui Ponti fici-
bus et Abbatibus nec non c.unctis Optimatibus cum tes-
timonio totius cleri et populi». (Urunk születése után 
1092. évben László, a legkeresztényibb király, előülése 
alatt, országának valamennyi püspökeivel és apátjaival, 
valamint minden országnagyokkal, az összes papság és 
nép tanúskodása mellett zsinat tartatott.) 

De állításunk mellett nemcsak az országgyűlés (sy-
nodus) alakja szól, hanem maguk az egyházi és világ 
ügyekre egyaránt kiterjeszkedő törvények is igazolják 
az állam és egyház között létezett benső kapcsolatot. 
Hiszen szent István decret. II. könyvének három első 
fejezete egyházi kánonokból van átvéve ; szent László 
decret. I. könyve pedig, kivéve a két utolsó fejezetet, 
tisztán egyházi szabványokat tartalmaz. (Igv támogat-
ták akkor az egyházat.) Vannak törvényeink, melyek a 
böjti napokat, az ünnepeket meghatározzák, mások 
ismét a papi személyek egyházi működeiseiről és viszont 
a hiveknek az egyház iránt való kötelmekről szólanak. 
(A mit az egyház előírt, világi hatalom erejével is tá-
mogatták.) Kálmán király I. decr. elrendeli, hogy min-
den püspöki megyében kétszer évenkint zsinat tartas-
sák és oda — ad su um Episeopum — kötelesek legye-
nek megjelenni «Comités» — nem csupán a várispáno-
kat érti — «et alii Magistratus», a többi tisztviselők. 
E törvény okául az hozatott fel, hogy a nép az utak 
rosszasága és a sürgős munkák miatt a kir. kúriánál 
mindenkor nem jelenhetik meg. Ez az indokolás mu-
tatja, hogy ezen «synodusokban» leginkább polgári 
peres ügyek és panaszok intéztettek el. 

De vannak oly törvények is, melyek az egyháziakra 
egyenesen a polgári ügyekben való eljárásokat bíznak. 
Tudjuk, hogy a káptalanok mint hiteles helyek nem-
csak közjegyzői teendőket végeztek ; de régen a perbe-
idézések, végrehajtások érvényéhez a káptalanok bizo-
nyító-levele megkívántatott ; a «statutiok» a káptalan 
vagy a konvent kiküldöttjei jelenlétében és a hiteles 
hely bizonysága mellett történhettek. 

A törvények az egyházi hatóságok eljárását alaki 
tekintetben szabályozták és többnemű polgári ügyek-
ben a bíráskodást ezekre ruházták, kimondván azt az 
elvet, hogy az egyházi ügyekben a kánonokat, a polgári 
ügyekben pedig a hazai törvényeket tartoznak alkal-
mazni». (Irányelvek a magyar kath. Egyház autonó-
miája részére 1890. 10. 1.) 

Mindezeket összevéve egyházunk szent István korá-
ban csak ép oly módon szervezett része volt a kath. egy-
háznak, mint a német, a francia, vagy más, bizonyos 
ország területén fekvő részei ; nemzeti egyház nem volt, 
nem lehetett, mert a katholicizmus nemzeti egyháza-
kat — önálló részeket - - nem ismer. Szent István sze-
mélves kiváltságai, kivált Karácsonyi és Rajner fejte-
getései után, sem voltak oly nagyok, mint gondolni 
szokás. A mai főpapnevezés Zsigmond király óta vált 
rendszeressé; szent István óta a canonica electio dívott, 
a kanonokokat meg csak Mária Terézia óta nevezi ki 
a király. Az «apostoli király» elnevezést is, pápai jóvá-
hagyással, szintén csak Mária Terézia óta használják 
királyaink, mint ezt különben Kosutány Deák Ferenc-
nek 1873-ki nagy egyházpolitikai beszédében is meg-
olvashatja. 

A magyar királynak pedig tetszvényjogot (ius 
placeli) tulajdonítani, oly alapon kivált, mint ezt Ko-
sutány teszi (92. 1.), mivel «az állampolgárokkal kül-
földi hatalom nem rendelkezhetik», egy egyházjogász 
szájában sajnálatraméltó tévedés (Porubszky József: 
A királyi tetzvény. 1868. 46. 1.) két oknál fogva is. 
Először, mert a pápai okiratok állampolgárokkal nem 
foglalkoznak, hanem a hívekkel ; másodszor, mert a 
kath. vallás legalább is «bevett vallás» nálunk, tehát be 
van véve úgy, a hogy van, pápával, mint fejével, mert 
enélkül kath. egyház nem képzelhető. Azért a pápa 
nekünk nem külföldi, hanem régi belföldi hatalom, 
mint ezt a pápáról még Bismarck is hirdette a német 
birodalmi gyűlésen, csak, sajnos, a kath. Kosutány nem 
tudja. 

Tehát a magyar kath. egyház nem önálló nemzeti 
egyház. ^ 

B o u g a u d : Szent Vince étele. Fordította a budapesti 
növendékpapság magyar egyházirod. iskolája. I. 190(5. 
483. 1. Ara 5 korona. 

Párisban járva, megnéztem a forradalmárok által 
Pantlieonná változtatott szent Genovéva templomát is. 
A kupola alatt tömérdek koszorú volt látható, nemrég 
kriptájába temették volt Hugo Victort. Egyebekben a tem-
plom teljesen üres, csak a nagy történeti freskók diszlettek 
falain s az egykori főoltár tálán, az apsisban, jellemző 
angyalfreskó ezzel a körirattal: Angelum, Galliae custo-
dem, Christus patriae fata docet. Fata patriae docet. . 
hogy milyen az a sors, most látjuk. — A forradalmárok, 
tehát mindent kidobálták a templomból, csak az egyik, 



332 RELIGIO LXV. évf. 1906. 

a baloldali oldalhajóban egy szobor állott, egyetlen 
tárgya az egész templomnak s ez : Páli szent Vince 
szobra, ezt az egyetlent még a forradalmárok is tisz-
telték. 

Ennek a XVII. századbeli szociális szentnek életét 
írta meg Bougaud, a «Kereszténység és korunk» nagy-
hírű szerzője s első kötetét magyar fordításban adták 
most közre a központi növendékpapok. Nagyon idő-
szerű munka, annak a hirdetője, hogyan oldhatja meg 
a papság szociális feladatait. Mert ez a feladat nem 
valami új dolog az egyházban, derék papjai, sőt sok 
nagy szentje mindig ezen a feladaton dolgozott. Ilyen 
volt különösen Páli szent Vince, a lazaristák s az irgal-
mas nővérek alapítója. 

Bougaud legnagyobb a «Kereszténység és korunk» 
munkájában, már az élet- és jellemrajznak, mint a fön-
nebbi munkája is mutatja, kevésbé volt mestere, inkább 
adatok halmaza az, de így is tanulságos s a fordítók 
lehetőleg igyekeztek azt jól átültetni. Már van irodal-
munkban szent Vince életrajza, Galambos Kálmán szin-
tén fordított munkája, a melynek előszavában meg-
indokolja azt is, miért mondjuk : Páli (s nem Depaul) 
szent Vince. 

A ki érdeklődik az igazi nagy férfiak s valódi 
reformátorok iránt, az nagy élvezettel olvashatja ezt a 
munkát. 

A « M a g y a r Á l l a m » - n a k B u d a p e s t . Az én érdemes 
barátomhoz, a hatalmas tollú Szemnecz Emil szerkesztőhöz, 
volna szavam. Ujabban hellyel közzel olyasmit is olvasok a 
nagy múltú «Magyar Allam»-ban, a mi hol a kath. hírlapírói 
tapintat, hol a tanok helyességének a mértékét nem egészen 
üti meg. Ez utóbbi tekintetben különösen a kath. autonomia 
kapcsán ismételten írottakra akarok reflektálni. Az én kedves 
barátom lapja e tekintetben a 60-as évek óta, köztünk, magyar 
katholikusok között, észrevétlenül meggyökeresedett s egy-
mástól eltanult állásponton áll, mely «a katholicizmus arany-
tiszta igazságaival s a tűzből eddig sértetlenül kikerült intéz-
ményeivel» ellenkezik, mivel az az álláspont protestáns. Ez 
pedig «az alkotmányos népakaratnak» az autonomia utján való 
bevitele a mi egyházunkba. Figyelmeztettem erre a minap 
«Philippus» cikke alkalmából (Religio 317. 1.). Ugyanott nyom-
ban említettem azt is, hogy ebbeli gondolkozásunk mintaképe, 
az erdélyi egyházmegye autonomiája «sem katholikus, hanem 
kivételes kényszerfejlődés», a mint erről Kosutány Egyház-
joga kapcsán még lesz itt szó. S ennek dacára, a múlt vasár-
napi számban, «Állam és egyház» cimen az autonómiáról el-
mélkedve, maga a szerkesztő is csak tovább ezen az állás-
ponton áll s abból vonja le teendőinket. így ezt írja : «Hogy a 
két erkölcsi intézmény, t. i. állam és egyház, egymást támo-
gatva, miként a vasúti sínek, parallel haladhassanak, a katho-
licizmusnak az alkotmányos államéhoz hasonló szervezetre van 
égető szüksége. E szervezet az országos katholikus autonomia». 
Vagy :« A katholikus autonómiában az egész magyar katholi-
cizmus egyesülne és alkotmányosan határozna, természetesen — 
hozzáteszi — tisztelve és érintetlenül hagyva a kánoni jogható-
ságot». Nem veszi észre, mert már megszoktuk így beszélni, 
hogy ez a «természetesen» nagyon is nem természetes, már t. i. a 
kath. egyházon belül, a hol az alkotmányos (Philippus úgy 
mondta : parlamentáris) határozat és kánoni joghatóság kánon-
jogilag egymást nem ismerik, tehát nem is tisztelhetik. Vagy : 
«A katholikus autonomia nemzeti igazsága győzni fog és győz 
vele és benne az alkotmányos népakarat». Ez tisztára protestáns 
álláspont, melyet mi egyházunkba be nem vihetünk. — De 
továbbá így sem lehet beszélni : «A hierarchia az egyházi igaz-

gatásnak szervezete, az egyes főpapok közjogi méltóságok 
ugyan, de a katholicizmusnak közjogi vonatkozásaiban nincs 
országos középpontja». Oh igen van s ez az organikus szerve-
zet élén álló hgprimás. A mi egyházunk gyönyörűen van meg-
szervezve, van Krisztustól előírt autonomiája, csak a 60-as 
évek óla a parlamentáris eszmék behatása alatt mintha el-
felejtettük volna ezt is. Rá is mutat erre az autonomiára : a 
püspöki kar plenumára. (Sz. Cyprián ad Florentium Puppia-
num irja : Ecclesia est plebs sacerdoti adunata et pastori suo 
grex adhaerens. Unde scire debes, episcopum in ecclesia esse 
et ecclesiam in episcopo). Csakhogy azt mondja, hogy az «egy-
részt nehézkes testület, másrészt, hogy annak sincsen szerve-
zete, mely az összes iskolák ügyeiben helyt állhatna». Hát azt 
a püspöki kar mind megteheti, hogy életrevaló legyen ; de a 
mi közjogunk csak ilyet, csak az ilyen autonómiával bíró egy-
házat ismer. Ez a katholikum. S nekünk, a kik tollal szolgáljuk 
a katholicizmus igaz érdekeit, nem szabad mást, mint kath. 
eszméket, mint kath. tanokat hirdetnünk s azokról, ha meg 
volna tévesztve, kell a közönségünket felvilágositanunk. A püs-
pöki karnak joga és kötelessége megvédeni jogainkat s oly 
módokat keresnie, melyekkel az új államegyházi alakulások 
között is, támogatva híveiktől, megvalósíthassák az egyház fel-
adatait s rendezzék kuszált viszonyait. 

B. N e z s i d e r . Igen, addig. 
S. T ó l m e y y e r . Úgy hallom, más lapoknál is előfordul 

hasonló postai eltévedés. Ezen nem tudok segíteni. 
T. E s z t e r g o m . Ruzgólkodásáért fogadja köszönetemet. 
M. P é c s . Bonyhádon lesz. 
M. B u d a p e s t . Ama bizonyos pásztorlevél célzatosan volt 

kivonatolva a nekünk beküldött lapban (Bp. H. szept. 22.), 
a mennyiben egy lényeges szó akár tudatosan, akár nem; de 
bizonyos, hogy mellőztetett a kivonatolásban. Nem azt mondja 
a püspök az eredetiben, hogy : «Nagy ellenségünk a hátra-
maradottság, nemcsak vallásunk igazságaiban, erkölcsi tör-
vényeiben, de más hasznos tudományokban; azért szövet-
ségesünkké kell tenni a fölvilágosítást és a haladást» ; mert 
ebből mindenki a katholicizmus objektiv hátramaradottságát 
olvassa ki. Hanem az illető püspök úr nagyon helyesen a szub-
jektív hátramaradottságot aposztrofálja, így írván az eredeti-
ben : «Nagy ellenségünk a hátramaradottság, a tudatlanság 
nemcsak szent vallásunk igazságaiban, erkölcsi törvényeiben, 
de más hasznos tudományokban, praktikus ismeretekben ; 
szövetségesünkké kell tenni a felvilágosítást, a haladást». 

H i t t a n á r n a k . B u d a p e s t . Nem kérdezem, hogy kicsoda ? 
mert úgy látom, hogy tényleg «a közvéleménynek ad kifejezést, 
a mikor jelzi, hogy theologiai szakirodalmunk magyar nyelven 
való művelése el van hanyagolva ; nincs magyar ágazatos hit-
tanunk a theologusok, a hittanári vizsgára készülők és prosy-
nodálisra törekvők használatára; nincs hasonló terjedelmű 
magyar erkölcstanunk». Ha figyelemmel kiséri a Beligiót, lát-
hatja, hogy dolgozunk ; nem heverünk s így remélhetőleg idő-
vel az ön kívánsága is teljesülni fog. 

TARTALOM: Három levél. I. Platz Bonifác dr.-
tól. — Szervezte-e Krisztus az egyházat? I. Tauber Sán-
dor dr.-tól. — Negativ pozitivizmus. I. Bangha Béla S. J.-
tól. — Regény és theologia. II. Szilvek Lajos dr.-tól. — 
II. Rákóczy Ferenc. III. — Néhány szó a kath. sajtóról, 
—m-től. — Egyházi világkrónika. —y - / a - tó l . — Iro-
dalom. Kosutány Egyházjoga. IV. — Bougaud: Szent 
Vince élete. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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ELOFIZETESI ARA 

Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Három levél. (u.) 

E levelemben az Isten-eszmének tartalmára 
hivom föl figyelmét. Isten és ember úgy állnak 
egymással szemben, mint a végtelenség s az idő-
legesség, mint a mindenhatóság és korlátoltság, mint 
az öröklétezés s a mulékonyság. Olyan az ember, 
mint a mező virága, mint a téli lehellet párája. Alig 
született, gond és fáradalommal telt rövid élettartam 
után, földi létezése megszűnik. Osztozik az egész 
természetnek sorsában. Minden jön és megy, miként 
a felhő az égbolton. Népek s kulturák támadtak és 
tűntek el ; földünk élete a növény- s állatvilág levésé-
nek s pusztulásának szakadatlan láncolata ; de sőt 
magát földünket is eléri majd hosszú idők folyamán 
a halálnak dermedtsége. Minden, a miben élünk, a 
mit szemeinkkel látunk — minden mulandó. A mit 
Krisztus a következő szókkal ad tudtunkra: ég és 
föld elmúlnak, de az én szavaim el nem múlnak. 

Mindenhez hozzátapad a mulékonyság, a korlá-
toltságnak következménye. Tűnjék bármilyen nagy-
nak s mérhetetlennek föl a földi s az égi természet, 
mégis vannak határai. Mert a számoknak billiói, 
melyekkel a tenger cseppjeit, a Szahara homoksze-
meit s az égi testeknek tőlünk s egymástól való távol-
ságát megjelöljük: mégis csak oly számok, melyek 
egy zérussal minden pillanatban megnagyobbíthatok. 
A minek azonban száma és mértéke van, az egy 
irányban sem lehet végtelen; sem létezésében, sem 
nagyságának kiterjedésében. 

Ez a korlátoltság és határoltság, mely minden 
földi s égi tárgyhoz hozzátapad, szolgáltatja azon 
logikailag kényszerítő bizonyítékot, hogy valamikor 
mindennek volt eleje és kezdődése. S itt ismét el-
jutunk a mindenség abszolút principiumához, kút-
forrásához, abszolút alapjához, kinek hatalma min-
dent létrehozott, kinek bölcsesége mindenek számára 
megingathatatlan törvényeket szabott, kinek kegyes 
gondviselése nemcsak bölcsen, hanem szelid szere-
tettel kormányoz mindent. Épen itt tollam alá szalad 
Piátónak, a régiek legnagyobb bölcselőjének, egy 
gondolata: «hogy ajkamról jól szabályzóit nyelvet 
hallasz hangzani, joggal következteted, hogy bennem 
értelmes szellem lakozik. Ha tehát a világban ural-

kodó rendet látod, mennyivel inkább kell arra követ-
keztetned, hogy a világ lölött végtelenül értelmes 
szellem uralkodik». 

Isten nemcsak fölötte, hanem kivüle is áll az 
anyagi világnak. Istenben és Istenen nem lehet semmi 
anyagiság. Mert mindaz, a mi anyag, nemcsak korlá-
tolt, hanem mulandó is. Isten lényege szerint tiszta 
szellem, a kitől mindaz távol van, a mi az anyagi-
sághoz tapad. Értelmünk lehetőleg az által jut el az 
isteni lényeg helyes képzetéhez, ha az isteni lényeg-
től eltávolítjuk mindama korlátokat, melyek az 
anyagi világot határolják. Kiterjedés, mind anyagi, 
mind időbeli értelemben, az anyagi testeknek tulaj-
dona ; tehát az isteni lényegtől, melyben semmi 
anyagi nincs, távol kell állnia. Isten tehát végtelen és 
örök. Istenre nézve nincsen mérték, nincsen idő ; 
sem mult, sem jövő. Az örök s épen azért miáltal 
sem korlátozott isteni lényegnek a soha el nem muló 
jelen felel meg, a melyben hogy képlegesen szóljak 
minden elmultat, minden jelenben létezőt s minden 
jövendőt egy szempillantással lát. S ezzel egy kis 
betekintést is nyerünk az isteni mindentudásba s az 
isteni bölcseségbe, mely mindent ismer, mindent tud 
s az egész mindenséget a legszebb harmonikus rend-
nek csodálatos egységében kormányozza. 

Természete szerint kell, hogy Isten minden jó-
nak s minden szépnek abszolút teljessége legyen. 
Ha valamely lényben, tárgyban nincs meg a jó vagy 
a szép, úgy ez mindig hiányosság. Már pedig oly lény-
ben, mely örökkévaló és végtelen, semminemű hiány 
nem lehet; mert minden hiány korlátoltságot jelen-
tene. I)e továbbá ebből az is látható, hogy a végtelen 
lénynek nemcsak a mindenhatóság minden gondol-
ható teljességével bírnia kell, hanem hogy csakis 
egyetlenegy lehet. Ezen igazságot Tertullián, a keresz-
tény gondolkozók egyik legnagyobbika, a második 
században következő szókkal fejezi ki: «Csak egg 
Isten lehetséges. Ez az Isten pedig csak akkor egy, 
ha végtelenül nagy ; de csak azon esetben végtelenül 
nagy, ha párja nincsen: párja pedig akkor nincs, ha 
egyetlen. Isten tehát csak egyetlenegy lehet». 

Ez az egyetlen, örökkévaló, végtelen és teljesen 
jó lény, ha cselekszik, csak jót tehet. Lényegében jó 
lévén, mint teremtő, alkotó erő, csak jót alkothat. 
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Miért is a mózesi teremtéstörténetben ezt olvassuk: 
És látá Isten, hogy mindaz, a mit teremtett, jó. Hogy 
ez az örökkévaló és végtelen lény mi okból tért át a 
teremtő tevékenységre : azt örök határozatainak titkos 
leple rejti. A mennyiben azonban értelmünk az örök 
titkok leplét fölfedheti, mondhat juk: hogy Isten 
teremtői tevékenységének a szeretet volt a rugója. 
Örök jóságból és szeretetből azt akarta Isten, hogy 
kivüle más lények is örvendjenek a létnek s élvezzék 
az életet. S ezzel azt is állítjuk, hogy az egész anyagi 
természetnek, földinek, éginek egyaránt, az a célja, 
hogy a szellemi természetek által megismertessék. 
A szellemi természeteknek pedig az a célja, hogy ama 
megismerés útján Istennek ismeretére, csodálatára s 
imádására jussanak el s ez által a szellemi boldogság 
legmagasabb fokára emelkedjenek. 

És ezzel bevégzem ezen levelemet. Minden erőm-
mel azon voltam, hogy az Isten-eszmének tartalmá-
ról világos képel nyújtsak. Bevallom, hogy tudásom 
és képességem igen csekély ahhoz, hogy az isteni 
igazság örök napját kellőleg vázoljam. De megtettem, 
a mit tehettem. p i a t z B o n i f d c d r 

Szervezte-e J^risztus az egyházat ? ói.) 

Sohm az ősi charizmatikus szervezetet örök időkre 
szólónak vallja, a mely minden fejlődést fogalmilag 
kizár és a mely épen ez okból az egyházjog lehető-
ségét is kizárja. (Később Sohm maga ellen szól e 
tekintetben, mikor i. m. 3. 1. így í r : «Praktisch 
erzeugt sich mit eiserner Nothwendigkeit ein Kir-
chenrecht.») A Sohm által védelmezett emez elmélet 
heves irodalmi vitát idézett elő a protestáns egyház-
jogászok és theologusok körében. Sokan írtak ellene, 
cáfolgatva a Sohm-féle felfogást. így Köhler,1 Kahl,2 

Seeberg,3 Beischle,4 Bendix5 és mások. 
Vele ellentétben Hatsch,6 továbbá Harnack'' és 

mások azt tanítják, hogy a keresztények már kez-
dettől fogva jogilag szervezett, törvények által szabá-
lyozott alkotmánnyal biró községekben szervezked-
tek. Mindazonáltal a hierarchikus szervezetet ők is 
emberi intézménynek tarják, a mely azonban már az 
apostoli kor vége felé megtalálható az egyházban. 
Szerintük már az ősi egyházban megvoltak a pres-
byteri, episcopális és diákoni hivatalok emberi 
intézkedés folytán. Bothe azt mondja,8 hogy a 
püspöki hivatal már az első század három utolsó 

1 Theol. Litteratur-Zeitung 1892. 24. sz. Evangel. Kirchen-
recht 18. 1. 

2 Lehrsystem des Kirchenrechts 70—81. 1. 
a Theol. Litt. Blatt 1893. 25—27. sz. 
4 Sohms Kirchenrecht, Giessen 189(i. 
5 Kirche und Kirchenrecht, Mainz 1895. 
6 Die Gesellschafts-verfassung der christlichen Kirchen 

im Alterthum, németre fordította Harnack. 
7 Die Lehre der zwölf Apostel, Lipcse 1884. 
8 Die Anfänge der christlichen Kirche und ihre Ver-

fassung, Wittenberg, 1837. 

évtizedében megvolt az egyházban. Szerinte azonban 
az apostolok nem is isteni utasításra, hanem merő-
ben emberi előrelátásból és számító tapintatosság-
ból hozták be a püspöki tisztséget a Kr. u. 70-ik év 
után. A zsidó-keresztények és pogánv-keresztények 
között ugyanis egyre növekedett a zsidó-keresztények-
nek abbeli reménykedése, hogy Isten a pogány-
keresztényeknek a zsidó theokraciával való egyesü-
lését gyorsan fogja létesíteni, a mely reménységük 
azonban a jeruzsálemi templom feldulásával telje-
sen dugába dúlt. Épen ez okból kényszerüllek az 
apostolok az egyház szervezetét a püspöki tiszt fel-
állítása által kiegészíteni. 

Ilyen és ezekhez hasonló fogalmakat szerez az 
egyház és alkotmánya felől az ifjú jogász-nemzedék, 
a mely ilyen könyvekből meríti egyházjogi ismere-
teit, melyeket később tisztázni, magának helyes 
egyházjogi felfogást alkotni, ilyen előtanulmányok 
után, alig képes. Mert örökké igaz marad az, mit 
Horatius (ep. 1. 2. 69.) mond : Quo semel est imbuta 
recens, servabit odorem testa diu. 

Pedig milyen csodásan egyszerű és világos a 
katholikus egyháznak idevonatkozó s nagyjában 
dogmatikailag is körvonalozott álláspontja. Nem 
adott ugyan az egyház fogalmára nézve tüzetes és 
authentikus meghatározást, definíciót, mindazonáltal 
az egyháznak idevonatkozó negatív és pozitív dönt-
vényeiből teljes világosságban látjuk ezt az alapvető 
fogalmat. Negatíve az által van az egyházról szóló 
fogalom határa megvonva, hogy több zsinati és pápai 
határozat által kárhoztatta a nováciánusok, donatis-
ták, pelagianusok, waldenzesek és más eretnekeknek 
abbeli téves tanítását, mely szerint csak az igazak 
és tökéletesek tartoznának az egyházhoz, valamint 
az által is, hogy Wicleff, Huss, Kálvin s egynémely 
janzenista abbeli tévedését, miszerint csak az előre 
kiválasztottak tartoznának az egyházhoz. Ezáltal 
tulajdonképen a hitújítóknak a láthatatlan egyházról 
való felfogása is kárkoztatva lön. 

Pozitív értelemben is szól az egyház fogalma és 
meghatározása felől a legfőbb tanítói tekintély. így 
például a római katekizmusban (P. 1. cap. 10. n. 2.) 
arról tárgyal : quid peculiari ratione nomine eccle-
siae, quidque generatim denotetur és szent Ágoston 
szavaival (in Psalm. 149.) oda konkludál, hogy «ecclesia 
est populus fidelis per universum orbem dispersus.» 
A következőkben azután leírja az egj'ház egész szer-
vezetét és mivoltát. A vatikáni zsinat pedig a követ-
kezőképen beszél az egyházról: «Pastor aeternus et 
episcopus animarum nostrarum, ut salutiferum re-
demptionis opus perenne redderet, sanctam Eccle-
siam aedificare decrevil, in qua veluti in domo 
Dei viventis fideles omnes unius fidei et charitatis 
vinculo continerentur.» (Sess. 4. provem.). (Leikeink 
örökös főpásztora és püspöke, hogy a megváltásnak 
üdvöt hozó munkáját örök időkre biztosítsa, az 
anyaszentegyházat alapította, hogy ebben, mint az 
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élő Istennek házában, az összes hivek egy hit és 
szeretet kapcsa által összefüzessenek.) 

Ezeken az utakon haladnak a katholikus hit-
tudósok és egyházjogászok, mikor az egyház meg-
határozását adják ; mikor célját, ismertető jegyeit, 
szervezetét ismertetik. Az egyház Krisztusnak tételes 
intézménye és alkotása : anyagilag és alakilag látható, 
külső, tökéletes társaság, mely természetfölötti sajátos 
rendeltetéssel és ennek megfelelően, természetfölötti 
eszközökkel bir, a mely semmiféle más társaságnak 
nincs alárendelve és a mely feltétlenül szükséges 
minden emberre nézve.1 

Az egyházak alapítása, jogi berendezése, szerve-
zete Krisztusnak örök időkre megállapított műve. 
Ö rendelte el a tanító és hallgató egyház, a clerus 
és populus között meglévő különbséget, a primátust, 
episcopatust, sacerdotiumot, diakonatust, a rendi és 
joghatósági hatalmat egyházában. Ez a jogi szerve-
zet tehát isteni eredetű, a mely semminemű lényeges 
változásnak kitéve nincsen. Krisztus tette szent Pétert 
apostolok és az egész egyház fejévé és alapkövévé. 
(Mat. 16.18—19. ; Ján. 21.15.) Krisztus rendelése folytán, 
tehát isteni jogon van szent Péternek minden idő-
ben a világ végezetéig törvényes jogutódja, a római 
pápa, a kinek legfőbb joghatósága isteni jogon ki-
terjed a földkerekség összes keresztény híveire. 
Kétséget kizáró módon, isteni bizonyossággal bir ez 
a tétel, melyet utoljára a vatikáni zsinat így fejez 
ki : «Si quis dixerit, non esse ex ipsius Christi insti-
tutione, seu iure divino, ut b. Petrus in primatu 
super universam Ecclesiam habeat perpetuos succes-
sores ; aut R. Pontificem non esse b. Petri in eodem 
primatu successorem, anathema sit.» (Sess. 4. c. 2.) 
(Ha valaki azt állítja, hogy nem magának Krisztus-
nak rendelése folytán, vagyis nem isteni jogon van 
szent Péternek az egész egyház fölött való főnökség-
ben örök időkre utódja, vagy pedig hogy a római 
pápa ugyanezen főnökségben nem szent Péter utódja, 
kiközösílettnek nyilváníttatik.) 

A római pápa tehát az egyháznak alapköve, a 
pápaság intézménye az egyház alkotmányának örök 
időkre szóló meg nem szüntethető vagy változtatható 
egyik lényeges alkotó eleme, isteni jogon, Krisztus 
rendelése folytán. A pápa joghatósága isteni jogon 
úgy forrására, mint gyakorlására nézve kiterjed 
minden hívőre egyenkint és összesen véve. Jogható-
sága tehát külső terjedelemre nézve teljes és töké-
letes, a mennyiben alóla magát senki ki nem von-
hatja, de belső terjedelemre és tartalomra nézve is 
tökéletes, a mennyiben nem hiányzik a római pápá-
nál semmiféle olyan hatalom, a mely bármely ügy-
ben az egész egyház kormányzására nézve szükséges 
és kívánatos. 

Ez volt kezdettől fogva minden időben hite és 
tanítása az egyháznak a pápai hatalom felől, mint 

1 L. Tauber, Manuaie iuris canonici, 2. kiadás, 20. §. 

ezt a dogmatikusok és egyházjogászok kimerítő rész-
letességgel és bőséges bizonyítékokkal igazolják és 
támogatják. 

A római pápai hatalom, habár a legnagyobb is 
az egyházban, mindazonáltal mégsem fellétlen és 
korlátlan. Nem korlátozható ugyan a pápai hatalom 
semmiféle emberi hatalom által és épen ez okból a 
pápa soha felelősségre nem vonható, nem büntethető, 
le nem tehető semmiféle ok vagy ürügy alatt. A pá-
pai hatalom korlátait egyedül az isteni, illetve ter-
mészeti jog állapítják meg. Semmi olyast nem tehet 
tehát a pápa, a mi isteni, illetve természeti jogba 
ütköznék, mert hiszen isteni rendelésből ered s ettől 
függ hatalma, a melyet az egyház érdekében és 
javára, építésre és nem rombolásra nyert. 

Az egyház jogi szervezetének, alkotmányának 
másik isteni eredetű lényeges eleme az apostoli ha-
talom, mely a püspökökben áll fenn, valamint a 
papi és különféle mérték szerint elosztott szolgálati 
hatalom, vagyis az egyházi személyek között külön-
böző fokozat szerint szétosztott egyházi joghatóság, 
vagyis más szóval hierarchikus szervezet. Ez is Krisz-
tus rendelése folytán, tehát isteni jogon van meg az 
egyházban, miként a kinyilatkoztatás alapján a 
trienti zsinat (Sess. 23. can. 6.) tanítja: «Si quis 
dixerit: in Ecclesia catholica non esse hierarchiam 
divina ordinatione institutam, quae constat ex epis-
copis, presbyteris et ministris, anathema sit.» (Ha va-
laki azt állítja, hogy a katholikus egyházban isteni 
rendelés folytán nincsen hierarchikus kormányzat, 
mely püspökökből, áldozópapokból és egyéb egyházi 
szolgákból áll, ki közösített nek nyilváníttatik.) Emberi 
jogon, történeti úton fejlődtek ugyan ki bizonyos 
hierarchikus rangfokozatok ; ezek azonban az egyház 
jogi szervezetének nem lényeges alkotó elemei, ezeket 
csak a változott viszonyok és körülmények javasló 
vagy kényszerítő szükségessége hozta létre és alakí-
totta ki. Ilyenek például a biborosi, pátriárkái, pri-
m ási, érseki, főesperesi, rendfőnöki és egyréb névvel 
jelölt hierarchikus fokozatok. Mindezeknek jogi 
állása tételes egyházjogi szabályok által van kör-
vonalozva. 

Minden egyházi hatalom a hivek kizárásával 
egyedül az apostoloknak és azok törvényes utódai-
nak, a pápának és a különböző rangfokozatban levő 
egyházi egyéneknek adatott Krisztus által. (Qui vos 
audit, me audit. Luk. 10., 1(S. — Ego mitto vos. Joan. 
20., 21.) Téves tehát a Luther-féle egyetemes papság 
eszméje, mely szerint eredetileg Krisztus rendelése 
szerint minden keresztény egyházi, papi hatalommal 
bir, a mely az egész egyháznak, a hivek összeségé-
nek adatott volna és a papi intézmény csak később, 
történetileg, emberi jogon fejlődött ki. Ezt akarja 
kárhoztatni a trienti zsinat (Sess. 23. can. 1.) e sza-
vakkal: «Si quis dixerit, non esse in novo testamento 
sacerdotiiim visibile et externum. . . anathema sit.» 
(Ha valaki azt mondja, hogy az új szövetségben nem 
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létezik látható és külső papság. . . kiközösítettnek 
nyilváníttatik.) 

Krisztus rendelése folytán tehát minden hata-
lom az egyházban egészen és közvetetlenül a clerus-
nak, az úgynevezett egyházi, papi rendnek adatott 
át. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a populus, a 
világi, vagyis laikus hivek rendje, az egyházi hata-
lom gyakorlásában a clerussal közre nem működ-
hetnék, vagyis bizonyos jogokkal nem volna fel-
ruházva, tehát teljesen jogvesztett, vagy jogfosztott 
tömeg volna. Az illetékes hierarchiai rendfokozatok 
képviselőitől joggal követelhetik, hogy hatalmukat az 
ő lelki javukra használják és őket örök rendelteté-
süknek megfelelően vezessék, kormányozzák. Jogosan 
követelhetik, hogy az egyház tanításaiban, kegyelem-
eszközeiben, összes lelki javaiban részesüljenek 
örök üdvösségük biztosítása céljából, az egyházi 
hatalom által megállapított módozatok mellett. Azon-
ban semmi olyast, a mi egyházi joghatóságot igé-
nyelne, nem cselekedhetnek, vagyis egyházi jogható-
ság alanyai, mint ilyenek, nem lehetnek. 

Az egyháznak emez istenileg megállapított jogi 
szervezete nem képezhet soha kisebbítést, nehézsé-
get vagy akadályt bármely rendű és rangú világi 
katholikus hívőre nézve arra vonatkozólag, hogy az 
egyház ügyeit a hierarchikus kormányzat képviselői-
vel egyenlő, vagy még nagyobb lelkesedéssel fel-
karolják, védelmezzék és előremozdítsák. Az egyházi 
és profán, a hazai és külföldi történelem is világo-
san igazolja, hogy épen azok a világi hivek, a kik 
az egyház ügyeiért leglángolóbban lelkesedtek, soha-
sem nehezményezték a hierarchikus szervezetet, ezt 
nem találták akadálynak és kerékkötőnek buzgó 
tevékenységük kifejtésében. Túlzás és hiú ürügy 
volna, ha katholikus világiak ez okból felmentve 
éreznék magukat a kötelezettség alól, hogy az egy-
házi férfiakkal egyetértve, velük nemes versenyre 
kelve, kivegyék részüket a katholikus akcióból, az 
egyház javára célzó tevékenységből. Hiszen az egy-
ház ügye nem csupán a papok ügye. 

Tauber Sándor dr. 

Megtorlás vagy javítás a büntető igazság-
szolgáltatásban. 

A büntető jogászok nemzetközi egyesülete, mely 
mult évben Budapesten tartotta kongresszusát, az 
elmúlt hónapban a Majna melletti Frankfurtban ta-
nácskozott a szaktudománya körébe tartozó reform-
kérdésekről. Mindenkor érdekesek és tanulságosak e 
komoly tudósoknak az emberi jogrend tökéletesíté-
sére irányuló és hivatott tanácskozásai. 

Jogi problémák megfejtései, üdvös reformok meg-
valósításai foglalkoztatják itt az arra leghivatottabba-
kat, sajnos, több jóakarattal, mint célra vezető ered-
ménnyel. 

A majnafrankfurti idei kongresszuson alapjában 

véve ama vitás kérdés képezte a tanácskozás tárgyát : 
vájjon a megtorlást, avagy a javítást kell-e céloznia a 
büntető igazságszolgáltatásnak ? 

Ezt az alapkérdést különböző oldalról igyekeztek 
megvilágítani, fölvetvén a következő tapasztalati kér-
déseket a büntető jogrend köréből : vájjon a mai 
igazságszolgáltatás mellett javulnak-e a bűnösök vagy 
nem ? Mi az oka a bűnösök nagymérvű szaporulatá-
nak? Nem volna-e a társadalom érdekében előnyö-
sebb és a bűnösök megjavítására célravezetőbb: 
fiatalkorú bűnösökkel, avagy az első bűnt elkövető 
büntetlen előéletű korosabb bűnösökkel szemben a 
feltételes elitélés és a feltételes megkegyelmezés he-
lyett az ítélet kimondása nélkül való megkegyelmezés, 
a börtön helyett a szabadságolás, a további polgári 
gyámkodás mellett, hogy így a bűnösnek büntetlen 
előélete a várható javulás reményében, minden er-
kölcsi folttól tisztán megőriztessék; míg ha a bűnös 
bíróilag már el van Ítélve, még ha feltételesen is, az 
egyszer kiszabott büntetésnek feltételes, avagy kegye-
lem útján való elengedése kitörülhetetlen foltot hagy 
az erkölcsi jó hírnevében. 

Szó volt a visszaeső bűnösökről is, természetesen 
nem erkölcsi értelemben visszaesőkről, hanem jogi 
visszaesőkről, azaz másod- vagy harmadízben elitél-
tekről, ezekre nézve a visszaesés okainak kifürkészé-
séhez a bírósági-rendőri közegek alkalmazása mellett 
polgári rendű hivatásos közegek alkalmazása is szóba 
került. Megrögzött, javíthatatlan bűnösökkel szem-
ben — ártalmatlanná tételük szempontjából — külön 
törvény alkotását társadalmi szükség gyanánt hangoz-
tatták, még pedig olyan irányban, hogy az említett 
megrögzött bűnösök még mindig remélhető javítására 
a polgári társadalom is közreműködnék, úgy a bíró-
sági ítéletek meghozatalában, mint az elitélteknek 
megbízható családi körökben javítást célzó felügye-
lete és nevelése által. 

E kérdésekkel kapcsolatban a kongresszus tagjai 
a büntetést Amerika gyakorlatára hivatkozva — 
nem találták mindig célravezetőnek a megtorlásban, 
a szabadságvesztésben, a bűnöst a külvilágtól elszige-
telő börtönben; hanem inkább a bűnös megjavítását 
célzó gyámi felügyeletben, megbízható családi neve-
lésben, a büntető bíróságoknak e javítási szándéknak 
megfelelő újabb szervezésében. Szóval: nem meg-
torlás, nem börtönök szaporítása, avagy átalakítása ; 
hanem a javítás, a bűnösöknek minden humánus 
módon foganatosítható megjavítása akár gyámkodás, 
akár nevelés által; a bíróságoknak ily irányban való 
újra szervezése, új bíróságok (ifjúsági bíróságok, 
hivatásos birákból és polgári rendű esküdtekből ala-
kított vegyes bíróságok) felállítása, az eddigi jogrend-
nek oly irányú módosítása, mely az egyesek jogai 
mellett törődik úgy a társadalom, mint az egyedek 
boldogulásával : hangzottak el a modern kriminoló-
gia legközelebb megvalósítandó feladatai gyanánt. 

Mennyi tiszteletre és elismerésre méltó jóakarat 
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nyilvánul meg a hivatásos szakértők részéről a fen-
tebbi reformtörekvésekben ! És mégis kénytelenek 
vagyunk kimondani, hogy a jelzett reformtörekvések 
az óhajtott célra, az emberi társadalom bűnös, avagy 
bűnrehajló tagjainak megjavítására nem fognak ve-
zetni; mert a hivatásos szakértők által megállapított 
diagnózis nem helyes, nem reális diagnózis s ekként 
az ennek kapcsán tanácsolt orvosszer sem fogja az 
óhajtott javulást eredményezni. A bűnösök szám-
arányának csökkentését sem a büntető igazságszol-
gáltatás megtorló jellegének enyhítése, sem a bűnö-
sökkel szemben fokozott mértékben alkalmazandó 
humánus bánásmóddal az ő megjavításukat célzó 
jószándék nem fogják eszközölni. Míg a bűnös ember 
lelkiismeretében nem érzi, hogy mások jogainak 
megsértésével, avagy kötelességeinek másokkal szem-
ben való elmulasztásával, szóval az igazság, a jog 
kijátszásával nemcsak büntetendő cselekményt, hanem 
bűnt követett el, melyért azon jogelvnél fogva — qui 
non fecit quod iustum est : debet pati quod iustum 
est — természetesen bűnhődnie kell : korántsem fog 
megjavulni, legfellebb arról győződik meg, hogy az 
igazság sújtó kezével szemben nem volt eléggé óvatos 
s máskor óvatosabbnak kell lennie. 

A reális diagnózis a betegség igazi okait igyek-
szik megállapítani és nem indul a betegség külső 
tüneményeinek csalékony látszata után. A büntető 
igazságszolgáltatás terén tapasztalható betegség igazi 
okát nem lehet pusztán csak a természettudományok 
empirikus bölcseleti elvei szerint megállapítani; mert 
a jog és az azon felépült jogrend, még pedig akár a 
polgári, akár a büntető jogrend, nem valami fizikum, 
hanem erkölcsi fogalom, mely nem érzékeltethető. 
Az empíria és az azon alapuló bölcseleti módszertan 
kétségtelenül nagy eredményeket vívott ki az érzé-
keltethető, a kísérletezéseknek tág teret nyitó termé-
szettudományokban ; de ezzel koránt sincs feljogo-
sítva ugyanaz az empíria vezető, sőt kizárólagos 
szerepet vinni az érzékeink alá nem eső, pusztán 
kísérletezés által meg nem fejthető tudományos er-
kölcsi problémák megoldása mezején. 

A letűnt század folyamán a racionalista-empirista 
bölcselet betolakodván s mind nagyobb tért hódítván 
a jog transcendentális világában, vakmerően tagadta 
és tagadja az abszolút értékű örök igazságokat csupán 
azért, mert azokat nem láthatja, nem érzékeltetheti, 
azokon kísérleteket nem tehet. Mintha bizony nap 
sem volna, csupán azért, mert a vak nem látja. Ezek 
az abszolút értékű változhatatlan igazságok a jognak 
ideális mértékét képezik. Az empíria azonban az ő 
kísérletezésével, mércsikélésével a jogot csak relativ 
igazságnak hirdeti, állítván, hogy e földi éleiben, 
köztünk, gyarló emberek között, abszolút értékű 
igazságról szó sem lehet. E szerint lelkünk összes 
vágyainak legfőbb tárgya után, az igazság után való 
törekvés hiábavaló lenne. A relativ jog nagyon ter-
mészetesen nem fsten akaratán, az örök igazságon 

épül fel tehát, hanem a gyenge, változékony, szeszé-
lyes emberi akaraton. Innét az empíria nyomán az 
utilitárizmusnak a jogba való keverése. Innét a jog-
nak a szabadsággal való azonosítása ; innét a fizikai 
durva kényszerrel való összekeverése, melynek végső 
folyománya az erkölcsnek a jogból való kizárása. 

Mindezek súlyos tévedések; ezeket a transcen-
dentális világban hívatlan, de a mai diadal mámorá-
ban tobzódó és oda is betolakodó empirikus bölcselet 
okozta. Ezekben a súlyos tévedésekben találom én 
okát, még pedig igazi okát büntető igazságszolgálta-
tásunk mai betegségének. Legfőképen pedig az er-
kölcsnek a jogtól való szétválasztásában, holott a jog 
az erkölcsnek, az erkölcsi világrendnek egyik alkotó 
eleme, kiegészítő része. Az erkölcsi világrend jogi 
törvényei lelkiismeretben ép úgy kötelezők bűn és 
büntetés terhe alatt, mint a többi tisztán erkölcsi 
törvények. Innét a büntetés jogosultsága az emberi 
társadalomban a bűnök kölönfélesége szerint külön-
böző mértékben. 

A büntető hatalmat Isten az erre hivatott köz-
hatalomra ruházza, hogy ez az erkölcsi rendet az 
emberi társadalomban — lia kell — szigorú bünte-
tésekkel is fenntartsa. A büntető igazságszolgáltatás 
tehát az erkölcsi világrend törvényeinek és ezek 
hatásosságának legfőbb emberi szentesítése, melyre a 
hibás észjárású és rosszakaratú emberekkel szemben 
feltétlenül szükség van. Máskép az emberi társada-
lom, ez az élő organizmus, miként fizikai szervezeté-
ben az ő akaratától független fizikai törvényeknek 
van feltétlenül alávetve, a mely törvények szerint, 
ha nem funkcionál az ő fizikuma, okvetlenül felosz-
lásnak indul: épp úgy erkölcsi világában ugyanaz 
az emberi társadalom feltétlenül érvényesítendő 
erkölcsi törvényeknek van alávetve, a melyek azon-
ban nem önerejükből érvényesülnek — mint a fizikai 
törvények — hanem az embernek az ész útján járó 
akarata által lesznek érvényesitendők minden körül-
mények között; még akkor is, ha netán egyik-másik 
tagja a társadalomnak egyik vagy másik erkölcsi 
törvényt önként és lelkiismeretéből teljesíteni vona-
kodnék. Máskép ez a társadalom erkölcsi züllésnek, 
oszlásnak nézne feltétlenül elébe. 

A büntető igazságszolgáltatás célja nem vagyla-
gosan a megtorlásban vagy javításban keresendő, 
hanem mind a kettőben egyáittvéve és még azonfelül 
másban is. Nevezetesen: elsősorban a büntetés célja 
a megtorlás, hogy a bűnös érezze tettének bűnös 
voltát és az azzal együtt járó erkölcsi megbélyegzést. 
Ezen főcél okvetlenül maga után vonja a javítást, 
még pedig sokkal hatásosabban, mint az empirista 
bölcselők humanistikus reformterve, mely szerint a 
bűnössel, kivált az ifjúkori bűnössel — ellentétben a 
régi magyar közmondással : «Addig hajlítsd a vesszőt, 
a míg fiatal» — oly felette gyengéden kellene bánni, 
hogy az bűnös voltát sem maga ne érezze, sem má-
sok azt vele ne éreztethessék. A gyámkodás, a jó 
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nevelés mindeneseire hatásos eszközei az erkölcsök 
finomításának, javításának; de a szülői háznál, az 
első családi nevelésnél kell azt kezdeni. Később, 
vagy épen bűnökre könnyen hajló korban, habár 
célravezetők lehetnek eredményes hatásuk azonban 
kétes és bizonytalan. 

További célja a büntető igazságszolgáltatásnak: 
a rossz példa ellensúlyozása, azaz másoknak a ha-
sonló bűnöktől való preventív elrettentése, a mely 
társadalmi tekintetben méltán sorakozik a fentebbi 
célokhoz, de a melynek elérését a most tervezett 
humánus és gyengéd eljárás mindenesetre meghiú-
sítaná. Ezenfelül kérdés: vájjon a megsértett társa-
dalmi rend helyre lesz-e állítva a tervezett javító 
módszerrel. 

Nem akartam rekriminálni, csak a felvetett kér-
dést más oldalról is megvilágítva bemutatni. Ellen-
kezőleg némi halvány reménysugár támadt bennem 
a fenti reformtörekvések olvasásakor, hogy a jog 
területéről kizárt valláserkölcs újra beutat talál az 
erkölcsi világrend jogrendjébe s hogy az örök bölcse-
let elvei a jobbak által felkaroltatván, talán-talán 
mégis csak boldogítani fogják az emberi társadalmat, 
ha nem bennünk, legalább utódainkban. 

Dcmkó György dr. 

Negativ pozitivizmus. (u.) 
Itt azonban tekintsünk el attól, mennyiben alapos 

a gyanú, hogy az u. n. pozitivizmus1 is csak rejtett 
csődvallása az istentagadó tudásnak, mely hogy az 
Istent elkerülje, inkább lemond minden valódi ok-
kereső és lényegreható gondolkodásról. E helyütt 
elég, ha meggyőződünk róla, hogy a pozitivizmusnak 
nevezett divatos bölcseleti irány valójában egyszerű 
negativizmus : szégyenletes visszamenés, a tudomány-
hoz méltatlan visszafejlődés. 

Ha indokolatlanul és önkényesen, egyedül han-
gunk önérzetes büszkeségében bízva, egyszerűen el-
zárkózunk az emberi kutatás és tudás egy birodalma 
előtt, még hozzá azon birodalom előtt, mely az 
emberi értelem természetének mint az okok s a lényeg 
kutatása — legsajátosabban megfelel; ha ellenkezés-
ben, negativizmusban állunk az ember legmélyebb és 
legmagasztosabb lényegi sajátságaival : igazságvágyával 
és eszményiségre való törekvésével, sőt mi több : ellen-
kezésben, negativizmusban állunk még önmagunkkal 
is ; akkor ezen ellenkezést s ezen elzárkózást pozitív, 
előrehaladó, építő iránynak nem nevezhetjük, hacsak 
minden fogalmat a feje tetejére nem állítunk. Pedig 
a fentebb idézett pozitivista irányelvek szerint is ez 
az elzárkózás és ellenkezés és csakis ez, a «poziti-
vista» gondolkodás egyetlen lényege. 

Hogy mindjárt a legsúlyosabb váddal, az ön-
1 Erre a tanulmányra külön is felhívjuk a komoly tudo-

mányos körök figyelmét. Vájjon az itt bemutatott pozitiviz-
muson kívül mikor kerül a mi «Universitas scientiarum» 
filozófiai fakultására a keresztény filozófia is ? Szerk. 

magával való ellenkezés vádjával kezdjük: kinek ne 
tűnnék fel csak némi gondolkodás után is az önellen-
mondds, mely a pozitivista elvben megnyilatkozik? 
Nincsenek általánosan érvényes gondolkodási alap-
elveink, elvont, általános fogalmaink, analitikus (foga-
lomelemzésből eredő) ítéleteink; nincsenek abszolút 
értékű logikai módszereink, melyekkel bizton követ-
keztethetünk, bizonyíthatunk, saját Ítéleteink helyes-
ségéről megbizonyosodhatunk — és mégis ime: 
elveket hangoztatunk (általános érvény és általános 
fogalmak nélkül), törvényeket vezetünk le (még 
pedig nem csupán tapasztalati, hanem tisztára meta-
fizikai jellegű törvényeket az emberi szellem meg-
ismerő képességének határairól, a szellemi anarkia 
megszüntetésének lehető feltételeiről stb., mint a 
fentebb idézett pozitivisták mondataiból kiviláglik), 
sőt könyveket írunk és különféle tudományokat 
művelünk, folyton használva az általános, érzékfeletti 
jelentésű fogalmakat, elveket, logikai módszereket. 
Nem is szólva arról, hogy a pozitivisták legtöbbnyire 
intellektualisták is lévén, az intellektualizmus összes 
ellenmondásaiba is belekeverednek; midőn pl. sem 
a maguk, sem mások valódi létezéséről nem «tud-
nak» semmi bizonyosat s mégis előadásokat tartanak, 
vitatkoznak és könyveket írnak, hogy egymást arról 
kioktassák, hogy hiszen ők egyáltalában nem léteznek. 

Csak szerencsés következetlenség továbbá, ha a 
pozitivizmus nem marad meg elveinél azoknak min-
den folyományával egyetemben ; mert akkor nemcsak 
minden tudománynak, hanem egyáltalán minden 
magasabb emberi törekvésnek sírját jelentené. 

Ha például csak azon elvet is következetesen 
vallaná, hogy általános fogalmaink s metafizikai 
elveink nincsenek, kénytelen volna lemondani min-
den általános ítéletről s ezek közt minden általános 
természeti vagy egyéb tudományos törvény megálla-
pításáról, a mi pedig minden tudománynak első 
célja. Épúgy lehetetlené tenné valamely tétel szigo-
rúan tudományos bebizonyítását, mert elveinek volta-
kép csak az analógia által való bizonyítás felelne 
meg, ez pedig magában véve sohasem szigorúan 
tudományos bizonyítás. Legeslegelől a mennyiségtan 
egész hatalmas épülete dőlne romba ; mert bizony 
az csupa elvont és általános fogalmakkal és elvekkel 
dolgozik s nem tehet egy lépést sem, lia a «pozitív 
tudomány» az érzéki közvetlen tapasztalat ered-
ményeinek megállapításán túl nem mehet. Ebben, 
de hasonlóképen minden exakt tudományágban igen 
jól ráillik a következetes pozitivizmusra, a mit Sig-
wart Stuart Millről mond: «Mill okoskodásai meg-
mutatják, mily tehetetlen a tiszta empirizmus (pozi-
tivizmus), s mennyire lehetetlen egyes tények, illető-
leg érzéki észlelések homokhalmazán az általános 
törvények épiiletét fölállítani».1 

Még kevésbbé lehet valódi tudományról szó, lia 

1 Logik. 2 1898 II. 401. 
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a pozitivizmus következetesen intellektualisztikiis is. 
Az intellektualizmus a tények s a tárgyilagos világ 
létezését tagadja; lia tehát tudományról beszél, ezt 
csak azon értelemben teheti, a mennyiben tudomány-
nak nevezi a folytonos, szükségképeni csalódások 
némi rendszeresítését. De még itt is önmagának ássa 
meg sírját. Midőn ugyanis mindent kétségbevon az 
egyediili tényleges tudati érzeten kívül, kétségbe kell 
vonnia magának a tudatnak azon érzeteit is, melyek 
«actu» nincsenek a tudatban; mert hiszen ezek az 
épen tényleges érzetre nézve éj) oly külső, transcendens 
tárgyak, mint a kétségbevont külvilág tárgyai ; ép oly 
kevéssé vannak meg a tényleges tudatban, mint a 
külvilág tárgyai, s így az intellektuálistára nézve ép 
oly kevéssé bírhatnak tudományos bizonyossággal s 
értékkel, mint ezek. 

A pozitivizmus továbbá megveti az érzékfeletti 
ismeretszerzést, mint megtévesztőt (a mit azonban 
nem bizonyít sehol) és egyesegyedül az érzéki tapasz-
talásban bizik. Mit kellene azonban tennie, ha követ-
kezetes akarna lenni? Az érzéki tapasztalást is el 
kellene vetnie s a merő tehetetlen szkepszisben meg-
feneklenie. Mert lia az embert egyik természetes 
hajlama és tehetsége megcsalja, megcsalhatja a másik 
is — és az érzékek tényteg szintén nem absolute 
csalhatatlanok —• s ha az egyik megismerő képes-
ségben nem bízunk, semmi okunk többé megbíz-
nunk egy másikban ; mert az még nem elég biztosi-
téka az érzéki felfogások igazságának, hogy élénkeb-
bek az okoskodó értelem megismeréseinél; sem az, 
hogy ez utóbbi körülmény folytán élénkebb az 
emberekben azok megbízhatóságának tudata. 

Hát még mi lenne az ember magasabb törek-
véseiből, ha a következetes pozitivizmus uralomra 
jutna. 

Az ember kiirthatatlan vággyal törekszik egyrészt 
okszerűségeket, általánosságokat, törvényszerűségeket, 
megfigyelés és okoskodás útján megállapítani s gyer-
mekkorának első hajnalhasadásától utolsó percéig 
mindenben az előidéző- és célokokat keresi. Hasonló-
kép nagyon sok oly dologra törekszik — még pedig 
természeti szükségből — melyek érzékfeletti j avak; 
ilyenek az erény, a jellem, a boldogság, a vallás, a 
halhatatlanság és az összes eszmények. Ezek a vágyak 
és természeti hajlamok — a legszebbek, melyekkel 
birunk és a történelem minden nagy s dicső tetté-
nek forrásai — a pozitivizmus talaján merő őrült-
ségek. Hiszen tárgyuk sincs ! 

Gondoljuk meg továbbá, hogy a pozitivizmus-
nak alapelve épen azt tagadja, a mi az embert és 
az állatot egymástól megkülönbözteti. Az embernek 
értelme s akarata van, mellyel oly javakat érhet el, 
melyeket érzékei egymagukban el nem érhetnek s 
melyek épen emiatt az állatra nézve hozzáférhetet-
lenek. Ha már most az ember sem törekedhetik 
másra, mint az érzéki ismerő- és vágyóképesség 
tárgyaira, le van döntve a válaszfal az ember s az 

állat közölt. Sőt akkor az ember még az állat alá is 
kerül; mert az állatot legalább nem zavarják az 
értelmi törekvések lázas álmai, rögeszméi és folyto-
nos csalódásai, s azért sokkal józanabb, az igazság-
nak sokkal megfelelőbb módon használhatja meg-
ismerő- és vágyóképességeit. 

Mindebből aztán még egy hatalmas negativ 
jellemvonás következik: a pozitivizmus lerombolja a 
rendezett s emberhez méltó magán-, családi és társa-
dalmi életmódot, azt, a mit erkölcsiségnek nevezünk. 

Az embert nem ösztöne, hanem csakis értelme 
vezetheti erkölcsileg helyes életmódra. Ha már most 
ezen erkölcsileg helyes életmód alapjait, az elveket 
és összes eszményeket a pozitivizmus mint haszon-
talan, csalóka cifraságot a porba rántja, az erkölcsi-
ségből a nevén kívül semmisem maradhat meg. 
Csalni a világot akkor is lehet ugyan még «laikus 
erkölccsel» s egyéb szép szavakkal, a hol aztán 
erkölcs s a szép szavak alatt egészen más dolgokat, 
végelemezésben merő önzést rejtegetünk; de hogy 
tényleg mi lehet az az erkölcs, mely minden érzék-
feletti szempontot elvből kizár, nehéz elképzelni. 
Mindenesetre akkor erkölcsileg is mélyen az állat 
alatt állunk, melyet egyrészt annyi csalódás nem 
vezet félre untalan, másrészt sokkal több s határo-
zottabb célszerű ösztön vezet cselekedeteiben. 

Ime, ennyi negativizmust kell annak a sokat 
tűrő pozitivizmus szónak álcázgatnia! 

Bezzeg ha a pozitivizmus nem tagadná el saját 
nevével a lényegét, s bezzeg ha következetes volna 
nemcsak addig, a míg kényelmes, hanem a végle-
tekig: nem akadna egyetlen híve sem, s az emberi-
ség a legnagyobb undorral fordulna el tőle, mint az 
emberi méltóság, az értelem, a tudomány, az eszmé-
nyek, az erkölcs s az egész társadalom legveszedel-
mesebb ellenségétől. 

De hát ő óvatos és épen ez a veszedelmes benne, 
épen ennek köszöni győzelmeit. 

Ismeretlenül, álarcban, leplezetten ott lappang 
már mindenütt és csak igen éles szemmel vehetjük 
észre, hogy ott is rág és pusztít már, a hol senki-
sem sejtené. 

Hányan veszik 'észre pl. hogy még katholikus 
bölcseleti és theologiai iratokban is egyre jobban 
terjed a «spekuláció» megvető lekicsinylése, az el-
múlt századok nagy logikusainak, a szent Tamások-
nak és Suarez-eknek mellőzése, míg pl. szövegkriti-
kai, történeti s egyéb inkább csak tapasztalati irányú 
kérdések fejtegetésében épen nincs hiány. A legújabb 
felfogás, mely még kath. apologétáknál is fellelhető, 
hogy t. i. a hit alapját elsősorban érzelmi mozzana-
tokkal kell megvetni, szintén az érzékfeletti tudás 
megvetésével s a tapasztalati (belső) lények túl-
becsülésével függ össze. 

A bölcselet is észrevehetőleg egyre jobban köze-
ledik a bölcselettörténet, tehát merőben tapasztalati 
irány felé. Statisztikailag ki van mutatva, hogy a 
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legújabb bölcseleti irodalom és a bölcseleti órák az 
egyetemeken több mint felerészben csak a bölcselet-
történettel foglalkoznak. S a hol van is bölcselet, 
tényleg legtöbb esetben nem a régi értelemben vett 
yikoGoyíx az, hanem fiziologia és nagy szorgalommal 
összehordott, de bölcseletileg még csak földolgo-
zandó lélek- és élettani anyaghalmaz. A metafizikát 
épen, a mely nélkül a bölcselet veszve van, egysze-
rűen hamupipőke-sorsban részesítik, elvetik látat-
lanban, vizsgálódás és törvényes ítélet nélkül. Az eti-
kának alapját az erkölccsel együtt megvonták s 
helyébe némi haszonleső utilitarizmust tettek. A jog-
bölcseletet szintén elsekélyesítették ; a szokás, az 
emberi tekintély, a történelmi fejlődés és az állam 
nyers karhatalma lettek a jog és törvények egyetlen 
forrásaivá (szabadéiviség). A művészetek is megérez-
ték a pozitivizmus bomlasztó hatását; midőn a 
művészet eszményi oldalát egyre jobban elhanya-
golván csak a forma, az idomok szépségét kezdték 
művelni s nem a tisztult, eszményi szépérzék, hanem 
az érzéki tetszéskeltés szolgálatába szegődtek. Hasonló 
áll az irodalomról is. 

Érzékenyen sújtotta a pozitivista elvek terjedése 
a modern nevelés ügyét is. A reálszakok és tárgyak 
túltengése, a szellem és megfontolt Ítélőképesség 
fejlesztésének, a jellemképzésnek s általában a nevelő 
elemnek lehető legteljesebb elhanyagolása s helyette 
az (érzéki) emlékezet túllömése, az érzéki és testi 
tökéletesülés módfeletti hajszolása — s ezzel egy-
sorban a rajz- és testgyakorlás teljes egyenrangú-
sítása az értelemfejlesztő tárgyakkal, részben emezek 
megrövidítése árán 1 — mindez épen a pozitivizmus-
nak a meglehetősen egyenes követelménye, s ime : 
nem ezek-e a legfeltűnőbb ismertetőjegyei a modern 
tanítás-nevelésnek ? 

Mindenesetre sok oldalról közeleg a veszély, s 
azért sokfelé kell figyelemmel lennünk a pozitívnek 
nevezett világfelfogás rejtett, álarcos csatározásával 
szemben még akkor is, ha nem vagyunk egyénileg 
meggyőződve róla, hogy ez az egész újkori negativisz-
tikus irány csak egy újabb hadjárata a tagadás 
szellemének, egy újabb búvóhelye az emberi kevély-
ségnek az Isten-érvek nyilai elől, s egy újabb tudo-
mányos ízű «-izmus» az alheizmus leplezgetésére. 

Bang ha Béla S. J. 

77. T{ákóczy Terenc. (iv.> 
Természetesen az imént vázolt új viszonyok kö-

zött és a rendezési munka alatt is legsúlyosabb volt 
a nép, a jobbágyság helyzete. Az adózás és a min-
dennemű teher első sorban őt nyomta. De hát így 
volt ez a rendi szervezetű Magyarországban minden-
kor, míg a nép az alkotmánya sáncain kívül állott. 

1 Az már fel sem igen tűnik, ha egy fővárosi főgim-
názium Értesítőjében azt olvassuk, hogy végre is tegyük le 
az «előítéleteket», mert a testi képzettség egy fokkal sem áll 
alantabb a lelki művelődésnél. 

Mert ilyen volt a jobbágyi kor természete s ezt láttuk 
az új adó fönnebb említett kivetésénél is. Kijutott 
abból a népnek bőven, de ez egyszer kijutott az 
uraknak is; ezekre az adóból 50, a népre 40 száza-
lék jutott, a városokra 10. 

Hogy pedig az ember akkor fizessen, mikor ma-
gának is kevese van, vagy éppen semmije sincs, az 
valóban kellemetlen. Kellemetlen volt ez abban az 
időben mindenkinek; annak dacára, hogy magát a 
súlyos igát másfélszázad alatt megszokták. A pa-
rasztra nézve meg egyáltalán nem volt újság az, a mit 
Acsády mond, hogy: állam, egyház, vármegye, föl-
desúr olyan közterheket róttak reá, annyi igényt 
emeltek irányában, a hosszú háború s a beszálláso-
lások annyira kimerítették szolgáltató képességét, 
hogy mindinkább a végső kétségbeesésbe hanyatlott.1 

Mint tudjuk, a felszabadító háború egész 1697. szep-
temberéig, a zentai győzelemig tartott, erre pedig sok 
pénz kellett. 

Morgott tehát a paraszt, de elégedetlenkedett az 
úr is; anélkül, hogy ezért felkelésre csak gondolt 
volna is valaki, kivált a felsőbb rétegekben ; hiszen, 
mint említettem, Lipótot, illetőleg kormányát, a ren-
dezési munkában támogatta a főpapság, a köznemes-
ség és a vármegye is ; szóval vele tartott, ha mind-
járt egyes abszolutisztikus intézkedései nem is vol-
tak ínyére. 

1695 körül kezdtek először sűrűbben mutatkozni 
a lázongásnak egyes helyi tünetei a Felső-Tisza vi-
dékén, Thököly voll birtokain. De abban az időben 
ez sem tünt fel senkinek ; hiszen a szegény legények 
(a majdnem a mult század utolsó évtizedéig nálunk 
hires betyár- vagy haramia-világ ősei) már a török-
világ idején garázdálkodtak egész csapatokban ; semmi 
különös tehát, ha most az elpusztult országban még 
jobban elszaporodtak, elállták az utakat, kifosztották 
a nemesi udvarházakat, úgy, hogy itt-ott a katona-
ság is alig tudott velük boldogulni. 1697-ben Hegy-
alján meg egész parasztlázadást rendeztek, Esze 
Tamás és Kiss Albert volt kuruckatonák vezetése 
alatt. 

De az ilyen csetepatékban nem kell valami ma-
gasabb indító okokat keresni, mint egyszerűen azt, 
hogy a parasztság egyrészt megszokta a kalandozási 
és fosztogatási életmódot, másrészt a távollevő Thö-
köly emissariusai által folyton hatott egykori j ob -
bágyaira, mivel folyton reménykedett sorsa jobbra-
fordultában. 

Caraffa tábornok eperjesi kivégeztetései is (1687.) 
Thökölyvel állanak összefüggésben.2 T. i. mint fön-
nebb említettem, Buda visszafoglalása után a felvi-
déki kurucok mind megnyitották váraikat Lipót előtt, 
csak Munkácsvára állt ellen. Zrínyi Ilonát férje 
Thököly biztatta a távolból kitartásra, remélte ugyanis, 

1 Acsády: A magyar birodalom története. II. 393. lap. 
2 Angyal: Thököly Imre II. 172-8. 1. 



24. szám. RELIGIO 387 

hogy török segítséggel még visszatérhet egyszer. 
Caraffa bizonyos elfogott levelek alapján azt gyaní-
totta, hogy valami összeesküvés készül, ennek alap-
ján többeket elfogatott s a mi akkor nagyon egyszerű 
dolog volt, Eperjes piacán 24 embert máglyán végez-
tetett ki. 

Hogy ezek a parasztlázongások — nyilvánvalóan 
az említeti befolyás alatt — miért lettek gyakoriab-
bakká 1700 felé, annak külső történelmi oka volt. 
Ekkor halt ki II. Károlyban a spanyol Habsburgok 
férfiága. A megüresedett trónra a Habsburgok ausz-
triai ága nevében igényt tartott I. Lipót s azt kiseb-
bik fiának, Károly főhercegnek szánta. De XIV. Lajos 
francia király is felesége, Mária Terézia (az elhalt 
spanyol király nővére) jogánál fogva követelte s uno-
kájának szánta. Ennek folytán kitört a spanyol örö-
kösödési háború (1701 — 14.). 

Hogy mily kevés súlyt fektetett Lipót a nálunk 
felbukkanó parasztdulongásokra, mutatja az a ténye, 
hogy hadainak legnagyobb részét kivonta az ország-
ból s a spanyol csatatérre küldte. De természetesen 
a parasztság is ennek folytán annál jobban bátoro-
dott föl. 

Teljes félreértése teliát a helyzetnek s valóságos 
történeti eszményiesítés az Acsády részéről, midőn 
ezekben a szegénylegény zavargásokban nemzeti esz-
ményeket keres és ennek folytán a parasztot jobb 
magyarnak tartja urainál. «Mint Gyöngyösy, e kor-
szak legjelesebb költője, akképen — úgymond — a 
birtokos osztály nagy része is mindinkább elejtette 
régi eszményeit s beletörődött az új viszonyokba. Ez 
eszményeket immár a szegénység, a munkástömegek 
ragadták föl s a birtokos és birtoktalan osztályok 
közötti gazdasági ellentéteket immár az érzelmi el-
lentétek a végletekig fokozták. A közös inség azon-
ban a nemesi rend legalsóbb rétegeit, a szegény ne-
meseket, az egytelkeseket s a volt végbeli katonákat 
is elválasztotta az uralkodó osztálytól s a köznéppel 
egyesítette. Ugyanez történt a jászokkal és kúnokkal, 
kiket a kormány a német lovagrendnek adott zá-
logba s így földesúri hatalom alá vetett, továbbá a 
hajdú városok népével, melyet nemesi joga megsér-
tésével a rendes adózásba vontak be».1 

így állottak nálunk az állapotok 1700-at közvet-
lenül megelőzött években. Nyomor, vergődés fönt és 
lent, a mint az másfélszázéves pusztítás után más-
kép nem is lehetett. Nyögött az úr, nyögött még 
jobban a paraszt s bújában, a mint sorsa hozta: 
szegénylegénykedett. Thököly és Rákóczy birtokain 
pedig zenebonát csinált. 

II. Rákóczy Ferenc azonban mindezeknek még 
nem volt részese, kis gyermek volt még akkor ; azért 
ez az említett mozgalom még mind nem az, a mit 
Rákóczy-fölkelésnek nevezünk. 

Ferenciink, I. Rákóczy Ferenc és Zrínyi Ilona 

1 Acsády : A magy. birod. tört. II. 4Ü4. 1. 

fia (nagyszülei a református II. Rákóczy György és a 
katholikus Báthory Zsófia) hamar elvesztvén atyját, 
1682-ben mostohaatyát kapott Thököly Imrében, 
midőn ez a nálánál 14 évvel idősebb özv. Zrínyi 
Ilonát, az ellenző anyós, Báthory Zsófia halála után, 
nőül vette. 

Keserves napok következtek erre a gyermek Fe-
rencre mindaddig, míg 1688-ban Caraffa tábornok 
Munkács várát is hatalmába nem vette s Munkács-
ról anyjával és Julia nővérével Bécsbe nem került. 

Míg tehát a nemzet a felszabadító háború nyo-
morúságait sínylette, Ferenciink is szenvedett, de más 
bajoktól. Érdekes ezt tőle magától hallani, a mint 
elmondja Vallomásaiban.1 

«A Te segítő kezed, oh végtelen Jóság, eszkö-
zölte, — így ír Rákóczy — hogy az a kigyó (nem 
félek őt, a mostoha atyámat, még a Te szemedben 
is így nevezni) nem tudott nekem ártani sem testben, 
sem lélekben. Mert gyakran egyet is, mást is meg-
kísérelt, hogy engem, házamnak utolsó sarjadékát, 
elpusztítson s így megtartsa magának a várakat és 
örökösödés útján házamhoz tartozó kincseket így 
elnyerje és kezében tarthassa a királyságot és az 
ország koronáját, mely után áhítozott. 

Az összes, leginkább lutheránus tanácsosainak 
terve oda irányult, hogy engem, kiben mint az egye-
düli fiúban, a család előrelátásából az orthodox 
(katholikus) vallás jövendő fenntartóját látták, vagy 
elveszítsenek, vagy az ő felekezetükre áttérítsenek. 
Mily boldog lettem volna, Uram, ha érettebb ésszel 
előadhattam volna neked mindazon szenvedéseket, 
melyeket úgy kilenc éves koromig elviselteitek velem. 
Minden útra és katonai munkálatokra, forróságban 
és fagyban, gyakran szomjan, legtöbbször éhen és 
átfázva ide-oda vittek . . . 

Gyakran megkisérlették álnokul, hogy vallásom-
ból kitérítsenek, de, tehetségéhez képest, megvédett 
tanítóm, Badinyi János, hithű keresztény, ki mind 
hozzád, mind hozzánk ragaszkodó hűséges férfiú 
volt . . . Ezen szenvedések dacára egészségem meg-
javult, gyenge testem pedig megerősödött. 

Ekkor kamarásomnak, Körösi Györgynek, hűsé-
gét hozták kísértésbe, felajánlottak neki kastélyt és 
nagy kiterjedésű birtokol, hogy nekem mérget adjon 
be. De itt is megvédett a Te kezed ; megborzadva 
utasította vissza az ajánlatot . . . 

Mondják el az embereknek a magyar történet-
írók ezen nemzet háborújának okait, a törökök előre-
haladását egészen Bécs ostromáig s a németeknek 
fölöttük aratott diadalát. . . Bécs ostromának mostan 
jelzett idejében (1683.) én is a magyar táborban vol-
tam, mely Pozsonynál táborozott, míg anyám Léva 
várában maradt hátra. Bár akkor vérhasban szen-
vedtem, orvos nélkül hagytak. . . Bécs alatt megve-
retvén a török, Thököly vad futásban keresett me-

1 Kajlós : II. Rákóczy Ferenc Vallomásaiból. 14—22. 1. 
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nedéket, bár senkisem követte. Emlékszem, hogy 
azon a sötét éjjelen, midőn fölszedték a tábort, az 
összedűlő hatalmas sátor majdnem agyonnyomott 
engem, ki mint valami szolga szolgáltam mosto-
hámat. 

A németeknek bécsi, azután párkányi diadala 
után Thököly ügye is hanyatlani kezdett. Üldözött 
bennünket a német hadsereg Schultz tábornok ve-
zetése alat t . . . így a biztonságot az őrséggel megra-
kott Munkács várában kellett keresni. Ez a vár Ma-
gyarország összes erősségei között a legbiztosabb volt, 
azért jónak látta Thököly anyámat elhagyni, maga 
pedig vagy tanács- vagy segítségkeresés céljából 
Nagyváradra, a török őrséghez ment, mely hely az 
Erdélyt övező hegyek lejtőin fekszik.. . 

Nemsokára — folytatja Rákóczy — hogy Thököly 
Nagy-Váradra távozott, a német sereg Munkács vá-
runk ostromára érkezett. Anyám oldala melleit ma-
radt Thököly kancellárja, Absolon, egy éleselméjű, 
de rosszakaratú férfiú és Radies András, hogy az a 
politikai ügyeket, ez meg a katonaiakat intézze . . . 
A kemény ostrom alatt anyám gyakran váltott leve-
leket, a melyekben Thököly, mint hallottam, reményt 
nyújtott a törökök segítségére; az utolsó levelei kö-
zött az egyik azonban különös megjegyzésre méltó. 

Thököly ügyei mindenütt kétségbeejtő állapot-
ban voltak, ezért megbízta anyámat, hogy káplánját, 
Bárkányi Ferencet, szentferencrendi szerzetest, va-
lami ürügy alatt a várból Lengyelországon keresztül 
Bómába küldje és ajánlja föl a pápának a: ő átté-
rését, ha ügyeit kívánsága szerint a bécsi udvarral 
elrendezi; a maga részéről megígérte, hogy nem ki-
sebb buzgalommal fog az eretnekek megtérítésén 
munkálkodni, mint a mily küzdelmeket folytatott a 
katholikusok ellen. 

Anyám átadta a titkos jegyekkel írt levelet szo-
kása szerint Absolon kancellárnak, hogy a levelet 
közönséges betűkkel írja le ; majd midőn az arra 
képes nem volt, a titkos jegyek kulcsát is átadta 
neki. A lutheránus ember nagy ámulással olvasta 
urának terveit és azokat közölte Badics Andrással, 
a parancsnokkal. Kölcsönös egyetértéssel a levél he-
lyett egy más koholt, hamis levelet adtak át anyám-
nak s ettől az időtől kezdve azt gondolván, hogy 
Thökölytől semmit sem remélhetnek többé, minden 
eszközt megragadtak tervének kijátszására. Abban 
állapodtak meg tehát, hogy megszerzik a németek 
jóindulatát, megfeledkezve hűségesküjükről és ezen 
célból Caraffához, a várat körülvevő hadsereg vezé-
réhez, kimennek, neki a várnak feladását megígérik, 
olyan feltételek alatt, a melyekről azt tartották, hogy 
hasznukra válnak. 

Caraffa a nem remélt eseménynek megörülve, a 
dolgot az árulóknak kívánsága szerint intézte el s 
hogy a vár tervezett feladása észrevétlenül keresztül-
vihető legyen, kezdetét vette részükről a gabonának 
és lövőkészleteknek az elpazarlása, úgy, hogy nem-

sokára az őrség szükséget szenvedett. Ennek folytán 
anyám kényszerült a gonoszok tervébe beleegyezni ; 
írásba foglaltattak a vár feladásának feltételei Caraf-
fával, kit a császár teljes hatalommal ruházott föl. 

Emlékezem, hogy anyám erősen panaszkodott, 
hogy a vár feladásának megbeszélt feltételeit nem 
tartják meg; majd akkor panaszkodott leginkább, 
midőn néhány hét múlva a császárnak rendelete 
arra kényszerítette, hogy velünk együtt hagyja el ár-
váinak birtokait és Magyarországból Bécsbe utazzék». 

így beszéli el gyermekéveit maga Rákóczy. Mi-
dőn tehát Kollonics az országrendezési javaslat kidol-
gozásához fogotl, a gyermek-Rákóczy épen akkor 
Bécsbe, onnan Neuhausba a jezsuitákhoz nevelésbe 
került s így nem is volt benn az országban. Csak 
midőn Lipót nagykorúsította s jószágait, Olaszország-
ban végzett hosszabb utazás után, Kollonics kezelésé-
ből átvette, 1694-ben utazott először jószágaira, Hegy-
aljára.1 

J(egény és theologia. (m.) 
Az «II Santo» főbb téwdései. a) Az egyházról. 

A regény szerint (62. 1.) a kath. egyház egy ősrégi 
templomhoz hasonlítható, a melynek egyszerű, szelle-
mies alkotását a XVI., XVII. és XVIII. század ízléstelen 
díszítésekkel túlterhelte, s a melyet eredeti tisztasá-
gába, (krisztusi) stilszerűségébe visszaállítani korunk-
nak képezné feladatát. A pápa maga (347. 1.) iskolá-
hoz hasonlítja egyházunkat a szenttel tartott pár-
beszédében, a melyben ő a tanító és a 70 tanítvány 
(bíborosok) közül 20 a középszerűség mértékét sem 
üti meg, 40 középszerű, jó pedig csak 10 található. 
A pápa e szerint az egyház kormányzásában nem 
tarthatja szemei előtt a kisebb számot, hanem a 
nagyobbra kell neki tekintettel lennie. Minucci tanár 
(69. 1.) az egyház vezető köreiben azt a fanatizmust 
szimatolja napjainkban, a mely Krisztust keresztre-
feszítette s ez ellen tartja szükségesnek az egyesülést. 
Az egyházat a szent szerint napjainkban négy gonosz 
szellem szállotta meg: a hazugság, a papság uralko-
dásának, a fösvénység és a mozdulatlanság ördöge. 
Néhány ifjú azt panaszolja fel az egyház ellen a 
szenthez írt levelében, hogy az ellenzi az igazság 
kutatását alapjaira, a Szentírásra, a dogmák formuláira 
és csalatkozhatatlanságára vonatkozólag, a mi azt 
jelenti, hogy az egyház elveszítette hitét önmagába. 
Az egyház elfojtja a fejlődő életet s így a kivénhe-
dést készíti elő ; hirdeti, hogy mindent meg akar 
újítani Krisztusban és ellenzi a mozgalmat, a mely 
a társadalmi haladás vezetésére törekszik. Mindez 
szerintük annyit jelent, hogy a mai egyház csak 
ajkain, de nem szivében hordja Krisztust. (290.1.) 

Ha ezekkel szemben arra gondolunk, a mil a 
szentírás, a hagyomány, a káté, a dogmatika az egy-

1 Thaly K. : II. Rákóczy Ferenc ifjúsága. 175. 1. 
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ház tulajdonságairól tanít, igazán elszomorító a szerző-
nek, mint buzgó katholikusnak, ilyen mértékben tör-
tént megtévelyedése. Ha a püspöki karnak, ha az 
egyházban a vezetésre hivatott tényezőknek az ilyen 
rágalmak behatása alatt mindenki felmondja az 
engedelmességet és a tanító egyház helyett a tanuló, 
az elüljárók helyett az alattvalók akarnának kormá-
nyozni, hova jutna rövidesen Krisztus anyaszent-
egyháza ? 

Juventus ventus. Az ifjaknak a hány az állítása, 
annyi a vastag tévedése. Az alapvető hittan és a 
Vaticanum (Sess. III. cap. 3.) tanítása szerint az isteni 
kinyilatkoztatás igaz voltának megismerését a Szent-
lélek malasztján kívül isteni tények, különösen a 
csudák és a jövendőlések segítik elő és biztosítják. 
Az alapvető hittan a demonstratio christianában és 
a demonstratio catholicában szent Pál és a Vaticanum 
tanításához képest (obseqium fidei rationabile) 
tudományos módszer szerint állítja össze a hit indító 
okait (motiva credibililatis) s vitatja be a keresztény-
ség és a katholikus egyház isteni alapítását és 
tulajdonságait. A ki csak némileg ismeri a keresz-
tény apologetika terén történt újabb haladást, a mely 
minden tudományos kutatást az egyház javára igyek-
szik értékesíteni, bámulva hallja ezeknek az ifjak-
nak a tájékozatlan fecsegését. 

A biblikus tudományok érdekében sokat tettek 
legújabban is XIII. Leo és X. Pius pápák. Ismeretes 
a Providentissimus körlevél, a biblikus commissio 
megalkotása XIII. Leo idejéből. X. Pius pápa sietett 
mindezen intézkedéseket megerősíteni és akadémikus 
fokozatokat teremt a szentírási tudományok művelé-
sének fellendítése érdekében. Biblikus könyvek és 
értekezések légiói jelennek meg az egyházban katho-
likus férfiak tollából, a melyekben új, merész néze-
teket fejtegetnek kiválóbb tudósaink anélkül, hogy 
Róma felemelné tiltakozó szavát. Viszont azonban 
csak természetes a mi alapigazságaink álláspontjá-
ból, hogy hiterkölcsi kérdésekben tévedéstől mente-
sen a szentírási szövegeket csak csalatkozhatatlan 
tekintély értelmezheti illetékesen és kötelező erővel, 
miként azt a dolog természete, az alapvető hittan, 
a Tridentinum stb. bizonyítja, előadja. 

Csak futólagos tekintetet kell vetnünk a dogma-
tikus irodalomra s azonnal szembeszökő lesz az 
állítás léhasága, mintha az egyház ellenezné a dogma-
tikában a tudományos kutatást. A bölcselet és egyéb 
segédtudományok igénybevétele, a kor tévedéseinek 
és újabb vívmányainak szemmel való tartása, a 
módszer és rendszer tökéletesebb kialakulása, a 
spekuláció mélyítése, a pozitiv források kutatásának 
kiterjesztése, a dogmák szerves összefüggésének ki-
emelése, a dogmák a kor szükségleteivel való össz-
hangzásának hangsúlyozása: megannyi élő cáfolat 
az ilyen megfontolatlan vádaskodás ellen. Minden 
középiskolai tanulónak tudnia kell, hogy a dogmá-
kat hogyan fejlesztették az egyházban 19 száz esz-

tendő óta a nélkül, hogy azok objektiv értelme válto-
zást szenvedett volna. Az istenileg kinyilatkoztatott 
igazságok élő magvak, a melyeknek fejlődését emberi 
munka és isteni ellenőrzés biztosítják az anyaszent-
egyházban a nélkül, hogy a tudomány azoknak más 
jelentést tulajdoníthatna, mint tette azt hajdan vagy 
teszi napjainkban a katholikus egyház. (Vatic. Sess. 
III. cap. 4.) Valóban, ha mindenik hitigazság isteni 
kinyilatkoztatás, isteni tan és tétel, tehát a minden-
tudóság tézise, nem pedig emberi hipotézis, talál-
mány vagy vélemény, annak értelme szubjektive 
bármennyire fejlődjék is, objektive mindig csak 
azonos maradhat az. 

Az egyháznak az az egyik legnagyobb baja, hogy 
az emberek nem foglalkoznak kellőleg tévedéstől 
mentes tekintélyének tudományos megvizsgálásával 
(tehát tulajdonkép az emberek baja ez). S így aztán 
teljesen légből kapott az az állítás, mintha ellenezné 
az ilyen kutatást. A szentírás és a régibb századok 
tanúbizonysága és állandó gyakorlata fényesen be-
igazolják az egyháznak csalatkozhatatlanságát bit-
erkölcsi kérdésekben. Tisztán természeti, emberi 
álláspontra helyezkedve sem találhatunk sehol a 
világon egyéni vagy testületi tekintélyt, bölcseleti 
iskolát vagy tudományos társaságot, a mely nagyobb 
joggal vagy több valószínűséggel követelhetné a 
maga számára az előjogot az emberiség tanítására 
hiterkölcsi kérdésekben. A dolog természeténél fogva 
valamely vallásos társaságban legfőbb forum érint-
hetetlen tekintélye olyan elemi szükségletet képez, 
hogy ha nem lenne meg az egyház csalatkozhatatlan-
sága, ki kellene azt találni, hiszen ez az illető vallásos 
társaságra nézve elengedhetetlen létfeltétel, conditio 
sine qua non. Minthogy az egyház a kinyilatkozta-
tott igazságok őre, bírája és tanítója (testis, judex, 
magistra), Krisztus Urunk a Szentírás félreérthetet-
len szövegei szerint gondoskodott is egyháza számára 
ezen elengedhetetlen tulajdonság megszerzéséről, a 
mint azt az alapvető hittan fényesen be vitatja. Az egy-
ház nem veszítette el bizalmát önmagába, tudatában 
van isteni küldetésének és attribútumainak, noha 
még mindig nem tudja megakadályozni annyi lélek 
közömbösségét vagy tanulatlanságát. A szellemi 
éretlenségnek nyilván nehéz megérteni egy ilyen 
tekintély létezésének szükséges voltát. A minek foly-
tán úgy vagyunk ezzel a dologgal, hogy a mi sok-
nak járatlanságuk miatt botrány vagy ostobaság, 
tényleg igazság és élet az anyaszentegyházban. 

Az sem igaz, mintha az egyház minden járulé-
kos ósdiságot okvetetlenül fenn akarna tartani, ha 
csak ezek alatt a változtathatatlan katholikus elveket 
nem akarja az ellenfél érteni. E tekintetben egy 
teljesen kifogásolhatatlan tanúbizonyságra hivatkoz-
hatunk. Briggs tanár, az Unió egyik legkiválóbb 
protestáns lelkésze, a ki huzamos időn át tartózko-
dott Rómában, egy előkelő amerikai folyóiratban 
(North American Review) a következőket jegyzi meg 
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idevonalkozólag : «A katholikus egyház története a 
XVI. századtól fogva a reformok története és ezek 
egyetlen században sem voltak annyira mélyrehatók, 
mint a mult század második felében. XIII. Leo pápa 
nyilván a reformátorok közé tartozott: emelkedett 
erkölcsi jellem, irodalmilag és tudományosan gazda-
gon felszerelt elme, szelid lélek, de állhatatos tervei-
ben, türelmes és széles látókörű, halála után az egy-
házat erkölcsileg és értelmileg sokkal magasabb 
színvonalon hagyta hátra, mint a minőn találta azt 
székfoglalása alkalmával. A jelenlegi pápa, X. Pius, 
azonban még nagyobb reformátornak Ígérkezik. Pápa-
ságának kezdetén rövid néhány hónap alatt sokat 
tőn már és nagy reformokat forgat elméjében, noha 
az ilyen reformokat nem lehet rövidesen életbelép-
tetni s eredményeiket hamarosan felmutatni. A leg-
nagyobb jelentőséget annak tulajdonítjuk, hogy a 
reformok ösvényére lépett egy olyan pápa, a kinek 
legjellemzőbb vonásai az egyszerűség, a jámborság 
és a nyíltság, a ki a vele érintkezőkre azt a benyo-
mást gyakorolja leginkább, hogy átfogó éles elmével 
nagy erkölcsi erőt egyesít magában». Ilyen pápákkal 
beérhetnék tán Fogazzaro világjavító fiatal óriásai is! 

Szilvek Lajos dr. 

"Egyházi Augsburg. A pápai zászlószirtek. Németországban, 
. . , de másutt is, az a vélemény van meggyökeresedve, hogy 

V t & a pápai zászló szinei a sárga-fehér. Ez tévedés. Karls-
h r0nihß- ruheból írja az «A. P.»-nek egy badeni tudósító, hogy 

ő Rómában felvetette a pápai szinek kérdését és azt a 
a választ kapta, hogy pápai színeknek tartani a sárga-
fehéret — nagy tévedés. Rómában az ily szinü zászlót 
nem ismerik és a római nép ugyancsak bámulna, ha ilyen 
zászlókat pápai zászlók gyanánt látna kitűzve. Magában 
a Vatikánban, a hol a tudósító szintén tudakozódott, nem 
fogadják el a sárga-fehér szint pápai színeknek, hanem 
igenis a sárga-vörös-fehér szint. Ily zászlót látott a tudó-
sító ott függni és illetékes helyen azt a nyilatkozatot 
kapta, hogy ez az igazi pápai zászlószin, vörössel a 
középen sárga-vörös-fehér. Tudósító felhívja Német-
ország zászlókészítőit, hogy ezt a tájékoztatását a pápai 
zászlószinekről tudomásul vegyék és kövessék. 

* 

R ó m a . Hirek a Vatikánból. — A Jézus-társaságának 
főnökválasztó közgyűlése, a mint már tudva van, Wernz 
atyát, a kánonjog világhírű tanárát választotta meg 
egyetemes rendfőnökké. Az új rendfőnök új állásában 
f. hó 9-én jelent meg először X. Pius pápa előtt hódo-
latra. Kíséretében voltak P. Freddi az eddigi egyetemes 
helyettes és P. Maertens, az egyetemes procurator. A fo-
gadás a pápa magánkönyvtárában folyt le s bizalmas 
jellegű volt. Midőn a három szerzetes letérdelni akart, 
a Szentatya felszólította őket, hogy álljanak fel. Azután 
az új rendfőnököt a keblére szorította és megcsókolta. 
A pápa sokáig elbeszélgetett a három szerzetessel és 
örömét fejezte ki a választás szerencsés eredménye 
felett. Az új rendfőnök távozáskor nagyon meg volt 
hatva. — Az olasz lapok kezdik hirtelen közlemenyei-
ket a Jézus-társaságban végbement rendfőnökválasztásról 

kijavítgatni. A «Giornale d' Italia» például elismeri, 
hogy a rend választó-atyáit politikai célzatok nem ve-
zérelték. Szemük előtt csupán az lebegett, hogy azt 
válasszák meg, a kit legarravalóbbnak tartanak. Neve-
zett lap még azt a meggyőződését fejezi ki, hogy 
német embernek rendfőnökké történt megválasztása 
maga még nem jelenti azt, hogy a jezsuita-rend Német-
országban jobb bánásban fog részesülni, mint eddig.— 
A Jezsuita-rend öt új assistensét (egyetemes kormány-
tanácsosát) f. hó 14-én fogadta a pápa. Az új assisten-
sek a következők : Olaszország számára P. Freddi, 
Franciaország számára P. Fine újból, Németország szá-
mára P. Meschler helyett P. Ledochowski, az elhúnyt 
bibornok unokaöccse, Spanyolország számára P. Abad, 
eddig Onnában rektor, Angolország számára P. Hoyes, 
eddig liverpooli rektor. — Vincenzo Vanutelli bibornok 
már e hó első felében visszatért Rómába, hol a pápa 
őt tapintatosságáért, mellyel esseni küldetését végezte, 
szerencsekívánataival halmozta el. Erről a pápai kül-
detésről maga a bibornok következőleg nyilatkozott : 
Francia és Olaszországban esseni időzésemről azt em-
legették, hogy az franciaellenes jelleggel bírt. Ez telje-
sen ki van zárva. Én Tournaiben voltam, mikor Fischer 
bibornok Essenbe meghívott. Az udvarias meghívást 
elfogadtam és a pápa engedelmével Essenbe mentem. 
A kongresszusnak csak két utotsó ülésén voltam jelen. 
Szólottam igenis a «rendületlen torony»-ról (centrum-
pártról). Ámde ezt a röp-szót először Bismarck herceg 
használta». Vanutelli bibornok külön jelentést készít a 
pápának az esseni német kath. nagygyűlésről. 

* 

L e m b e r g . Puzyna bibornok visszavonulása. — 
A «Kurier Lwowski» jelentése szerint Puzyna bibor-
nok, krakói herceg-püspök, a ki tudvalevően Ausztria-
Magyarország külügyminisztere megbízásából a concla-
véban Rampolla bibornok megválasztása ellen veto-t 
jelentett be, krakói püspöki állásáról le szándékozik 
mondani s állandó lakást Rómában akar venni. Mái-
utódját is emlegetik Sapieha herceg-kanonok és Pel-
czar dr. przemisli püspök személyében. Papok túlbuz-
góságának az államférfiak iránt való szolgálatkészségben jó 
vége nem szokott lenni. 

S a l z b u r g . Tartományi zsinat. F. hó 24-én nyilt 
meg Katschtlialer dr. bibornok-érsek elnöklése alatt a 
legújabb salzburgi tartományi zsinat, melyre a brixeni, 
trienti, gurki, sekkaui és lavanti suffraganeus püspö-
kökön kívül valamennyi segéd- és fölszentelt püspök, 
az érseki főkáptalan és a püspöki székeskáptalanok, az 
apátok és infulás prépostok és a lelkipásztorsággal fog-
lalkozó szerzetesrendek főnökei, valamint oly személyi-
ségek, kiknek jelenlétét egyházi érdekek tették kívána-
tossá, kaptak meghívót. A legújabb salzburgi tarto-
mányi zsinat messzeföldön tanulságos lesz. 

* 

S z e n t p é t e r v á r . Új jelenségek a katholikus anyaszent-
egyházba való visszatérések terén. — Eddig itt Orosz-
országban a szabadabb vallásgyakorlás cári törvényének 
hatása alatt tömegesen a köznép köréből csak azok tértek 
vissza, kiket erőszakkal vittek át a görög-egyesült bitről 
a szakadárságba. Most a megtérések más uton indultak 
meg. A Kisinevi kormányzóságból jelentik, hogy olt az 
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orosz intelligens osztályban, a pópák és szerzetesek 
körében kezd a kath. egyházba való visszatérés meg-
gyökeresedni. Az ó-orosz napisajtó ezeket a megtérése-
ket lekicsinyli, holott a megtérések hirei egyre sűrűb-
ben jelentkeznek. Rendkívül sajnálatos, hogy Cseh-
országból a nemzetiségi eszmével kacérkodó cseh «re-
formkatholicizmus» az oroszoroszági igazi, vagyis római 
katholicizmusnak fejlődésébe is bele kezd kontárkodni. 
Fiatal cseh papok jelennek meg az oroszországi katho-
likusok körében s köztük ugyanazon követeléseknek 
csapnak fel terjesztőivé, a melyeknek a nemzetiségi 
eszmében elmerült cseh-morva papság szószólója és 
zászlóvivője Csehországban, Morvában és Sziléziában. 
Báró Roop püspök már több ily izgága papot megrend-
szabályozott, a bennszülött papság pedig «Protest» cím 
alatt vitairatot készít.1 

* 

Páris. Egyházi férfiak katonai szolgálata. — A lex 
Briandiana az állam és egyház separatiójáró'l a papok 
katonai szolgálatáról is kötelezőleg intézkedik. Erről a 
a dologról Franciaországban most sok szó esett. A sok 
mende-mondának hatása alatt Franck-Piaux interpellá-
tiót intézett a hadügyminiszterhez az iránt, hogy ki-
terjed-e a katonai szolgálat kötelezettsége visszahatólag 
a most hivatalban levő papságra is, avagy csak az 
ezután fölszentelendő papság fog fegyverszolgálatra 
beszólíttatni. A hadügyminiszter kijelentette, hogy nem 
szándékozik e törvényt visszahatólag alkalmazni. Az 
észszerű törvénymagyarázat ezt mondja ; de a blocardis-
táknak nem ez kell, hanem célszerűség az egyház sa-
nyargatásában s ha lehetne, megfőjtásában. —y —la. 

T ö r ö k Auré l dr . az eo l i thokró l . (Az ősember 
kérdése.) A «Természettudományi Közlöny» szept.—okt. 
füzetében. 

I. Török Aurél dr. tudomány-egyetemünkön az ember-
tan tanára. Most jelent meg egyik hosszabb értekezése a 
«Természettudományi Közlöny»-ben az eolithokról, mint 
a legrégibb emberi szerszámokról. Ez az értekezése szel-
lemében, fölfogásában, valamint az embertannak, mint 
tudományszaknak céljáról vallott nézetében teljesen 
ellenkezik egy másik, a «Budapesti Szemlé»-ben 1890-ben 
«A mai emberbúvárlatról» címen közölt hasonló érte-
kezésével. Ezt a nézetváltozását bemutatni, indítóokait, 
tudományos támasztékait megvizsgálni célja a jelen 
ismertetésnek. Annál is inkább szükségesnek látszik ez, 
mivel Töröknek ez a nézetváltoztatása egy főbenjáró kér-
désre, az ember eredésének a kérdésére vonatkozik, 
mely pedig korunknak olyan mozgató kérdése, hogy 
világnézetek emelkednek rajta. 

Hogymindjárt elöljáróban röviden jelezzem Török dr. 
tanár álláspontját, eltekintve attól, hogy előadása általában 
nem szabatos s így állításai, meghatározásai, fogyatkozásaik 
miatt, általában sok kifogásra szolgáltatnak okot — mon-
dom, eltekintve ettől: «A mai emberbúvárlatról» szóló 
régibb cikkében híven jelölte meg az anthropologia föl-
adatát, eszközeit s az ősember kérdésében a tudomány 

• 
1 A cseh-morva papságnak a nemzetiségi eszmekörben megtévedt 

része tehát nemcsak Magyarország és a magyarországi kath. egyház 
kárára csinál velehradi táviratozással galibát Rómában, hanem a nem-
zetiségi maszlag és métely terjesztését Oroszországra is kiterjeszti. 

tényleges adatainak megfelelő helyes álláspontot foglalta 
el. Az eolithokról szóló mostani értekezésében ellenben 
elhagyta ezt az álláspontot s ellentmondva magának, 
egyenesen az anthropologia nevében már «az emberi lény 
számára a többi lénnyel közös származást» követel. 

Hasonlítsuk csak össze a két értekezést. 
«A mai emberbúvárlat»-ról írt régibb cikkében ezek 

voltak a vezető eszméi. 
Először is helyesen jelölte meg az anthropologiának 

(embertannak), mint az észlelésre, a tényekre támasz-
kodó természettudomány legújabb ágának, föladatát. 
«A tudomány férfia — úgymond — egész nyíltsággal 
bevallja, hogy ő az emberi lénynek csakis tudományos 
büvárlat alá eső jelenségeivel fogtalkozik s hogy ezek is 
oly bonyolultak és rejtélyesek, hogy neki okvetlenül 
bizonyos sorrendet kell tartania a kutatásban és jelen-
leg még csak a legprimitívebb kérdések megoldásán 
fáradozik.» (233. 1.) «A mai embertani búvárlat nem 
tesz egyebet, mint adatokat szakszerűen gyűjt, hogy 
ezek segítségével majd mélyebben bepillanthassanak 
utódaink az emberi lény rejtélyébe.» Sőt határozottan 
kimondja, hogy «a mai embertan nem foglalkozik az 
emberi lény végső problémáinak a fejtegetésével, hanem 
igen is foglalkozik azzal, hogy minél megbízhatóbb ada-
tokat gyűjthessen az emberi lénynek külső megjelené-
séről, külső életviszonyairól az egész földkerekségén.» 
(234. 1.) 

Módszertanilag a legkorrektebb álláspont, melyet 
minden anthropologusnak, a ki tárgya természetével 
tisztában van, alá kell írnia. Valóban az embertan, 
mint észlelésre támaszkodó tudomány, az embernek 
csakis a kísérleti tudományos búvárlat alá eső jelensé-
geivel foglalkozhatik s az emberi lény végső problémáit, 
mint az észlelés alá nem esőket, nem bolygatja, mivel 
azok nem hozzá, hanem a filozófiához tartoznak. 

Helyesen összegezte továbbá mindazt, a mit az 
embertan, karöltve a palaeontologiával, az embernek 
külső, illetőleg a földön való megjelenéséről eddig meg-
állapított. «Az emberi lény — úgymond — csak a leg-
utolsó geologiai időszakban, tudniillik a postpliocen 
vagy úgynevezett quartär-szakban lépett föl ; csak ez 
időszak rétegeiben találhatjuk föl az ember csontmarad-
ványait.» (367. 1.) Elmélkedve ennek a quartár-korszak-
nak a körülményeiről, ezeket mondja: «Akkoron, mikor 
az első emberek itt a földön megjelentek — a palaeon-
tologia szerint — a földnek urai az állatóriások valá-
nak. Ezekkel kelleti a meztelen és gyengetestü ember-
nek az élet-halál harcát megvívnia, hogy életét tenget-
hesse. S ha az állatok nyers erejéhez mért nyomorű 
testében, az embernek azon «isteni szikra», az értelem 
nem működik vala, bizonyára hírmondóstul el is pusz-
tult volna az emberiség a föld színéről». (236. 1.) Az 
első ember tehát, a kinek koponyájával, csontjaival, 
szerszámjaival, a palaeontologia az ősi rétegekben talál-
kozik: ember volt, a kit az állatoktól az a bizonyos 
«isteni szikra», az értelem, lényegesen megkülönbözte-
tett, olyan ember, mint a mai s csak mivel ilyen volt, 
tarthatta fönn létét az állatóriások közepette. 

Épen úgy beszélt itt Török, mint az anthropologia 
terén az első tekintély, a berlini Virchow: «Ha azt a 
negyedkorszakban élt s azért őseinkhez a leszármazó, 
vagy tulajdonképen hozzájuk fölnyúló sorrendben köze-
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lebbálló fossil-embert tanulmányozzuk, olyan emberre 
akadunk, mint a milyenek mi magunk vagyunk». (Die 
Freiheit der Wissenschaft. 1877. 30. 1.) 

Azért egyben helytelenítette Török Aurél azok el-
járását is, kik «az emberi lénynek a majmoktól való 
leszármazását készpénznek vették». «Tudjuk — így foly-
tatja — hogy Haeckel milyen könnyedén állítá föl az 
emberiségnek származó törzsfáját. Élénk képzeletével le 
is rajzolt egy csodaformájú, vézna alakot, mint az embe-
riségnek az ősét, Ádámját. A modern emberbúvárlat tényei 
azonban ezeket a képzelődéseket mind halomra döntötték». 
(378. 1.) Sőt bizonyos emfázissal így írt : «Bizonyára 
mindenki örül azon, hogy a mai emberbúvárok kimu-
tatták «az emberszabású lényeknek» (a majmoknak) az 
állati bélyegét s megelégedéssel kell fogadnia minden-
kinek azt, hogy a modern emberbúvárlat az «emberi 
nem» magas polcát a bestiáktól megtisztította, kimutat-
ván a mult századok «istenfélő», de nem eléggé tájéko-
zott tudósainak (például az istenfélő Linnének) azon 
tévedését, a mikor ezek az anthropoid majmokat, az 
orangot, csimpánzot, az emberi család tagjaihoz sorol-
ták». (231. 1.) 

Tehát mint anthropologus kutat a földrétegekben, de 
tovább, illetőleg előbbre nem megy, t. i. az emberi lény 
«végső problémájával» nem foglalkozik, mivel belátja, 
hogy az reá, mint természettudósra, egyáltalában nem 
tartozik. Mint ilyen csak ennyit mond : «Mondják, hogy 
a világ ránknézve egy hét pecséttel lezárt könyv, mely-
nek titkait kifürkészni hiába törekszünk. Akármint is 
álljon a dolog, annyi azonban kétségtelen, hogy a min-
ket körülvevő rejtélynek között ránk nézve a legnagyobb 
rejtélyt maga az emberi lény képezi». (229. 1.) «Egyszó-
val az emberiség ebben a kérdésben teljesen ignorans», 
(379. 1.), mondja mint természettudós. Vagy: «Hogy mi-
ként jött létre az emberi lény, azt (mint természettudó-
sok) épen oly kevésbbé tudjuk, a mint a legegyszerűbb 
baktériumoknak keletkezését sem tudjuk». (367. 1.) 

Ott kezdődik tehát reá nézve az ember, mint ille-
tékes tanulmányának a tárgya, a hol a palaeontologia a 
quartär-korszakban az első emberi csontokat, maradvá-
nyokat, először megnyitja előtte, a leleteknél. 

E miatt a helyes álláspontja miatt emlékeztem volt 
meg tisztelettel Török Aurél dr.-ról Apológiámban. (112.1.) 

Valami mozgolódás jelentkezett ugyan már e 
cikkében is a keresztény világnézettel szemben ; szeret 
ugyanis tárgyától elkalandozni s jobbra is, balra is 
adiafor megjegyzésekre térni és mindenekfölött igen bő-
beszédű; de az efféle megjegyzései olyan szélmalmok 
ellen való harcoknak látszanak csupán, melyeknek 
oka — úgy látom — őbenne, a keresztény álláspont nem 
értésében keresendő. 

így azt képzeli, hogy a keresztény álláspont szerint 
az ember a természetben nyilatkozó törvényszerűség alól 
ki van véve. Azért hangsúlyozza : «Az emberi lény, lia 
a föld élő világának koronáját is teszi, azért mégis csak 
egyik tagja az élők világának és épen úgy alá van vetve 
azon szigorú, kivételt nem tűrő törvényszerűségnek, a 
mellyel a többi élő lények nyilvánulásaiban lépten-
nyomon találkozunk. A törvényszerűséget a növények, 
állatok országában, mint a Teremtő bölcseségének ki-
folyását megbámuljuk: de a mely törvényszerűséget 
tudatlanságunk szülte önhittségünknél fogva magunkra 

nézve lealázónak tekintünk, hirdetünk». (367. 1.) Ugyan 
kedves tanár úr, ki hirdeti ezt? 

Vagy: «De abból, hogy az első emberi lény létre-
jöttét (t. i. mint természettudósok) nem ismerjük s ebbeli 
tudatlanságunkat nyíltan hirdetjük, Iegkevésbbé sem kö-
vetkezik az : hogy az emberi lényt a Teremtőnek többi 
lényétől egészen különállónak tekintsük és számára kü-
lön törvényeket, vagyis inkább magyarán szólva, termé-
szettörvények alól való kivételességet vindikáljunk». (379.1.) 

Nem tetszik észreArenni, milyen üres beszéd ez? Az 
embert t. i. különállónak is tekintjük, meg nem is. Külön-
állónak tekintjük annyiban, mint tanár úr is teszi, a 
mennyiben «örülünk azon, hogy az emberbúvárlat az 
emberi nem magas polcát a bestiáktól megtisztította s 
kijavította azok tévedését, kik a múltban az anthropoid-
majmokat az emberi család tagjaihoz sorolták». (231.1.) 
S nem tekintjük különállónak, a mennyiben őt is, mint 
a «Teremtőnek többi lényeit» teremtettnek valljuk. De 
ezt vallotta Darwin is s a gondolatot fönségesnek ne-
vezte. «Van valami fönség ezen nézetben — így írt Dar-
win — mely szerint az élet, a maga különböző erőivel 
együtt, eredetileg csak egynéhány, vagy talán csak egy 
alakba leheltetett a Teremtő által.» (A fajok eredete. 
Ford. Dapsy László. 1873. II. 333. 1.) Ellenben a termé-
szet törvényei alól való kivételességet az embernek tulaj-
donítani egy józaneszü kereszténynek se jut eszébe soha. 

Igen, beszélünk továbbá a materialistákról is s mint 
tévedezőket, ostromoljuk őket. De nem azért, mivel az 
embernek a természeti törvények alá való tartozását 
vitatják, ebben köztünk nincs különbség ; de azért sem, 
mint egészen tévesen mondani tetszik : «de mihelyt arról 
van szó, hogy ime, az emberi lény csodás működései a 
rothadó testének, anyagi szervezetének berendezésétől 
függnek, 'hogy a szervezet egészen szigorú törvények 
szerint működik, akkor legott fölháborodunk s azt kiált-
juk föl: az lehetetlen, hogy a «halhatatlan lélek», a 
«szabad akarat» a természet törvényeinek alá legyen 
vetve s azokat, a kik a «szellemi működéseket» a szer-
vezet testi, tudniillik anyagi berendezésétől függőknek isme-
rik föl, minden tétovázás nélkül, aljas gondolkodással, 
a «materializmussal», vádoljuk». (230. 1.) 

Nagyon rosszul tetszik ismerni a materializmust is, 
meg a keresztény filozófia álláspontját is, ha így fogja 
föl a dolgot. Nem azok — szerintünk — a materialisták, 
a kik az ember szellemi működéseit a testi szervezet 
berendezésétől függőknek állítják, ezt mi is valljuk; ha-
nem azok a materialisták, a kik azokat a szellemi mű-
ködéseket egyszerűen az anyag váladékainak mondják; 
mint a máj az epét, a vese az urint választja ki, úgy 
választja ki szerintük az agyvelő a gondolatot. 

Függés, kapcsolat igenis van a testi szervek és a 
lélek működései között, de Lenhossékkal szólva : 
«Ennek a szigorú kapcsolatnak a fölismerésével persze 
még csak meg sem közelítettük azt a másik nagy meta-
fizikai problémát, hogy egy materiális szerv működései 
hogyan nyilvánulhatnak meg az anyagi élettől olyan el-
térő valamiben, mint a milyen az öntudat, a lélek világa». 
(Az ember. 17. 1. — V. ö. «Religio» 47.1.) Hogy mennyire 
képtelen a materializmus a lelki jelenségek anyagias 
megmagyarázására, részletesen előadta Alexander Bernát 
(Az ember. 606—7. 1. Testi s lelki jelenségek.) Tehát 
a lélek tagadásán szoktunk mi fölháborodni. 
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Nem szereti végre, hogv anthropocentrice gondol-
kodunk, azaz az embert a középpontnak tartjuk s a föl-
dön mindent rá vonatkoztatunk. (229. 1.) Ugyanezt ismé-
telte Gorka is. (Az ember. 37. 1.) Pedig egy más helyen 
ugyanő hirdeti, hogy az ember «uralma alá hajtotta a 
földet» (370. 1.), hogy ő a teremtés koronája. Vagyis ő 
maga hirdeti azt, hogy ez a gondolkodás egészen helyes, 
megfelel a dolgok valóságának. 

A Török dr. régibb értekezésében előforduló ilyen 
elszólások azonban nem érintik azt az érdemét, hogy 
az anthropologiának helyesen jelölte meg az álláspont-
ját s az emberbúvárlatnak eredményeit helyesen ösz-
szegezte. 

Ha közben tereferélve, pl. Ninon de l'Enclos asz-
szonynak, szerinte szellemes következő mondását is találja 
szükségesnek idézni : «Erkölcs dolgában ugyancsak sze-
génynek kell annak lennie, a ki vallásra szorul, hogy 
tisztességes lehessen» (228. 1.), ez csak azt mutatja, hogy 
az asszonyok némelykor a komoly tudósnak a fejét is 
megzavarhatják. De ez mind nein érinti helyes vezető 
eszméit. Ismerve e helyes embertani álláspontját, lássuk 
most már, miként fordít rajta, minő más utakra tér a 
legújabb értekezésében. 

* 

F e m i n i z m u s és p a e d a g o g i a . Elnöki megnyitó a 
Magyar Paedagogiai Társaság Zirzen-emlekünnépén, 
tartotta Kármán Mór. 1906. 15. 1. Ara 60 fillér. 

A sok eszmezavar és avatatlan belebeszélés között 
komoly szót ejtett a minap Kármán a feminizmus 
szertelenkedései ellen. Zirzen Janka, a neves paedagoga, 
emlékét ünnepelte a Paedagogiai Társaság s Kármán, 
mint a társaság alelnöke, megragadta az alkalmat, hogy 
az ünnepelt nő kapcsán rámutasson a nő igazi hiva-
tására. 

Felszólalása inkább csak negativ értékű ; érzi, hogy 
a mai nőmozgalom folytán, ha ez tényleg megvalósulna, 
«erkölcseinket ép a családi élet bensőségének és emel-
kedettségének rovására visszafejlődés érheti.» Szerinte 
«nem a munkásnő a való nőiség ideálja ; a kenyér-
kereső asszony csak bajtársa lehet férjének, de nem 
minden nemesb erényben vele vetélkedő, együtt gyara-
podó hitvestársa». «Mint pedagógus rokonérzéssel fo-
gadja a nemesebb erkölcs érdekében azokat a törekvése-
ket, melyek oly gazdasági átalakulást vesznek célba, 
hogy minden nő és gyermek egyáltalán felszabaduljon 
az egyoldalú munkának lelket korlátozó kényszere alól, 
hogy mindkettejük teljes ereje és ideje ép erkölcseink 
nemesítésének állhasson szolgálatában». (14—5. 1.) 

De habár az ellenkező törekvések, a teljes női 
emancipáció részletes cáfolatába nem is bocsátkozik, 
már ez a negativ állásfoglalása, a nemesebb erkölcs ér-
dekében felemelt szava is súlyosan esik a mérlegbe. 
Nevezetesen midőn hangsúlyozza, hogy «mai társa-
dalmi kereteink sem állják útját annak, hogy még ma-
gában álló nő is áldásosán kifejtse személyres tulajdon-
ságait és sikerrel szentelhesse erejét és lelkét ezerek bol-
dogításának vagy nemzeti közügy felvirágozásának». 

Remusat-tal a nő hivatását két nemes címbe fog-
lalja össze : ő egy polgárnak a félesége és az anyja. 

Mily más gondolkodás ez, mint pl. Vámbéryé, vagy 
a Társadalom Tudományi Társaságban a komoly er-

kölcsöt semmibe sem vevő többi izraelitáké. Pedig 
Kármán is az. Azt a vallomását pedig, hogy «tartózkodó 
szeméremből mindig kellemetlen feladatnak vette, ha 
egy-egy leánynövendéket kellett tanítania» (4. 1.) izraelita 
szájából anyira szokatlannak kell néznünk, hogy a 
«Huszadik Század» (jun. sz. 545. 1.) szinte megbotránko-
zott rajta. 

Érzi tehát Kármán a mai feminizmusban az embe-
riség magasabb érdekeit fenyegető veszedelmet s ér-
deme, hogy annak nyíltan kifejezést is ad. «A család a 
női hivatás sajátos tere s a nőkérdés helyes megoldá-
sának mértékéül tehát azt a tekintetet kellene elfogad-
nunk, mennyiben segíti elő a családi élet erkölcsösebb 
alakulását». (9. 1.) Nagyon helyes, csak a történeti meg-
okolás, melyre nézetét alapítja, hiányos. 

Mily máskép nézne ki ez a megindokolása, ha Kár-
mán keresztény nevelésben részesült volna, ha a ke-
resztény eszmekörben otthonos volna. Akkor a nő-
kérdés történeti szemléltetésében a görögök (Aristopha-
nes, Platon) nézeteinek fejtegetése után nem ugranék 
át napjainkra, hanem bemutatná a nőiség eszméjének 
fejlődését a kereszténységben, (pl. Pál efezusi levele 
alapján), Krisztustól napjainkig s ott találná meg az ál-
tala is hangoztatott «családi erkölcs» alapjait és motí-
vumait. 

De sőt a mai megfigyelése a házasságról sincs véve 
a keresztény társadalomból, hanem az anyagias zsidóság-
ból. Tudtunkkal ott döntő az érdek s a mennyiben a 
keresztények között is terjed az ilyen gondolkodás, az 
a zsidó erkölcs utánzása. 

Ha Kármán ezeket írja : «Nem a házasulok egyéni 
lelki szüksége dönt, hanem családjaik társadalmi érdeke ; 
a nő magatartásában, a gyermekek nevelésében pedig 
első sorban a szociális illendőségnek és szokásoknak 
követelései irányadók ; kizárólag állása tisztességének 
megőrzése vagy emelése vezeti a családfőt magánéleté-
nek, háztartásának berendezésében ; arra, hogy vele 
magának és övéinek személyes, benső értékét gon-
dozza és folytonosan növelje, legkevésbbé sem gondol» 
(13. 1.) — nem a keresztény eszmekörből veszi benyo-
másait. 

Mint paedagogusnak pedig egyenesen hibául rovom 
tél a következő megjegyzését : «közoktatásunk rendje 
sem igen segít bennünket a nagy feladat megoldásá-
ban (t. i. hogy a műveltségnek, a nemes erkölcsnek, 
mint magában is becses, önértékű birtoknak nem is-
merjük lelki szükségét), mely a családi élet maga-
sabb, legjelentősebb alakjához emelné fel legalább tár-
sas életünk jobbjait; legkevésbbé törődik pedig vele 
nőnevelésünk igen logvatékos, kezdetleges szervezete». 
(14. 1.) 

Nőnevelésünk a folyton szaporodó felsőbb leány-
iskolák szervezetében oly előkelő eszközzel rendelkezik, 
mely a mi jelenlegi kulturigényeinknek teljesen meg-
telel. Hol áll a mai nőnevelésünk csak a 40 év előt-
tivel összehasonlítva ! 

Ezek a kifogások azonban mind más szempontra 
tartoznak. Azt az érdemét Kármánnak, hogy a destruk-
tiv izraelita szellem ellenére a feminizmus szertelen-
kedései ellen volt bátorsága nyilatkozni és éppen az 
erkölcsi érdekeket hangsúlyozni, a mi ma kevésbé 
divatos, készséggel kell elismernünk. 
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A Hittanárok és Hitoktatók Országos 'Egye-
sülete. 

Ismeretes tény, hogy a nemrég lefolyt nagygyű-
léssel kapcsolatban a hittanárok és hitoktatók igen 
szépen látogatott alakuló gyűlést tartottak, melyen 
nagy lelkesültséggel megalakították a magyarországi 
római katholikus hittanárok és hitoktatók egye-
sületét. 

Célja a vallástanítás összes ágainak fejlesztése, 
tagjai erkölcsi s anyagi érdekeinek megvédése, 
ápolása, a tagok továbbképzése kivált egy a kor szín-
vonalán álló szakközlöny kiadása, hitoktatási tanfo-
lyamok rendezése stb. által. 

A ki tudja, mily tehetetlen az egyedülálló min-
den téren s viszont mily erő lakik sokaknak egy-
ségében; továbbá, hogy az ifjúság s egy megbizható 
katholikus intelligencia nevelése, majdnem kizárólag 
a vallástanítók és szerzetek kezében van letéve, hogy 
tehát ezeknek tudásától és alaki képzettségétől majd-
nem az egész katholikus társadalom hitéletének és 
ma jdan szociális tevékenységének minden alapföl-
tétele függ : az csak örömmel értesülhetett a hittaná-
rok és hitoktatók egyesületének megalakulásáról. Mert 
ez lesz hivatva tagjaiban szép hivatásuk tudatát éb-
rentartani, ápolni ; továbbá tág teret nyújtani azon 
utak-módok megbeszélésére, melyek legbiztosabban 
vezetnek célhoz: katholikus intelligencia s általában 
egy hitét ismerő és szerető katholikus társadalom 
megteremtéséhez. 

Az egyesület minden tagja ingyen kapja az egye-
sületi közlönyt, részt vehet az általános értekezlete-
ken és ezeken indítványokat tehet. Magával a szak-
közlönnyel visszaadja az egyesület teljes egyen-
értékben minden tagjának az évi tagsági díjat (8 ko-
rona), ha egyebet nem is tudna kivívni tagjai 
számára. 

A megindítandó egyesületi közlöny szolgálatában 
áll majd a vallástanítás minden ágának, felöleli mind-
azon kérdéseket, melyek a népiskolai, középiskolai 
s tanítóképzői vallástanításra vonatkoznak. De állandó 
rovatot nyit általában a pedagógia számára s pótolni 
kívánja a «Katholikus Pedagógia» cím alatt megin-
dított és megszűnt lapot. 

Ép ezért nemcsak a kizárólag vallástanítással 
foglalkozók (tanárok, plébánosok, káplánok, hitokta-
tók), hanem minden katholikus pedagógus, a katho-
likus intézetek és szerzetek (rendes vagy pártoló) 
tagjai lehetnek az egyesületnek és tekintve a nemes 
célt, kell is hogy legyenek. 

Az ideiglenes vezetőség munkájának megköny-
nyitése céljából ezúton kér jük föl ügyünk barátait, 
hogy az egyesületbe való belépésüket már most je-
lentsék be a titkárnál (Aubermann Miklós, Buda-
pest, IV., Váci-utca 45.) és tegyék ezzel lehetővé, hogy 
az új folyóirat első száma már j anuá r hóban lásson 
napvilágot. Jelentkezni lehet akár levelezőlapon, akár 

postautalványon; utóbbi esetben a tagsági díj 1907. 
évre szól. Az egyesület alapszabályait a vezetőség már 
fölterjesztette megerősítés végett. 

Andrássy Gyu la gr. b e l ü g y m i n i s z t e r úrnak Buda-
pest. Mielőtt a halotthamvasztók kérdésében határozna, szíves-
kedjék a Religióban (74., 88.1.) «A halottégetés kérdése» címen 
megjelent tanulmányt ügyeimére méltatni s akkor látni tetszik, 
hogy nem kell az embernek katholikusnak lennie, csak józan 
ésszel s egy kis emberi érzéssel kell birnia, hogy belássa, 
mikép itt egyszerűen egy szabadkőmives hóbortról van szó. 
Kegyelmességednek efféle népszerűségre nincs szüksége, 
agyonnyomorított társadalmunknak azonban, melyben ma-
holnap már minden fejetetejére lesz állítva, legalább a veze-
tőiben, égető szüksége van egy kis konzervativizmusra. 

A «Magyar Á l l a m n a k » . Budapest . Érdemes szerkesztő 
barátom okt. 10-ki számában védekezik az ellen, hogy az 
autonómiáról szóló cikkeiben elfoglalt álláspontját, az alkot-
mányos népakaratnak egyházunkba való bevitelét, protestáns 
felfogásnak jeleztem. A védekezése mutatja, hogy helyesen 
Ítélem meg nézetét. Mert egyrészt szerinte is : «a protestáns 
elv az egyházkonnányzatban az, hogy a joghatóság a néptől 
ered és nem az apostoloktól származott le napjainkig» ; de 
vájjon «alkotmányos népakarat» a jog szerint nem egyértékű-e 
a néptől eredő joghatósággal az állami téren s ha az egyházba 
bevisszük, nem egyúttal az egyházi téren is ? Másrészt az 
alkotmányos népakaraton nyugvó autonómiáját nem a kánon-
jogból vezeti le, ott nincsenek gyökerei, hanem «magyar köz-
jogi elv»-nek mondja s erősíti, hogy «a nemzeti jogfejlődés 
szelleme hozza meg nekünk az autonómiát». Gondolom, nem 
kell előtte bizonyítanom, hogy Krisztus egyházának szervezete 
a nemzeti jogfejlődést eddig saját jogforrásának soha nem 
ismerte, ilyen jogforrásra csak a szervezet nélkül életbelépő 
protestantizmus volt utalva. Már az, hogy ily kerülő uton kény-
telen tételéhez az erősségeket keresni, figyelmeztethetné állás-
pontjának természetére. Különben ajánlom figyelmébe mind-
azt, a mit a Religióban «A világi katholikusainkról» szóló cikk-
sorozatban fejtegettem, míg majd részletesen rátérek a «ma-
gyar közjogi» fejtegetéseire s nevezetesen a magyar herceg-
prímásra, a kiben olyan fejlődést lát, mint a hogyan azt az 
50-es években a Bach-korszak jogászai erőltették. Egyben 
hozzáteszem, hogy «Philippus»-a ugyanabban a számban ismét 
protestánsul irt. 

D. E c s é d . Folyóiratunk primiciák vagy szekundiciák 
leírásával nem foglalkozik. 

R. W i e n . Rendben van. 
T. K o c s é r . Bizony folyóiratom terjesztésével tesz a jó 

ügynek szolgálatot. Lelkesedés és telkesítés kell mindenhez. 
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SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Három levél. cm.) 

A vonatkozást, mely Isten s az ember között 
van, mindazzal együtt, a mi abból származik, vallás-
nak nevezzük. 

Nyilvánvaló, hogy az említett két tényező nem 
egyenlő jogú s nem egyenlő értékű. Egy részen van 
az Isten, minden tökéletességnek a gondolható leg-
magasztosabb eszményképe. Isten maga az örökké-
valóság, a végtelen fölség, a föltétlen szentség, a mér-
hetetlen boldogság, jóság, szeretet és irgalmasság. 

A másik részen van az ember, ez a csekélyke földi 
por. Ki bár szellemi erőkkel ékeskedik, testi képes-
ségekkel rendelkezik, de sőt talán földi kincsekben 
is dúslakodik : mégis létezésének első pillanatától a 
végső lehelletig, minden öntudatos pillanatában érzi 
saját korlátoltságát és mulékonyságát. Kell, hogy 
ezen ellentét minden gondolkodó elmét saját csekély-
ségének, de egyúttal Isten mindent fölülmúló felsé-
gességének megismerésére vezessen. Ezen megisme-
rés következtében a gondolkodó elme szinte észre-
vétlenül Isten magasztos lényegének csodálatába 
merül, kinek abszolút tökéletességei az emberi lelket 
elragadják. 

Isten örök szépségének és fenségének ezen látása, 
a melyre az emberi lélek a csodálat szárnyain emel-
kedik, a szívnek legbensőbb, legmélyebben rejlő 
érzelmét kelti föl bennünk: az imádást! Minél na-
gyobbnak, minél hatalmasabbnak tűnik föl öntuda-
tunkban az isteni lényeg, annál jobban érezzük 
kicsinységünket, s annál jobban ragadja s fogja meg 
szivünket ama szükségletnek érzete, hogy a legma-
gasabb felségü Istennek alázatos hódolatunkat mutas-
suk be. 

Ez a természetes és logikus ütja ama szellemi 
folyamatnak, melyret «Isten imádásának» nevezünk. 
Nemcsak a kulturember, hanem a vad indián is 
ugyanazon érzelmeket hordja szivében, lia életének 
különféle körülményeiben a «Nagy Szellemhez» 
fohászkodik. Magától érthető, hogy a kulturember-
nek vallási érzelmei tisztultabbak s mélyebben járók ; 
a miért is lelkünkben az imádás az Isten iránt való 
szeretetnek érzelmeivel egyesül. Az abszolút szép, az 
abszolút jó szivünkben az igazi és teljes odaadás 

és ragaszkodás érzetét szüli, mely azon törekvéssel 
függ össze, hogy mindenben a legkegyesebb lénynek 
tetszéséi keressük. Ebből boldog, fölemelő, szinte 
emberfölötti öntudat származik, az isteni és emberi 
akaratnak tökéletes harmóniája, a teremtménynek 
természetszerű alávetése, meghódolása a teremtő előtt, 
mi az emberi lélekben szelíd nyugodalmat és édes 
megelégedést szül. 

A midőn lelkünk az imádásnak szent és boldog 
hullámain ringatódzik, mindinkább tudatossá válik 
benne Istentől való függése. Hisz az imádás lénye-
gében nem egyéb, mint elismerése Isten legfőbb 
uralmának, a melytől mi teremtmények függünk s 
a mely előtt meg kell hódolnunk. E függésnek érzése 
és elismerése annál tudatosabbá válik bennünk, lia 
gondolkodás által végességünknek s az ebből szár-
mazó segélyre szorultságunknak belátására eljutunk. 
Kinek nincsenek életében olyan pillanalai, a melyek-
ben érzi, hogy saját erői elégtelenek s hogy maga-
sabbrendű istápolásra szorul?! Ó az emberi segítő-
eszközök sokszor igen gyarlók s belső ösztönünk arra 
visz bennünket, hogy Istennél keressünk segedelmet. 
A fönnebb említett Tertullián, e sokszor tapasztalt 
tényre, mint döntő bizonyítékra hivatkozik, hogy 
maguk a sok istent imádó pogányok is valósággal 
csak egy Istenben hittek, mert veszélyek közepette 
így kiáltottak föl : Deum immortalem ! Halhatatlan 
Isten ! 

Úgy érezzük, hogy az imádság közelébb hozza 
hozzánk az isteni mindenhatóságot és irgalmat. Tűn-
nek aggodalmaink, föltámad bennünk a reménység 
s a megnyugtató vigasz, miáltal a veszélynek is hig-
gadt megfontolással nézünk eléje. Ha valamely csa-
pás, avagy szerencsétlenség ér bennünket : az imád-
ságban a lelkierő s a bátorság kútforrása nyilik szá-
munkra. Az az ember, kinek lelke alázatos imádás-
sal hajlik meg Isten előtt — érje őt bármi — az 
ilyen ember szenved és tűr, de össze nem törik 
soha. 

Ily alapon épül föl az «erkölcsi ember». Az er-
kölcs ugyanis nem egyéb, mint az isteni akarat, mely 
bennünk tetté válik. A miből megérthető, hogy Isten 
nélkül nincs és nem lehet erkölcs. Elfogadott külső-
ségek, udvarias érintkezési módok, azok lehetnek ; 
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de erkölcsről Isten nélkül szó sem eshetik. Isten az 
alapkő, a melyen az emberi erkölcs áll. Ez az alapkő 
mozdulat lan; nem változik az emberek kedvtelése 
szerint; örök, mint maga Isten. Erkölcsileg csak az 
jó, mi az Isteneszmével, Isten akaratával megegyez. 
Ha ez nem volna így, akkor mindenki saját maga 
számára külön erkölcsöt, külön morált alkothatna. 
Az erkölcsös ember Istent keresi, Istenre tekint s arra 
törekszik, hogy mindenben Isten akaratához szabja 
magát. Isten kedvéért teszi a jót s kerüli a rosszat. 
S ebben megnyugvást talál; a végrehajtott jócsele-
kedetnek öntudata már a jelen életben boldoggá 
teszi őt és tekintetét a túlvilágra irányítja, hol az 
isteni igazságosság mit sem hagy jutalom nélkül. Mert 
az ember rendeltetése nem végződik a rövid s gon-
dokkal teljes földi léttel. Hisz már Horatius hirdette : 
Non omnis mor ia r ! Nem minden részem halandó! 

* 

Ez a három levél oly általános igazságokkal 
foglalkozik, melyeket a gondolkodó elme mintegy 
reánk erőszakol. Az elme, ez a bennünk rejlő isteni 
szikra, az oksági elv erejével, bár nem fáradság nél-
kül, de mégis biztosan föl tud emelkedni Isten esz-
méjéhez. Ebből természetszerűen következik mindaz, 
a miről eddig szóltam; s az igazságot szomjúhozó 
lélek előtt föltárul azon út, mely a katholikus vallás 
szentélyébe vezet. Platz Bonifác dr. 

TÇeresztény és modern morál az építkezésben.1 

«Kicsoda az közületek, ki tornyot akarván épí-
teni, először leülvén, nem számlálja föl a szükséges 
költségeket, ha van-e tehetsége azt bevégezni, nehogy, 
miután alapot vetett és be nem végezheti, mindnyá-
jan, a kik látják, csúfolni kezdjék őt, mondván: Ez 
az ember építeni kezdett és el nem végezhette».2 

Mily fönségesen megnyugtató a maga egyszerű-
ségében a mélyen gondolkozó előtt ez az építkezési 
alapszabály! A modern gyakorlati ember azonban 
ezt neveti és azt mond ja : mire valók a bankok? 
Mire való az azokban összegyülemlett tőkepénz, ha 
nem arra, hogy a ki nem képes a maga erejéből 
nemcsak folytatni, hanem meg is kezdeni az építke-
zést : a bankokból vegyen kölcsönt, hogy a spekulált 
építkezést elkezdje avagy folytassa. Majd kifizetik a 
törlesztéses kölcsönt ennek kamataival együtt a bér-
lők. Azonfelül nekem is ju t ingyen lakás — a víz, 
közös világítás és a szükséges apróbb kiadások költ-
ségein felül — ugyanazon bérlőktől 8—9 % úri jöve-
delem, s ha le lesz törlesztve a kölcsön, százezreket 
érő magánjogi tulaj donbirtok marad utódaimra. 

így jő létre az építkezési uzsora, melynek palás-
tolására a mai modern világban a legmodernebb 
tudományt, a statisztikát is segítségül hívják. 

1 A mai sztrájk alkalmából igen időszerű és figyelemre-
méltó fejtegetés. Szerk. 

2 Lukács XIV. 28—30. 

És csakugyan mire nem jó a statisztika?! Be-
szélő számadataival míg egyrészről kimagyarázni, 
mentegetni tudja a bűn t ; addig másrészről a gon-
golkodó előtt ugyanazon beszélő számadatok szét-
foszlatják azt az illúziót, mellyel az immorális cse-
lekedet látszólagos jogosságát a statisztika takar-
gatja. 

A napirenden levő építőmunkások kizáráéa, az 
általánossá vált sztrájkok rendezése alkalmából és 
az ezek nyomán szükségszerűen bekövetkező lakás-
és egyéb drágulások kimagyarázása céljából nem 
régiben statisztikai kimutatást1 olvastam arról, hogy 
míg régente a százezer koronás építkezés 8—9% 
tiszta jövedelmet hozott az arra vállalkozónak: addig 
ma ugyanazon százezer koronás építkezés a kölcsön-
pénz drágulása és az építőmunkások folytonossztrájkja, 
a szabadságot maguknak is követelők bojkottja és«ame-
rikázásnak nevezett kevesebb munkaellenérték teljesí-
tése következtében» 33 %-kal több költségbe kerül. 
Ennek azután természetes következménye, hogy a 
lakásbéreknek is emelkedniök kell. 

Ezen kétszer kettő-négy magyarázatra azonban 
azt kérdem, hogy miért lett az igényelt kölcsönpénz 
drágább, illetőleg, miért lettek óvatosabbak a bankok 
az igényelt építkezési kölcsönök megszavazásában? 
Miért szállították le a még tíz év előtt első helyen 
való betáblázás mellett oly könnyen fölvehető 80.000 
koronát ma csak 70.000 koronára ? Ennek némi ma-
gyarázatát találom az idézett hírlapi cikkben, mely 
szerint ennek oka abban keresendő, hogy némelyek 
a tíz év előtti 80.000 koronát a százezer koronás 
éíptkezésnél a szükséges 20.000 koronával nem a 
sajátjukból egészítették ki, hanem ezt is kölcsön-
képen vették föl második és harmadik helyen való 
betáblázásra. 

Ez valóban szédelgő spekuláció volt az építkezés 
terén; mert olyan egyén, a ki sem az építkezéshez 
szükséges telekkel, sem az építkezéshez elkerülhet-
lenül szükséges pénzzel, sem a kivitelhez föltétlenül 
megkívánt tudománnyal nem rendelkezik, az az idé-
zett evangeliumi építkezési alapszabály szerint elő-
ször is ne fogjon az építkezéshez; másodszor, ha 
hozzáfogni merészelt, ne akar jon ebből ölhetett 
kezekkel tétlenül meggazdagodni ; mert ehhez semmi 
cimen nincs joga. Igaz, hogy a keresztény felebaráti 
szeretet alaptörvényéből kifolyólag az ember a tár-
sadalomban való megélhetés tekintetében ember-
társára van utalva, vagyis röviden, az ember ember-
társától él, má r akár becsületes munkájáér t jogosan, 
akár alamizsnából, könyörületből; de munka nélkül 
jogos megélhetést csak az uzsora igényel magának, 
a mi ha néha-néha egyiknek-másiknak sikerül is, 
ebből még jogra következtetni nem szabad, nem 
lehet. 

Egyik-másik szédelgő spekuláns még tovább 

1 «Budapesti Hirlap» 1906. szept. 23-iki szám. 
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ment. Jogtalan uzsorára alapított gazdagodási vágyát 
nem elégítvén ki a bár lassú, évtizedekig tartó, de 
biztos vagyonszerzés : hiszékeny embert keresett s 
ha talált, ennek a minden munka nélkül — telek 
és pénz nélkül — fölépített házát az arra kebele-
zett terhekkel együtt jó pénzért eladta, mit zsebre-
dugván, tovább állott. 

A szédelgésnek ez a netovábbja aztán fölnyitotta 
a gyakran rászedett hitelező bankok szemeit és óva-
tosabbá tette azokat az igényelt építkezési kölcsönök 
megszavazásánál. Innét az igényelt kölcsönpénz lejjebb 
szállítása és ennek is megkívánt nagyobb biztosítása. 
Innét az építkezési tökepénzhez az építkező részéről 
nagyobb arányban való hozzájárulás szüksége. Innét a 
nagyobb százalékjövedelemre számító igény; de ezen 
igény megint nem jogos, mihelyt a közönségesen 
szokásos %-nál nagyobb. A többletigény már ismét 
uzsora és az ilyen uzsorára alapított építkezés erkölcs-
telen, kivált, ha magánember akar embertársain így 
meggazdagodni, semmi vagy nagyon csekély befek-
tetéssel. 

Egyedül az erkölcsi testületi személyeknél ment-
hető az ilyen építkezés az immoralitástól ; mert ezek 
nem magánjogi célból, hanem mindig a közérdek 
szempontjából építkeznek és ha ily uton szereznek 
is valamit, nem maguknak szerzik azt, hanem a 
köznek, a társadalomnak. Ámde magánembernek 
magáncéljára az említett módon építkezni nem sza-
bad, nem lehet. Az ilyen magánjogi építkezés mindig 
immorális. 

Véleményem szerint épen ez az immorális épít-
kezési eljárás okozója a mindennapivá vált építke-
zési sztrájkoknak; mert az az építőmunkás észre-
vevén, hogy a tulajdonos, kinek számára készül az 
épület, minden befektetés és munka nélkül jut las-
sanként — legalább is utódaiban — százezreket érő 
vagyonhoz: nem csoda, ha fegyelmezetlen észjárása 
arra a gondolatra jut, hogy az ő szegény állapotá-
ban az ő becsületes munkájával nagyobb munkabért 
érdemel az eddiginél, hogy magát és családját gond-
talanabbul tarthassa el. S ha egyik-másik jobblelkű 
munkástársuk a többieknek ezen fegyelmezetlen ész-
járását nem osztja, következik a bojkott. A munka 
nélkül való meggazdagodás kihívja az «amerikázást», 
azaz a kikötött munkabérért nem a megfelelő, ha-
nem az annál kevesebb értékű munkateljesítést. 

Amint az építkezési iparnál az uzsora teremti 
meg a sztrájkot, bojkottot és amerikázást s ennek 
nyomában a lakbérdrágaságot : akként a többi ipar-
nál is a minden téren tapasztalható uzsora, vagyis a 
másnak szükségével az ő kárára való visszélés teremti 
meg az általános drágaságot és ennek nyomában az 
általános elégedetlenséget. Míg az emberek mód felelt 
való gazdagodási vágyuknak határt nem vetnek, 
hanem e vágyuk kielégítése céljából egymást kölcsö-
nösen túllicitálják, még pedig, akár a magánjogi, 
akár, a mint tapasztaljuk, közjogi téren is: ennek 

keserű eredményét mindig a köz, a tázsadalom fogja 
megérezni. 

Azért vissza a tiszta erkölcshöz minden téren, ha 
azt nem akarjuk, hogy egy új bábeli torony építése 
megzavarja az embereket, hogy azok újra meg ne 
értsék egymást. 

Erkölcsi téren sokat tesz az egyház a krisztusi 
törvények hirdetése, ápolása és ezek végrehajtása 
körül ügy az egyesületi, mint a gazdasági téren. 
Egyesületi téren: a mind nagyobb számmal alakított 
katholikus olvasó és ifjúsági körökben az ezek veze-
tésére hivatottak felvilágosítják a tagokat korunk 
hibáiról, ezek veszedelmes következményeiről; nem-
különben az ezekkel szemben kifejtendő védekezés 
mikéntjéről. Elvonják a körök tagjait a rossz társa-
ságoktól, kicsapongó mulatságoktól s ekként a mé-
tely terjedésének hatásosan gátat vetnek. Megismer-
tetik és megkedveltetik a tagokkal a lelket és szivet 
megnyugtató jót és annak gyakorlására a tagokat 
lelkesítik. Gazdasági téren a nyomor és szegénység 
enyhítésére a keresztény hitel- és fogyasztási szövet-
kezetek megalakításával, olcsó hitel- és fogyasztási 
cikkeknek beszerzési áron való közvetítésével szintén 
sokat tesz és tehet az egyház az uzsora és ennek 
pusztító következményei ellen. 

Ámde napjainkban a társadalom veszélyeztetett 
közjava az államot is, mint a földi közjólétnek ugyan-
csak közvetlenül Istentől rendelt gondozóját és előmoz-
dítóját, kell, hogy hathatós közremunkálásra serkentse 
a közerkölcsiség javítása és emelése körül. 

Nem a statisztikai magyarázatok hivatvák az 
általános sztrájkot és annak nyomában keletkezett 
drágaságot orvosolni, hanem gyökeres orvoslásra van 
szükség. 

Egyelőre a munkateljesítés vagy nem teljesítés 
körül az egyéni szabadság lenne hatásosan törvény-
ben biztosítandó. Azután az emberi társadalom békés 
harmóniájának biztosítására hivatott hármas justitia, 
már mint a kölcsönös igazságosság a magánjogi téren ; 
a törvényszerű és osztó igazság pedig a közjogi téren 
lenne hatásosan érvényesítendő minden vonalon. 

Közállapotaink izgató tűrhetetlenségének egyik 
főokát abban is találom, hogy az emberek ember-
társaiknak magánjogi körébe erőnek-erejével betola-
kodnak a hetyett, hogy a «mindenkinek megadni a 
magáét» magánjogi elvhez alkalmazkodva tisztelnék 
mások jogait és lelkiismeretesen teljesítenék egy-
mással szemben tartozó kötelességeiket. Hasonló-
képen vagyunk közjogi téren, a hol a legális justi-
tiát is nem ritkán sértik meg nemcsak az alattvalók, 
hanem az azt gondozók is. Még gyakoribb és szembe-
tűnőbb az osztó igazság megsértése a közjavak és 
közterhek kiosztása körül. A helyett, hogy az elő-
nyökben és terhekben az alattvalók mindegyike egy-
formán és arányos igazságossággal részesülne: azt 
tapasztaljuk, hogy amíg az előnyökből egyik-másiknak 
épen nem jut avagy csak nagyon kevés ju t ; addig 
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a terhek alatt épen azok vállai roskadoznak, kik az 
előnyökben épen nem vagy csak alig részesültek, az 
ezek viselésére hivatottak pedig, kik az előnyökben 
az őket megillető arányon felül részesedlek, a köz-
terhek viselésétől teljesen vagy némi aránytalan cse-
kélység teljesítésével mentesülnek. 

Hogy is mondotta Széli Kálmán ? Magyarország-
ban érvényesüljön a «jog, törvény és igazság.» 

üemkó György dr. 

11. J{ákóczy Ferenc. (V.> 
Az ifjú Rákóczynak nagykorusitása után való első 

megjelenése birtokain összeesni látszik a felsőtiszai 
parasztságnak fönnebb említett lázongásával. A kettő 
között azonban semmiféle okozati összefüggés nincsen. 
Rákóczynak nemcsak hogy része, de még tudomása 
sem volt ezekről. Ősi jogon nyomban beiktatták 
ugyan sárosmegyei örökös főispánságába, csakhogy ő 
rövid időre rá visszautazott Bécsbe (a hol palotája 
volt), onnan pedig Kölnbe s ott, az udvar tudta nél-
kül, sógora (Julia nővérének férje), Aspremont gróf 
tanácsára még abban az évben (1694.) nőül vette 
Karolina Amália hesseni hercegnőt, a kivel úgy látszik 
sohasem volt boldog. 

Németországból hazajövet, hol jószágain, hol 
Bécsben tartózkodott. Sokszor megfordult nagynénjé-
nél, Rákóczy Erzsébetnél is, Kis-Tapolcsányban (Bars 
m., a birtok Keglevich István gróf kezéből egy pár 
évvel ezelőtt József királyi herceg tulajdonába került), 
s nemegyszer itt panaszolta el búját neje féltékeny-
kedése okozta keserűsége miatt. Időközben fia is 
született, kinek keresztapjául Lipót királyt kérte föl. 
A magyar urakkal egyáltalán keveset érintkezett, 
miért is azok német érzelműnek gondolták. S míg 
ezek idegenkedőnek tartották, a bécsi udvar viszont 
folyton szemmel kisérte, mert annak dacára, hogy 
csendes, a közügyekbe magát nem ártó ember volt, 
mégis csak a kurucvérű Zrínyi Ilona fiát látták benne. 

Ekkor, 1697-ben, tört ki a már említett hegy-
aljai parasztlázadás; Bákóczy nejével épen Sáros-
patakon tartózkodott. Thökölynek szertebolyongó 
kurucai, tehát nem a nép, hanem csupa bolygó sze-
gény legény% lázadást támasztott, a kikhez Rákóczy 
jobbágyai is csatlakoztak.1 Rákóczynak sejtelme sem 
volt az egészről, vadászat közben jutott el hozzá a 
csatazaj, úgy hogy nyomban menekülésre gondolt. 
Nejével és gyermekével hegy en-völgyön ál rohant 
Bécsbe, a mint azt ő maga oly meghatóan beszéli el.2 

Az udvar előtt ennek dacára gyanúsnak tünt föl 
az a körülmény, hogy a pusztító kurucok miért kí-
mélték meg épen Rákóczy birtokait? Mert az tény, 
hogy különös bánásmódot követtek eljárásukban 
(Thököly keze 1). Rákóczy természetesen a dolgot 
megmagyarázni nem tudta, mert maga sem értette 

i Thaly K. : II. Rákóczy Ferenc ifjúsága. 246. 1. 
2 I I . Rákóczy Ferenc Önéletrajza. Ford. Doniján. 1903.57.1. 

s mivel bántotta a gyanúsítás, hogy gyökeres cáfola-
tot mondjon rá, ajánlatot tett Lipótnak, cserélje be 
magyarországi birtokait megfelelő osztrák birtokkal. 
A királynak nem állván módjában ezt megcselekedni, 
az ajánlatot el nem fogadta és a dolog maradt a ré-
giben. 

A lázongókat közben leverték s lennt Bácskában 
szeptember 12-én fejezte be Savoyai Jenő herceg a 
zentai fényes győzelemmel a felszabadító háborút, 
mely után a kimerült török békekérésre fogta a dolgot. 

A fiatal Rákóczyt folyton a saját ügyei foglalkoz-
tatták,nevezetesen a következő két évben, 1698—99-ben, 
Julia nővérével fotytatott birtokpöre miatt sokat tar-
tózkodott magyarországi jószágain.1 Kettőjük között 
a rengeteg birtokon nehezen ment az osztozkodás. 
S ez a két esztendő most már tényleg jelentékeny 
változást idézett elő gondolkozásában. Az említett 
udvari gyanakodás nemcsak keserűséget hagyott szivé-
ben, de őt magát is közelebb hozta a haza földjéhez, 
gondolkozóba ejtette. Másrészt birtokpöre folytán sok-
szor érintkezett Bercsényi Miklós gróf ungi főispán-
nal, a ki különben Brunócon (Nyitra megye) volt 
birtokos. Sokat beszélgettek együtt az ország állapo-
táról, annál inkább, mivel abban az időben az ab-
soluta dominatio eddigi sok visszatetsző rendelkezé-
séhez járult éppen a karlovici (1699.) békekötésnél a 
magyar biztosok mellőzése, nemkülönben a spanyol 
örökösödési háború közelgő kitörése, mely Lipót egész 
erejét volt lefoglalandó. 

Úgy látszik Bercsényi befolyása volt elhatározó 
az ideális gondolkozású Rákóczyra, a ki ez időtől 
fogva egészen az udvar ellen volt hangolva. 

A Lipót ellen való spanyrol háborúra készülődő 
XIV. Lajos francia király előkészületei között nálunk 
is kezdett tapogatódzni s a diplomáciának akkor 
is finom orra lévén, a nagynevű ősök örökösénél, 
Rákóczy Ferencnél, bécsi követe egyszerre aziránt 
kezdett tapogatódzni, nem vállalkoznék-e fölkelésre? 
Rákóczy, mint később maga is belátta és megírta, 
akkor még tapasztalatlan lévén az úri magas huncut-
ságokban, belement a dologba. 

Házába, a sárosi várba, már régebben bejáratos 
volt Eperjesről egy Longueval nevű császári tiszt, a 
kit Rákóczyék, mint jó társalgót és úgyszólván házi 
barátot igen kedveltek. Pedig a bécsi udvar kéme 
volt. A gyanútlan Rákóczy ezzel a tiszttel, mint francia 
eredetű emberrel s vélt jóbaráttal, levelet küldött a 
francia királynak (1700. november 1.) s a levélben a 
fölkelés ügyét tárgyalta Longueval elment Párisba, 
de Bécsben mindenről voltak értesítve, egyelőre azon-
ban hagyták a dolgot fejlődni. Mikor azonban egy má-
sik levelet is vitt, Bécsben azt fölnyitották ; ott voltak 
a főbb fölkelők nevei s az egész terv. Hogy a dolog 
feltűnő ne legyen, Longuevalt az újból bepecsételt 
levéllel tovább küldték, de Linzben elfogatták. Úgy 

» Thaly i. műve 283. 1. 
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nézett ki tehát az egész, mintha az összeesküvés titka 
véletlenül pattant volna ki, mire az egész ügy Bécsben 
közhírré lett. Természetesen azonnal elrendelték Rákó-
czy és Bercsényi elfogatását. 

Bákóczyt nővére, Julia, Bécsből nyomban értesí-
tette az eseményről, de a hírt vivő küldönc áradás 
miatt későn közelíthette meg Nagy-Sáros várát ; úgy, 
hogy mire átadta a levelet, a katonaság is közelgett. 

A mit sem sejtő Rákóczy meglepetésében, neje 
is gyengélkedvén, másnapra halasztotta a menekülést, 
de késő volt. Éjjeli két óra körül (1701. április 28-án) 
rajtaütöttek a katonák s várából Eperjesnek s lefelé 
Győrnek menve, Bécsújhelyre hurcolták fogságba.1 

Győr tájáról sikerült neki küldöncöt küldeni a 
brunóci birtokán tartózkodó Bercsényi Miklóshoz, a 
ki éppen útra készen volt Bécsbe, hogy a felsővidéki 
hadak kapitányságát kérje. A hogy volt, rögtön egyik 
lovászával lóra pattant s felvágtatott a nem messze 
fekvő Temetvény (Nyitra megye) várába. Szerencséjére, 
mert a hogy Temelvény várából le lehet látni a négy-
tornyú brunóci kastélyba, már onnan nézte az elfo-
gatására küldött katonaság bevonulását a saját há-
zába. Temetvényből azonnal tovább vágtatott s Len-
gyelországba menekült.2 

Bákóczy pedig Bécsújhelyen ugyanabba a cellába 
került, a melyben az 1671-ben, a Wesselényi össze-
esküvésben, kivégzett nagyatyja, Zrínyi Péter, volt vala-
mikor becsukva. Hogy mi sors vár rá, előre tudhatta. 

A vizsgálat tartama alatt azonban neje nem nyu-
godott, hanem férje fölszabadításán törte az eszét. 
Megkegyelmezésről természetesen nem lehetett szó, 
tehát cselhez folyamodott. Megvesztegette egyik őrét, 
a porosz származású Lehmann századost, a ki azon 
hiszemben, hogy királyának kedves dolgot cselekszik, 
(Rákóczyné hesseni hercegnő volt), vállalkozott a fe-
jével játszó tervre s katonának öltöztetvén Rákóczyt, 
november 7-én este, éppen a városi kapu csukása 
előtt, lovon szöktette meg. Rákóczynk sok üggyel-
bajjal szintén Lengyelország felé menekült s Varsóban 
találkozott Bercsényi Miklós társával. (1701.) 

Mint látjuk, az egész folyamat úgyszólván egy 
külön fejlődés, melyről a nemzetnek, néhány beava-
totton kívül, alig is volt tudomása. Rákóczy mene-
külésében egy titokban s kisebb körben szőtt, de 
nem sikerült tervnek az áldozata; a tervnek kezde-
ményezője pedig XIV. Lajos francia király, mozga-
tója, illetőleg indító-oka a spanyol örökösödési há-
ború volt. 

Hiszen, mint említettem, Bercsényi is az utolsó 
pillanatban málhás kocsijaival még Bécsbe, az ud-
varhoz készült; tehát látszik, hogy itt benn a hazá-
ban szakítás, nyilt föllépés az udvarral szemben még 
nem történt s ha az áruló Longueval nem játszik 
bele a dologba, ki tudja, mire vezettek volna a XIV. 

1 Rákóczy Önéletrajza. 118. 1. 
2 Thaly: A gróf Bercsényi család. 1877. II. köt. 

Lajossal megkezdett alkudozások, vájjon egyáltalán 
kenyértörésre került volna-e a dolog? 

Természetesen a terv elárulása után alea jacta 
erat. A dolgon változtatni többé nem lehetett : Rákóczy 
a krizis elé volt állítva. Két évet töltöttek, bujdosva, 
Lengyelországban s a maguk sorsát, Rákóczy és Ber-
csényi, hozzákötötték a nemzet sorsához. Vájjon 
jelenthetett-e ez az egyikre és a másikra : Rákóczyra 
és a nemzetre fölszabadulást? Nehezen. Két ügye-
fogyott, erőtlen ember, összefogva is, gyönge marad. 
Kitől várhatott segítséget Rákóczy? A francia király 
ugyan föl akarta használni Lipót ellen, de, maga is 
háborúval lévén elfoglalva, némi pénzsegítségen kívül 
mit adhatott volna neki ? A lengyelektől, Ágost kirá-
lyuk Lipót barátja lévén, sem remélhettek támogatást 
sőt a míg ott a lengyelek közt lappangtak, életükért 
is kellelt remegniök. Hát a szegény, népben, földben, 
vagyonban agyonnyomorított ország miként támogat-
hatta volna Rákóczyt? 

A nemzet először is nem hívta őt haza, a leg-
többnek életbenlétéről sem volt tudomása ; hanem 
nyögött a saját megszokott bajai alatt. De ha a nem-
zet úgy óhajtotta volna is a szabadulást, a terhein 
való könnyítést, vagy alkotmányosságának a védel-
mét, pillanatnyi s újabb terheket okozó zenebonára 
igen, de rendszeres és sikerrel kecsegtető harcra a 
saját erejéből nem is gondolhatott. 

Véve tehát a tényállást, úgy a hogy volt, meg-
gondolatlannak, szinte vakmerőnek kell bélyegeznünk 
Rákóczy következő fölkelését. Nem kisebb tanú mondja 
ezt el nekünk, mint épen maga II. Rákóczy Ferenc. 
Saját vallomása ez: a háborút az eszély minden 
szabályai ellen kezdettem, egyedül egy fiatal ember 
hevessége és hazaszeretete által lelkesíttetve.1 

Ily körülmények között nyilvánvaló, hogy a nem-
zet számottevő rétegei fölkelésre nem is gondoltak ; 
szó sem volt róla. Nem is tudták hol van Rákóczy, 
talán nem is gondoltak rá. Annál kevésbbé tudták, 
mit forgat elméjében; a ki maga is kétségek között 
hányatva, a legközelebbi jövővel sem volt tisztában. 

Mert nem felel meg a történeti valónak, a mit 
Acsády mond, hogy ez a fölkelés, «a rég elfojtott 
nemzeti érzésnek elemi erővel való kitörése lett 
volna»,2 ellenben igaz az, a mit egy lappal előbb mond, 
hogy «a vármegyék és a nemesi fölkelő csapatok, 
melyek eleinte teljes erővel dolgoztak a parasztföl-
kelés (mert valójában az volt) elfojtásán, csak kény-
telenségből csatlakoztak a behívott Rákóczyhoz». 

A kitörés kezdete aztán 1703-ban, a mint végre 
innen hazulról s nem Rákóczytól indult ki, tényleg 
nagyon is egyszerű volt, csak afféle helyi folytatása 
az említett 1697-ki hegyaljai parasztlázadásnak, a 
mint azt maga Rákóczy egész őszintén elbeszéli. 

1 II. Rákóczy Ferenc emlékiratai a magyar háborúról. Ki-
adta Thaly Kálmán. 1872. 28. 1. — II. Rákóczy Ferenc Önélet-
rajza 147—165 1. 

2 Acsády : A magyar birod. tört. II. 410. 1. 
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T\egény és theologia. (IV.) 
Az sem igaz, hogy a társadalmi haladásnak 

katholikus vezetőit békókba veri, elnyomja az egy-
ház, hisz IX. Pius és XIII. Leo hívta fel a keresz-
tények figyelmét legnagyobb kihatással a társadalmi 
kérdések tanulmányozására és a cselekvés terére 
való kilépésre, hogy a lelkieken kíviil a testi szüksé-
geket is lehetőleg gondozzák, hogy elősegítsék a 
társadalmi igazságosság és szerelet gyakorlati meg-
valósulását. Az egyház már 19 száz esztendeje fára-
dozik azon, hogy a rabszolgák felszabaduljanak, hogy 
a nő elfoglalhassa az őt megillető helyet a társada-
lomban, hogy a munkás sorsán javítsanak, a mun-
kát a kereszténység és az emberiesség szemüvegén 
át tekintve megnemesítse, árvaházakat, kórházakat 
és a leleményes keresztény szeretet egyéb menedék-
helyeit életbeléptesse, hogy az uzsorát üldözzék, a 
munkások bérének megcsonkítását égbekiáltó bűn-
nek tekintsék stb. stb. Annyi kétségtelen azonban, 
hogy a társadalmi kérdés első sorban valláserkölcsi 
kérdés levén, annak katholikus rendezői magukat az 
egyház tekintélye alól ki nem vonhatják s maguk-
ban a polgárt a katholikustól el nem választhatják. 
Az egyház, a pápa különben az ilyen ellenőrzésben 
kevésbbé gyakorol jogot, mint inkább kötelességet, 
minthogy az általa vont határok átlépésével a veze-
tők többet ártanak, mint használnak az ügynek, a 
melynek szolgálatában nem ritkán nagy buzgóságot 
fejtenek ki. A ki némi figyelemmel kisérte a katho-
likus társadalmi mozgalmakat az utóbbi években 
Itáliában, az könnyen meg fogja érteni, hogy miért 
vallotta magát Murri is a P. Maironi iskolájából való 
katholikusnak. 

A szent az ifjaknak adott válaszában nem cá-
folta meg azok tévedéseit, hanem a 291. lapon a 
következőket mondja : Szomjas zarándokok érkez-
nek egy állott vízzel telt edényhez és egy kőfejtőhöz 
fordulnak, a ki az általa vájt kútból üde vízzel szol-
gál nekik. Mikor kérdezősködnek a forrás után, azt 
mondja feleletül, hogy ugyanaz az, a melyből az ál-
lott víz való, csak fúrni kell a földet, míg azt meg-
lelhetni. Aztán hozzá teszi: A szomjas zarándokok 
ti vagytok, én vagyok a kőfejtő s a rejtett forrás a 
föld gyomrában a katholikus igazság. , 

És az edény az állott vízzel? Nem az egyház 
mondja a szent, mert az egyház nemcsak hierar-
chiából áll, lévén az a hivők egyetemes összessége. 
Ez persze más szavakkal annyit jelent, hogy az ifjak 
iratában elősorolt vádak méltán intézhetők a tanító 
egyház, a parancsoló egyház, a hierarchia ellen. 

Egy másik hasonlat után (292. 1.), a melynek 
értelme oda megy ki körülbelül, hogy az egyház 
istenileg szervezett társaságában igen célszerű lenne 
a tanító és tanuló egyház egymáshoz való viszonyá-
nak olyatén megváltoztatása, hogy a lábak foglalják 
el most a fej helyét, metafora nélkül szólván, így be-

szél a szent: Az egyház a hivatalos theologia és az 
isteni igazság kimeríthetetlen kincsesháza, a mely 
befolyásolja a hivatalos theológiát.. . Az egyházat 
nem szabad elhagyni főembereinek elavult tanai, a 
congregatiók határozatai, a pápa kormányzása miatt. 
A gyermekek nem hagyhatják el az anyát, mivel az 
nem kedvük szerint öltözködik (293. 1.). 

Már ezekben csakugyan veszedelmes a kétértel-
műség, az egyházat támogatván, valósággal döntögeti 
azt és környékezvén az eretnekséget szabadelvű fel-
fogásával, néha bele is esik abba a mi szentünk. 
A Szentszék utasításaival és kormányzásával mit sem 
kell törődnünk eszerint és az egyház tanítása alapjaira, 
a szentírás-, a dogmák- és a csalatkozliatatlanságra 
vonatkozólag megannyi elavult tan, a hivatalos theolo-
gia, a hagyományos fogalmak, csak ruháját alkotják az 
egyháznak (dottrine antiquate, theologia officiale, con-
cetti tradizionali, veste della chiesa). Az ilyen tanok 
nyilván minden theologust inkább eretnekségre, mint 
szentségre emlékeztetnek. 

Aztán hogyan beszél emberünk a belügyminisz-
terrel, illetőleg minő eretnekség ellen nem tiltakozik 
válaszában. A belügyminiszter pl. imigyen szellemes-
kedik : Én nem vagyok katholikus, én keresztény 
vagyok ; sőt mint keresztény, antikatholikus vagyok. 
Szivem keresztény, elmém protestáns. Örömmel ész-
lelem a katholicizmusban nem a vénhedés, hanem a 
rothadás jeleit. Látom, hogy a katholicizmus min-
den vonalon repedezik s látható lesz a régi idolo-
latria (!), a melyre az építve volt. 

Az ifjú, egészséges erők, a melyek benne meg-
megnyilatkoznak, egymástól szétválva küzdenek. 

A szent a miniszter ezen szavaira sok mindenfé-
lét, köztük helyes dolgokat is jegyez meg, de nem 
javítja ki botrányos indifferentizmusában a minisz-
ter paradox, eretnek bekezdő axiómáit. Mintha bi-
zony a Krisztus által alapított kereszténységet a maga 
teljességében és sértetlenségében nem egyedül a 
katholikus egyház foglalná magában ! Mintha Krisz-
tus igaz hive örülhetne a katholikus egyház pusztu-
lásának, mintha a katholikus egyháznak lennének 
bálványai! Sőt még csak azt sem igyekezett meg-
állapítani, hogy ő excellenciája olyan vastag tévedés-
ben leledzik, a melytől prefettóinak információi is ala-
posan megóvhatták volna; minthogy az egyháztól el-
szakadtakat nem a keresztény életteljesség, hanem in-
kább a tudatlanság, a gőg, a testiség szokta anyjuk-
tól elválasztani. Viszont egyre több társadalmi és 
politikai energia csatlakozik a püspöki kar zászlójá-
hoz Itáliában. A mi pedig a pogányság bálványait, 
a hamis isteneket illeti, pl. Venus, Bacchus, Mer-
cur stb. már ezeknek a feltámadásán bizony mások, 
de nem az egyház munkálkodik. Az egyházi tekin-
télyt, a magiszteriumot, a minisztériumot és a regi-
ment isteni joggal Krisztus alapította az egyházban, 
Fogazzaro álszentje azonban folyton Krisztus ellen 
küzd, ezeket támadva, sőt megadja a felmentést az 
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egyházüldözőknek, állítván, hogy a halálos ágyon 
nem lesz az olyan nagy bűne a miniszternek, hogy 
üldözte az anyaszentegyházat. (379. 1.) 

b) Vallási közömbösség. Fogazzaro könyvének 
több helyén egy elcsépelt, agyoncáfolt közhely hívé-
nek vallja magát hősében, a mennyiben a hitvallást 
egészen közömbös dolognak tartja, elannyira, hogy 
még az atheistákkal is igen nagy jóindulattal végez. 
Igaz ugyan, hogy mint sok másban, ebben a fölfo-
gásában sem egészen következetes önmagához. így 
pl. Noéminak azt mondja (259. 1.), hogy protestáns 
létére tanulmányozza mennél behatóbban a katholi-
cizmust, mert nincs egyetlen meggyőződésteljes protes-
táns sem, a ki kellőleg ismerné a katholicizmust. 
Harnaek egyik könyvéről (A kereszténység mivolta) 
beszélgetvén, Piero Selvával (276. 1.), megjegyzi, hogy 
részrehajlatlansággal beszél ugyan a katholicizmusról 
Harnack, de nem ismeri azt. A szent fölfogása szerint, 
miként efelől Noémi biztosítja az olvasót (276. 1.), 
a protestánsok a katholicizmussal szemben mind elő-
ítéletekkel vannak telítve s azt hiszik, hogy bizonyos, 
megváltoztatható dolgok a katholicizmus lényegéhez 
tartoznak. Noémi különben a haldokló szentnek je-
lenti (473. 1.), hogy nemsokára katholizálni fog és 
egy zsidó diák (Elia Viterbo) is keresztény hitre tér 
a regényben. Mindazonáltal Benedetto a regény több 
helyén hitvallási indifferentizmust hirdet. 

A 233—6. 1. a következőket beszéli el a regény-
író: Egyik nap egy szőke, halovány, könnyes szemű 
fiatal tanítónő borult a szent lábai elé, a ki őt egy 
más alkalommal tett nyilatkozata felől interpellálta 
meg. A fiatal tanítónőnek az apja ugyanis atheista 
volt s mint ilyen el is költözött a másvilágra. Az 
özvegy és leánya abban a hiedelemben éltek, hogy 
az ilyen ember okvetetlenül elkárhozik s hogy így az 
örökkévalóságban ki van zárva a viszontlátás lehető-
sége a jámbor lelkekre nézve. E gyötrő aggodalmak 
közepett a tanítónő a szenthez folyamodik fölvilágo-
sitás, megnyugtatás végett, s ez a feltett élet-halál 
kérdésre csak annyit válaszol, hogy a tanítónő imád-
kozzék, miután már annakelőtte hallotta a tanítónő 
egy alkalommal a szentnek egy paphoz intézett ama 
nyilatkozatát, hogy tagadhatja valaki Isten létét a 
nélkül, hogy atheista lenne s hogy megérdemelné a 
kárhozatot, ha ugyan az illető mindenben keresi az 
igazat és jót, szereti az embereket s ezt a gyakorlat-
ban is megmutatja. Az imádkozás eredményes hatá-
sát ebben a konkrét esetben azzal hangsúlyozza a 
szent, minthogy megjegyzi, miszerint azért nem imád-
kozunk, a ki nem nyerhet bocsánatot. 

A jelenet gyöngéden megkapó s mi sem adnánk 
ilyen helyzetben kétségbeejtő választ az aggódónak. 
Tényleg a halál pillanatában, az örökkévalóság kü-
szöbén, mikor a szenvedélyek elcsendesednek, mikor 
ez a világ a maga gyönyörűségeivel nem csábíthatja 
már az embert, mikor - legnagyobb lévén a szük-
ség — leghathatósabb az Isten malaszt-segedelme; 

ebben a pillanatban az isteni kegyelem még mindig 
képes csodával határos megtéréseket is eszközölni, 
a melynek egyik vigasztaló példája a jobb lator a 
keresztfán. Mégis ilyen határozottan és ennyire föltét-
lenül nem lett volna szabad hirdetni a vallási indiffe-
rentizmust s nem lett volna szabad olyan könnyen 
belenyugodni az atheizmus üdvözítő voltába. Valamint 
azt sem lett volna szabad prédikálni a tömegnek 
(219. 1.), hogy azok az emberek, a kik a sors csapá-
sait, betegséget, halált, stb. minden természetfölötti 
mozzanat kizárásával egyszerűen úgy tekintik, mint 
a természeti törvények kérlelhetetlen érvényesülését 
s azért ebben a stoikusok módjára bele is nyugosz-
nak,— hogy az ilyen emberek könnyen megelőzhe-
tik a mennyek országában az igazhivő katholikuso-
kat. Fogazzaro fölfogását a kérdést illetőleg megvilágítja 
egyebek között az a különös, vakmerő nyilatkozata 
is, hogy ha az Úristen nem adta meg Gaetano Neg-
rinek a szentek boldogságát halála után, ő sem fogadná 
azt el az Úristentől. 

Egy másik munkájában pedig (Discorsi) Victor 
Hugóra vonatkozólag megjegyzi : Lenézek minden 
egyházat, Wittenberget csak úgy, mint Genfet vagy 
Rómát, mert egyik sem tudta kellőleg elválasztani 
az istenit az emberitől, a mi azonban nem jelenthet 
annyit az örök igazságot kereső keresztény elmékre 
nézve, mintha nem lenne azok mindegyike a Minden-
ható egy-egy hatalmas sugallata. 

Bizony az örök boldogság minden emberre 
nézve — a meg nem keresztelt gyermekektől elte-
kintve — egyforma a természetfölötti hitünk tanítása 
szerint, tehát természetfölötti eszközök szükségesek 
annak biztosítására. Szent Pál apostol szerint a hit 
elkerülhetetlenül szükséges az üdvözülhetésre, s ugyan 
mit hihetne olyan ember, a ki Istent sem hisz ! Szór-
ványosan ugyan találunk katholikus bölcselőt, a ki 
némi bátortalansággal megengedi a jóhiszemű elmé-
leti atheizmus lehetőségét, de bizony túlnyomókig azt 
tanítják a bölcselők és hittudósok, hogy meggyőző-
désből, huzamosabb időn át, az atheizmus nem lehet 
jóhiszemű. A tekintély és a józan ész olyan szembe-
szökően bizonyítják az Isten létét, hog}' «hiúságosak 
mind az emberek, kikben az Isten tudománya nin-
csen; és a látható jóktól nem ismerhették meg azt, 
ki vagyon és a munkákra figyelmezvén, nem ismer-
ték meg, ki az alkotó.» (Bölcs. 13, 1.) Szóval, az 
atheizmus nem menthető. Szent Tamás ezt olyan 
nyomatékkal tanítja, hogy inkább rendkívüli, csodá-
latos isteni beavatkozást tételez fel, hogy sem meg-
engedné a jóakaratú ember atheizmusának lehetősé-
gét. Az Isten léte olyan igazság, a melyet explicite 
és necessitate medii kell hinnünk, s azért nem vagyunk 
hajlandók olyan könnyen feloldozni az atheizmust, 
a mely a szerző szerint onnan keletkeznék, mivel az 
illető fölfogásának visszatetszett az Isten létének bi-
zonyítási módja ( . . . proposto in una forma ripug-
nante al suo intelletto). Egyesek és népek, meg a 
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legkiválóbb bölcseleti iskolák tanítása mégis csak 
megingathatná az elméleti atheistát a maga egyéni 
fölfogásában ! Az igazságot, a vallási igazságot, tehát 
első sorban az Isten létezésének igazságát keresni 
mindenkinek szoros és főbenjáró kötelessége és ha 
őszintén, az ügy fontosságához mért szorgalommal 
keresi azt, kétségkívül meg is találhatja. 

Noémi tanúbizonysága szerint (276. 1.) Maironi 
apostolkodása nem célozza az egyik egyház Hiszekegy-
jét jobban, mint a másikét, noha életmódja szigorúan 
katholikus volt. Mikor Selvával a dogmákról beszélt, 
nem emelte ki a különbséget az egyes egyházak kö-
zött, inkább a kereszténység főbb igazságaival fog-
lalkozott, a melyeket különféleképen értelmeznek a 
felekezetek. 

Az Úristennek azonban nem lehet közömbös, 
vájjon az ember okos vagy oktalan, igaz vagy téves 
tanokat vall-e hitében ; az ember, miután maga az 
Isten beszélt hozzánk és törvényes értelmezőt rendelt 
szavai mellé, nem állíthatja össze a maga Credóját 
privát gusztusa szerint; józaneszű ember nem tart-
hatja egyformán igazaknak a különféle felekezetek 
egymással egyenesen ellentétes hitcikkelyeit; és a 
történet tanúbizonysága meg a dolog természete 
szerint a dogmatikus közömbösség méhében rejti az 
ethikus közömbösséget is, a mi aztán rettenetesen 
megboszulja magát, nem csak az egyházak, hanem 
a család, a társadalom, a nemzetek életében is. De 
mindettől eltekintve, Krisztus Urunk egyenesen ki-
mondja az evangéliumban, hogy a ki nem hisz, az 
elkárhozik.. . Szilvek Lajos dr. 

Egy kép a mai társaságból. 

Annyira előrehaladott és sokágú a mai tudo-
mány, hogy majdnem azt hinné az ember, hogy 
szinte lehetetlen ma képzett ember számba menni, 
Pedig a valóságban mi sem könnyebb ennél. 

Nem kell sokat tudni ; a modern társaság kevés-
sel is beéri. Elég a látszat. Csak némi általános isme-
rete legyen az embernek és csak elég merésznek kell 
lennie, egy szellemes megjegyezéssel tönkre Ítélhet 
minden eszmét és minden elvet; a vigyorgó tár-
saság a szellemes merészkedő pártjára áll a komo-
lyan érvelővel szemben. 

Nem is csoda ; nem vagyunk mi komoly gondol-
kodáshoz hozzászokva; elég az érveknek annyi mély-
ség, a mennyit az újságokban találunk, a melyek 
cikkei értékétől pedig maga az író sem kíván sokkal 
több élettartamot, mint a tiszavirágtól. 

Ma pedig az újságok nevelik a társadalmat, 
vagyis inkább azok, a kik az újságot írják. És ezért 
meg is lehetünk az eredménnyel elégedve. Nézzétek 
mily ügyes, szellemes és felvilágosodott urak ők, 
világot láttak, az élet legnehezebb viszontagságain 
mentek át és nem féltek tapasztalni. Valóban csak 

tanulhatunk tőlük. Mily szellemessé és könnyen fecse-
gővé tették a társaságot. 

Szívesen is járok én ebbe a mai társaságba; bát-
ran rohanok karjaiba, mert felüdíti a szellemet és 
nem kell félnem, hogy tudatlanságon vagy fölületes-
ségen érnek rajt, avagy, hogy lépéseimet szigorúan 
bírálják meg. 

Bátran megyek oda. Egy kis művészet, színház, 
tavaszi tárlat, futtatás vagy más sport, egy kis poli-
tika, szinház-megnyitás, néha valami szenzáció s 
eíféle témák mindig készletben vannak. 

Komoly dolog hogy szóba kerüljön — az ritka-
ság. Néha akad, a ki szeret egy kicsit fdozofálni, de 
ezeket nem szeretik: hálásan veszik, ha valaki ügye-
sen más tárgyra tereli át a beszédet. 

Azaz mégis ! Majdnem elfelejtettem, habár nem 
is lett volna oly nagy baj ; egyszer, mikor még csak 
kezdtem társaságba járni és serényen igyekeztem 
annak kedvelteilől minden hasznos szokást és fogást 
ellesni, egy fiatal lány a vallást is szóba hozta. De 
aztán meg is járta. Nagyon különös mosollyal fogad-
ták és a nagy nevetés, mikor egy hős véget vetett 
rossz élccel a dolognak, gondolom, nem annyira az 
élcnek, mint inkább a leányka naivságának szólt. 

Kissé engem is meglepett a dolog, pedig az 
iskolákban valamikor tán az első voltam és a leg-
ügyesebb, a ki a hittanár állításain alaki hibát vél-
tem találhatni, a mivel társaim nagy tetszésére sike-
rült csűfosan megdönteni az egész tételt. Mondhatom 
annak idején sohasem lettem volna máskép oly nép-
szerű társaim közt. 

Utóbb mégis megkérdeztem egy tapasztalt bará-
tomat, hogy miért is mosolyogtak annyira azon a 
szegény leányon, hisz a meggyőződést mégis csak 
tisztelni kellene! — Azt igen, felelte barátom, de 
minek hozakodik ilyesmivel elő. Vallásról társaság-
ban beszélni nem illik és különben is, miért mutatja, 
hogy mennyire tapasztalatlan és korlátolt. 

Ez utóbbiban igazat adok barátomnak, de az 
már mégis csak megsértése a személyes szólássza-
badságnak, hogyha nem beszélhetek arról, a miről 
akarok. 

Elhatároztam, hogy kierőszakolom jogomat, kü-
lönben is fel akarok végre egyszer tűnni. Gondoltam, 
ma legkönnyebben érvényesül az ember, ha excen-
trikus, tehát azért is legközelebb szokatlan dologról 
fogok beszélni — a vallásról. 

Még pedig jól megboszantom a társaságot, nem 
elégszem meg egy ponttal, hanem egész programmot 
készítek el. Szidom először a papokat, aztán a gyó-
nást, majd a bucsújárást s a pápa tévedhetetlen-
ségét. 

Végre elérkezett az alkalom, ugyanabban a tár-
saságban szóltam, de alig kezdem az első pontnál, 
t. i. a papokat támadni, már is más beszél, azaz 
beszél mind és kiveszik számból, a mit mondani 
akarok. Végig tárgyalják nélkülem programmom 
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összes pontjait és még több újat fűznek hozzájok, szó-
val nem győznek beszélni a máskor «illetlen» témáról. 
Egy úriasszonyt ugyan, gondolom, kínosan érintett az 
egész, de ezt is tán csak én gondolom. 

Végre egy öreg úr vetett véget a dolognak. 
Ugyan hagyjuk, uraim ! A vallás is csak olyan divat-
cikkforma, még pedig olyan, a mely kiment már a 
divatból. Valamikor, midőn törvények és társadalmi 
szabályok még nem igen voltak, akkor tán jó volt 
a vallás. A középkorban divat volt vallásosnak és 
bigottnak lenni ; hisz a rettegett olasz «nagy kom-
pánia» hírhedt vezére, kit Fra Moreale név alatt 
ismertek, a kiátkozott Walter von Monreal, provencei 
johanni ta lovag, a ki Nápolyban Nagy Lajosnak is 
kínálta szövetségét és a kit Cola di Rienzi végezte-
tett ki 1354-ben, mivel alapjában nem volt egyéb, 
mint egy nagy rabló: szintén vallásos volt, mert 
csak úgy tartotta a vallásosságot a lovagiasság kel-
lékének, mint akár a galantériát. A parasztoknál még 
ma is divat a vallás, de majd ott is idejét múlja. 
Egynéhány öreg asszonynak is kell a vallás, hisz 
rájuk már a kutya sem ugat, mily édes tehát elhi-
tetni magukkal, hogy van egy Isten, ki velük nemcsak 
hogy törődik, de még szereti is őket. No, jó étvágyat! — 
A papok persze kénytelenek a népet ámítani, bár 
nem tagadom, hogy sok közülük önmagát is elámította. 

Én ugyan megbocsátok ezeknek mind. Hisz a 
balga emberi szív tele van ezer gyengeséggel, néha 
elérzékenyül és magának sem tud számot adni hatá-
rozatlan vallási és egyéb excentrikus érzelgéséről ; 
mi azonban tér jünk végre napirendre ezen végleg 
letárgyalt és nevetséges dolog felett. Valami nyomá-
nak csak kellene lennie a vallásnak az emberi intéz-
ményekben, a társadalom széles és uralkodó rétegei-
ben; de kérem, tessék végig nézni az embereket és 
életüket, a sajtót és a társadalmat, mind azt mondja , 
hogy végleg letárgyalt és eltemetett dolog a pozitiv, 
dogmatikus vallás. 

Úgy — tehát az öreg úr szerint minket már halot-
taknak tartanak, vagyr végvonaglásban látnak. Én 
azonban mást tartok a vallásról, mint az öreg úr ; 
azt tartom, hogy épen nem közömbös, hanem az 
ember égi, sőt földi boldogságához s megelégedésé-
hez föltétlen szükséges. A ki járatlanságból vagy 
rosszakaratból más nézeten van, ám tessék, legyen a 
mint neki tetszik. 

De látom, hogyan fejlődik az ilyen társaság, 
melynek a vallási téma csak ilyen alakjában tetszik, 
mint a fönebbi. Látom, érzem, tapasztalom, hogy 
sokan vannak, a kiket szinte zár alatt tart a társa-
ság, nehogy valaki megmondhassa nekik, nehogy 
meghallják, mily kegyelem forrás létezik közöttünk, 
hogy mily nagyra nevel a vallásosság és mily ember-
fölötti erőt ad bajban és küzdelemben. 

Más okok is járulnak hozzá a mai emberek 
vallási járatlanságához. 

Hányan vannak, kik iskolába járnak és jártak, 
hogy a hittanár a kis pogányokból keresztényeket 
neveljen belőlük, de talán épen nem akadtak jó 
pásztorra. Van, a ki templomba is járt, de talán 
nem tudtak szivéhez szólni; a ki gyóntatószék elé 
is térdelt, de talán csak felületesen bántak el vele; 
aki jó olvasmányt is óhajtott volna, de nem volt a 
ki ilyesmit kezébe juttatna. 

Az életbe kerülve, a rossz sajtó,1 a társaság s az 
élet ezernyi veszedelme befejezi ra j tuk munkáját . 

Mert hányan lehetnek, a kik természettől jobb 
haj lamúak és vágyódnak magasabb életre, de ez a 
parányi szikra elfullad a környezet fojtó légkörében, 
a kis csira nem tud fejlődni a fagyasztó, közömbös 
környezetben. 

Ilyen nevelésből került ki az én fönnebb bemu-
tatott társaságom is. 

Ilyenek közé óhajtok járni egy kis meleget, egy 
kis lelki segítséget nyújtani, ha kell, egy jó szót el-
vetni, ha kell, egy jó könyvet a kézbe nyomni. Igen, 
a közömbös tömegen át az egyház szent templo-
mához törtetek, látom, mint döngeti kívülről a sok 
ellenség és hogy alusznak oly sokan odabent. 

Oda törtetek, mert kínoz a fájdalom, mikor 
látom, hány lélek kárhozik el csűfosan, mert közöm-
bösen engedtük a kárhozatnak élni. Pezseg ereimben 
a vér és megrendül egész valóm, tenni akarok, az 
elkeseredés erőt vesz rajtam. Oda megyek az embe-
rek közé ébresztgetni az alvókat. 

Igaz, mint katonának más az én hivatásom; de 
összetett kézzel nézzem-e egyházam vajúdásait? 

Én is, más is, mindnyájan tehetünk valamit, ki-
ki a maga módja szerint.2 Testvérek, ne engedjük 
Krisztus tanát a világban elveszni és magunkat halot-
taknak tartatni ! A ki keresztény, az nem nézheti a kör-
nyező lelki veszedelmeket. Legyünk apostolok! A mai 
túlpogány világban nem elég 12 apostol, ma ezer és 
ezer kell belőlük, minden szakban és minden pályán. 
Fogj kezedbe kardot, tollat, stólát, vagy a mit Isten 
kezedbe rendelt, de ne aludjunk tovább. Hallja meg 
az istentagadó és a közömbös szózatunkat : «Jertek 
Jézust dicsérni!» Tegye meg mindenki a magáét, 
telítsük meg új, igaz keresztény szellemmel ezt a léha 
társadalmat. Miles. 

Páris. Az egyház politikai helyzete Franciaországban "Egyház 
és a mik azzal összefüggésben vannak. viláe 

A francia püspöki kar együttes főpásztori levele , ® 
folyó évi szeptember hó 7-én kelt és 23-án olvasták föl Kroniiic 
a lelkipásztorok az ország minden templomában. 

Mi ennek a Franciaországban az egyház új kor-
szakát megkezdő főpásztori nyilatkozatnak a tartalma, 
ismeretes a napilapok közléséből. Röviden összefoglalva 
mindent, a francia püspökök kijelentették, hogy «Roma 

1 A «Budapesti Szemle» ép októberi számában ír erről 
szörnyű dolgokat, «Irodalmi suggestio és írói felelősség» cimen. 

3 Tiszt uram ! jól beszél. Szerk. 
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locuta, causa finita est» : az egyház nem változtathatja 
meg Krisztustól nyert alkotmányát, a mely szerint az 
egyházat vagyis a Krisztus Urunk által alapított egyedül 
üdvözítő vallás ügyeit nem a hallgató egyház, nem a 
hivek vannak hivatva és jogosítva intézni, hanem a 
Krisztus Urunk által szervezett tanító-egyház, vagyis az 
egyház kormányzására rendelt s minden állami hata-
lomtól s emberi akarattól független, hierarchiai hatóság, 
mely a pápa főhatósága és teljes hatalma alatt az egyes 
megyékben és országokban a püspökök kezébe van letéve. 

Maholnap 400 éve lesz, hogy Luther ezt a hitelvet, 
ezt a dogmát megtámadta, abban a botor hitben, hogy 
azt megfogja dönteni. S mit ért el vakmerő támadásá-
val ? Vájjon megdőlt-e az egyház hierarchiai kormány-
formája? Vájjon megszünt-e a pápa pápa, vagyis az 
egyház feje és egyetemes kormányzója lenni ? Vagy váj-
jon a püspökök egyházkormányzósága csak egy pillanatra 
is megszünt-e Krisztus egyházában fönállani és működni ? 
A mit a katholikus hierarchiának protestáns megtáma-
dása elért, az nem az egyház hierarchiai kormányzása 
megdöntésének terén, hanem más téren következett be. 
Nem a tanító egyház omlott össze, hanem a tanuló 
egyház körében, mely Európában, a szakadár keletet 
leszámítva, egységes volt, támadt sok-sok tekintetben 
káros és vészthozó hitszakadás. Szent Péter sziklája és 
az egyháznak arra épített papi kormányzása épen és 
sértetlenül áll, épen úgy, a mint Krisztus Urunk alkotó 
kezéből kikerült. 

A mi most Franciaországban állam és egyház szét-
választásának hangzatos hazug cimén történik, az nem 
egyéb, mint a Krisztus igéjét ismerni nem akaró, azt 
pokoli gyűlölettel gyűlölő szabadkőművesség részéről 
megújítása — minek? Talán Luther és a protestantizmus 
támadásának ? Nem. Luther és az ő protestantizmusának 
«bibliai» hitén századunk rationalismusa és ennek vezér-
kara és főhadiszállása, a szabadkőművesség, már régen 
túl van a teljes hitetetlenség karjaiban és a keresztény-
ség elpusztítása tervének pokoli jegyében. Exstinctis 
diis, exstincto Deo, sola regnet humanitas : a pogány 
istenbit s a keresztény igaz Istenben való bit helyett 
uralkodjék minden felett az ember önhittsége. Ez a sza-
badkőművességnek a divatos íilozoíiája, a positivizmus 
által formulázott programmja és életelve. Ezt akarja 
Franciaországban, a hol az állami hatalmat kezébe ke-
rítette, alattomos aknamunkával, erőszakoskodásoktól 
sem riadva vissza, megvalósítani. Ez a kulcsa a francia 
kulturharc értelmének. 

A szabadkőművesek által vezérelt francia államhata-
lom nem ismer se pápát, se püspöki hatóságot, se hivek 
fölött isteni rendelet alapján álló papságot. Ő csak francia 
polgárt ismer, a kinek, ha tetszik, megengedi, hogy 
katholikus hitközség neve alatt társulatot alkothasson, 
vallásának gyakorlására pápa és püspökök nélkül. A fran-
cia püspökök, együttes főpásztori körlevelükben, fölis-
mervén a separatio törvényének alattomos célját, kimé-
let nélkül lerántják a szabadkőműves settenkedésről a 
tisztesség takaróját. Az egyház alkotmányának, így szól-
nak : «lényeges alapja a Jézus Krisztus által istenileg 
szervezett hierarchia. A szétválasztás törvénye, a polgári 
hatalom egyedülvalósága cimén, az egyházra Francia-
országban áj szervezetet akar fölerőszakolni.» Nagyon 
természetes, ha az egyház, ha a pápa és a püspökök a 

francia állami hatalom ezidőszerint való kezelőinek ezt 
az eljárását, mint az egyház Krisztusi alapvetése ellen 
intézett merényletét visszautasítják. Mást nem is tehet-
nek. De a világnak is ismernie kellene már az egyházat, 
abban, hogy isteni szervezetéből egy jótát sem szokott 
engedni soha, mert nem engedhet. Öngyilkosságot kö-
vetelni valakitől a mellett, hogy jogtalanság, esztelenség 
is egyúttal. 

A francia szabadkőművesség és a szolgálatában 
álló köztársasági kormány, Fallières elnökkel az élén, 
mégis úgy tesznek, mint a zsidók szent István vértanú 
megkövezésekor. Bedugják a füleiket, hogy ne halljanak, 
s behunyják a szemeiket, hogy ne lássanak. Nem akar-
ják meglátni, a mit az egész világ lát: hogy van pápa 
és püspöki kar, a kik nélkül katholikus vallást elkép-
zelni se lehet. Fallières elnök p. mostani marseillesi láto-
gatása alkalmából a püspököt már nem létezőnek vette. 

Az önhittségnek ezt az erőszakos, elvakult eljárását 
méltó ostorozásban részesítette Brunetière a «Revue des 
Deux Mondes»-ban. Kifejtette a világismerő publicista, 
hogy az egész vallási harc onnan származik, mert alkot-
tak törvényt, a mely nem a valóságot tartja szem előtt, 
hanem egy képzeleti világot : katholikus vallást — pápa 
és püspökök nélkül. A hiba szerinte ott történt, hogy 
alkottak törvényt a katholikus egyházról, a pápa nélkül. 
Ezt az eljárást Brunetière «groteszk» eljárásnak tartja 
s azt mondja, hogy Franciaország kormánya még meg 
fogja látni a pápát a létező tényezők sorában. 

Azt mondta valaki, hogy a mik Franciaországban 
a jelen kultúrharc áramlatában történnek s a mik a 
francia valláspolitikai napi eseményekkel kapcsolatosan 
a világ nemzeteinek sajtóközegeiben, hirek, mondások 
és fejtegetések, megjelennek, azoknak leírása naponkint 
egész nagy kötet könyvet töltene be. Az illetőnek telje-
sen igaza van. A nyájas olvasó tanú rá, hogy nem 
nagyítunk, ha azt mondjuk, hogy vallásügyi tekintetben 
az egész világ szeme Francziaországon, a francia esemé-
nyeken csiing. És méltán. Itt fog rövid idő alatt eldőlni : 
Krisztus fog-e a szivekben tovább uralkodni, vagy a sá-
tán veszi át az uralmai a francia nép szive fölölt. A dön-
tés végső eredménye hivő ember lelke előtt egy pillanatra 
sem lehet kétséges. 

Hitetlen emberek — és ilyenek a szabadkőművesek 
és a kik Franciaország politikája fölött uralkodnak — va-
kon hiszik, hogy az önhittség vagyis a sátán fog győzni. 
És ehhez a vakhithez szabják eljárásukat. Erőnek ere-
jével akarják végrehajtani a «törvényt», hogy Francia-
országban a katholikusok pápa és püspökök nélkül 
éljenek meg. Szakadást akarnak létre hozni a katholiku-
sok között, elszakadással Rómától, elszakadással a tör-
vényes püspököktől. Henry des Houx, a ki valaha Ró-
mában katholikus lapot szerkesztett, a kormány nagy 
tetszésével, minden valószínűség szerint szabadkőműves 
befolyás alatt, ligát, szövetséget kezd összetoborzani kul-
tusz-társulatok alakítása, vagyis «nemzeti egyház alapí-
tása» céljából, a pápától és püspököktől való elszaka-
dással. Az egyház ellenségei vérmes reményeket fűznek 
ehhez a schismatikus mozgalomhoz. Háttérben a szabad-
kőművesség, mely épen most (szeptember 18-án) tartotta 
nagy látogatottsággal évi konventjét, szakadatlanul szítja 
az egyház elleni gyűlöletet és bosszúállást. Legújabb 
kiáltványában, vakmerő hazugsággal ráfogja az egyházra, 
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hogy egész «társadalmi körök leigázására» törekszik s 
azért ö folytatni fogja az egyház, a «köztársaság ellen-
sége» ellen a «leálcázást». A farkas és a bárány meséje 
jut önkéntelenül az embernek eszébe. 

A berlini protestáns «Kreuz-Zeutung» is megsokalta 
a francia szabadkőművességnek alakoskodását és ekkép 
nyilatkozik : «Nagyon különös dolog, hogy társulat, 
mely annyira őrizkedik, bogy betekintést lehessen tenni 
az ő belügyeibe és a melynek szervezete sokak vélemé-
nye szerint egyenesen törvényellenes, minden szégyen-
kezés nélkül beleavatkozik a katholikus egyház benső 
ügyeibe és szervezetébe és pedig úgy7, hogy maga-magát 
megteszi vádlójává és birájává annak a katholikus egy-
háznak, a melyhez a franciáknak túlnyomó többsége 
tartozik.» Hja, a szabadkőművesség ilyen «szemérmes» 
és tartózkodó mindenütt, a bol szabad pórázra bocsájt-
ják oltár- és trónellenes aknamunkáját. A «katholikus» 
Franciaország azt üzeni az «apostoli» Magyarországnak : 
«Hodie mihi, eras tibi». y—la. 

K o s u t á n y I g n á c E g y h á z j o g a . II. kiadás. Kolozs-
vár. 1904. 610. 1. 

V. Az erdélyi egyházmegyének az idő nyomasztó 
körülményei között, nevezetesen a XVI. század óta a 
létfenntartásért szinte a szalmaszálba kapaszkodó katho-
likus buzgóság erejével kifejlesztett mai különös szerve-
zetét ismertetve, Kosutány először egyet üt a kléruson, 
azután pedig gyanús fénybe állítja be magát ezt az úgy-
nevezett autonomikus szervezetet. 

«Az erdélyi római katholikus egyház (helyesen egyház-
megye) autonomikus szervezetében - úgymond — azt 
az elvet látjuk megvalósulva, hogy az egyház kormány-
zói hatalmának (megint az egyház kormányzói hatalma !) 
vitelében klérus és laikus elem egyesülnek. 

Kétségtelen (tehát kétségtelen), hogy az egyháznak 
öseredeti alkotmánya ez vala s a klérus osztatlanul csak 
az ordo hatalmát bírta, de évezredek (!) eseményeinek 
folyamán (így legkönnyebb beszélni !) ez megváltozott. 
A mindig mindenhol egységesen szervezett clerus (s vájjon 
ki szervezte olyan szépen?) föléje emelkedett a laikus 
elemnek (mint protestánsok mondják: jogbitorló lett!), 
mely népenkint, időnkint oly igen különbözött (s mégis 
a klérus egyformán elnyomhatta ?), minden szervezetet, 
sőt cohaesiót nélkülözött s igazi nyáj módjára élt (ugyan 
melyik és hol ?). A klérusnak a hatalom egyedüli és 
kizárólagos alanyává kellett így kialakulni. A laikus 
elemből azonban soha egészen ki nem aludt az 
érzés, hogy az egyház igazgatásában (dehogy, csak némely 
úgynevezett világi vonatkozású ügyeinek a kezelésében) 
activ részt vegyen, a kegy uraságban, a politikai hata-
lomnak különtéle laikus tényezőit megillető (?) jogokban 
(tehát még sem az egész népben !) mindig élt az, habár 
sohase békességben és csak tűrve a klérus által, ha az 
a viszonyok erejénél fogva az elől ki nem térhetett.» 
(231. 1.) így ír Kosutány. 

E szerint, hogy az erdélyi egyházmegyében az egyház 
kormányzói hatalmának vitelében klérus és laikus elem 
egyesül ; hogy továbbá ez volna a katholikus egyháznak 
öseredeti alkotmánya s hogy így is kellene lennie mindenütt, 
ha a papság föléje nem kerekedett volna a laikus elemnek, 

vagyis ha azt «évezredek eseményeinek folyamán» megil-
lető jogaiból ki nem szorította volna. 

Megjegyzem, hogy ámbár alább könyvében hamis 
felfogással ismerteti is az erdélyi katholikus autonómiát, 
az még úgy, Kosutány szája ize szerint is leírva, sem tulaj-
donkép egyesülése a klérus és laikus elemnek az egyház 
kormányzói hatalmának vitelében, hanem szerzőnk 
szerint is csupán «önrendelkezés — és pedig az állam-
mal szemben való — önrendelkezés saját helyi érdekű 
ügyeiben, t. i. a vagyoni és iskolai ügyekben». 

A mi pedig az imént hallott kijelentéseinek elvi ol-
dalát illeti, hogy az egyház kormányzói hatalmának vite-
lében a klérus és a laikus elem egyesülése az egyház 
öseredeti alkotmánya volt volna, egészben történetellenes 
állítás. 

Végigvonul különben ez a felfogás az egész könyvén 
át s mindjárt ott kezdődik, a hol az egyházi hatalmat 
rendi- és kormányzói (potestas ordinis et jurisdictio-
n s ) hatalomra osztván fel (133. 1.), azok mélyebb fejte-
getésébe bocsátkozik. Kezdetben jól beszél, azután rosszul. 
A többi között azt mondja, hogy a kétféle hatalom meg-
szerzési módjára nézve abban különbözik egymástól, 
hogy amazt a felszentelés, ezt meg az egyházi kiküldetés 
(missio) adja ; amaz eltörüllietetlen character, emez tiszt-
ség ; amazt szükségkép csak klerikus bírhatja, emezt 
esetleg laikus is. 

Eddig rendben volna a dolog s előadása megfelel 
Krisztusnak a Szentírásban foglalt intézkedéseinek és azok 
nyomán kifejlett egyházi gyakorlatnak. A Szentírás szerint 
az egész egyházi hatalom a 12 apostolban összpontosult. 
Ezeknek mondta Krisztus : a mint engem küldött az Atya, 
én is küldelek titeket (mitto vos, missio, Ján. 20, 21.) 
és : a miket megkötöztök a földön, meg lesznek kötve a 
mennyben is ; a miket föloldoztok a földön, fel lesznek 
oldozva mennyben is. (Máté 16, 19 ; 18, 18.) A kötő- és 
oldó, vagyis a kormányzói hatalmat teljes mértékben 
(a miket, quaecunque — mondta Krisztus, ennélfogva 
mint szent Bernát De consideratione című művében í r ja : 
Nihil exeipitur, ubi distinguitor nihil) rájok ruházta. 

Ebből folyólag látjuk, hogy az életbeléptetett egy-
házban, annak első hitközségeiben, mint leveleiben olvas-
suk, teljes tekintéllyel intézkedik Pál apostol. Titust, a 
nép megkérdezése nélkül, helyezi Krétába püspöknek s 
egyúttal meghagyja neki: ez okért hagytalak Krétában, 
hogy a mik hátra vannak, eligazítsad és rendelj városon-
kint egyházi szolgákat, a mint én meg is hagytam neked. 
(Tit. 1, 5.) A korintusiakat kioktatván a köztük támadt 
vitáról, azt ír ja: a többit pedig, mikor odamegyek, elin-
tézem. (Kor. I. 11, 34.) Az efezusi «véneket» pedig így 
buzdította : «Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, 
melyen titeket a Szentlélek püspökké tett az Isten anya-
szentegyházának kormányzására.» (Ap. Cselek. 20. 28.) 
Ennélfogva, írja Kor. 1.4, 1 : Úgy tekintsen minket az 
ember, mint Krisztus szolgáit (tehát mint Krisztus ren-
delését s nem mint a népnek megbízottait) és az Isten 
titkainak sáfárait. (Palmieri : De Rom. Pontifice. 64. 1.) 

Hogy pedig miként voltak az apostolok az egyház 
első idejében az úgynevezett világi vonatkozású ügyek-
kel, illetőleg, hogy Kosutánynyal szóljunk, hogy vájjon 
egyesült-e «a klérus és laikus elem az egyház eme kor-
mányzói hatalmának vitelében», vagy sem, arranézve érde-
kes adatunk van az Apóst. Cselek. 6,1—7. A jeruzsálemi első 
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egyházban, mindjárt a Szentlélek kiáradása után, a görög 
zsidóknál elégületlenség mutatkozott a palesztinaiak irá-
nyában, mert azt hitték, hogy özvegyeiket az adományok 
kiosztásában háttérbe szorítják. Az önkéntes birtokkö-
zösség folytán a községi pénztár s az étel és alamizsna 
kiosztása is az apostolok feladata lett; és úgy látszik, 
hogy ama panaszokra azon személyek adtak okot, kiket 
e végre használtak. Belátták, hogy ideje volna magukat 
az oly ügy és felelősség alól felszabadítani, mely a gyor-
san növekvő községben fontosabb teendőikben csak hát-
ráltatja őket. Az asztali szolgálatot tehát elhagyták, 
hogy azt más «Szentlélekkel telt bölcs férfiakra» ruház-
zák. A község hét férfiút szemelt ki (ennyit tett a község,)1 

ezeket állították az apostolok elé, a kiket azok imával és 
kézrátétellel fölszenteltek. így keletkezett a diakonatusi 
intézmény a «világi vonatkozású ügyek» kezelésére. 

Ezeket az ügyeket se kezelte tehát a laikus elem 
együtt a klérussal, hanem az apostolok erre is külön 
rendet léptettek életbe. (Döllinger: Kereszténység és egyház 
az alapítás korában. 275. 1.) így járt el az egyház mindig 
azután is (mint pld. szent Lőrinc gyönyörű offíciumában 
augusztus 10. olvasható) ; missió, küldetés volt szükséges 
minden, még a legkisebb egyházkormányzati ténykedés-
hez is, mely küldési jog az apostolok utódaira, a püspö-
kökre szállott át. Az egyes anyagias vonatkozású tény-
kedésekhez alkalmaztak itt-ott laikusokat is ; az okosság 
törvényei szerint igénybe vették tanácsukat, szolgálataikat 
is, sőt az ügyek érdekében olykor még a zsinatokon is en-
gedtek helyet egyeseknek ; de, mint Hurter helyesen meg-
jegyzi, nem azért, mivel a laikusoknak erre joguk lett 
volna, hanem mivel így kívánta ezt az elöljárók okos-
sága vagy emberiessége. (Theol. Fund. 247. 1.) 

Tehát jól mondta előbb Kosutány, hogy a jurisdic-
tionalis hatalomban «esetleg laikus is» részesülhet, nem 
azért, mert ilyesmihez a laikusoknak alkotmányos joguk 
van, hanem mivel az illetékes egyházi hatóság őket ilyen 
missióban részesíteni jónak látja. 

De, mint látjuk, ez a fejtegetése teljes ellenkezésben 
van azzal a másikkal, a mit fönnebb, az erdélyi autonó-
miáról szófiában, az egyház őseredeti alkotmányáról mon-
dott s még inkább ellenkezik mindazzal, a mit a juris-
dictionalis hatalom általános fejtegetése után folytatólag 
a klerikusokról és laikusokról különös jogi kibővítéssel 
mond. (139. 1.) 

Előbb még azt mondotta és helyesen, hogy ahhoz, 
hogy «esetleg laikus is» részesülhessen joghatósági hata-
lomban, egyházi kiküldetés (missio légitima, institutio) 
szükséges ; itt, az erdélyi autonómiáról szólva, már meg-
feledkezik erről s a laikusokat egyenesen megillető jogok-
ról beszél. Tehát fejtegetése során az egyház hierarchikus 
szervezete elpárolog soraiból, elpárolog az előbb szüksé-
gesnek mondott küldetés is (missio) s a protestáns elv 
mintájára előáll nála bizonyos mértékben a nép joga. 
«A jurisdictio hatalmából — itt már így beszél, — a meny-
nyiben az nincs a természetfölötti képességgel (felszentelés) 
feltétlenül összekötve, a laikusok nincsenek kizárva, így 
különösen az egyházhivatalok létesítése, betöltése, az 
egyházi vagyon feletti intézkedés, bíráskodás, az auto-
nom szervezkedés terén közvetlenül is bírhatnak jogokat, 

1 Az ordinatio szertartásánál a mai napig a nép a jelölt méltó 
voltának ünnepélyes hizonyítására szólíttatik fel. 

sőt adott esetekben, hol különös szakismeretek szüksé-
gesek (szakértők), a klérus egyenesen hozzájuk van uta-
sítva.» 

Ez már nyilvánvaló következetlenség Kosutány ré-
széről s hogy e nézete egyúttal az egyház «őseredeti 
alkotmányának» sem felel meg, az előbb a Szentírás 
alapján fejtegetettekből következik. 

Hogy pedig úgy áll a dolog, hogy minden iurisdic-
tionalis ténykedéshez küldetés (missio) szükséges, s hogy 
a klerikusok és laikusok között fennforgó egyházjogi 
egyenlőtlenség isteni rendelésen alapszik (iuris divini 
est), arról a klérus nem tehet ; nem jogbitorlás ez részé-
ről, a mint nem is úgy keletkezett az, hogy a «klérus 
föléje emelkedett a laikus elemnek» (v. ö. 367. lapját), 
mert ez egyszerűen lélektani lehetetlenség ; hanem azért 
van ez így, mert ilyen a katholikus egyház őseredeti, 
Krisztustól szervezett alkotmánya. Ha tehát ezt épségében 
fenntartani törekszik, csak kötelességét teljesíti, miért 
azért haragudni a klérusra? 

Azt meg igen helyesen mondja Kosutány : «A klérus 
hatalommal bir ugyan, de nem önmagától, s hatalmá-
ból folyó jogosítványai nem egyoldalú magánjogok, 
melyekkel kénye szerint rendelkezhet, melyekkel tet-
szése szerint élhet vagy nem élhet. Mindmegannyi köte-
lesség az, melyeket a klérusnak teljesíteni kell. Ez oknál 
fogva a mi a klérusnak kötelessége, a laikusoknak 
mindmegannyi joga, a laikusok megkívánhatják, hogy 
a klérus a maga hatalmával éljen és a laikusoknak 
javára éljen. Ezen általános elvben foglalható össze a 
laikusoknak joga». (139—40. 1.) 

Ime ilyen következetlen Kosutány fontos elvi kér-
désekben s ilyen zavart gondolkodással mutatja be aztán 
az erdélyi katholikus autonomiát is. (232—47. 1.) 

A XVI. század közepén János Zsigmond kormánya 
alatt, a futó tűz gyorsaságával terjedő protestantizmus 
napjaiban, nehéz idők jártak a katholikusokra Erdély-
ben, Kosutány szerint : a vallási szabadság klasszikus 
hazájában. A katholikus püspökséget eltörülték, javait 
szekuralizálták s míg a többi három recepta religiót püs-
pökök kormányozták, a katholikusok egy püspöki viká-
riussal voltak kénytelenek megelégedni. 

Kosutány katholikus létére ezt mint valami ter-
mészetszerű dolgot adja elő s miután jól, amúgy kedve 
szerint, megszólta a jezsuitákat, kik eközben «szítot-
ták a katholikusok elkeseredett türelmetlenségét» s katho-
likus főurakat Báthory Gábor meggyilkolására bujtot-
ták fel, szóval a katholicizmus ügyének «nagy ártalmára 
voltak», odamutat, hogy a katholikus egyház fennmara-
dása Erdélyben főkép a katholikus világiak buzgalmá-
nak köszönhető. Ezek voltak, kik falvaikban, birtokaikon 
a miséről s a vallásos élet fenntartásáról gondoskodtak, 
de ezen az úton — úgymond — az egyházi ügyek inté-
zésébe is nemcsak sokszorosan befolytak, hanem a rendes 
egyházi közigazgatási szervezetnek ezen szétdúlt állapotá-
ban azt, a hol lehetett, önállóan is intézték. Felhasznál-
ták az új vallási törvényeket s a világi elem ezek alapján 
védte országgyűléseken az egyház jogait ; a világiak 
tanácskoztak, határoztak a törvény által engedett syno-
dusokon s mintáz erdélyi országgyűlések különböző val-
lású tagjai, ők is «Status»-nak nevezték el magukat. Ez a 
római katholikus Status volt sok időn át az erdélyi ka-
tholikus egyháznak egyediili fenntartója s legfőbb kor-
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mányzó közege, mely, így pedzi tovább a dolgot, «las-
sankint ösvényt tört magamagának», behozta az egyházi 
kormányzatba a maga politikai gondolkozását, melynek 
iskolája az erdélyi országgyűlés volt. 

Vagyis, hogy azok a buzgó világi katholikusok, a kik 
vallásukért minden áldozatra készek voltak, a mi a 
prot. Erdélyben akkor ugyancsak nehéz dolog volt, hogy 
úgy védték volna meg egyházukat a laicizáló protestan-
tizmus ellen, legalább így dicséri meg őket Kosutány, 
hogy egyszerűen elvilágiasították azt. Midőn tehát azt 
tették csupán egyházuk védelmére, melynek püspöke 
sem volt, a mit a nehéz viszonyok között csak tehettek, 
mint egykor a japánok Xaveri szent Ferenc után, Kosutány 
megbélyegzi katholicitásukat azzal, hogy a mai elhanya-
golt, békés viszonyok közt kifejlődött laikus — az egyház 
szervezetét félreismerő — magyar gondolkozást tulajdo-
nítja nekik. Hisz, ha ez lett volna szándékuk, akkor 
sokkal egyszerűbben teszik, ha tűrés, küzdés és szenve-
dés helyett egyszerűen protestánsokká válnak! És teszi 
hozzá szinte gúnyosan: a hajdan hatalmas római ka-
tholikus klérus is (püspökök nélkül) a maga romjaiban 
kénytelen volt elfogadni az egyetlen menedéket, s világi 
híveinek árnyékába vonult. 

így jutott — úgymond — Erdélyben a római ka-
tholikus világi elem a potestas iurisdictionisnak egy 
jelentékeny részéhez (237. 1.) s egyik tényezője lőn az 
erdélyi római katholikus egyház alkotmányának. S azután 
erre nagy animozitással kivágja : «ezen jogát az erdélyi 
római katholikus Status nem köszöni püspöke kegyel-
mének (a ki nem is volt), se a római pápától nyert de-
legátiónak, vagy bármi néven nevezhető hatalom átruhá-
zásának». S valódi egyházjogászi érzékkel, mint a ki 
igazán tudja mérlegelni szavainak jogi súlyát, hozzá-
teszi : Jogszerző tények őserején létrejött eredeti jogok 
ezek, nem pedig kegyelemadta alamizsna. 

De hát, t. Kosutány uram, lehet-e a katholikus em-
bernek igy beszélnie? Ugyanis vagy elismerjük a ka-
tholikus egyház krisztusi, tehát isteni szervezetét, vagy 
nem ismerjük el. Ha elismerjük, akkor tudnunk kell, 
hogy azon a szervezeten se pápa, se püspök nem változ-
tathat, valamint vele szemben a világiak se szerezhet-
nek maguknak bárminő jogszerző tények alapján új, őket 
meg nem illető eredeti jogokat. Ha pedig nem ismerjük 
el annak a szervezetnek isteni eredetét, akkor kár beszélni 
a Statusnak katholicitásáról. 

Hála és elismerés illesse azokat a derék erdélyi ka-
tholikus világiakat, a kik ezer veszély között nemcsak 
hivek maradtak egyházukhoz, hanem azt a maguk módja 
szerint, ha roncsaiban is, fenntartották. De egyebet mit 
is kívánhatnak érdemeikért? Az a hős, a ki hazája meg-
mentésében fáradozott, vájjon a csaták után azt szokta-e 
kivánni, hogy jutalmul adják neki oda a megmentett 
haza egy darabját? Tehát vájjon azoknak a derék er-
délyi katholikusoknak mai utódai elismerésül a ka-
tholikusnak megmentett egyházuk álkotmangának egy 
darabját kivánnák-e jutalmul? Nem hiszem, hogy Kosu-
tány volna hiteles tolmácsuk. Nem hiszem, hogy bárki 
is, a ki őszintén katholikus, zokon vehetné Fogarassy 
püspök 1868-ki fölterjesztésének következő szavait: 
Midőn arról van szó, mennyiben és miként vegyenek 
részt világiak az egyház kormányzatában s ügyeinek 
vezetésében, nem annyira ők vannak hivatva arra, hogy 

a tért kimérjék s a befolyás módozatait rendezzék ; 
hanem épen az egyház kormányzatára rendelt főpapok, 
kik hatalmukat, mivel nem emberektől veszik, azt erő-
szakkal elvétetni, vagy kisebbíteni nem engedhetik. 

Vájjon írhatott-e Fogarassy, mint katholikus püspök, 
másképen ? 

Azt mondja erre Kosutány: a szigorú katholikus 
szellem nyilatkozik meg e szavakban, mely nincs semmi 
tekintettel a múltra. Hol voltak az egyház kormányza-
tára rendelt ezen szigorú főpapok 1542—1716-ig ? 

A ki így beszél, az meg nem őszinte katholikus, 
mert nincs tekintettel az egyház változhatatlan szerveze-
tére. A tért kimérni s a befolyás módozatait rendezni a 
a kánonjog nem ismeri el a világiak jogának. 

Hogy különben Kosutány hogyan fogja fel az egész 
autonomiát, jellemzésül a vonatkozásai közül csak a máso-
dikat és a negyediket emelem ki. (24(5. 1.) Az erdélyi 
autonomia úgymond — második vonatkozásában a 
pápasággal szemben valódi öntörvényhozás ; negyedik 
vonatkozásában az erdélyi megyés püspökhöz az önkor-
mányzat, mert az nem pusztán véleményez, vagy végre-
hajt, hanem abban kifejezésre jut az erdélyi egyház-
megye hivő közönségének öntudatos, aktiv, egyházias 
akarata. — Kérem, ilyen joga még az egyházmegyei zsinat-
nak sincs, pedig ott csupán a papság áll püspökével 
szemben ! 

Ez volna tehát az a : zelus domus Tuae comedit 
me, melyről a világi részről szeretnek beszélni ? Urasko-
dásban állna eszerint az egyház szeretete és támogatása? 
Uram, add meg nekünk az alázatosság szellemét ! 

De e fejtegetésből látjuk azt is, hogy a mint Szem-
necz Emil általánosságban vitatja, mennyiben nevez-
hető «magyar közjogi elvnek» a katholikus autonomia? 
A mi egyházunkra nézve nem közjogi elv az, s nem is 
volt soha; a katholikus egyház szervezetében magyar, 
vagy francia, vagy német stb. közjogi elvnek semmi 
helye. Meg van az szervezve Krisztustól. 

* 

Attikának kereskede leme történelmi és jogi 
szempontból. Irta Tomcsányi Lajos S. J. 1906. Kalocsa. 
174. 1. 

Ez a munka az ókori görög világba vezeti be az olvasót 
s Attika közéletének egyik fontos pontját, szárazföldi és 
tengeri kereskedelmét mutatja be. Tárgyalja árúcikkeit, 
utait, az állam intézkedéseit a kereskedelemre vonat-
kozólag; ebből rámutat az egyesek és az állam meg-
gazdagodására, majd romlására. Ugy hogy mi elénk is, 
a kiknek életében hasonlókép fontos szerepet játszik a 
kereskedelem, szinte tükröt állít az ókori emberiség éle-
téből, hogy lássuk, hogy valamint az ember minden 
cselekedete, úgy maga a kereskedelem is csak addig 
válik az egyesek és a köz javára, míg erkölcsi alapokon 
nyugszik. 

A görög nép, kivált az athéni, a szép kultuszát mű-
velte, de praktikus és életrevaló is volt úgy, hogy Attika 
földjének soványsága mellett is nagy vagyoni jólétre 
tudott szert tenni. Mikép és mely eszközökkel?—erről 
beszél ez_a könyv, mely midőn csak a kereskedelemről 
látszik beszélni, tulajdonkép a görög nép egész életét 
tárja elibénk, oly élénken, hogy szinte ott látszunk mo-
zogni a piacon, a tengeri hajókon, a kikötőben; szem-
léljük a vásárt, nézzük az üzlet-kötést és betekintést 
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nyerünk a kereskedők kölcsöneibe, akárcsak előttünk 
folynék le az egész. 

Ha azt mondanók csupán, hogy ez a munka nagy 
szaktudással van írva, szinte elcsépelt frázist ismétel-
nénk. Többet kell mondanunk. Ez egyszerűen egy ná-
lunk szokatlan könyv, akár tárgyát, akár a tudást, akár 
szerzőjét tekintjük, melyet csak az ókori történelem és 
a klasszika-filologia beavatottjai fognak tudni kellőkép 
értékelhetni. És ha németül volna írva, legjobban meg-
becsülnék Berlinben, a klasszika-filologia alapozó ha-
zájában. 

A szerző maga is jelzi, hogy ez a kérdés még a 
világirodalomban sincs feldolgozva, mi meg csodálattal 
olvassuk az összes görög forrásokban való ritka jártasságát 
és azoknak otthonos kezelését. Ez egyszerűen egy ritka 
és nálunk divaton kívül álló tudás, melynek iff tanúi 
vagyunk, talán csak a boldogult Csaplár Benedeknek 
volt ilyen jártassága a régi görög szép világban és máig 
szinte fölül nem mult szép irodalmában. Mint a klasz-
szikus ó-világ itt maradt ritka képviselőjét ismertük 
eddig is P. Tomcsányit egy-egy a lapokban megjelent 
lalin ódájából ; de a mit e könyvében nyújt, felülmulta 
várakozásunkat. 

Mikor a kultuszminisztérium a tavalyi tanév végén 
kiküldte a szolnoki állami főgimnáziumba az érettségire 
miniszteri biztosnak s a tanári kar igen előnyösen nyilat-
kozott «Értesítőjében» biztosi szerepléséről, egyes libe-
rális lapok csodálkozva kérdezték, hogy lehet egy jezsui-
tát kiküldeni biztosnak ? Ez a könyv fölvilágosít az 
iránt, hogy milyen tudós férfiú Tomcsányi. Ö, az oki. 
főgimnáziumi tanár, élete folyamán, minden más hasz-
nos foglalkozása mellett, ilyen bámulatos jártasságot 
szerzett magának a klasszikai tárgyakban, úgy hogy 
minden tanár szívesen tanulhat tőle. 

Minket meglepett ez a könyv s büszkék vagyunk 
rá. Ime ekkora s ilyen természetű tudomány is talál-
ható a mi egyházi férfiaink sorában! Ime mit rejt ma-
gában ez a szerény szerzetes, a ki mindennapi munká-
jával különben a budapesti hitélelnek egyik középpontja 
és vezető tényezője. A minap az eucharisztikus gyűlésen 
csodáltuk tudását az Eucharistia mélységes magyará-
zatában, ma tisztelettel hajlunk meg előtte az imént fel-
tárult s nálunk igazán ritkán kultivált profán tudo-
mánya előtt. 

Ezt a könyvet okvetlenül le kellene fordítani né-
metre, hadd szerezzen becsülést a magyar névnek az 
ilyeneket becsülni tudó külföld előtt — egy magyar 
jezsuita révén. 

"Eszmecsere Szemnecz Emillel. (i.) 
Eszmecserénk itt a «Religio»-ban és a «Magyar 

Allam»-ban az ú. 11. magyar katholikus autonomia 
ügye körül forog. A dolog lényegére nézve köztünk 
nézeteltérés nincs, mindaketten főképen három 
rendezetlen katholikus ügyünk: a főpapjelölés, az 
alapok és az iskolák jogát s kezelését a katholikus 
egyház elveinek megfelelő állapotba szeretnénk jut-
tatni. 

Ezért küzdöttünk az autonomiai kongresszuson 
is. Eltérés újabban kettőnk között abból támadt, hogy 

Szemnecz barátom a világi híveknek a rendezés foly-
tán ezen ügyek kezelésébe való bevonását az «alkot-
mányos népakarat» elvének alapján kívánja szervezni. 
Vagyis autonomiát akar alkotmányos népakarat alap-
ján, én meg ezt ellenzem, mert nem katholikus, 
hanem protestáns elvnek tartom. A hierarchikus szer-
vezet és az alkotmányos népakarat ugyanis szerintem 
kél egymást jogilag teljesen kizáró fogalom, mely 
egymással nem egyesíthető s azért a kalholikus egy-
házba, mely szervezetét Krisztustól birja, a hierar-
chikus szervezet megbontása, legjobb esetben veszé-
lyeztetése nélkül be nem vihető. 

Más szóval a nézeteltérés lényege a körül forog, 
hogy igenis én is a hivek bizonyos mértékű közre-
működésének bevonását kívánom, de hierarchiai meg-
bízatás alapján s nem alkotmányos népakarat alap-
ján. A megbízatás t.i. átruházott jog, teljes felelőséggel 
a megbízónak, a jog birlalójának; az alkotmányos 
népakarat ellenben eredeti jog, melyért felelőséggel 
a birlalója csak magának tartozik ; továbbá az alkot-
mányos népakarat csak önválasztotta fölebbvalót 
ismer a népfelségtől átruházott joggal. Vagyis az 
alkotmányos népakarat mint jogi rendszer ép ellen-
kezője a hierarchikus jogrendnek. 

Hogy tehát a vallási téren a XVI. századi protes-
tantizmus és az állami jog terén a francia nagy for-
radalom óta alkalmazásban lévő elvnek egyházamba 
való, ha mindjárt csak a rosszul világi vonatkozásúak-
nak nevezett ügyek kezelésében való, bevitelét elke-
rüljem, de a hivek közreműködését is az ügy szol-
gálatába szegődtessem, azt javasoltam (Religio 352.1.), 
térjünk vissza az 1848-ki petitióra, mely azt kívánta, 
hogy : a katholikus közalapítványainkat, ideértvén 
azokat is, melyek eddig a királyi helytartótanács alatt 
állotlak, egy csupán egy házi s világi katholikusokból 
álló bizottmány kezelje. Aféle testület lenne az, ter-
mészetesen másként szabályozott jogkörrel, mint pl. 
a mostani alapokat ellenőrző bizottság. Hozzátartoz-
nának a kormány kezén levő alapjaink és iskoláink, 
a főpapjelölés a káptalanokat illetné. A sokszor em-
legetett s attól a bizonyos autonómiától várt mentési 
munkát pedig egy erős országgyűlési keresztény párt 
akciójától várom, a mely tekintetben eddig is jóté-
kony hatást gyakorolt az állapotok változására a nép-
párt. A modern idők szelleme ugyanis azt mutatja, 
hogy csak az az ügy erős, melynek erős pártja van 
az országgyűlésen. A jogi erősséget tehát ettől s nem 
az autonómiától várom. Az autonomia a magyar 
protestánsok bevallása szerint is az egyházon belül 
csak anarchiára vezet. (Religio 337. 1.) 

Nyomban megjegyzem, hogy az erdélyi egyház-
megyében is az ú. 11. autonomia (melynek különös 
fejlődéséről más helyütt a jelen számban Kosutány 
kapcsán beszélek) nincs teljesen kiépítve (Kosutány 
Egyházjoga 245. 1.), csonkán működik, csupán igazgató 
tanácsa és közgyűlése által, tehát egy szűkebb testü-
let által, a melynek mintájára — eltekintve a parla-
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mentális elvtől — képzelem én azt a mi fölállítandó, 
és a 48-ki petitió által «bizottmánynak» nevezett, testü-
letünket is. 

Körvonalozván ekként a köztünk fennforgó nézet-
eltérés lényegét, rátérek most Szemnecz barátom ér-
dekes fejtegetéseire (a Magyar Állam október 10—14. 
számaiban), melyekben egyrészt nézetétől a protes-
táns fölfogást elhárítani igyekszik, másrészt annak 
kapcsán oly sok valóban érdekes eszmét, illetőleg 
érvet vet föl az általa kontemplált autonomia mel-
lett, hogy taglalásuk a nálunk mindig hasznos eszme-
tisztázás eredményével járhat. Tehetjük ezt annál 
inkább, mert valóban ráérünk, nem lévén közel az 
idő, hogy rendezetlen három ügyünk akár Szemnecz 
barátom, akár az én fölfogásom szerint rendeztessék. 

A mai helyzet ugyanis az, hogy a hercegprímás-
hoz átküldött s Apponyi gróf miniszter által meg-
sürgetett üres és rossz kongresszusi szervezet-javas-
laton a kormány még vagy 25 helyen módosítást 
kívánt. Képzelhetjük, micsoda autonomia lenne az, 
mely a szerint megszerveztetnék! Ez egy. A másik s 
gondolom minden kételyt eloszlató körülmény meg 
az, hogy a legfőbb kegyúr kijelentette, hogy jogaiból 
nem enged semmit. Ezzel aztán körülbelül tisztában 
lehetünk a közeli jövő iránt, annyira, hogy akár le 
is mondhatunk az autonomia hányt-vetett gondola-
táról. Azért a «Világi katholikusainkról» értekezve a 
minap mutogattam rá arra a biztosabb s egyedül 
tőlünk függő útra, melyre rálépve, a papság s a vi-
lági elem együttműködése mellett egyházunk emelé-
sére valóban sokat tehetünk. 

E szerint tehát egész nyugodtan beszélgethetünk 
Szemnecz barátom fejtegetéseiről; ha mindjárt csak 
elméleti, de mégis sok hasznos tanulsággal járhat az, 
annál inkább, mivel eszmecserénknek semmi személyi 
éle nincsen. 

Barátom cikkeiben azon van első sorban, hogy 
kimutassa, miként a parlamentáris vagy alkotmányos 
népakaraton nyugvó autonomia megszervezése nem 
egy protestáns elvnek a bevitele egyházunkba, hanem 
tisztán magyar közjogi elv. «Az autonomia — úgy-
mond — magyar közjogi elv, a magyar jogfejlődés-
nek lehet, hogy kényszerűségből, védelmi célból ke-
letkezett szerve; de mert az autonomia Erdélyben a 
katholikusoknál is kifejlődött, épen ez mutatja (ugyan-
ugyan ?), hogy az nem egy általános protestáns szer-
vezet, hanem a magyar (illetőleg: erdélyi!) viszonyok 
között keletkezett olyan speciális intézmény, melyet 
a katholikus egyház elfogad h at (?), fölhasználhat anélkül, 
hogy azzal protestáns elvet vinne be szervezetébe». 

Ez az egyik szempont, mely Szemnecz szerint 
mutatná, hogy az autonomia magyar közjogi elv. 

A másik szempont egyenesen állami vonatkozású. 
«Magyarországon, ebben az ős alkotmányosadé csak 
egy kis nagyítással mondva !) ebben a megyei, városi 
autonómiákban külön nemzeti jogintézményekkel 
biró államban — úgymond — kifejlődött (t. i. az 

autonomia) s mindig a védelemre szorulónál fejlő-
dött ki. Ma mi szorulunk a védelemre, tehát nálunk 
van az autonomia fejlődőben. A nemzeti jogfejlődés 
szelleme hozza meg nekünk az autonómiát». 

A mi az erdélyi minta természetét illeti, hogy 
az t. i. egy a végső szükség szülte protestáns utánzat, 
azok után, a miket az imént Kosutányról szólva fön-
nebb más cikkben mondottam, semmi mondani va-
lóm nincs. Csak még azt jegyzem meg hozzá, hogy 
az autonomia a protestánsoknál sem nemzeti jogfej-
lődés, vagy magyar közjogi elv, hanem a keresztény-
ségről vallott saját tanaiknak a természetes folyo-
mánya. Luther és Kálvin nézete. Nem a magyar vi-
szonyok adták meg nekik az autonomikus szervezetet, 
hanem a békekötések ismerték el olyanoknak, a 
milyenek. Krisztus szerintük nem az apostoloknak, 
hanem az apostolokban az egyház egyetemének adta 
a hatalmat, azért az ő egyházuk az egyenlő jogúak 
társasága, egyetemes papsággal ; náluk minden alulról 
fölfelé szerveződik, az elöljárók hatalma a hivek átruhá-
zott hatalma, mellyel addig rendelkeznek, míg ezt a nép 
tőlük meg nem vonja. (Ezt nevezzük népfelségi elvnek.) 
A katholikus egyház ellenben hierarchikus szervezetű, 
s egyenlőtlen jogúak társasága, hol minden hatalom 
fölülről lefelé terjed. (Hinter. Dogm. I. 244. 1.) 

Már most hasonlítsuk ehhez a Szemnecz szerint az 
alkotmányos népakaraton szervezendő katholikus 
autonómiát és annak kontemplált szervezetét a leg-
kisebb községtől föl az igazgató-tanácsig s a közgyű-
lésig. Hogyan nézne ez ki ? A képviselőket a hivek 
egyeteme választaná, mandátumukat attól nyernék. 
Minden testületben a legfelsőbbig 1

ík pap, világi 
lenne, a kik az ügyeket szótöbbséggel intéznék s 
leszavazhatnák lelkiatyjukat föl a püspökig. Kérem, 
így néz ki az alkotmányos népakarat. Vájjon beleillik-e 
az a katholikus egyház szervezetébe, vagy ellenkezőleg a 
protestáns alapelv minden kinyomatát viseli-e magán? 

A másik, az állami vonatkozású érv, egyáltalán 
erő nélkül való. A megyei, a városi autonomia nem 
lehet mintája egyházunknak, mert a kettő két, egész 
természettel egymástól különböző terület. Az egyház-
nak jogforrása a kánonjog, az állami közületeknek a 
nemzeti jogfejlődés. 

Itt azonkívül megjegyzem, a mit sohasem lett 
volna szabad elfelejtenünk, hogy egyházunknak már 
van Krisztustól nyert autonomiája; azért Szemnecz 
barátom emlékezhetnék rá, hogy a második auto-
nómiai kongresszus idején szóval és írásban hir-
dettem, hogy ne beszéljünk autonómiáról, mint valami 
űj dologról, mert hiszen az nekünk régen megvan, 
hanem hogy ügyeink rendezésénél mi csak valamiféle 
másodautonomiáról beszélhetünk. Ugyanis az iskolá-
ban is vagy 20 éve magyarázom : Ecclesia est societas 
autonoma et intra spheram suae activitatis a societate 
civili prorsus independens. (Hurter, Dogm. I. 216. 1.) 

Hogyan is lehetne egyházunk szervezetére, hang-
súlyozom: szervezetére befolyással a magyar megyei 



332 RELIGIO LXV. évf. 1906. 

vagy városi autonómia? Guizotnál épen ellenkezőleg 
olvasom (Az európai polgárosodás történetében), hogy 
az állam tanult az egyháztól szervezkedni. 

Erre azonban rendesen azt szokás felelni : nem 
bolygatjuk mi az egyházi kormányzatot, a hierar-
chiát, hiszen mi csak az ti. n. világi vonatkozású ügyek-
ben kívánjuk az alkotmányos népakarat érvényesülését. 

Hiszen csak ezt ! Ez a szólam 67 óta já r ja köz-
tünk, a mióta t. i. épúgy, mint valamikor az erdé-
lyieknél történt, nálunk is a Ghiczyék belevitték 
parlamentar is gondolkozásukat a készülő autonómiai 
tervezetbe. Az egyházban ugyanis annyira összefügg 
az egyik iigy a másikkal, hogy teljesen és szorosan 
világi vonatkozású ügy egyáltalán nincsen, még ha 
úgy néz is ki olyannak. Figyelemmel kisérem e 
tekintetben az erdélyi autonómia közgyűléseit s úgy 
veszem észre, hogy van eset, melyben a püspöki 
tekintély csak azért nem kerül alá, mert a tekintély 
viselője rendkívül tapintatosan tud bánni az embe-
rekkel, vagy megelőzi a keletkezhető viharokat. 

ü e azt írja bará tom: lia a katholikus egyház 
elismeri a világiak patronatusi jogát, elismerheti bát-
ran a híveknek alkotmányos jogát is. (Micsoda pár-
huzam : palronatus és alkotmányos jog!) Vagy: az 
iskolaszékeket például elismerik, pedig azokat is 
választják; de már a választás útján alakuló auto-
nómiában a katholicizmusra veszedelmet látnak. 

Gondolom, csak a gyors hírlapírói munka nem 
vétette észre barátommal, hogy milyen rossz analó-
giákat használ tétele támogatására. 

Először is, ezt a két intézményt maga a vezető 
egyház állította fel s nem joguknál fogva jutnak 
ahhoz az egyes hivek. Másodszor se a patronatus, se 
az iskolaszék, az előbbi bemutatási jogával, a másik 
intézkedéseinek jegyzőkönyvi fölterjesztésével nem 
irányulhat a püspöki jurisdictio ellen, hanem annak, 
mint alárendelt fórum, támogatására szolgál. 

Különben is az iskolaszékek példájából a hozzá-
értők nem nagy kedvet kapnak lelkesülni az auto-
nómiáért ; mert ha ez is csak annyira mentené meg 
az egyházat, mint a mennyire megmentették iskola-
székeink a katholikus iskoláinkat, akkor valóban kár 
az autonómia mellett egy szót is vesztegetni. 

Az egyes esetekből tehát, midőn az egyház jog-
hatósági ténykedést ruház egyesekre, a világért sem 
szabad oda következtetni, hogy miért nem tehetné 
ugyanezt valamennyivel ; a legegyszerűbb emberi 
okosság sem javai ilyen eljárást. Egészen más ugyanis 
az egyes és más a nagy tömegek. 

Hogy végül: az a sajátságos, hogy az állami 
hatóságok iránt mindig engedékenyek a dogmatiku-
sok . . . de a választás útján alakuló autonómiától 
fáznak — erre csak azt felelem, hogy aligha jól írta 
ezt barátom ; meri a dogmatikusok senkivel szemben 
sem engedékenyek,1 hanem a politikusok. 

A súlya pedig ennek az állításnak abban rejlik, 
hogy egyesek folyton a bizalom kérdésének nézik az 
autonómiát s azt gondolják, hogy a kik ellene van-
nak az autonómiának, a világi elem ellen való bizal-
matlanságból teszik. Pedig, mint az előbbiekben ki-
mutattam, elsősorban és szorosan kánonjogi kérdés, 
a szervezet kérdése ez, melynél nem az a kérdés : mi 
tetszik a püspöki karnak vagy a világi katholikusok-
nak, hanem az, hogy mi szabad és mi n e m ? Az 
irányadó ebben Krisztus intézkedése, melyről az egész 
világ tudja, hogy hierarchikusan szervezte az egyházat. 
Ettől eltérnünk nem szabad. 

A világi hivek sokat tehetnek egyházuk javára, 
a mint illenék is tenniök, nagyban közreműködhet-
nek jogai megóvásában ; csak nem tehetik ezt az 
alkotmányos népakarat elve alapján, mert ez az elv 
a katholikus egyháztól idegen. 

Sárospatak i R e f o r m á t u s Lapok-nak. Önök a «Re-
ligio» fejtegetése alapján Schellt a «legteljesebb elismeréssel» 
illetik, mert csak annyit értenek a dologhoz, hogy «a dog-
matikai tételek a vallásos érzés felköltésére, nevelésére és 
ápolására nem alkalmasak». Ebből látszik, hogy egyáltalán 
nem tudják, mi a dogma. Olvassák el, kérem, Ozileknek erről 
szóló értekezését (Religio 145. 1.), valamint mélyreható tanu-
lással győződjenek meg arról, hogy «a római orthodoxia, 
mint a tekintély szolgája, vak engedelmességet nem követel», 
még olyat se, mint a minő vakon követik önök Harnackot. 

IÎ. N y í l r a . Felsőbb leányiskolájuk tanári karának a 
fizetését akarja a miniszter kiegészíteni, de nyomban kéri az 
iskola számadásait is visszamenőleg három évre. És persze 
azután mindig. Már a tanítás irányítása is a gyakorlat-javításig 
a miniszteri biztos kezében van, most az iskola anyagi olda-
lát is akarják hatalmukba keríteni. Ez az államosítás útja : 
10 frt adományért mindjár t 100 frtnyi jog. En mint igazgató 
ennek elleneállottam, mert elveket (kath. iskolát) pénzen el-
adni nem szabad, nem lehet. Tanári karuk meglesz úgy is, 
ilyen fizetés-kiegészítés nélkül is. 

Sz. E . Budapest . Ha egy komoly lap szerkesztője a 
véleményszabadság nevében közöl ellentétes álláspontú cikket, 
arra mégis kell néznie, hogy az illetőnek tényleg először is 
lehessen alapos véleménye valamely dologról, melynek szá-
mára szabadságot követel. Mert hogy valaki theologiai dis-
cussiót folytasson az autonómiáról azon a cimen, mivel a 
VIII-ik gimn. osztályból kilépett klerikus, tehát valaha reve-
rendát viselt, az még sem látszik elég tanulmányi alapnak 
arra nézve, hogy valaki ily nehéz kérdésben nevére méltó 
«véleményt» hirdessen a szabadság nevében. Mert akkor a 
hajdú is komolyan értekezhetik a harangöntésről. 

TARTALOM: Három levél. III. Platz Bonifác dr.-
tól. — Keresztény és modern morál az építkezésben. 
Demkó György dr.-tól. — II. Rákóczy Ferenc. V. — Regény 
és theologia. IV. Szilvek Lajos dr.-tól. — Egy kép a mai 
társaságból. Miles-tői.— Egyházi világkrónika. —y —la-
tol. — Irodalom. Kosutány Egyházjoga. V. — Tomcsányi : 
Attika kereskedelme. — Eszmecsere Szemnecz Emillel. I. 
— Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
1 A jelen cikk is példája ennek. Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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ELŐFIZETÉSI AHA 
Egész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Tudni és hinni. (i.) 

Az emberiség ma már nagykorú, tudni vágy és 
hinni nem szeret. Ez körülbelül a modern közhan-
gulatnak a kifejezése, mellyel lépten-nyomon talál-
kozunk a közéletben csakúgy, mint az irodalom-
ban, olykor egy-egy csipős — a maradiságra emlé-
keztető — megjegyzés vagy kicsinylő mosoly kisére-
tében, lia épen keresztény hitünkről van szó. 

Részemről azonban az egész mondásra nem sokat 
adok, akár magában tekintjük, akár a keresztény 
hittel állítjuk szembe. A történelemben ugyanis azt 
találtam, hogy minden korszak és minden század 
szakasztott igy gondolkozott önmagáról, az előbbinél 
mindig okosabbnak tartotta magát; de csak ő, mert 
már az utána következő magát ismét nagyobbnak s 
az előttevalót korlátoltnak nézte. Mindegyik volt te-
hát nagykorú az előbbenivel szemben és a «fölvilá-
gosodás százada» név legalább is tízszer fordul elő 
a történelemben. Látszik, hogy az emberek Éva anyánk 
óta szeretik az önhizelgést s hogy az egész nagyko-
rúságnak csak igen viszonylagos értéke van. Az utá-
nunk következő századok szemeiben mi is bizonyára 
ismét sok tekintetben csak kicsinyek, elmaradtak 
leszünk. 

Azt mondják továbbá, hogy az emberiség tudni 
vágyik. Ez igaz, ha az emberiségről mint nagy egész-
ről van szó, mivel az ész általában az igazság kuta-
tására és megismerésére van teremtve. Úgy elvontan 
szólva ugyanis kétségtelen, hogy az észt ösztöne 
hajtja az igazság után. Elvontan szólva. De mivel én 
részemről a fizikai módszerrel dolgozom s szeretem 
az elvontságok helyeit magukat a dolgokat megnézni, 
szemlélni; ha már most azt a bizonyos emberiséget 
nézem, mely amúgy közelebb esik én hozzám, azt 
az embert pl., a ki ezt mondja, vagy a kinek iratá-
ban ezt a fönnebbi mondást olvasom : az emberiség 
hirdetett tudásvágyát — a hivéssel szembeállítva 
az egyeseknél igen sokszor csupán köpönyegnek ta-
lálom, frázisnak, a melynek az illető szájában sok-
szor igen kevés értelme van. Tudni ugyanis annyit 
tesz, mint a dolgokat okaikban megismerni. Vájjon 
az illető csakugyan sokat kutatott-e s nagyon bújta 
a könyvtárakat? Ez az, a mit a nagy mondást han-

goztatónál rendesen megtudni vágyom. Igen sokszor 
pedig az sül ki, hogy az illető az újságnál egyebet 
olvasni nem szokott s annak a szentenciáit mondja 
csupán utána, eszerint még az önálló gondolkodástól 
is távol áll. A tapasztalat tehát e tekintetben az, hogy 
az emberiség tudásvágyát — a szónak igazi értelmé-
ben — nem sok egyénben találjuk megvalósulva; 
a nagy és pedig ú. n. művelt többség csak sze-
rény tanuló, utánzó csupán, egy-egy auctornak, 
nem ritkán egy-egy költőnek vagy regényírónak a 
lábán jár. 

Végül azt mondják, hogy az emberiség ma már 
nem szeret hinni. Ez meg egyszerűen nem igaz. Jól-
lehet az emberiségről, miután az a valóságban nem 
létezik, az egy elvontság, egy fogalom : nehéz beszélni; 
de az meg tény, hogy az emberek egyenkint sokat, 
igen sokat hajlandók elhinni. És pedig nem is a hit-
nek rendes jelentése szerint, mely szerint mi a hit-
ben nem eszünk és a dolog belátásán, hanem vala-
mely hitelreméltó egyén nyilatkozatára támaszkodva 
tartunk valamit igaznak; hanem puszta gyanítás, 
egyszerű vakhit vagy babona alapján is képesek 
hinni. Mennyit hisznek el pl. embertársaikról az em-
berek, minden kutatás és meggyőződés nélkül, puszta 
hír, sőt sokszor nyilvánvalóan rosszakaratú bemondás 
alapján? És mégis hisznek. Hát a kártyavetésre, a 
jósjelekre, álmokra stb. effélékre mennyi hitet paza-
rolnak el és pedig nem csupán a műveletlenek ! Azt 
mondják, hogy még egy Bismarcknak is volt jósló-
nője. Érdekes e tekintetben Schneidernek «Über den 
neueren Geisterglaube» cimű munkája,1 mely a leg-
műveltebbnek tartott német társadalommal és a spi-
ritizmusban való bitével foglalkozik. Itt lát juk: meny-
nyit és mily képtelenségeket képesek az emberek el-
hinni, sőt ennek a babonás hitnek az alapján már 
spiritiszta theologiájuk, lapjaik is vannak. 

Egyáltalán a legközönségesebb tapasztalásnak 
mond ellent az az állítás, hogy a mai emberiség mái-
nem szeret hinni; ellenkezőleg, minden ember hisz, 
helyesen vagy helytelenül, ésszerűen vagy ésszerűt-
lenül, de hisz mindenik, mert az velejár eszünk 

1 Schneider : Der neuere Geisterglaube. Különösen a be-
vezetése tanulságos. 
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korlátolt természetével, melynek a tiszta tudás nem 
lehet tulajdona. 

A hitnek csupán egy fajtájában szoktak akadé-
koskodni az emberek s annál már egyszerre félté-
kenyek az eszükre : a keresztény katholikus hitnél. 
Lehet valaki protestáns, lehet izraelita, lehet bármi 
más vallású; sőt lehet materialista, racionalista, mivel 
ez is hit: az mind megjárja, békében követheti val-
lási vagy természettudományi hitét; de már a keresz-
tény katholikus hit ellen minden oldalról emelkednek 
kifogások, vállvonítások, sőt nyilt támadások; innen 
is, onnan is, még a babonások részéről is. 

Ez is egy tapasztalat; és nagyon csalódnék, a ki 
azt gondolná, hogy ennek a katholikus hitellenes 
vonakodásnak az oka a mai emberiség nagykorúsága 
vagy pedig az, hogy már hinni nem szeret. Mondtam, 
hogy ez a nagy mondás köpönyeg csupán, melyet 
föl kell lebbentem, hogy rájöjjünk a lelkek eme han-
gulatának igazi lélektanára. Az emberek hisznek ma 
is, sokat hisznek el, talán többet, mint bármikor az-
előtt. De tény, hogy a keresztény katholikus hit az 
már nekik kivétel, annál egyszerre nehézkesek lesz-
nek. Vájjon miért? 

Volt idő, midőn ez a hit sem esett nehezükre. 
Milliók és milliók, nagy tudósok ép úgy, mint az egy-
szerű nép, vallották és boldog megnyugvásukat találták 
benne, mert szerinte éltek. Igen nagy lelki erővel ren-
delkeztek, mert még a parancsolatait is betartották. 

Ma tényleg nem lehetne ezt így általánosságban 
állítani, a mai különben sokat és könnyen hivő em-
berek ebben az egy hitben sokan fogyatékosak. De 
azért mégis nem jól tanulta az utolsó másfél század 
történelmét s nem elmélkedett róla az, a ki ennek a 
szellemi tünetnek a természetes okait meg nem is-
merte. A ki megnyugszik a semmitmondó frázisban, 
hogy ez azért van, mivel ma már az emberek nem 
szeretnek hinni. 

A század lelke rávezet az igazi okra, csak bele 
kell tudni tekinteni. 

Mindenekelőtt azonban megjegyzendő, hogy té-
vedés volna úgy vélekedni, mintha a katholikus ke-
reszténységnek az ész erejét, fölfogását meghaladó 
tanai, hitigazságai volnának az okai annak, hogy né-
melyek, vagy épen sokan olyan nehezen adják rá a 
fejüket elhivésükre, vagy hogy készek azok tagadá-
sára. Nem a tanok, nem a hittitkok az okai ennek. 
Az emberek ma nem kevésbbé nehéz dolgokat hisz-
nek el s még sem vész oda az eszük. Hogy az állat 
változzék át — úgy mondják : fejlődjék — emberré, 
a mint a «Műveltség Könyvtárá»-ban hirdeti Gorka 
Sándor, minden tapasztalatunk ellenére s véve a két 
lényt a maga teljes mivoltában; vagy hogy a fény 
érzetének ébresztéséhez 400 800 billió lebrezgés kí-
vántatik másodpercenként, a mint minden fizika ta-
nítja az iskolában s más hasonlók, gondolom oly 
tanok, a melyeknél a fölfogásnak ugyancsak erősen 
kell belekapaszkodnia a hitbe, hogy el ne szédüljön. 

Már t. i. az oly embernél, a ki nem játszik a 
fölfogás, a megértés fogalmával, hanem komolyan 
veszi azt. Vagy pl. a spiritizmusnál micsoda rémsé-
ges földfeletti tünemények szerepelnek s a műveltek 
mégis micsoda hittel fogadják azokat, anélkül, hogy 
egyúttal azok fölfogásához is kötnék hitüket ! 

A hitben tehát egyáltalában ma sincs hiány s a 
katholicizmus dogmatikáját is, föltéve, hogy ismerik, 
oly szépnek találnák az emberek, hogy a világ leg-
szebb s kétségtelenül jól megbizonyított vallásának 
tartanák, ha egy bökkenő nem volna, csak egy bök-
kenő, ha t. i. ebből a dogmatikából nem folynék egy 
erkölcstan, mely az embertől összes tetteit, de még 
a legtitkosabb gondolatait is számon kéri. 

Ha t. i. az embernek csak esze volna csupán 
s nem volna szive, érzelmi világa is egyúttal, melybe 
ez az erkölcstan alaposan belemarkol s az ember 
tetteit nem hagyja a saját kényére-kedvére. Akkor az 
a katholikus dogmatika a világ szemében is a legszebb 
vallás volna. 

Lasserre Henrik beszéli, hogy Párisban mint író 
élve bohém-életet, közel állt ahhoz, hogy teljesen 
megvakuljon. Egyik kálvinista barátja végre taná-
csolta neki, hogy szégyen ide, szégyen oda, hozasson 
a lourdesi vízből, melytől, mint hallja, sokan meg-
gyógyultak. Eleinte hallani sem akart a dologról :* 
hátha látok tőle, hiszen akkor nekem meg kell vál-
toztatnom életemet ! 

Ime a bökkenő megmagyarázva, ime itt a szá-
zad embere ! A katholicizmusban t. i. nem nehéz 
hinni, hanem az oly könnyen megbocsátó észmorál-
hoz szoktatott modern embernek, ha komoly gondol-
kodású, nehéz a katholicizmus szerint élni. Vedd 
keresztedet és tagadd meg magadat, tagadd meg ren-
detlen vágyaidat, szavakkal, mint Krisztus parancsá-
val találkozik annak ajtajánál. Ettől riad ő vissza. 

A dogmatika még csak megjárná, ha vele oly 
szoros kapcsolatban nem állna az a szigorú, komoly 
kath. erkölcstan, mely megköti az ember kezét, szivét, 
vágyait. Azért másutt, más tanokban könnyen hisz, 
mert ott nem parancsolnak semmit. S mivel ez így van, 
az ezer mentséggel magát övedző modern ember — 
mentila est iniquitas sibi — kész volt önmentségére 
a gloriolába foglalt nagy mondással, hogy azért nem 
hisz, mert ma már az emberiség nem szeret hinni. 
0 a különben sokat hivő, a könnyen hivő modern 
ember ráfogta a kereszténység tanaira, hogy azok 
okai mindennek, hogy azok tartják vissza a hittől, 
midőn pedig szivében, vagyis az erkölcsökben van 
a hiba, már t. i. az ő erkölcseiben. 

Ezek után most már hozzá kell fordulnunk a 
történelemhez, hogy a mai hitellenes állapotok fejlő-
dését, fejlődésük lélektanát megértsük. Egy másfél 
százados fejlődéssel van itt dolgunk, azelőtt régeb-

1 Lasserre—Talabér : Franciaország lourdesi kegyhelye. 
1873. 426.1. 
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ben az nem volt így; de még arról sem tudtak sem-
mit, a mit ma hallunk, hogy a tudomány ellenkezik 
a keresztény vallással s hogy tehát a tudós, tanult 
ember hivő nem lehel. Ez a fölfogás legújabb keletű; 
a mai tudomány halhatatlan úttörői: Kopernik, Kepp-
les, Newton, Linné, Cuvier s annyian mások egy-
úttal hivő keresztények is voltak. 

A fordulat e tekintetben a francia forradalommal 
(1789.) s az azt közvetlenül megelőző időkkel kez-
dődik. Hihetetlen annak, a ki nem kutatja az ese-
mények egymásutánját, hogy a forradalmat megelőző 
írók : Voltaire1, Rousseau, Diderot s maguk a nyomuk-
ban félszázadon át lezajló forradalmak mindenfelé 
mily pusztítást vittek végbe nemcsak az állami és tár-
sadalmi intézményekben, hanem a lelkekben is egy-
általán. Az isteni és emberi tekintély lehanyatlásával 
legmélyebb alapjaiban megingoít a vallás is, szóval 
megrendültek azok a társadalmi alapok is, melyek-
nek minden emberi haladás mellett sohasem volna 
szabad meginogniok. S a mint ezek pusztultak, oly 
fokban szabadultak föl az emberi rossz szenvedélyek, 
a testiség uralma állott be (Voltaire szerint: bölcse-
letem az élvezet) s a teljes szakadozottság az emberek 
között. Minden sodortatott forradalomba: a társada-
lom, a tekintély, a tudomány, a vallás, s azóta a 
lelkek nyugvópontra nem találnak, sőt mintha még 
folyton mélyebbre és mélyebbre sülyednének. 

Az egyházba is beleütött a romlás, híveiben s 
papjaiban egyaránt, másutt is, nálunk is. A febronia-
nizmus az egyházi téren ütött ki s nálunk főkegyúri 
jogon a jozefinizmus neve alatt pusztított a lelkekben, 
midőn odaát testileg is ölték egymást a franciák. 
Végre aztán a szabadságharcunk (1848—49), mely 
tulajdonkép állami intézményeink átalakulásáért 
folyt, betetőzte azt a vallási téren való pusztítást — 
a hívekben és papságban egyaránt — úgy, hogy azt 
lehet mondani, hogy azt a sok lelki kárt,2 melyet oko-
zott, a mai napig sem voltunk képesek teljesen ki-
heverni, sem szellemben, sem a fegyelemtartásban. 

Mindezzel párhuzamosan szellemileg romlottak 
iskoláink is. A valláserkölcsi nevelés, a vallástanítás 
lehanyatlott bennük ; a mult század folyamán katho-
likus híveink lassan kezdték nem ismerni vallásukat; 
s a mi egyenesen megdöbbentő, hogy a régi «Religio» 
azon időben, midőn középiskoláink a helytartótanács 
kezében ugyan, de úgyszólván kizárólag az egyháziak 
vezetése alatt állottak, istentelen iskolákról beszél. 

Tehát a duhaj szellem, a szabadosság, a vallás 
tanainak megfogyatkozott ismerete, lettek az a ro-
hasztó melegágy, a melyben a haza reménye, az 
ifjúság, már II. József óta nevelkedett s az érlelte a 

1 Kreiten : Voltaire. 1885. Tanulságos egy korkép ez a 
könyv. 

2 Kovács Józsel : Visszatekintés az egyházi mozgalmakra 
hazánkban a forradalom alatt. «Religio» 1849. dec. számaiban. 
Ebből a cikksorozatból látom, hogy a mult század történelmét 
még mindig nem ismerjük jól. 

gyümölcsöt nemzedékről-nemzedékre, melynek végre 
megszokott takarója, illetőleg jelszava lett : az embe-
riség ma már nem szeret hinni. 

így teszi érthetővé az oknyomozó történelem 
nálunk az idők pszichológiáját, a mai hithideg kor 
lassú, de biztos előállását. 

Nem is annyira az elmék romlottak meg, hanem 
a szivek; nem a katholikus dogmatika lett nehéz a 
műveltség előhaladásával, hanem a velejáró erkölcs-
tan lett tűrhetetlen az emiitett körülmények közt 
felzaklatott szenvedélyeknek. 0, annak az embernek, 
a ki élete céljául az élvezetet választotta, kiállhatat-
lan, sőt gyűlöletes az egész katholicizmus.1 

Ez tehát a mai korszellemnek a diagnózisa: nem 
hogy hinni nem szeret, de a szivek betegek. Csak-
hogy ez a diagnózis megjelöli egyúttal az orvosságot 
is a beteg szivek gyógyítására. Vissza az elhagyott 
útra, vissza egész Pázmányhoz ! Nem kell nálunk a 
javuláshoz sokféle gyógyszer, csak egy-kettő. Az em-
bereknek egészséges, erős szivek példája kell a pap-
ságban: az önmegtagadás erős jellemeket nevelő 
gyakorlása— szavak helyett. A világias szellem helyett 
egvházias szellem, a szabadosság helyett példás fegye-
lemtartás, urak helyett misszionáriusok. Intenzív bit-
oktatás kell az iskolában és a sajtóban s a társada-
lom bajaiban mindnyájunk részéről való tevékeny, 
vigasztaló, fölemelő, segítő résztvevés. Ez az egész és 
ismét megújul a magyar föld szine s az emberek, 
azok az elhidegült emberek, újból megszeretik a 
katholikus hitet ; mert tisztább, nyugodtabb szívvel 
nem lesz nekik többé oly kiállhatatlan az a katho-
likus erkölcstan. 

Jí munkásnevelés hiányai s azok orvoslása. 

I. 

Kissé távolabbról fogom a dolgot. A székes-
főváros nagyobb kávéházaiban mindenütt megtalál-
juk a protestánsok és a zsidók egyházi és világi 
jellegű lapjait; ismerek művelt zsidó családokat, a 
melyek a szó mai értelmében nagyon is szabad-
elvűek, felekezeli lapjukra mégis előfizetnek. Ezeket 
látva, szégyenkeztem és sajnálkoztam azon, hogy a 
hatalmas, számra nézve az összes hazai felekezeteket 
felülmúló katholicizmusnak alig van egy lapja is, mely 
a nyilvános olvasóhelyiségekben, kávéházakban vagy 
legalább a világi katholikusok asztalán látható volna. 

Tudom hogy több jól szerkesztett, anyagilag 
azonban gyengén prosperáló katholikus lap van, ezek 
azonban csaknem kizárólag a katholikus intézetek, 
egyesületek és a papság olvasóasztalára kerülnek. 
Ennek oka után tudakozódva, a válasz egyszerű. 
A protestáns és a zsidó lapokat kéri a közönség, azért 
tartják ; a katholikus lapot nem kérik s így nem is 

i Hettinger: Apologie des Christenthums, 1875. I. 32, 1. 
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tartják, nem is tudják, hogy ilyen is van. Egy zsidó 
barátom, a kinél felekezete lapját, az «Egyenlőség»-et, 
kezembe vettem, nyiltan kijelentette: nem igen olva-
som, de, mert küldték, szivesen fizetek elő. 

A kisebbszámú más vallásúak, habár a hitélet 
náluk gyengébb, mint a katholikusoknál, legalább ily 
külsőségekben bátran tüntetnek vallásuk mellett. 

Nagyon sok katholikus ember j á r a kávéházakba ; 
vannak, a kik az összes lapokat végigböngészik, de 
nem érzik szükségét, tán eszükbe sem jut, némelyek 
meg tán röstelkednének is valamely katholikus lap 
után tudakozódni, nehogy elfogult ul t ramontánoknak 
nézzék őket. Vájjon hány világi katholikus családban 
járatnak katholikus lapot vagy folyóiratot? 

A kávéházakban található protestáns és zsidó 
lapokat elsősorban a katholikusok olvassák; s innen 
van, hogy a más vallásúak egyházi mozgalmairól 
hiteles értesítéseket nyernek, míg megfordítva, a ma-
gukéról alig vesznek tudomást. 

A «Religio» számait figyelemmel kisérve, látom, 
hogy a szorosan vett vallástudományi cikkek mellett 
más, az egész társadalmat foglalkoztató jelentékenyebb 
kérdések mindinkább nagyobb számban és terjede-
lemben tárgyaltainak benne és pedig a katholikus 
vallás szempontjából. Mennyire kívánatos volna, ha 
ezekről elsősorban maguk a világi katholikusok ven-
nének tudomást ; azonkívül egyházunknak csak hasz-
nára válnék, ha ilyen irányban helyes tájékozódást 
kapnának a más vallásúak is, nem egy közülök szi-
vesen venné ezt.1 

A «Religio» a világi katholikusokról írva, illuziós 
ítéletnek nevezi a mai világi katholikusaink általános 
közönyösségéről szóló panaszt. Volt még vallástalanabb 
kor is, kétségtelen s tapasztalhatjuk, hogy a vallásos-
ság a katholikus műveltebb és középosztályban — 
a csak 20—25 év előtti viszonyokhoz mérten — évről-
évre erősbödik. Látjuk és tapasztalhatjuk ezt nemcsak 
a katholikus intézményekben, hanem az egyeseknél 
is. Míg a közelmúltban a meggyőződéses katholikusok 
is vallásgyakorlataikat álszeméremből szinte lopva 
végezték, addig a jelenben már olyanok is tüntetnek 
katholikus voltukkal, a kik különben a vallási csak 
saját szájuk íze szerint gyakorolják. 

A vallás iránt mutatott közöny ezen oszladozá-
sával szemben azonban, a társadalom egy másik osz-
tályánál a közönynél sokkal aggasztóbb jelenségeket 
találunk: a teljes vallástalanságot, súlyosbítva az isten-
tagadással és vallásgyülölettel. Ertem ezalatt a szo-
ciáldemokrata munkásosztályunk vallástalanságát. 

A műveltebb társadalmi osztálynak a vallás iránt 
való közönye a szociálista munkásosztály vallástalansá-
gához képest igazán kis dolognak nevezhető. A közép-
iskolákból kikerülő ifjúság felsőbb iskolába vagy az 
életbe kikerülve, útmutatást, jó példát nem igen látva 

1 A világi intelligencia sokat tehetne a katholikus lapok 
terjesztése ügyében. Szerk. 

és nem találva, vallásosságát lassan-lassan levetette 
magáról s egy-két év alatt a társadalmi szokásokhoz 
teljesen hozzásimult, illetőleg közönyös lett vallása 
iránt; gyónás, templomba járás, ima stb. lassan el-
maradt, de azért katholikus vallását nem tagadta. 
Ennél tovább az emberek nem igen mentek. Nem 
igen volt rá eset, hogy bárki is kiállt volna a piacra 
s hirdette volna vallástalanságát vagy istentagadását. 
Még a notorikus szabadkőmívesek sem tagadták nyiltan 
vallásukat. Mindenki érezte, hogy esztelen dolog olyas 
valamit hirdetni, a mit bizonyítani nem tud, a miről 
meggyőződve nincsen. A modern kor áramlata meg-
ingatni próbálkozott az emberekben a kinyilatkoz-
tatott vallás igazságaiban való hitet, azonban a tan, 
a melyet a hittel szembehelyeztek, nagyon is ingó 
alapon állott, senkit magával nem ragadott. 

A férfikor delén pedig, tűrhető megélhetési 
viszonyok és egészség mellett, fölöslegesnek látszott 
az észt azzal foglalkoztatni, hol van az igazság? 
Az asszony, a gyermek mehetett vallása után, azért 
a férfivilág nem szólta meg, ebben nem akadályoz-
ták őket. Elvnek vették, hogy: művelt társaságban 
nem illik vallásról tárgyalni, az mindenkinek legbelsőbb 
ügye, a mit nem szokás piacra vinni. E mellett azon-
ban morális érzékük azt sem engedte, hogy a vallást 
s annak papjait gúnyolják, legföljebb elhitték, hogy 
a katholikus vallásnak, mint a legerősebb vallásnak, 
a gyengébb vallásfelekezetekkel szemben az életben 
mindig tartózkodóbbnak kell lennie. Más vallásúak 
erősebb követelései a gyengébb joga volt, a katholikus 
vallás hallgatása és türelme az erősebb kötelessége. 
Ilyen vallási lethargiában élt igen sok művelt katho-
likus, s azok, a kik életük virágában gyónásra egy-
általában nem voltak reábirhatók, betegség által ágyba 
sújtva, az élettől — minden röstelkedés nélkül — 
a halotti szentségek ájtatos fölvétele után búcsúztak el. 

Ilyen volt s még most is jórészt ilyen a műveltebb 
osztály vallási közönyössége. 

Nem ily ártatlanul van ez a mi úgynevezett szerve-
zett szociálista munkásosztályunknál. Ezek a vallást — 
úgy a katholikust, mint minden más vállást — nemcsak 
külsőleg dobták el maguktól, hanem belsőleg is s 
tagadva magát az Isten létét, gyűlöletet táplálnak a 
vallás s minden ellen, a mi vele összefügg. Azt a 
kevés vallásosságot, a mit a zsenge gyermek az elemi 
iskolában tanult s a mit benne, iskolából kikerülve, 
többé senki sem ápolt, azt az igazi szociálizmus 
nevével visszaélő, jobban mondva abból élő agitátorok 
egy-kettőre kiverik a fejéből. Miután pedig esze fegyel-
mezve nincsen, a hallottakat elbírálni nem tudja, 
eszmélni nem képes s morális érzéke is kevés van, 
bátran kiáll és hirdeti, hogy nincs Isten, hogy a val-
lás a papok és a gazdagok találmánya, a szegény 
elnyomására való stb. 

Előtte az egyház szertartásai és intézményei már 
csak babona, a szent István-napi körmenet a «Nép-
szava» szerint: «a legotrombább babona, a zulu-
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kafferek dugóhuzó istene előtt já r ják a vitustáncot 
a XX. század Magyarországában! És a vallás-erkölcsös 
nevelés áldozatai a legszemtelenebb komolysággal 
akarják ilyen eszközökkel a népet becsapni. Ha csak 
a hivatalos lap írna ilyeneket, a melyet senki sem 
olvas, még nem volna baj, de a kormánysajtó minden 
orgánuma ilyen hangnemben dúdol. Hű képe ez a 
gazdaságilag kiszipolyozott, elnyomott, tudatlanság-
ban hagyott, szegény Magyarországnak». 

Katona József dr. 

77. T{ákóczy 'Ferenc. (vi.> 
Hogyan indult meg a Rákóczy-fölkelés ? ez most 

az érdekes kérdés. Hát bizony egészen máskép, mint 
ahogy mi azt gondolni megszoktuk, Acsádyval szólva : 
a rég elfojtott nemzeti érzés elemi erővel való kitö-
résének. 1 Alig tudnók elhinni azt az egyszerű, szinte 
prózai kezdetet, ha nem maga Rákóczy írta volna 
meg számunkra. 

Két évig bolyongott már a két menekült, Rákóczy 
és Bercsényi, Lengyelországban, többnyire egy öreg 
grófnő várában bujkálva, midőn Rákóczy munkácsi 
jobbágyai valahogy meghallották, hogy uruk nem 
halt meg a börtönben, hanem hogy valahol a szom-
széd Lengyelországban bujdosik. 1703. tavaszán csak 
úgy vaktában utána mentek néhányan — a nemzet 
nem is gondolt Rákóczyra, annál kevésbbé gondolt 
valami fölkelésre — s végre sok keresés és tapoga-
tódzás után, két jobbágya, Pap Mihály és Bige László 
ráakadtak Bezánban. Átadták neki jobbágyainak 
hazahívó levelét, mivelhogy «mint pásztor nélküli 
nyáj tévelyegnek».2 

Rákóczy, tekintve helyzetét, szívesen vette a hirt, 
s hogy jobbágyainak hangulatáról hitelesen értesül-
hessen, Bercsényivel annak lovászát küldték haza, 
hogy jár ja be az uradalmakat. Ez visszajövet meg-
erősítette a hirt s elbeszélte, hogy jobbágyai közül 
sokan az adóvégrehajtás elől erdőkbe menekültek és 
várva várják. A fiatal Rákóczy, meghatva népének 
ragaszkodásától, néhány zászlót küldött nekik, de 
meghagyta, hogy csak egy újabb parancs vétele után 
tűzzék ki. Tehát elfogadta a meghívást. 

Mi fontolgathatjuk a kérdést: helyesen telte-e 
Rákóczy? Lépését esetleg meggondolatlannak is minő-
síthetjük; de tekintve kétségbeejtő állapotát és meg-
felelő lelkihangulatát, elhatározását teljesen képesek 
vagyunk megérteni. Akármi is várt ugyanis rá ezen 
lépése következtében, sorsa rosszabbra már nem 
fordulhatott. 

Rákóczy maga később, száműzetésében, a mint 
nem volt küzdelmeinek eredményével megelégedve, 
úgy ezt az első lépését is helytelenílette. A háborút 
az eszély minden szabályai ellen kezdettem, egyedül 
egy fiatal ember hevessége és hazaszeretete által lel-

1 Acsády : A magyar birod. tört. II. 410. 1. 
2II . Rákóczy Ferenc Önéletrajza. Ford. Doniján. 1F,9. 1. 

kesíttetve, — írja ő maga.1 Vagy egy más helyen : 
26 éves valék, minden hadi tapasztalat nélkül s a 
politikai és históriai ügyekbe is csak alig beavatva.2 

Természetesen hozzá kell még vennünk, hogy a 
meghívás csak a saját jobbágyaitól és nem a vidéke-
beli nemesektől, vagy épen a nemzet előkelőitől jött 
s az is olyan jobbágyoktól, a kikről, mint mindjárt 
meghalljuk, maga Rákóczy sem gondolkozott valami 
előnyösen; de hát ez esetben is, mint sokszor az 
életben: a szükség, a kényszerhelyzet, logikai tör-
vényt bontott. 

A meghívás vétele után Bercsényi Danzigba uta-
zott s a francia konzulhoz fordult segítségért, Bákóczy 
meg sorba lengyel barátjainál esedezett, adjanak 
neki katonát. A dolog nehezen ment. Remény akár 
a francia részről, akár a lengyelek részéről kevés 
mutatkozott. Szegény bujdosó Rákóczyt nem annak 
nézték, mint midőn még otthon volt uradalmaiban. 

Míg a két bujdosó fűhöz-fához kapkodott és 
kereste az eszközöket, újabb küldöttség érkezett 
Munkács felől, ama nép részéről, mely, mint Rákóczy 
később följegyezte: egy idő óta Máramaros, Szat-
már és Ugocsa vármegyékben a nemességet, templo-
mokat és a malmokat rabolgalta, parancsa ellen 
kitűzvén a küldött zászlókat.3 

Erre Rákóczy pénz és katonaság nélkül végre 
elindult. Egy igen esős napnak estéjén, a nép hívá-
sának engedve, hazafelé indult. S midőn már a Kár-
pátok felé közeledett, futár jött elébe azzal a hírrel, 
hogy a fölkelőket Károlyi Sándor (később Rákóczy 
vezére) szatmári főispán Dolhánál szétverte, zászlói-
kat elvette4 és a fölkelők hegyek közé menekültek. 
Rákóczy ennek dacára csak folytatta útját s június 
15-én érkezett a Beszkidekre, az ország határára. 
Egyedül, két szolgától kisérve, léptem Magyarország 
földjére, — beszéli ő maga.6 

A bujkáló jobbágyok köréje sereglettek, «botok-
kal és kaszákkal felfegyverkezve vagy 200 gyalog és 
50 lovas. Vezérük Esze Tamás tarpai jobbágyom 
volt a gonosz Kiss Alberttel, a bűnei miatt üldözött 
tolvajjal. Jobbára a nép aljából valók voltak, a kik 
rablás között tanulták a háború elemeit».6 

Maga rendezte a bandákból álló csőcseléket, 
mely első környezetét képezte. Hazajövetelének hire 
csakhamar elterjedt egész munkácsi uradalmában, 
természetesen sűrűn siettek hozzá, szintén kaszákkal 
és vasvillákkal fölfegyverkezve, ügy hogy serege pár 
nap alatt vagy 3000 emberre szaporodott. Közben 

1 II. Rákóczy Ferenc emlékiratai a magyar háborúról. Ki-
adta Thaly K. 28. 1. 

2 Emlékiratai. 80. 1. 
3 Emlékiratai. 26. 1. 
4 Károlyi Sándor ezekkel a zászlókkal Bécsbe ment, de ott 

a helyett, hogy érdemeit méltányolták volna, ridegen bántak 
vele. Ezért lépett aztán át Bákóczyhoz. 

5 Önéletrajza. 169. 1. 
8 Emlékiratai. 29. 1. 
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Bercsényi is megérkezett vagy 000 emberrel Lengyel-
országból. Ezekkel ereszkedett le Rákóczy a mun-
kácsi síkságra és megkezdte - a háborút. 

A parasztság ily rögtönös fölkelése gyanakodóvá 
tette a dologról mit sem tudó nemességet, azért 
váraiba és megerősített kastélyaiba zárkózott, egy-
formán félvén a néptől és a németektől. 

Nem sok időbe került s Rákóczy már a Tiszán-
túl táborozott, a hol a nép, látván a sokadalmat, 
szintén csoportosan csatlakozott hozzá. Valóban érde-
kes, hogyan írja le maga Rákóczy ezt a szaporodó 
seregét. «A táboromba sereglő nép — úgymond 
már megválasztott vezérei alatt jött, kik nagyrészt 
holmi kanászok, gulyások, borbélyok, szabók stb. 
voltak, a hogy kit vitéznek véltek magok közül. 
Veszélyes letl volna az ily tiszteket letenni, de lehe-
tetlen is volt, mert különbeket nem találhattam.1 

Igy indult meg a Rákóczy-fölkelés. 
Rákóczy útjában alig talált valamelyes ellent-

állásra. I. Lipót király, a spanyol örökösödési háború-
val elfoglalva, kivonta volt seregét az országból, csak 
vagy 30.000 embere volt a különféle erődített helye-
ken országszerte szétosztva. Ennek folytán az év 
végéig alig volt vidék, mely Rákóczyhoz ne csatla-
kozott volna, úgy hogy végre az előkelőbbek is, a kik 
eleinte teljes erővel dolgoztak a parasztfölkelés elfoj-
tásán, az áradat behatása alatt, nem vonhatták ki 
magukat. Ilyen lévén a fölkelés kezdete, azt Bécsben 
eleinte alig vették komolyan, miután hozzávoltak szokva 
a vidéki lázongásokhoz. Hogy a dolog mégis tényleg 
igen komoly arányokat öltött, annak oka a spanyol 
háború folytán hiányzó erélyesebb ellentállásban s a 
fennebb vázolt tagadhatatlanul nyomasztó hazai kö-
rülmények természetében rejlett. 

A háború további lefolyása ismeretes. Igen le-
hangolja az embert, lia annak leírását Rákóczy 
Emlékirataiban olvassa. Tagadhatatlan, hogy voltak 
hős részesei is,2 de volt söpredéke is sok. Tisztikara 
jobbára járatlan s a mi igen főben járó baj, fegyel-
mezetlen ; a hadi nép pedig főkép arra nézett, hogy 
sok zsákmánnyal térjen haza lakijába, téli pihe-
nőre. Rákóczy vezető szelleme kezdettől fogva Ber-
csényi Miklós volt, a mi sokféle széthúzásnak, egye-
netlenségnek vált okává, mert, mint Rákóczy maga 
bevallja, Bercsényit különös természete miatt senki 
sem szerette.3 

Voltak közben a fölkelőknek győzelmeik, voltak 
vereségeik is, összekötve békealkudozásokkal, melyek 
Rákóczy békülékenysége dacára folyton megszakad-
tak, mert Bécs abba a lealázó föltételbe, hogy a 
békeszerződést, miután szavát nem szokta megtar-
tani, a tengeri hatalmak, nevezetesen Anglia és Hol-
landia is írja alá, beleegyezni nem akart. 1707-ben 

1 Emlékiratai. 42.1. 
2 Szádeczky Lajos a legnagyobb magyar szabadságharc-

nak nevezi. Századok. 1904. 595. 1. 
3 Emlékiratai. 73.1. 

tartották meg a híres ónodi gyűlést, melyen a hamis 
francia szavára kimondották a Habsburgok detroni-
zációját, erre következett az 1708. aug. 3-ki trencséni 
nagy vereség (ekkor keletkezett volna a hires 
Rákóczy-nóta), mely vereség után, mint Rákóczy 
írja, többé semmi sem sikerült neki. Rákóczy kény-
telen volt a Felső-Tisza vidékére vonulni, szerencse-
csillaga letünőben volt, Heiszter tábornok szinte a 
határokra szorította vissza. 

Ocskay, Bezerédy elárulták, pénze, népe elfogyott. 
Rákóczy segítségért Lengyelországba távozott, fordult 
mindenfelé, de segítséget nem talált, sőt ott érte 
utolsó csalódása, t. i. a ki utoljára biztatta, Péter cár 
is hátat fordított neki. 

Megbízottja és vezére, Károlyi Sándor tehát a 
királyi hadak vezérével, Pálffy János gróffal 1711. 
április 29-én megkötötte a szatmári békét. Május 
1-én, egy szép verőfényes napon, a szatmármegyei 
kismajtényi síkon, játszódott le a kurucvilág utolsó 
jelenete. Lobogó zászlókkal, talpig fegyverben helyez-
kedett el vezére, Károlyi Sándor, körül a kurucság, 
valami 12.000 ember. Károlyi üdvözlő beszédet inté-
zett Pálffyboz, azután a tisztikarral együtt letette a 
hűségesküt. 

A fáradt nemzet letette a fegyvert, hogy végre, 
a sok meghiusult próba után, elmaradt hazája fej-
lesztésének szentelje erejét. 

Rákóczy nem volt a békekötés mellett, még 
ápril 18-án is ily értelemben irt a Szatmárt össze-
gyűlt kuruc rendeknek. Kevesen osztoztak felfogásá-
ban. Károlyi haza hívta, nem jött. Levonta eljárásá-
nak következményeit; itt hagyta nejét, gyermekeit, 
fejedelmi vagyonát s előbb Párisba, onnan pedig a 
török hívására, ki III. Károly királyunk ellen akarta 
felhasználni, Konstantinápolyba ment, végre Rodostó-
ban telepedett le, a hol 1735-ben bekövetkezett 
haláláig megnyugvással ette a száműzetés keserű 
kenyerét. Mindent elhagyott, csak egyről nem tudott 
lemondani soha, s csak egyet tartott meg emlékül : 
a független Magyarország ideálját. 

A Rákóczy-fölkelés e szerint a kitűzött közvetet-
len célt nem érte el; kérdés azonban, volt-e mégis 
valami haszna hazánk további fejlődésére? Igen, volt 
és pedig nagy ; ez a legyőzetés fölért egy nagy győ-
zelemmel, miről a következő cikkben. 

T(egény és theologia. (V.) 
Az indifferentizmust terjesztik az emiitett zsidó 

diák eme szavai is (253. 1.) : Igen, uram, zsidó vagyok, 
hanem ez a két megkeresztelt társam csak olyan 
keresztény, mint én. Eszerint ugyanis zsidónak vagy 
megkereszteltnek lenni teljesen azonos, tökéletesen 
közömbös dolog. Selva nyilatkozata szerint (198. 1.) 
az erkölcsiség körülbelül mindenhol egyforma és 
független az a hitvallástól. Hozzájárul mindezekhez 
még az is, hogy míg egyre panaszkodik a szegény 
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a felől, hogy a hivők (katholikusok) csak ajkaikkal 
dicsérik az Urat, szivük azonban távol van Tőle 
(72. 1.), addig hol egy protestáns lelket (161. 1.), hol 
egy protestáns írót részesít a könyv a legnagyobb 
elismerésben, mintha a tisztességes embereket túl-
nyomólag a protestánsoknál lehetne csak felfedezni. 
A hivő és gyakorlati katholikus nő ki akarja lakol-
tatni Benedettót csak azért, hogyr ő bizonyos zakla-
tásoktól szabadulhasson, ellenben a hitetlen és nem 
gyakorlati katholikus azon van, hogy vallásos hiva-
tásának Benedetto eleget tehessen, sőt az ő kedvéért 
a kerület betegeivel nagyobb méretű jótékonyságot 
gyakorol (303—304. 1.). Az ilyen részletekből az lát-
szik következni, hogy jobb protestánsnak, mint katho-
likusnak, jobb hitetlennek, mint hívőnek lenni. 

A katholikus tan, hogy az egyházon kívül nincs 
üdvösség, nem képtelenség és kegyetlenség, hanem 
szoros logikai következetesség és szeretetteljes igaz-
ságosság. Minden tisztességes szándékú és igazság-
szerető ember az egyházhoz, ha nem testéhez, leg-
alább is annak lelkéhez tartozik a vágy keresztség 
révén s kap isteni kegyelmet az üdvözlésre. Mint-
hogy azonban Krisztus isteni joggal alapította egy-
házát s abba belépni mindenkit kötelez, a természeti 
törvényen kivül, a mely vallási kérdésben az igaz 
egyház kikutatására kötelez, isteni tételes törvény is 
kötelez mindenkit belépni Krisztus egyházába, a 
melyben különben is bőségesebben találhatók a ke-
gyelem forrásai és tévedéstől mentesen, egész épsé-
gükben s terjedelmükben lelhetők meg a hit- és 
erkölcsigazságok. Ez az egyenes út, a melyet Krisz-
tus kijelölt kötelező erővel, hogy rajta haladva, égi 
hazánkba eljuthassunk. A ki ezt tudatosan nem követi, 
Krisztus parancsát megszegve, halálosan vétkezik s 
ígyr nem üdvözülhet. A kimentő körülmények, a 
melyek e bűn formális jellegét elveszik, isteni mér-
legelés tárgyát képezik. Nyilván eretnek azonban az 
a tanítás, a mely minden vallást vagy minden keresz-
tény felekezetet egyformán jónak tart, ámbár tudva-
levőleg a katholikus, zsidó vagy pogány is üdvözül-
het bizonyos körülmények között. Elkárhozhat, a ki 
az egyház testéhez tartozik a keresztség révén ; üdvö-
zülhet a meg nem keresztelt, ha az egyház lelkéhez 
tartozik. 

c) Csoda és jövendölés. A csodáról olyan han-
gon beszél a regény, hogy csak ártalmas lehet az 
a katholikus vallásra nézve, amelynek leghathatósabb 
bizonyítékát képezi az, midőn isteni eredetét tudo-
mányosan bizonyítj uk. 

A 193. lapon felemlíti, hogy egy pap prédikációja 
után megcsókolta a szentet s rögtön elhagyta őt a 
hideglelés. A betegek, ha csak subáját érinthették, 
meggyógyultak. Aztán kezének kinyújtásával lecsen-
desített egy megbokrosodott öszvért. Egy tehenes 
elbeszélése szerint (124., 165. 1.) őt a szent egyetlen 
ölelése gyógyította meg, noha fájt a feje és minden 
csontja. A szent ölelése után először lehűlt, majd 

nekimelegedett és a szive úgy dobogott, mint első 
áldozáskor, majd megszűnt minden fájdalma, sőt 
olyan jól érezte magát, mintha két korty legfinomabb 
pálinkát (due sorsi di aqua vite, la fiu fina) csúsz-
tatott volna le. 

Selva, a kiben önmagát festi a regényíró, s a 
kiben a haladó katholicizmus képviselőjét kell lát-
nunk, nem igen kedvezőleg nyilatkozik a csodáról. 
Nézete szerint ezzel a hízelgő babonasággal egy7 egész 
embernek szakítani kellene (198. 1.). Megütközik azon, 
hogy nehéz betegeket hoznak az út fáradalmai da-
cára a szenthez gyógyítás végett, noha ezt, a benne 
durván megnyilatkozó hit miatt, menthetőnek talál-
juk. Szóval, ez a kiváló gondolkodó és jeles katholi-
kus író nagyon hűvösen fogadta a csodákról szóló 
híreket, s azok, a miket látott és a mikről hallott, 
nem igen kedvező színben tüntették fel előtte az 
egyház tanait a csodatettekről. A (208—12. 1.) két 
beteg közül az egyik hisz és remél, az meg is gyó-
gyul ; a másiknak nincs hite, azért meg is marad a 
nyavalyája, sőt nyomban ki is adja lelkét. 

Az összbenyomás mindezekből abban foglalható 
össze, hogy az ilyen rendkívüli tényeket az emberek 
kitalálják, szaporítják, jelentésükben túlhajtják, s lia 
feltűnőbbek is, de épenséggel nem csodák. Még 
veszedelmesebb azonban magának a szentnek az 
elmélete a csodáról. Eszerint ugyanis a hit, nem az 
Isten gyógyít csodálatosan. Azt ugyan nem értjük, 
hogy miként gyógyít a hit, de azt sem tudjuk felfogni, 
hogy miként élnek a virágok. A csodálatos gyógyítás-
ban is csak természetes erő működik. (219. 1.) 

Maironi lehetne szent csodatettek nélkül is, 
viszont művelhetne csodákat a nélkül, hogy szent 
lenne. Nem is az itt a baj, hogy szentnek tartván őt 
a szerző, csodákat tulajdonít neki, hanem az, hogy 
tiszteletlenül beszél a csodáról és eretnek módra 
meghamisítja a csoda fogalmát, holott tudjuk, hogy 
a kath. theologia és az anyaszentegyház legújabban 
a vatikáni zsinaton is, mit tart a csodáról és a jöven-
dölésről, mint valamely tan vagy intézmény isteni 
eredetének félreismerhetetlen bizonyítékáról (Sigillum 
Dei). Hittudomány és bölcselet egyaránt elitélik a 
csodának azt a felületes felfogását, a melyben nap-
jaink korlátolt ultranaturalizmusának nyomain ha-
ladva, szerzőnk szentje tetszeleg önmagának és 
hiányos képzettségű olvasóinak. 

Ha pl. az evangélium csodáira alkalmazzuk ezt a 
divatos hipotézist, rögtön szembeötlik annak a mulat-
ságos volta. Vájjon a hit támasztotta-e életre a Krisztus 
által feltámasztott halottakat, a távollevő és róla mit sem 
tudó betegeket a Krisztusba vetett hitük gyógyította-e 
meg; hit szaporította-e meg a kenyeret és halai, vál-
toztatta borrá a vizet, csendesítette le az orkánt 
stb.? Viszont maga Krisztus Urunk a legnagyobb 
súlyt fekteti csodáira, azokra mint isteni küldetései-
nek félreismerhetetlen bizonyítékaira hivatkozván, 
így szent János tanítványainak azt mondja, midőn 
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azok meginterpellálják, hogy ő-e az igért Messiás: 
Menjetek el és mondjátok el, a mit láttatok és hal-
lottatok: A vakok látnak, a sánták járnak, a süke-
tek hallanak stb. A kétkedő zsidóknak is azt m o n d j a : 
Ha nekem nem akartok hinni, higyjetek legalább 
műveimnek (csodáimnak), a melyek bizonyságot tesz-
nek felőlem. 

A jövendölésre vonatkozólag a fogadás alkalmá-
val a pápa is megjegyzi Benedettónak, hogy a jöven-
dölési képesség nem kielégitő bizonyítéka a szent-
ségnek, hogy lehetségesek prófétai látomások felsőbb 
erők működése folytán is, a melyek előttünk rejtve 
vannak, sőt esetleg (!) túlszárnyalják a rendes emberi 
képességeket, a nélkül, bog}7 a gonosz lélek sugal-
mazására kellene gondolnunk (330. 1.). 

A keresztény bölcseletből és az alapvető hittan-
ból ismeretes közhelyek a következők : vannak rej-
tett erők a fizikai és a szellemi rendben; gyakran 
nem könnyű dolog megállapítani szabatosan, hogy 
valamit csodának vagy jövendölésnek kell-e tartani, 
néha némelyek csodának vagy jövendölésnek minő-
sítik a természeti erőkből magyarázható tüneteket ; 
noha azonban elméletileg nagy nehézségek forognak 
fenn, gyakorlatilag sok esetben teljes biztossággal 
lehet megállapítani csodát és jövendölést, példa gya-
nánt szolgálhatnak az evangélium ismeretes csodái, 
vagy a Szentírás jövendölései, pl. Krisztus Urunkra 
vonatkozólag, a hol egész bizonyossággal olyan dol-
gokat találunk előre minden határozottsággal meg-
mondva, a melyeket semmiféle előzményekből sem 
lehet megismerni. 

De egészen más Fogazzaro felfogása e tekintet-
ben. Mikor (a firenzei «Unita Cattolica» és a paler-
mói «Ora» jelentései szerint) G. A. Borgese meg-
jegyezte volna neki, hogy sokaknak és ő neki is úgy 
tetszik, miszerint regényében naturalista módon értel-
mezi a csodákat (. . . nel Santo Ella mostra di pre-
diligere una interpretazione, diro cosi, naturalistica 
del miracolo), ezt Figazzaro a következő válasszal 
hagyta helyben : Természetfölötti az Isten, minden 
teremtmény természet, legnagyobb részben velünk 
ismeretlen isteni rend. A csoda természeti tény, 
csakhogy felsőbb törvények szerint történik, a melye-
ket még nem ismer a tudomány. A malasztban 
részesült lélek uralkodik az anyag felett s kedve 
szerint rendelkezik vele. A hipnotizmus megmutatta, 
hogy a lélek anyagi közvetítés nélkül minő befolyást 
gyakorolhat az anyagra. A csoda a léleknek csak a 
szokottnál fokozottabb hatékonyságát tételezi fel. 

Ezzel az eretnek-elmélettel szemben tudjuk, hogy 
a kereszténység és az egyház isteni alapítóját és jel-
legét kiválólag a csodák és a jövendölésekből bizo-
nyítja a hittudomány, hogy a csoda és a jövendölés 
természetéről egészen ellenkező meggyőződést vallott 
s vall napjainkban is a kath. theologia, sőt legújab-
ban is a vatikáni zsinat azt tanítja, hogy a csoda és 
a jövendölés az isteni mindenhatóság és minden-

tudóság megnyilatkozása és az isteni kinyilatkoztatás 
kétségbevonhatatlan bizonyítéka (. . . imprimis mira-
cula et prophetias, quae cum Dei omnipotentiam et 
infinitam scientiam luculenter commonstrent, divinae 
revelationis signa sunt certissima et omnium intel-
ligentíae accomodata). 

A Strauss nyomdokain haladó, csak «édesebben» 
stilizáló Benan álláspontja eléggé ismeretes a cso-
dákra vonatkozólag. Ő is azt tartja a történeti mód-
szer minden szigorával bebizonyított (Krisztus) fel-
támadásra nézve (Jézus élete, 26.1.), hogy csak Magdolna 
szeretetében és képzelődésében birja alapját Krisztus 
feltámadása s hogy egy fensőbb ember szeretettel-
jes bánásmódja (16. 1.) betegeket gyógyíthat. Ha 
Fogazzaro igazhitűsége ilyen fontos kérdésben 
Benanéra hasonlít, önmaga fölött mond ezzel kár-
hoztató ítéletet. Ha nem akart visszamenni a múltba, 
miért nem vizsgálta meg legalább a lourdesi csodá-
kat, a melyek szemeink előtt folynak le napja inkban? 

A hipnotizmus hatásaiból merített csodaelmélete 
pedig a XX. században egyszerűen botrányos. Már 
30 évvel ezelőtt jobban ismerték a hipnotizmust, 
hogysem abból a kereszténység csodáit lehetne ki-
magyarázni. «Hypnotismus» cimű munkámban (Buda-
pest, 1900.) magam is kimutattam, hogy a tudomány 
megállapítása szerint mily csekély számú funkcio-
nális idegbajban lehet gyógyítani hipnotizálással s 
hogy mennyire nevetséges kisérlet pl. az evangélium 
csodáit a hipnotizmusból magyarázni. Avagy tán 
lehetséges szuggesztióval halottakat feltámasztani, 
inaszakadtakat, vakokat és bélpoklosokat gyógyítani, 
kenyeret szaporítani, szélvészt lecsendesíteni stb.? 

Ezt tartom a regény egyik legvastagabb és nap-
jainkbanlegveszedelmesebb tévedésének, amely rokon-
szenvez, sőt azonosítja magát egyházunknak az egész 
intelligenciát elárasztani készülő kérlelhetetlen ellen-
ségével, az annyira sekély naturalizmussal, a hét-
köznapi racionalizmussal. Szilvek Lajos dr. 

A pesti főtemplom. 
«Jött az árvíz, a szelek fáttak 

és — ama házra rohantak ; de 
nem dőlt össze.» Máté 7, 27. 

A régi Budának és Pestnek középkori egyházi 
építéseiből csak a budavári (koronázó) és pesti (bel-
városi) főtemplom maradt fönn napjainkig, a Margit-
szigetnek romjain s a domonkosok (I. ker., Iskola-tér) 
és ferencesek (I. ker., Úri-utca) budai kolostortemp-
lomának alig számbavehető falrészletein kívül. 

Abból az alkalomból, hogy a székesfőváros a 
pesti főtemplom1 külsejét újból restauráltatta, idő-
szerű lesz hazánk ez értékes műemlékének méltatá-
sára néhány szót mondanunk. Ez a templom a régi 
Pestnek egyetlen középkori emléke. Nagy idők viharja 

1 Némethy Lajos : A pesti főtemplom története. 1890. 
A két kötetre tervezett műből csak az első kötet jelent meg. 
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zúgott el fölötte s ma, szorongatott állapotban ugyan, 
rég elmúlt időknek dicsőségét s gyászát hirdeti. 

* 

A régi Pestnek középkori emlékeit megsemmi-
sítették a századok. Krónikáink szólnak ugyan szá-
mos templomáról, de ezek az ellenségek rombolásai-
nak közepette annyira elpusztultak, hogy reánk csak 
irott emlékezetük maradt. Hiteles történeti adatok 
bizonyítják, hogy a régi Pestnek, mely a Duna jobb-
parti részének mai Tabán-területét (minor Pest) is 
felölelte, szép számmal voltak templomai. Rupp, 
Rómer és Némethy e templomok valószínű fekvését 
is igyekeztek meghatározni s itt-ott ásatásokat is esz-
közöltek, de az ez irányban megindult nyomozások 
nem vezettek sikerre. A János-vitézeknek és domon-
kosoknak templomán kívül volt mind a két Pest-
nek plébániatemploma. A mai belvárosi főplébánia-
templom a régi balparti Pestnek plébániatemp-
loma volt. 

Milyenek voltak ezek a templomok, nem tudjuk; 
föltehető azonban, hogy a középkor vallásos buzgó-
sága nem elégedett meg hevenyészett hajlékkal, ha-
nem bizonnyára azon volt, hogy az Isten háza méltó 
díszt öltsön. A templomok jelentékenyebb részében 
vagy legalább a szentélyben falfestmények is ékes-
kedhettek,1 mert a középkornak «sólet pictura tacens 
in pariete loqui et prodesse» elve leginkább a szent-
egyházakban törekedett megvalósulásra. De mindez 
az okoskodás csak a valószínűség éliékével bir, mert 
a tatárok és törökök dúlása a hitbeli buzgóságnak 
ezen tanúságait nyom nélkül elpusztította. 

A tatárjárás előtti plébániatemplom még sem 
tünt el teljesen. Maradt fönn valami belőle, igaz, hogy 
kevés; annyi sem, hogy megállapíthatnók, mennyi-
ben volt hasonló ez a templom az Árpád-kornak 
egyik-másik fönnmaradt emléke, például a Héder-
váry-család építette mosonmegyei lébenyi templom-
hoz, a jáki román bazilikához, vagy a nem messze 
fekvő zsámbéki monostor-templomhoz. 

A maradvány ismertetése és Árpádház-kori jelle-
gének feltüntetése Rómer nevéhez fűződik. Az «Archeo-
lógiai Értesítő» érdemes megalapítója 1864-ben talált 
rá a templom déli tornyának északi falában, az első 
emelet magasságában.2 Az emlék gondosan kifaragott 
és szilárdan összeillesztett falrészlet, melyet a román 
templomokat jellemző fűrészfogas és félköríves ékít-
mény díszít. 

A templom történetírójának vélekedése szerint a 
románstílű templom a tatárjárás pusztításának esett 
áldozatul s csak Zsigmond király idejében épült 
újjá, még pedig a francia Suger apát kezdemé-
nyezte s hazánkban ekkor már ismertté vált csúcs-

1 Divald Kornél : A régi Buda és Pest művészete a közép-
korban. 

3 «Pesti Napló» 1864 november 10. Az ismertetés «A régi 
Pest» cimű mukában is megjelent. 

íves ízlésben. Ebből a csúcsíves templomból fönn-
maradt a mai templomnak kétségtelenül legbe-
csesebb része: az ötoldalú apsis s a hajónak osz-
lopos fele. 

A régi Pest főtemplomának szóban forgó része a 
késő csúcsíves (stíl ogival tertiaire) építkezésnek alko-
tása. A főhajó s az oldalhajók egyenlő magasságban 
vannak s így templomunk a csarnoktemplomok 
közül való, milyen a marburgi Szent-Erzsébet-temp-
lom, mely legrégibb e nemben, vagy a budavári fő-
templom s a lőcseiek szent Jakabról nevezett plébánia-
temploma. Külső helyzetével teljesen megfelel a nyu-
gatról keletre megállapított iránynak, az úgynevezett 
«keletelés»-nek, orientationak, mely a régi kereszté-
nyektől átvett hagyományon alapszik. Már «az apos-
tolok constitutioi»-ban olvasható : aedes sit oblonga, 
ad orientem versa.1 Templomunknak, mint csúcsíves 
templomainknak általában, kereszthajója nincs, de 
van az oldalhajóknak folytatásaként jelentkező s a 
szentélyt körülövező folyosója, mely egyetlen csúcs-
íves jellegű műemlékünknél sem fordul elő.2 A támasz-
pilléreken nyugvó s keresztrózsába kivirágzó hat fiók-
toronyban még a templom külsején is nyoma maradt 
a csúcsíves építkezésnek. A mostani főoltár a temp-
lom belsejének vagy két évtizeddel előbb végbement 
restaurációja után készült Steindl Imrének terve sze-
rint s a figurális festésű ablakokkal együtt jól illik a 
csúcsíves szentélyhez. 

Míg a budavári főtemplom csak a román s csúcs-
íves építkezésnek jellemző sajátságait tünteti föl, addig 
a pesti főtemplom renaissance emlékekkel is dicsek-
szik, sőt még a barok-stílben is részes. Valószínűség-
gel állítható, hogy a csúcsíves templom Mátyás kirá-
lyunk idejében öltölte magára a renaissance ékessé-
get, melyből hat sárga mészkőből faragott pillértöre-
dék, két díszes pastophorium3 s egy szenteltvíztartó 
maradt reánk Ezek közül a két pastophorium kettős 
szempontból is érdekes, még pedig nemcsak mint 
renaissance-kori műemlék, hanem egyben a keresz-
tény műarcheologiának szempontjából is. 

Mindkét pastophoriumnál a külső keret s a fölül 
elhelyezett tympanon sárgásfehér, a belső rész vörö-
ses színű márványból készült. Alul Pest városának, 
illetőleg Nagyrévy Endrének, a főtemplom plébánosá-
nak (1480—1506) dísznövényekkel körülövezett cimere 
látható két pillér között. A talapzat fölött két, jó-
val hosszabb és domborművű díszítésekkel ékes 
pillér között van az egész műnek középpontja, a leg-
méltóságosabb Oltáriszentség befogadására szánt fülke, 
melynek jobb és bal oldalán egy-egy angyal áll őrt. 

1 Georg Heckner : Praktisches Handbuch der kirchlichen 
Baukunst. 

2 Pasteiner Gyula : A művészetek története. 
3 A két pastophorium képe a Szilágyi Sándor szerkeszté-

sében megjelent Milleniumi magyar történelemnek a Hunyadiak-
ról és Jagellókról szóló kötete művelődési szakaszában is 
megjelent. 
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Az egyik pastophoriumon a fülke alatt «Ego sum panis 
vivus, qui de coelo descendi», a másikon «Ecce panis 
angelorum factus cibus viatorum» fölírás eléggé sej-
teti azt a rendeltetést, melyről már az apostolok con-
stitutióinak VIII. könyvében (XIII. fejezet) olvasssuk, 
hogy «miután mindnyájan megáldoztak, a szerpapok 
elviszik, a mi még fönnmaradt és beteszik a pasto-
phoriumba». Mióta az Oltáriszentséget nem szabad 
másutt őrizni, mint az ollár közepén fölállított szentség-
házban, azóta a szárnyasoltárokkal körülbelül egy-
idejűleg a pastophoriumok fölállítása is elmaradt. 
Különben van hazánkban még egy pastophorium, 
mely a pesti főtemploméira föltűnően hasonlít. Ez a 
harmadik pastophorium1 a pécsi székesegyház Cor-
pus Domini kápolnájának oltárául szolgál. 

Ha templomunk Mátyás királynak idejében gya-
rapodott művészi díszben, a török hódoltság alatt 
annál többet vesztett. A rettenetes uralmat mégis 
csak kiállotta, még pedig dicsőséggel. A legnehezebb 
megpróbáltatás napjaiban is katholikus templom ma-
radt s akárcsak a budai ferencesek temploma, me-
csetté nem alakult át soha. Az 1686-iki örvendetes 
esemény (Buda visszafoglalása) után az ősi szent-
egyházra is jobb napok virradtak. A XVIII. század 
húszas éveiben a templom csúcsíves hajójának ki-
egészítéséhez foglak, de ez a Duna felé eső, zömök 
arányú s erős bolthajtással felépült részlet oltáraival 
együtt a barok-izlésnek hódol. Erről a részről nincs 
miért szót ejteni, mert legföljebb az a síremlék érde-
mel figyelmet, melyet Kultsár István özvegye emel-
telett «a' nemzetiségre buzgó serkentőnek». 

-k 

A Gondviselés úgy akarta, hogy hazánk ne a 
művészetek kimagasló alkotásaival vívja ki magának 
más nemzetek elismerését, hanem a keresztény műve-
lődés ellenségeivel szemben tanúsított önfeláldozó 
magatartásával érdemelje ki a művelt nemzetek 
tiszteletét. S ha a történelem egyrészt tanúságot tesz, 
hogy nemzetünkben megvolt az iparkodás az építő-
művészet terén is lépést tartani más, szerencsé-
sebb körülmények közt élő nemzetekkel, másrészt 
sajnálattal kénytelen megállapítani, hogy a közép-
kor elenyészett műemlékeihez képest a fönnma-
radtaké aránylag csekély. Ezért legalább azt a 
kevés emlékünket s ezek során a régi Pestnek fő-
templomát is hazafias kegyelettel illik őriznünk és 
becsülnünk. 

Úgy látszik, hogy a székesfőváros közönségében 
nem gyökerezett meg eléggé a templom múlt jának 
tudata s műtörténelmi értékének fölértése. Ezen a 
bajon alkalmas emléktáblával is lehetne segíteni. 
Hadd hirdesse legalább a kőbe vésett betű is a temp-
lomnak sok százados múltját s a múltban a magyar 
nemzet jövő nagyságának föltételeit. 

Breyer István dr. 
1 «Archeológiai Értesítő». 1891. 

Páris. Isteni ígéret, emberi ellentörekvés. Krisztus 
Urunk az ő küzdelmes egyházának fönnállást biztosított 
egész az idők végéig. Nee portae inferi praevalebunt. Ha 
nem támogatná az egyházat isteni segedelem, se el nem 
terjedhetett volna, se fönn nem maradhatott volna a 
pokoli hatalmaktól vezetett emberi gonoszság soha meg 
nem szűnő támadásai közepette. Az egész földkerekségén 
küzd az egyház jelenleg száz és százféle támadások ellen. 
A főtámadás azonban most Franciaországból indul ki. 
Itt az egyház életének alapjában, gyökerében van meg-
támadva. A francia állami hatalom, szabadkőműves 
kezekbe kerülvén, hadat izent az egyház hierarchiai 
kormányformájának, melyet Krisztus Urunk maga állí-
tott föl, midőn apostolait szent Péter apostol főnöksége 
alatt lelki hatalommal ruházta föl az emberiség üdvözí-
tésére, az ő megváltó munkájának érvényesítésére, foly-
tatására az idők végéig. Azt hisszük, nem kell ismétel-
nünk, mit tett a francia törvényhozás. Kimondotta, hogy 
nem ismer se pápát, se püspököt, csak francia állam-
polgárokat s lia ezek pápa és püspökök nélkül, pápa 
és püspökök ellenére vallásuk gyakorlása céljából ú. n. 
kultuszegyesületeket akarnak alapítani, jó van, ezt nekik 
a francia állani megengedi s a pápától és püspököktől 
ilyetén módon elszakadt világi hivek hitközségeinek át-
adja az egyháznak eddigi templomvagyonát. A pápától 
és püspököktől való eretnek elvű elszakadást megjutal-
mazni igéri a francia állani az egyház templomvagyo-
nával. Világos, hogy ez ellen a támadás ellen a pápa 
és vele a francia püspökök nemcsak tiltakoznak, de a 
passziv ellenállásnak minden eszközével síkra szálltak. 
Az egyház nem követhetei öngyilkosságot, nem mondhat 
le hierarchiai kormányformájáról. Ezt kimondotta X. Pius 
világhíres encyklikája s a francia püspökök nem szűn-
nek meg a pápa után ismételni. Még mindig nyitva áll 
a francia kormány előtt a visszavonulás útja. Csak jóvá 
kell tenni azt a hibáját, hogy vaskarikát akar fából, 
katholikus vallást pápa és püspökök nélkül, hogy nem 
létezőnek vesz olyasvalamit, a minek erejét, lia szemeit 
be is hunyja, éreznie kell Franciaország legutolsó falujá-
ban is a családok és polgárainak életében napról-napra. 
A pápa és a püspökök élnek és beszélnek és működnek, 
még pedig Krisztus Urunk rendelése szerint oly hata-
lommal a lelkek fölött, a melyhez az állami hatalom 
se kardéllel, se börtönnel, se éheztetéssel hozzá nem 
férhet. A világtörténelem tanúság reá. Még jobbra for-
dulhat minden. Ezt fejtette ki legújabban Lécol bibornok 
bordeauxi érsek a kormány hivatalos tudósító irodájá-
nak, a Havasnak, egy kiküldöttje előtt. A bibornok meg-
jelölte azokat a pontokat, a melyeknek szabályozása 
nélkül békés modus vivendit egyház és állam közt kép-
zelni se lehet. Első a hierarchiai álláspont. Vagyis a tör-
vényből törülni kell az államtanácsot, mint illetékes 
forumot, annak a kérdésnek eldöntésében, vájjon egy-
egy kultuszközség megfelel-e ama vallás szervezetének 
és törvényeinek, a melynek gyakorlására alakult. Ebben 
csak az egyházi hierarchia, az egyház kormánya illeté-
kes dönteni. Második pont az egyházi, különösen a temp-
lomi vagyon tulajdonjogának kérdése. Az egyháznak tulaj-
donjogát a javakra és templomokra vonatkozólag a 
törvényben világosan és határozottan biztosítani kell. 
Harmadik pont : erre a két pontra nézve az állami 
hatalomnak megegyezésre kell jutni a pápával, mint az 
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egyház törvényes fejével. Lécot bibornok az állami hata-
lom megátalkodottsága esetében bekövetkező passzió 
ellenállás ügyéről, illetve módjáról is nyilatkozott. Dee. 
11-ike után, így szólt, folytatni fogjuk az istentiszteletet 
a templomokban, a nélkül, hogy a zár alá vételekkel 
törődnénk. Papjaink mindaddig helyükön maradnak, 
míg ellenök rendőrileg föl nem lépnek, illetve őket onnan 
erőszakkal el nem űzik. De mi nem fogunk ám föl-
lázadni. Mihelyt a kormány közegei mint a törvény 
képviselői kezüket az erőszak jeléül papjainknak vál-
lára teszik, ezek az oltárokat és templomokat azonnal 
elhagyják, anélkül, hogy tettleges ellenállást fejtenének ki. 
A pápa ezt tilalom alá vetette. Akkor azután mi misézni 
fogunk azokon a helyeken, melyeknek megszerzésében 
a szomorú erőszak esetére gondolva már most szorgos-
kodunk . . . Igy várja az egyház ellenségeitől a józan 
emberi okosságot, de a megátalkodott gonoszság csapá-
sának elviselésére is nyugodtan teszi meg az előkészü-
leteket. Tűrni, szenvedni készül Krisztus Urunk szelle-
mében és módja szerint, abban a hitben, hogy ő várhat, 
míg a hullámok lecsendesednek, az emberek megvál-
toznak s a megtévesztett nemzedéket okult nemzedék 
fogja fölváltani. 

Az egyház vesztére törő bloc jobb ügyhöz méltó 
elszántsággal és következetességgel látott hozzá, hogy 
célját megvalósítsa, a katholikus híveket a pápától és 
püspököktől elszakítsa s valami állanikatholicizmusféle 
laikus szakadárságban újjászervezve. Ennek a laikus 
mozgalomnak a vezére tudvalevőleg Henri des Hoax, 
valaha a Journal de Rome pápai újságnak a szerkesz-
tője. Ez az ember fejébe vette — kormány-inspirációra — 
hogy szervezni fogja a pápától és püspököktől elszakadt 
új hitközségeket egész Franciaország területén. E végből 
ligát kezdett szervezni. De e szövetkezet alakításában is, 
a kultuszközségek szervezésében, nyomában termeti a 
sikertelenség, a kudarc lélekölő átka. A «kék pápa» — 
ez a gúnyneve — szeptember hó 24-én «közgyűlést» tar-
tott szakadár ligája érdekében. Összejött összesen 28 
ember, kik vagy 50 szavazatot képviseltek. A gyűlés az 
öreg Des Houx-t elnökké, a fiát jegyzővé választotta. 
Megjegyzendő, hogy egész északi Franciaországból egy 
lélek se jelent meg, az eddig alakult hét schismatikus 
hitközség közül pedig öl határozottan kijelentette, hogy 
a ligával nem szándéka menni. A francia jobban fél a 
nevetségességtől, mint a haláltól. Az emberek nem 
akarnak a «Matin-katholicizmus» rossz hírébe keveredni. 
Érdekes, hog}' a «Gil Blas» Des Houx-t már mint kész 
laikus pápát, szerepelteti, gúnyosan egy «kék» pápai 
decretumot közölve tőle. Des Houx «pápa» decretuma 
így szól : «Elhatároztuk, hogy a világi és egyházi haló-
ságok, caesar és Isten közt a jó viszonynak fönntartására, 
az új, vagyis Antikrisztus szellemétől megtisztított egy-
házban nagy újdonságot állapítunk meg, t. i. nálunk a 
vallásnak minden szolgája, a pápától a legutolsó káp-
lánig, ide számítva a bíbornokokat, érsekeket, püspö-
köket és plébánosokat, egyszerűen világi ember lesz. 
Kelt párisi Vatikánumunkban, Boulevard Possoniere, 
Hotel du «Matin». Aláírva: Henri des Houx, pápa 
XIV. Leo névvel». Igy gúnyolódnak magának a blocnak 
emberei. Mert a «Gil Blas» szintén a bloc szolgálatában 
áll. Az űj francia schisma tehát kétségtelenül a legjobb 
úton halad arra, hogy megsemmisüljön : a nevetség 

útján. De van a dolognak mindazonáltal komoly oldala 
is. Erről jövőre. ^ 

L o n d o n . A szabadelvű kormány kezd illiberális 
lenni a katholicizmussal szemben. A dolog következőleg 
pattant ki. Malta szigetén tudvalevőleg ősidőktől fogva 
csak katholikusok laknak. A protestantizmus csak azóta 
mutatkozik ott egy-két emberben, a mióta a sziget a 
mult század elején angol uralom alá került. Abból, hogy 
a sziget angol uralom alatt van, túlbuzgó protestáns 
prédikátorok legújabban azt következtették, hogy ők 
jogosultak a sziget katholikus lakossága körében Róma 
és a pápa ellen agitálni. S megtörtént az a különös, 
angol uralom alatt ritkán előforduló eset, hogy az angol 
kormány Malta szigetén a protestáns agitátorok pártjára 
állott s nekik a királyi színházat katholikusellenes izga-
tásaik céljára átengedte. A maltai érsek haladéktalanul 
tiltakozott ez ellen az eljárás ellen és kimutatta, hogy 
a katholikusok kiváltságos jogállását Malta szigetén nem 
szabad bolygatni. Elgin miniszter ezzel szemben kijelen-
tette, hogy előtte a katholikus egyháznak történeti joga 
semmi, mert ő annak az elvnek a hive, hogy minden 
vallás egyenlő. Ezzel a kocka el van vetve. A katholikus 
vallás elleni izgatás szabad pórázra van bocsátva. Ámde 
a dolog nem fog ennyiben maradni, mert a maltai kalho-
likusokat nyugtalanság, szállta meg s vallásuk erélyes 
védelmére készülnek. Elgin lord, igaz, kijelentette, hogy 
ő minden mozgalmat el fog fojtani. De ezzel célt nem 
fog érni, mert erőszakkal az angol uralmat nem fog 
lehetni föltartani. A szabadelvüség még a szabadság 
klasszikus hazájában is szabadságtiprásban kamatoztatja 
szellemét a katholikus vallással szemben. -y —la. 

T ö r ö k Auré l d r . az eo l i t hok ró l . (Az ősember Jf-Q^a-
kérdése.) A «Természettudományi Közlöny» szeptember- , 
októberi füzetében. 

II. A bemutatott régibb értekezésében, a tárgya (em-
bertan) módszeréhez és feladatához hiven ragaszkodó 
Török Aurél dr. most legújabban az eolithokról, vagyis 
a legrégibb emberi szerszámokról, értekezve, teljesen meg-
változik s elhagyva előbbeni helyes álláspontját, vallás-
filozófussá lesz. Annyira megváltozik, hogy a régi Török 
Aurélra nem ismerünk rá. 

Azon kezdi, hogy vázolja a régibb fölfogást, midőn 
«az emberi lény a naiv önzés szempontjának szűk kere-
tén túl» nem tudott elmélkedni s egészen az elmúlt szá-
zadig «földünk szerves világát is csak anthropocentrikus 
szempontból vizsgálta», azaz magát tekintette (s egészen 
helyesen ma is tekinti) a földi világ középpontjának. 
Broca Pált idézve, sajnálattal beszéli el, a mit «ma már 
nyíltan ki lehet mondani», hogy egészen «a mult szá-
zadig a természetbuvárlat mind ama kérdését illetőleg, 
mely az emberi lényt közelebbről érintette, a tudósok bizo-
nyos feszélyezettségben voltak, a mennyiben számolniok 
kellett azzal a körülménnyel, hogy vájjon tudományos 
tapasztalalaik nem jutnak-e ellentétbe a vallás szentesí-
tette hagyományokkal». 

Ez az idő szerinte a mult századdal megváltozott s 
a tudósok nincsenek többé feszélyezve, hogy nyíltan ne 
beszéljenek. Ilyen bevezetés után az ember kíváncsian 
olvas tovább s várja, hogy hát mi is történt azóta és 
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hogy hogyan, miérl múlott el az a tudós feszélye-
zettség ? 

Olvasom az első, a második hasábot . . . olvasom a 
hetedik hasábig, nem találok egyebet, mint a mult szá-
zad harmincas éveitől egész Darwinig (1859.) előszámlálva 
azt, a mit eddig is tudtunk, hogy Marcel de Serres, 
Schmerling, Boucher de Perthes s így tovább ember-
csontokat és kőszerszámokat állatcsontokkal vegyest 
talállak, a miből azt következtették, hogy azok az embe-
rek, a kik azokat a kőszerszámokat készítették, ugyan-
abban az időben éltek, mint azon, ma már kihalt álla-
tok, a melyeknek csontjai a kőszerszámokkal együtt 
hevertek a föld alatt. (558. 1.) 

Ez és semmi más nincs elmondva a hét hasábon s 
a végén mégis, mintegy a mondottakból vont következte-
tésképen ez áll: az élők világának régi, anthropocentrikus 
fölfogása Darwin föllépése óta merőben lehetetlenné vált. 

Hát pedig mindabból, a mit addig elbeszélt, annak 
az anthropocentrikus fölfogásnak a megdőlése sehogy 
sem következik. Csontokat találtak, kőszerszámokat talál-
tak egyidejű állatcsontokkal. Ezt elmondani egyrészt 
nem feszélyezheti a tudóst, másrészt az ilyen leletek 
semmi ellenkezésben nem lehetnek az anthropocentrikus 
fölfogással. Mert hiszen azt beszéli el csupán, hogy azok 
a kutatók mindig emberi csontokat találtak állati cson-
tok lelőhelyein, a mi mind csak olyasmi, mint hogy 
pl. a galgóci leletben egy árpádkori honfoglaló vitéznek 
a csontjait lova csontjaival együtt találták. Az ember 
leszállítása csak akkor következnék ezekből, ha azokban 
a leletekben az embernek, mint fejlődő állatnak marad-
ványaira bukkantak volna. 

De erről Török egy betűt sem említ, a mint hogy 
tényleg nem is említhetett, mert valóságos s az állatoké-
tól jól megkülönböztethető embercsontokon kívül em-
berből egyebet ott nem találtak. Embert és állatot, mint 
ma látjuk magunkat. Hogy milyen alapon mondhatja 
teliát, hogy ezen leletek folytán az anthropocentrikus 
nézet megdőlt, egyáltalán megérteni nem lehet. 

A mull idők lesajnálása s annak a kijelentése után, 
hogy az anthropocentrikus nézet megdőlt, folytatólag nagy 
vonásokban vázolja a maga tudós s nem feszélyező űj 
fölfogását az ősemberről, a miben, mint említettem, 
jelentkezik tulajdonkép régi álláspontjának teljes meg-
változása. 

«Darwin óta — így ír — a régi nézetekkel homlok-
egyenes ellentétben fogjuk föl az emberiség ősiségének 
kérdését. Mi azt valljuk, hogy az emberiség első meg-
jelenése a földön nagyon szerény és fölötte szegényes volt 
s hogy arra a rendkívül magas polcra, melyet az em-
beriség művelt része a földön ma elfoglal, csak hosszú 
évezredeken át folytatott keserves küzdelemnek és verej-
tékes munkának árán juthatott el.» (560. 1.) 

Azon adatok után, melyeket a palaeontologia az 
ember legősibb nyomairól nyújt, az anthropologus tény-
leg mást nem mondhat. Ez a fölfogás megfelel a tudo-
mány álláspontjának. 

De a mit aztán folytatólag ír, arról már a palaeon-
tologia igazán semmit sem tud. «Bármerre tekintsünk — 
úgymond — sehol sem találhatunk valamelyes alapot 
arra nézve, hogy az emberi lény származása a többi élő 
lényekkel szemben csakugyan kivételes, kiváltságos lehe-
tett volna ; valamint annak a megértésére sem találha-

tunk alapot, miként lett volna lehetséges, hogy az em-
beri lény a paradicsomi fensőség szédítő magaslatáról 
egyszerre a halandó állatok nyomorú sorsára sülyedt. 
Ma már annyira előre haladott az értelmi fölvilágoso-
dottság, hogy az anthropocentrikus és geocentrikus világ-
télfogást minden l'eszélyesség nélkül a gyermekies kép-
zelődés országába utalhatjuk.» 

Előbb itt is tehát csak annyit mond, hogy az em-
beriség első megjelenése a földön — már t. i. a palaeon-
tologia tanúsága szerint — nagyon szerény és fölötte 
szegényes volt. És ez valóban minden, a mit a természet-
búvár e tekintetben mondhat, többet igazán nem tudhat, 
mert leletei többre nem képesítik. Régibb értekezésében 
be is tartotta ezt a határt s a származás kérdésére nem 
tért ki. 

így írt akkor : «A tudomány férfia egész nyíltsággal 
bevallja, hogy ő az emberi lénynek csakis tudományos 
bavárlat alá eső jelenségeivel foglalkozik s hogy ezek is 
oly bonyolultak és rejtélyesek, hogy neki okvetlenül 
bizonyos sorrendet kell tartania a kutatásban és jelen-
leg még csak a legprimitívebb kérdések megoldásán fára-
dozik». 

Sőt azt, a mire most kitér, az ember származásának 
problémáját, határozottan, mint hozzá nem tartozót, ki-
zárta az embertan föladatai közül. «A mai embertan — 
így beszélt akkor — nem foglalkozik az emberi lény 
végső problémáinak a fejtegetésével, hanem igen is fog-
lalkozik azzal, hogy minél megbízhatóbb adatokat gyűjt-
hessen az emberi lénynek külső megjelenéséről, külső 
életviszonyairól az egész földkerekségen». 

Ezt a módszertanilag legkorrektebb álláspontot ime 
most elhagyta s mint emberbuvár, mint anthropologus, 
az egyszer elfoglalt helyes álláspontnak ellenmondva, az 
emberi lény végső problémájára megy át. S nemcsak 
finom szóval az ember állati származását mondja a 
tudomány követelményének, hanem a biblia elbeszélé-
sét az első ember paradicsomi állapotáról is kétségbe vonja. 

Mily máskép hangzott ez a régibb értekezésében : 
«Bizonyára mindenki örül azon — így írt akkor — 
hogy a mai emberbuvárok kimutatták az emberszabású 
lényeknek (a majmoknak) az állati bélyegét s megelé-
gedéssel kell fogadnia mindenkinek azt, hogy a modern 
emberbuvárlat az emberi nem magas polcát a bestiáktól 
megtisztította». Most ellenben nem talál már alapot arra, 
hogy az emberi lény származását a többi élő lényekkel 
szemben kivételesnek tekintsük. 

Sőt még hangsúlyozza : «az élők világának evolucio-
nisztikus fölfogása az emberi lény számára csak a többi 
élő lénnyel közös származást és fejlődést engedhet meg» 
(560. I.) vagy «.. . létünkről, származásunkról a mi egész 
további okoskodásunknak egészen másnak kell lennie». 
(561. 1.) 

Kérdezzük, vájjon előbbi értekezése óta talán az 
embertan (anthropologia) természete változott-e meg, 
hogy akkor nem foglalkozott az emberi lény végső pro-
blémáival és most épen azokkal foglalkoznék elsősor-
ban ! Egyáltalán nem ; az nem változott, most is csak 
adatok gyűjtésére, az első ember külső életviszonyainak 
kutatásaira szorítkozik. De megváltozott Török s azok-
ban a problémákban már egész a paradicsomig nyomul 
előre, a miről az anthropologia, ha még úgy terjesztjük 
is ki a körét, egyáltalán nem tudhat semmit. 
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Avagy hogyan akar Török az első ember természet-
fölötti (paradicsomi) állapotáról valamit leolvasni a föld 
rétegeiben, miután az az első emberpár életében játszó-
dott le (Gen. 3, 1—20.) s Ádám, mint bukott ember tért 
a földbe? Mit kíván egyebet a föld rétegeitől, mint liogy 
azok az ember, de a valóságos ember maradványait 
őrizték meg? Helyesen mondja, hogy a palaeontologia 
adatai szerint az emberiség első megjelenése a földön 
nagyon szerény és fölötte szegén yes volt. De vájjon nem 
mondja-e ugyanezt a biblia is az első emberről? «Átko-
zott a föld a te munkádban, fáradsággal eszel abból éle-
ted minden napjain. Töviseket és bojtorványokat terem 
neked és a föld veteményeit eszed. Orcád verejtékével 
eszed a kenyeret, míglen visszatérsz a földbe, melyből 
vétettél.» (Gen. 3, 17—19.) Vájjon azt mondja-e a biblia, 
liogy az első ember előbb palotában lakott, aranykanál-
lal evett s a kultura magas fokán állott? 

Nem mondja, mert ismert kiváltságai lelkiek voltak, 
élete folyamán egy ideig tartottak és Török mégis a föld 
rétegeiben keresi nyomaikat. 

«Nem találunk — úgymond — alapot arra, miként 
lett volna lehetséges, liogy az emberi lény a paradicsomi 
fensőség szédítő magaslatáról egyszerre a halandó álla-
tok nyomorú sorsára sülyedt.» 

Hát hogy hogyan volt az lehetséges, az imént el-
mondtam a bibliából s igy Török valóban a palaeonto-
logia adataiban nem is találhat egyebet, mint azt, hogy 
annak a föld rétegei maradványaiban jelentkező első 
emberiségnek a megjelenése csakugyan «nagyon szerény 
és fölötte szegényes volt». 

A fő előttünk azonban az, hogy az első emberi ma-
radványok nem állati vagy állatemberi, hanem valósá-
gos emberi maradványok, a mint azt Ranke kétkötetes 
klasszikus müvében kimutatta. «Die ersten Einwanderer 
Europas — a mint a palaeontologia ismeri őket 
standen auf niederer Kulturstufîe, aber nicht auf der 
Stufe einer niedrigen Rasse.» (Der Mensch. II., 445. 1.) 
Vagy mint Virchow mondta : «Általában el kell ismer-
nünk, hogy alacsony fejlődésü emberi typusok egészen 
hiányzanak. Sőt ha az eddig ismert összes ásatagembere-
ket párhuzamba állítjuk a maiakkal, határozottan állít-
hatjuk, hogy a most élő emberek között több alacsonyabb 
fejlettségű egyén van, mint az eddig ismert fossilisok 
között». (Die Freiheit der Wissenschaft im modernen 
Staat. (30. 1.) 

Ha azonban, mint látjuk, Török megváltoztatta 
régibb helyes álláspontját s az emberbuvárlat illetékes 
határait átlépve, egyszerre az emberi lény végső problé-
máinak fejtegetésébe bocsátkozik, bizonyára erre tudo-
mányos oka volt. Komoly tudós ugyanis semmit sem 
tesz meggyőző ok nélkül. 

Megvallom, egész fejtegetésében nemcsak hogy okot 
arra nem találok, de még valamely tudománynyujtotta 
oknak árnyékát sem. Az egész, a mit igazolásul mond, 
ebből áll : «Bármerre tekintsünk, sehol sem találhatunk 
valamelyes alapot arra nézve, hogy az emberi lény szár-
mazása a többi élő lényekkel szemben csakugyan kivé-
teles». (560. 1.) Ez a : bármerre tekintsünk, ez az egész 
indokolása. De vájjon ez anthropologikus érv-e? Vagy 
egyáltalán érv-e? 

Neki valami leletre vagy valami hasonló érvre kellene 
hivatkoznia, a melynek az embernek az állatokkal való 

közös származását kellene feltüntetnie. Ilyesmire nem 
hivatkozik, a mint tudtommal nem is hivatkozhatik. 
Hát akkor? Hát akkor ez a nézetváltozása önkényes, 
mondva csinált, indokolatlan. Előbbi értekezésében ki-
gúnyolta Haeckelt s most, ügy látszik, a divat őt is annak 
az útjára sodorta. 

Az e rdé ly i r . k a t h . S t á t u s t a n á r a i XII. kon-
g r e s s z u s á n a k É v k ö n y v e . Szerkesztette Szlávik Ferenc 
főgimn. tanár. 1906. Csíkszereda. 181 1. 

A jelen év április hó 17. és 18. napjain tartották az 
erdélyi Státus középiskolai tanárai XII. évi rendes köz-
gyűlésüket s az ott letárgyalt anyagot mutatja be ez a 
nemrég megjelent Évkönyv. Bennünket azért érdekel 
elsősorban, mert itt az anyaországban van a protestán-
soknak külön tanáregyletük, de kath. tanáregylet nincs, 
pedig kath. iskoláink és kath. tanáraink is vannak, 
hanem azok ott gubbaszkodnak a színtelen Országos 
Tanáregyletben. Pedig nálunk is a szerzetesiskolákból 
kiindulhatna egy ilyen kath. tanáregylet megalkotása; 
olyan szükséges volna az, mint a mindennapi kenyér. 
Az oktatás kath. iránya, a tanárokban a kath. szellem 
ápolása csak ilyen egyesületben eszközölhető. 

Hogy ez így van és máskép nem lehet, látom ebből 
az Évkönyvből, mely mutatja, hogy az erdélyi tanár-
egyesület komolyan és okosan végzi föladatát. 

A közgyűlésen a Státust annak a referense, Pál 
István, képviselte s miután a gyűlés a hires székely 
búcsújáróhelyén, Csiksomlyón tartatott, élve az alkalom-
mal, üdvözletképen «A Mária-kultusz pedagógiai jelentő-
ségéről» értekezett. A gyűlés elnöke, Pál Antal, gyula-
fehérvári főgimn. igazgató megnyitó beszéde után, mely-
ben a tárgyalandó kérdéseket összefoglalta, következett 
az első tárgy: a középiskolai tankönyvek ismertetése, ille-
tőleg bírálata. Kezdve a magyar nyelvtanon egész a raj-
zoló geométriáig, 14 tanár, mint előadó ismertette szakon-
ként a használatban levő, illetőleg az illető szakban 
megjelent tankönyveket s részletes indokolással bemutatta, 
mely könyveket lehet a Státusnak használatra ajánlani. 

Ez egy bölcs gondolat volt ezt a kérdést napirendre 
tűzni s szaktanárokkal megtárgyaltatni. Mert a kath. 
tanítás fősebe a nem kath. szellemű tankönyvek. Való-
ságos élvezetet szerzett nekem ezeknek az előadásoknak 
az áttanulmányozása ; így ismerve a talajt, lehet csak 
okosan eljárni a tankönyvek megválasztásában. Ebben 
látom különösen, hogy az egylet céltudatos munkát 
végez, a mit a mi középiskoláinkról nem lehetne igy 
határozottan mondani. 

Ezekre az előadásokra nekem is sok megjegyezni 
valóm volna, nevezetesen ismételnem kell az elnökkel, 
hogy a cél teljes elérése csak akkor lesz lehetséges, lia 
a Státus maga irat könyveket intézetei számára, mert 
most csak az állam által aprobált s legjobb esetben szin-
telen könyvekben válogathat a kath. középiskola. 

Az előadóknak a magyarnyelvű könyveknél jobban 
kellett volna hangsúlyozniok a kath. olvasmányok föl-
vételét a tankönyvekbe; az irodalomtörténetnél a Beöthy, 
a Váczy-féle könyvekkel szemben pedig a mult irodal-
munk kath. jellegének kidomborítását. Egész színtelen 
a mi irodalomtörténetünk, sok kath. írónk háttérbe van 
szorítva. Bezzeg Góbi Imre ki tudta színezni protestáns 
irányban. 
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Igen helyesen beszéli a történeti könyvek ismerte-
tésénél a szak előadója, Erőss József; jól fogja föl a tör-
ténelem tanításának hivatását. Sajnos, hogy Márkit is 
meg kellett nótáznia, vagy ilyet mondania : Vaszary és 
Szölgyémy könyvei csaknem egy színvonalon állanak. 
Mind a kettő nyíltabb és bátrabb kifejezést adhatna kath. 
meggyőződésének. Vagy: tankönyveink mellőzik a vallási 
szempontokat, e tekintetben Horváth Mihály (c. püspök 
volt) hatása alatt állanak tankönyvíróink. Hiszen ez a 
sajnálatos ! 

A fizikai szaknál az előadó Pál Gábor, úgy látszik, 
nem vette figyelembe, hogy Bóbita-Gerevicli Természet-
tana ellen annak idején igen súlyos bírálat jelent meg 
a Tanár-egyesületi Közlönyben. A természetrajzi szak 
előadója, Tamás Albert, ugyancsak nem vett tudomást 
az Ormándy könyveiről megjelent tépázó bírálatról s 
előadásában az igen főbenjáró szempontot nem emelte 
ki, melyik könyv mennyire áll a darwinizmus szolgá-
latában. Pedig természetrajzainknál ez igen rontó körül-
mény a tanuló-ifjúságra. Pál István referens fölszólalása 
e kérdésben igen helyes volt. 

Talán legbehatóbb s legértékesebb Szabó György 
előadása: A bölcsészeti tankönyvekről. Az erre vonat-
kozó Utasítási pontot épen a minap megrótta Bangha 
Béla itt a Religioban. (380. 1.) Szitnyai materialista és 
determinista könyvének, melyet igen sok középiskolá-
ban használnak, itt olvasom megfelelő bírálatát. Egy-
általán olyan közérdekű ez az előadás középiskoláink 
mostoha tárgyának, a filozófiának, az állapotáról, hogy 
azt egész terjedelmében itt a Religioban is fogom 
mások tájékoztatására — közölni. 

Második tárgy : az érzékiség elleni védekezés volt 
Kárpiss János előadásában. Kitűnő pedagógiai tapin-
tattal tárgyalta a tanuló-ifjúságnak a nemi bűnöktől 
való megóvását. 

Harmadik tárgy : céllövés az iskolában, Balló István dr. 
előadásában ; oly dolog — Szemere Miklós eszméje — 
melyet még ki kell próbálni, beválik-e az iskola műkö-
dési körébe. 

Negyedik tárgy : a gyakorlati tanárképzés, az elnöklő 
Pál Antal előadásában. 

Ezenkívül még több indítvány került tárgyalásra : 
az állandó tankönyvvizsgáló-bizottságról (elv : a behozott 
tankönyv legalább öt évig maradjon használatban), a 
«Zászlónk» cimü ifjúsági folyóirat terjesztéséről, vasúti 
jegyekről stb. 

Ime, így dolgoznak katholikus szellemben erdély-
részi katholikus tanár-testvéreink. Vájjon ez az itt közöli 
ismertetés nem támaszt-e egyesekben erre a Királyhágón 
inneni hazában is olyasféle gondolatot, tervet, hogy hát talán 
nekünk is jó volna egyszer ilyen egyesülésre gondolnunk ? 

"Eszmecsere Szemnecz Emillel (n.) 
Katholikus egyházunk autonom szervezet, Krisz-

tus szervezte autonómnak. Emez autonom hatalom-
nak alanya a püspöki kar, melynek, hogy szorosan 
magyar katholikus egyházunkról beszéljünk, egyház-
közjogi vonatkozásaiban országos középpontja az 
organikus szervezet élén álló hercegprímás, magyar 
egyházunk feje, legfőbb méltósága. A klérusból és 

hívekből álló egyházunk, egyházmegyékre osztva s 
püspökök alatt állva, fejében, a hercegprímásban 
látja organizációjának helyi betetőzését, középpont-
ját. A hercegprímás a püspöki kar élén képviseli 
az egyházat kifelé, befelé, a római Szentszék és az 
államhatalom irányában. 

Azért, ha az ű. n. autonomiaféle a világi hívek-
nek ilyen vagy olyan mértékben való bevonásával 
létesülne (mint említettem, még Erdélyben is csak 
így, részben van meg a dolog), az csak a püspöki 
kar és a legfőbb kegyúr jogkörének, illetőleg jog-
köre bizonyos része kezelésének átruházásával és 
a Szentszék hozzájárulásával történhetnék meg ; 
de semmiesetre sem az «alkotmányos népakarat» 
alapján. így nézem én a dolog alakulásának lehető-
ségét és pedig nemcsak dogmatikus, hanem kánon-
jogi szempontból is, megjegyezvén, hogy nem lehet 
az a kánonjog szerint igaz, a mi a dogmatika sze-
rint hamis, mivel a kánonjognak gyökerei a dogma-
tikában vannak. 

Szemnecz barátom, hogy az ú. n. alkotmányos 
népakaraton nyugvó autonómia behozatalát magyar 
közjogi intézménynek feltüntesse,1 tehát hogy felállí-
tásának lehetőségét kimutassa, a magyar primásság 
fejlődésére hivatkozott s ezt í r ta: «Az autonómia 
magyar közjogi intézmény, épen mint a hercegprimás-
ság, melyről az általános egyházjog nem tud semmit, 
elannyira, hogy Róma a most uralkodó herceg-
prímást is csak mint esztergomi érseket erősítette 
meg.» Tehát mivel én a hercegprímást magyar egy-
házunk fejének mondottam, ő ezt ellenem fordítja 
s felhasználja a maga tétele erősítésére. 

Először is kifogásom van az analógia, másod-
szor a tény ellen. 

A magyar primásság van, létezik ; az autonómia, 
vagyis egyházunk ú. n. világi vonatkozású ügyeinek 
a klérus és a hivek együttes közreműködésével tör-
ténő elintézése nincs meg, nem volt meg, mint 
intézmény nem létezik; hiszen épen csak most 
szeretnők valahogy először életbeléptetni. Autonó-
mia volt a megyékben, a városokban és a nem 
katholikus felekezeteknél ; de a mi egyházunk intéz-
ményei között, akár nálunk, akár külföldön, isme-
retlen az. Tehát közjogi intézményről, mely nincs, 
nem lehet azt mondani, hogy az egy magyar köz-
jogi fejlődés. Ennélfogva egy más, létező intézmény-
hez sem lehet hasonlítani. 

1 Kgy újabh (okt. 24-iki) cikkében azt az ismételt állítá-
somat, hogy : az autonomia a protestánsoknál sem nemzeti 
jogfejlődés, vagy magyar közjogi elv, félreérti s a históriával 
ellentétben állónak mondja. Pedig én a protestánsok szervez-
kedhetését az alkotmányos népakarat alapján értem azon. 
Mivel ilyen az alaptanuk, a békekötések alkalmából szervez-
kedhettek úgy, ahogy szervezkedtek, az alkotmányos nép-
akarat alapján. Hogy a protestáns államokban nem az a képük 
az állammal szemben, mint nálunk, az természetes ; hiszen 
ők ott államvallást képeztek, vagy képeznek, mint ahogy mi 
is voltunk Magyarországon, 
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De a magyar primásságról sem lehet azl mon-
dani, hogy az speciális magyar közjogi intézmény, 
mivel az az egyetemes egyháznak intézménye, tehát 
szorosan kánonjogi intézmény s nem valamely nem-
zetnek részleges jogfejlődése hozta azt létre. Prímá-
sok mindenfelé voltak az egyház nagy területén s 
most is vannak, habár jobbára már csak a cimüket 
tarlották meg. Tehát a magyar primásságban nem 
valami speciális magyar intézmény rejlik; de olyan 
sem, melyről az általános egyházjog nem tudna 
semmit. A brixeni szerző, a kinek munkáját az 
osztrák és német főiskolákon használják s a ki 
bizonyára nem nekünk akart kedveskedni, Aichnert 
értem, beszélve a prímásokról, egyházjogában ezt 
í r ja : «Soli Hiberniae et Hungáriáé Primates potes-
tatem primatialem hodie exercent.»1 Csak az irhoni 
és a magyar prímás van még birtokában primási 
jogainak s azokat gyakorolja. Magyar egyházjogá-
szaink : Szeredy, Porubszky, Kazaly épen így beszélnek. 

A magyar primásságról e szerint kettőt nem 
lehet állítani: azt, hogy az olyan magyar közjogi 
intézmény volna, mint az eddig ismeretlen s szóban 
levő egyházi, hogy is mondjam, másodautonomia ; 
de nem lehet másodszor mondani azt sem, hogy az 
egyáltalán speciális magyar közjogi intézmény volna. 
A primásság egyházi intézmény, melyet, miután a 
pápa annak idején az esztergomi érseknek adomá-
nyozta, illetőleg őt ezzel a méltósággal fölruházta, 
azt a magyar közjog is, a katholikus egyház irányá-
ban elfoglalt támogató álláspontjánál fogva, elismerte 
s mindenkor védte. 

Nem én hoztam tehát «új dolgot napirendre», 
mint barátom írja, midőn «a prímásban vagy a 
püspöki karban keresem egyházi közjogunk szerint 
az autonomia elé tartozó ügyek intéző fórumát», ez 
egyszerűen kánonjogi álláspont; hanem ő hirdet új, 
eddig nálunk katholikusoknál ismeretlen tant, mi-
dőn akár a katholikusok számára tervezett ú. n. 
autonomiát, akár a prímásságot «magyar közjogi intéz-
ménynek», tehát valami magyar specialitásnak hirdeti. 

Ilyenféle különlegességeket, mint saját nemzeti 
közjoguk fejleményeit, vitattak egykor maguknak a 
franciák a gallikán szabadságok neve alatt,2 de bez-
zeg látjuk, hogy a szegények hová jutottak nemzeti 
különlegességeikkel. 

Azt, hogy a hercegprímás a magyar püspöki 
kar feje, sem elméletben, sem gyakorlatban ma 
nálunk nem tagadja senki; hogy csak a legszembe-
tűnőbb tényekre hivatkozzam : a püspöki kart ő 
hívja össze konferenciára, a főkegyúr és a kormány a 
közegyházat illető ügyekben vele érintkezik, vele tárgyal. 

Azért akár az én kánonjogi, akár Szemnecz 
speciális magyar közjogi álláspontjából nézzük is a 
dolgot, a végén mégis oda lyukad ki a tétel, hogy a 

1 Aichner : Compend. Juris Eccli. 1874. 386. 1. 
3 Rapaics : Egyet. Egyháztört. III. 350. 1. 

hercegprímás a magyar katholicizmus feje. Hiszen 
maga Szemnecz is a maga álláspontjából szintén 
oda konkludál: «Magyarország hercegprímása — így 
ír — magyar közjogi méltóság s ekként a magyar 
katholicizmus képviseletére nem az általános kánon-
jog, hanem a magyar közjog alapján illetékes». Már 
akár a kánonjog, akár a magyar közjog szerint, de 
a fő az, hogy illetékes. S mégis előbb új dolognak 
mondotta, hogy a prímásban, illetőleg a püspöki 
karban keresem egyházi közjogunk szerint az auto-
nomia elé tartozó ügyek intéző fórumát. 

Nem hozok én semmi új dolgot napirendre ; 
a mit mondtam, azt az elvet a magyar püspöki kar 
már 1848. márciusi napjaiban hirdette, midőn látva 
az 1848 : III. és XX. törvénycikk megalkotását s azt, 
hogy a sokszor emlegetett hármas jogunk a hely-
tartótanácstól a felelős minisztérium kezelésébe megy 
át, fölírt V. Ferdinándhoz s figyelmeztette a főkegy-
úri jog természetére s a támadni készülő inkonve-
nienciákra ; de mint Fogarassynak a püspökök 
tanácskozásairól szóló Emlékiratában olvastam, a 
királytól választ sem kapott, az országgyűlésen meg 
petíciója, melyet ez érdemben Rónay János követ 
nyújtott be, április 7-én «elkésett»-nek nyilváníttatott. 

Ha tehát Szemnecz barátom szerint is a herceg-
prímás a magyar katholicizmus képviseletére illeté-
kes, ezzel a vitát az autonomia elé tartozó ügyek 
intéző fórumára nézve tisztázottnak tekinthetjük. 
A főkegyúri jog katholikus elveknek megfelelő keze-
léséről lévén szó — ezek a rendezendő kérdéseink — 
megtaláltuk mind a ketten a magyar katholicizmus 
illetékes képviselőjét s az eme képviselőség által 
1848-ban tervezett «bizottmányt» s ez nekünk elég. 

0 azonban a hercegprímással kissé tovább is 
ment, túl a bennünket most érdeklő kérdés határain 
s átmenve az egyetemes egyházjogba, azt állította, 
hogy a magyar primásságról «az általános egyház-
jog nem tud semmit». 

A kérdés ezen fordulatában kissé távolabb esik 
az autonómiától, mert mi magyar katholikusok, 
mint erről fönnebb szóltam s Szemnecz is megerő-
sítette, a prímásságot elismerjük. 

I)e azt mondja, hogy a Szentszék nem ismeri el; 
a mi, ha mindjárt úgy volna is, nem ugyan főben-
járó kérdés függő ügyeink katholikus elintézési mód-
jára nézve, hanem igenis fölötte fontos magára a 
primási intézményre nézve. 

Ez már valóban egy új dolognak napirendre 
hozatala, melyet, eltekintve minden autonómiától, 
közelebbről kell megvizsgálnunk. 

Azt írja Szemnecz: «A magyar hercegprímást 
hiába keresnők a kivatalos katholikus egyházban. 
Ott csak az esztergomi érseket találjuk egy sorban 
a többi érsekkel. A mi distinkciót a hercegprímás 
érsektársai fölött b i r . . . a magyar közjogból birja és 
nem a kánonjogból. Vagyis a hercegprímást a ma-
gyar katholikus egyház fejévé a magyar közjog 
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tette, az a magyar jogfejlődés, mely már a protes-
tantizmus előtt e magasságra emelte az esztergomi 
érseket. Tehát a magyar hercegprimásság is az 
autonom nemzeti jogfejlődésnek köszönheti fényét 
és erejét. Nem kell századokra visssamennünk, hogy 
ezt beigazoljuk. Vaszary Kolos hercegprímást a Szent-
szék csak mint esztergomi érseket erősítette meg». 

Ebben az állításban három részt kell megkülön-
böztetnünk: először, hogy Rómában a magyar her-
cegprímást nem ismerték és nem ismerik, hanem 
hogy ott csak az esztergomi érseket ismerik; má-
sodszor, hogy a hercegprímást a magyar katholikus 
egyház fejévé a magyar közjog tette és harmadszor, 
hogy a jelenlegi hercegprímást a Szentszék csak 
mint esztergomi érseket erősítette meg. 

Ez már, különösen a múltra nézve, valóban új 
dolog, egész jogtörténeti fölfedezés! 

Nézzük először is a multat. A «Religio» olvasói-
nak élénk emlékezetében van még, hogy Karácsonyi 
János dr. ép itt értekezett júniusban «A magyar 
primási méltóság keletkezésének idejéről» (210. 1.) 
és a Péterífy félreértésén alapuló régibb nézettel 
szemben, hogy t. i. az esztergomi érsek «ex voluntate 
Pontificis et probante Rege» már 1294-ben kapta 
volna meg a primási méltóságot, kimutatta, hogy az 
bizony csak 1394-ben Zsigmond király és az érsek 
kérésére történt meg IX. Bonifác idejében és részéről. 

Tudjuk tehát a magyar primásság keletkezési 
idejét, a pápa adta s megvannak az iratok is, me-
lyekben adta ; ennélfogva nem lehet azt állítani, 
hogy a hercegprímást a magyar katholikus egyház 
fejévé a magyar közjog tette. S mintha előre látta 
volna Szemnecz nézetét, Karácsonyi ugyanott ezt is 
í r ta : «Királyaink adhattak és adlak is magyar köz-
jogi méltóságot az esztergomi érsekségnek, de nem 
adhattak egyházjogi méltóságot, mert senki sem 
adhat olyat, a mije nincs. A katholikus egyházban 
egyházi joghatóságot másik püspök felelt (nálunk az 
esztergomi és a kalocsai érsek között többször fel-
merült ilyen vila) csakis a római pápa adhat és még 
inkább csak ő osztogathat primási és pápai szüle-
tett követséggel já ró jogokat. Hiába nevezik tehát 
a magyar oklevelek az esztergomi érseket már 
1394 előtt prímásnak (ez hozta volt zavarba Fraknóit 
is Magyar Sion, IV. 046. I.),1 az csak magyar közjogi 
értelemben veendő, mert a pápai szék 1394-ig az 
esztergomi érseknek semmiféle primási felhatalma-
zást nem adott.» 

Ebből következik, hogy Rómában igenis ismer-
ték a magyar prímást és másodszor, hogy a magyar 
primásság kánonjogi s nem magyar közjogi intézmény. 

Előttem fekszik Török: Magyarország prímása, 

1 Tulajdonképen sedes primaria-ról beszélnek, a mi 
annyit jelent, hogy már sz. István alatt volt az esztergomi 
püspök érsek, első a magyar püspökök között. Ez tiszteleti 
cím, mellyel magyar közjogi kiváltságok jártak. Más azonban 
a pr ímás egyházjogi értelemben. 

továbbá Késmárky dr., pécsi jogakadémiai tanárnak 
egy újabb tanulmánya 1 s ebből látom, hogy Rómá-
ban IX. Bonifác óta mindig ismerték az esztergomi 
érseket, mint egyházjogilag jogosított prímást, míg 
aztán Scitovszky prímás alatt, vagyis a Bach-kor-
szak idején, magában Rómában különös felfogás, 
vagy törekvés nem kapott lábra. Még a 40-es évek-
ben is XVI. Gergely a vegyesházasságok ügyében a 
magyar püspöki karhoz intézett brevéjét így címezte: 
«Venerabiiibus fratribus Primati et Archiepiscopis 
Regni Hungáriáé».2 

Hogy mi történt ebben az időben, arról a követ-
kező cikkben lesz szó; itt elég annyit tudnunk, a mi 
a mondottakból nyilvánvaló, hogy a magyar pr imás-
ság, mint más országok primásságai is voltak, kánon-
jogi intézmény, melyre mint valami különös nemzeti 
fejlődésre hivatkozni nem lehet. 

G. Budapes t . Ezt í r ja az «E. Közlönyben» : «Autonó-
miára igenis szükségünk van. És nem vagyunk haj landók 
követni azokat, kik még most is az autonomia ellen argu-
mentálnak. Ilogy másutt nincs ilyen jogintézmény, ebből nem 
következik, hogy nálunk se legyen. Hiszen a part ikuláris jog-
fejlődés ilyen dolgokban nagyon is elképzelhető (csodálatos, 
hogy az a jogfejlődés még se állott be eddig sehol !) s aki 
ezt nem látja, az lehet jó dogmatikus, de rossz kanonista. 
Hogy az autonomia «alkotmányt» ad a híveknek, ez csak el-
nevezés kérdése (elnevezésé?) ; az «alkotmány» kifejezés ellen 
(nem ! az «alkotmányos, vagy parlamentáris népakarat» ki-
fejezés ellen) azonban azzal érvelni, hogy az alkotmány a 
népfelség elvét jelenti (ismétlem : alkotmányos népakaratról 
van szó), helytelen dolog. Hiszen nem minden alkotmány a 
népfelség alapján nyugszik (kérem, ki ellen mondja ezt, vagy 
kit véd ezzel ? erről nem volt szó) ; egész sereg (sereg '?) 
alkotmány van, mely a fejedelemtől adomámjozlalotl (ez is 
egyenlő a népakarattal ?), minő, hogy messzire ne menjünk, 
az osztrák alkotmány (no lám, ez is minta ?). Az autonomia 
gondolatát ilyen rabulisztikával nem lehet agyonütni». Nem 
jó interprctatora Szemnecznek és olvasói előtt nem hű refe-
rense a köztünk folyó eszmecserének. Különben, liigyje el 
nekem, ha azt az autonomiai szervezetet m a léptetik életbe, 
egy-két hónap múlva tudja ki jajveszékel és haragszik majd 
miatta ? A lelkészkedő papság, mely úgy látszik nem tudja, 
mit sürget. 

Cs. Zulut h n a . A «Religio» számonként nem kapható, 
csak rendes félévi vagy egész évi előfizetésre. 

M. Nyitra . Köszönöm. 
T. T a r n a m é r a . 4 kor. 
1 Késmárky : Az esztergomi érseknek, mint Magyarország 

pr ímásának jogai és kiváltságai. 1896. 
2 Török : Magyarország prímása. II. 243. 1. 
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SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Tudni és hinni. ni.) 

A hivésben ma sincs hiány ; hisz ma is minden 
ember, még a hitetlen is hisz, ha nem az igaz, hát a 
hamis tanokban; egyik-másik szinte túlságosan hiszé-
keny. A hivés tehát nem okoz nehézséget az ember-
nek s a köztapasztalat szerint eszével is jól megfér. 
Ha ennek dacára mégis azt látjuk, hogy a hívésnek 
annyira természetes volta mellett annak egyik fajtá-
jában, a keresztény vallási igazságok elhivésében, oly 
könnyben hajlandók kivételtevésre a mai emberek, 
annak oka nem lehet az, mintha a hit ellenkeznék 
az ésszel, hanem igaz oka olt rejlik az utolsó másfél-
százév előbb ismertetett perverz fejlődésében, a hala-
dással összekevert s uralomra vergődött rossz szen-
vedélyekben. És ott rejlik a keresztény vallással vele-
járó parancsokban, melyekhez a hivő nemcsak eszét, 
hanem szivét is, egyszóval egész életét alkalmazni 
köteles. 

Ez ám az a bökkenő, azok a parancsok azok, 
a mi ellen az ember édes én-je oly szívósan berzen-
kedik ; az a számonkérés gondolatról, szóról és 
cselekedetekről az, a mi nem tetszik a modern neve-
lésű embernek s a miért aztán a keresztény hitet is 
megtagadni hajlandó. Sőt még ezzel sem elégszik 
meg, hanem azonfelül az az inscrutabile cor, az a 
kifürkészhetetlen emberi szív, hogy ne ő látszassék 
ebben a bűnösnek, fellázítja a keresztény hit ellen az 
észt s ostromra uszítja ellene, hogy az a látszata legyen a 
dolognak, mikép tulajdonképen a hit a hibás s nem 
az ember, ha nem hisz. Az ész pedig, ha érdekében 
áll, jól tudjuk, a fehéret is képes feketének bizonyí-
tani, lia nem máskép, hát ráfogja, hogy hallu-
cináció. 

Könnyű azért a Műveltség Könyvtárának darwi-
nizmust, az ember állati voltát, hirdetni ; azt bizonyí-
tékok nélkül is elhiszi neki sok ember, mert hiszen 
annak a tannak a végén ez áll : nincs mennyország, 
nincs pokol. Tessék azonban csak ahhoz a darwiniz-
mushoz afféle keresztény katholikus erkölcstant is 
hozzá csatolni s akkor lássuk híveinek a számát ! 
Bezzeg akkor mindjárt minden oldalról ezer bizo-
nyíték lesz ellene. Mert ezzel is csak úgy vagyunk, 
mint a mit Melanchton a renaissance-kor felújított 

pogány kéjelgései között mondott az akkori vallási 
mozgalmakról : a protestantizmusban könnyebb élni, 
de a katholicizmusban jobb meghalni. 

Ámítás foglaltatik tehát abban a szólamban, 
hogy a mai emberiség már nem szeret hinni ; ámí-
tás rejlik továbbá nem a tudományban, mert az 
sohasem ámít, hanem az emberekben, a tudósokban, 
midőn ilyen célra használják fel a tudományt esz-
közül. Pedig a tudomány is hisz, jobban, erősebben, 
mint sok ember gondolná. 

Mint katholikus embert különösen két dolog 
erősített meg hitemben : midőn éveken át mint a 
fizika tanára működtem s midőn napokon át a hely-
színen Bóma történeti emlékei felett elmélkedtem. 
Ha ugyanis a keresztény hit, mint itt a «Beligió»-ban 
láttuk (3. 1.), nem is pusztán emberi értelmi csele-
kedet, hanem egyúttal isteni malasztnak a műve; 
mégis ez a két körülmény nagyban hozzájárult 
én bennem ahhoz, hogy értelmem — emberileg 
szólva — erősen hivővé váljék. Tehát a természet-
tudomány is járult hozzá. 

Vegyük azért folytatólag ezt a mi jelen, a hit 
ésszerűségéről szóló kérdésünket arról az oldaláról 
szemügyre, hogy a tudomány is hisz. Hogyan áll t. i. 
a mai tudományunk az ember tudásvágyát leginkább 
ingerlő kérdésekkel ? 

Hát csali úgy, hogy valamit tudunk, de hasonlít-
hatatlanul több az, a mit nem tudunk, hanem hiszünk 
és pedig, a mi épen feltűnő, épen a hozzánk leg-
közelebb eső, érzékeink alá tartozó dolgokról is. 
Véve t. i. a tudást a maga szoros fogalma szerint, 
hogy az a dolgoknak okaikban való megismerése ; 
mert sokan olyan könnyelműek, hogy az egyszerű 
sejtést, az egyszerű hipotézist is már tudásszámba 
veszik. A nagy Laplace, a ki a világ kialakulásának 
ismert elméletét felállította, tehát a ki a természet-
kutatás férfi a volt, halálos ágyán egyik barátjának, a 
ki neki tudományáról, elért sikereiről beszélt, ezt 
mondotta : hagyd kérlek abba, a mit mi tudunk, az 
igen kevés, a mit nem tudunk, az megmérhetetlen. 
Ennek a tudata tette bizonyára oly szerénnyé a nagy 
Newtont, a gravitáció törvényének a felfedezőjét is, 
hogy mindannyiszor megemelte kalapját, valahány-
szor Isten nevét említette. Dubois Raymond, berlini 
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tudós, 1880-ban a természettudósok kongresszusán 
hirdetett ignoramus-a még ma is élénk emlékeze-
tünkben van.1 

Hogy pedig csak a természettudománynál marad-
junk, melynek oly nagy tekintélyt tulajdonítanak az 
emberek s ne szóljunk pl. a történelemről, mely sok-
szor igen erős próbára teszi hitünket, ha nem-
csak magukról a valóban megtörtént eseményekről, 
hanem különösen ha a motívumaikról van szó ; 
mondom, maradjunk csak a természettudomány mel-
lett s mit tapasztalunk ebben? Azt, hogy az emberi 
ész a természeti erők működésének a technikáját 
ugyan elleste, a gyakorlati életben igyekszik is sok-
féleképen kizsákmányolni, gépeket szerkeszt, melyek-
kel szinte bámulatra ragadja az embert : de mindez 
csak a természet felszíne inkább s nem maga a ter-
mészet; mert hogy mi légyen ez vagy amaz a ter-
mészeti erő, melynek kizsákmányolását űzzük s hogy 
mi légyen a tulajdonképeni oka ilyen vagy amolyan 
működésének, ezt a tudomány ritka esetben tudja 
megmondani, nevet ad ugyan az ismeretlennek, 
körül is írja, de mivoltában nem ismeri. Pedig azt 
gondolnók, hogy a kezében tartja, bogy az reá nézve 
ismeretlen nem lehet. 

Csak egy-két példára hivatkozom. Flammarion 
csillagászati olvasmányaiban 2 bejárja naprendszerünk 
világát, tollának elbűvölő erejével leírja, milyen az 
egyes bolygók pályája, milyen lehet a rajtuk tenyé-
sző élei, sőt a feltételezett lakóiknak a fotográfiáit is 
majdnem a hihetőségig hiven megfesti; de midőn 
Uranushoz ér s látja, hogy négy holdja a szisztémá-
tól eltérőleg keletről nyugatra kering, bevallja, hogy 
ennek az okát nem ismeri. Pedig ez egy nagy rejtély 
a Kant-Laplace-féle hipotézisben. 

Egy másik csillagászunk, Mädler, Der Himmel 
cimű művében, méregetve naprendszerünk bolygói-
nak a pályáit, azoknak egymástól való távolságait, 
forgási sebességeiket, egymásra való hatásaikat, bá-
mulattal eltelve látja, mikép szám, súly és mérték 
szerint a legszabálvosabban van ott minden elrendezve 
s lia csak némikép máskép volna, máris rosszul volna. 
S ő, a ki művében — a modern természettudományi 
divat szerint — nem egyszer keményen nekitámad 
a kereszténységnek, nem találván a berendezésnek 
materialisztikus okát, végre oly dicsőítő himnuszban 
tör ki az Istenről és végtelen bölcseségéről, mely 
Berzsenyi Fohászkodásával vetekedik. 

Tyndall hatalmas könyvet írt a hőről; de lia azt 
kérdezzük tőle, hogy a föld felülelének kétharmad-
részét elborító víz, a hőnek a testeket kiterjesztő és 
összehúzó törvénye ellenére, miért éri el + 4° C-nál 
legkisebb térfogatát s ennélfogva legnagyobb sűrű-
ségét, nem pedig, mint kellene, a 0°-nál; arra ő is,3 

1 Pesch : Die grossen Weltriithsel. I. 24. 1. 
2 Flammarion : Csillagászati olvasmányok. Ford. Feleki. 

1894. 389. 1. 
3 Tyndall : A hő. Ford. Jezsovics. 1874. 86. 1. 

meg iskolai fizikáink is, Fehér is,1 Czógler is,2 rámu-
tatván az ebből származó nagy előnyre a vízinövé-
nyekre és állatokra nézve, miután a viz ezen kivé-
teles magatartása menti meg őket, a fagy beálltával, 
a hirtelen megfagyástól, az elpusztulástól okát ille-
tőleg azt mondják: ezt megfejteni nem tudjuk. 

Az elektromossággal ma már egész modern cso-
dákat müveinek, motorokat, telefonokat készítenek, 
sőt Röntgen vele már a láthatatlant (pl. az élő ember 
csontjait) is láthatóvá tette. Mindez azonban csak az 
erő technikájához tartozik. Mert ha azt kérdezzük a 
természettudománytól: maga ez az erő micsoda? 
mint ezt a Technika vívmányainak ismertetésénél is 
(«Religio» 13.1.) kiemeltem, arra feleletet nem kapunk. 
Miután akár az illető testekben feltételezett kétféle 
súlytalan folyadéknak, akár pedig a galvános villa-
mosságnál a beálló feszültségnek s ezen alapuló vegyi 
bomlásnak tulajdonítsuk a keletkező elektromossá-
got : ez mind csak körülírása, megkerülése a kérdés-
nek, nem pedig maga a felelet.3 

Vagy a vonzó erő, ez a fontos tényezője a ter-
mészet háztartásának, berendezésének, mely a teste-
ket a föld középpontja felé terelni iparkodik s mely 
az égi testeket is oly szép harmóniában tartja össze, 
hogy irigység s egymás ellen való áskálódás nélkül 
olyr szépen végzik egymás melleit évezredes pályáikat; 
mely mindenütt olt van, a hol súly jelentkezik 
vájjon ez az erő, melyről annyit beszélünk, mellyel 
járunk-kelünk : mi legyen? Newtonnak sikerült kép-
letbe foglalni működési törvényét, (N = -^pr), de 
vájjon megmondta-e: mi ez az erő maga? Nem 
mondta meg s mi se tudjuk a mai napig. 

Dubois Raymond, a kit fennebb említettem, az 
1880-ki hires beszédében a természettudósok ülésén 
kifejtelte, hogy a tudomány mechanikus úton hét 
kérdést nem képes megfejteni : az erő és anyag 
mibenlétét, a mozgás és az élet eredetét, a lermészel 
célszerű berendezését, az érzés keletkezését, a gon-
dolat keletkezését és az akarat szabadságát. Ignora-
mus — mondta a kiváló természettudós őszinte nyilt-
szivűséggel; mert a komoly tudós sohasem szégyenli 
bevallani, a mit nem tud; bujkálást, nagyképűsködést, 
mentő frázisokat nem ismer. Pedig, a miről beszélt, 
azok mind létező, megfigyelésünk alá tartozó kérdé-
sek, illetőleg tünemények. 

Hát az emberi szem berendezése, működése, a 
mint azt az optikában és az emberi hallószerv, a fül, 
a mint azt az akusztikában tárgyaltuk,4 vájjon egy-
szerű mechanikus uton megérthetők-e ? A ki azokat 
berendezte, pompásan értette az optika és az akusz-
tika, a fény és a hang ma ismert törvényeit, annak 
a legbölcsebb lénynek kellett lennie. A célszerűség 
ugyanis ritkán szemlélhető oly közelről valamin, 

1 Fehér Ipoly : Kísérleti természettan. 1882. 198. 1. 
2 Czógler : Természettan. 1887. 202. 1. 
3 Hauck : Die galvanischen Batterien. 1883. 3. 1. 
4 Fehér : Kísérleti természettan. 365. és 301. 1. 
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mint ezen a két érzékszervünkön. A nyers anyag, a 
véletlen, a körülmények esetleges összetalálkozása 
vájjon alkothat-e ilyet; darwinisztikus mechanikai 
magyarázat vájjon megfejti-e ezeket ? Nyilvánvalóan 
nem. 

Tovább menve, a mi a cliémiában fölötte meg-
ragadta figyelmemet, az a szerves chémiának rend-
kívüli gazdálkodása, takarékoskodása; hogyan van az 
ugyanis, hogy a természet 4—5 elem variációjából al-
kotja meg az ezernyi-ezer vegyületet? Ezenkívül ki-
emelendők az ú. n. isomer vegyületek, melyeknek 
tömecsei ugyanazon fajta s egyenlő számú atomokból 
állanak s mégis fizikai és chémiai tekintetben telje-
sen eltérnek egymástól.1 Pl. a terpentin-olaj és a 
citrom-olaj tapasztalati szimbóluma H^. Hogyan 
van ez, lia egyfajta atomokból — felfogásunk sze-
rint csak egyfajta testek alakulhatnak? 

Nem kevésbbé megfejthetetlen előttünk a chémiai 
elemek vegyi értéke, mely oly szilárd és változha-
tatlan, hogy azon semmiféle ügyesség és akarat ki-
fogni nem képes.2 Miért vegyül két atom hidrogén 
csak egy atom oxigénnel (Hj 0 ) és vizet képez ; miért 
nem kell három vagy egy atom a hydrogénből ? Ki 
tudná ezt megmondani ? 

Hát abban az aprócska növénymagban miként 
van potentiában az egész növény,3 az a gyönyörű 
alkotás, mely ugyanazon talajon nőve, az egyik sár-
gára, a másik pirosra, a harmadik szürkére festi 
szirmait oly mesteri módon, hogy azt a művész keze 
nem képes utánozni, miként a csúnya hernyóból ki-
alakult lepke színes, hímes szárnyait sem. Miként 
van ez ? 

De térjünk ismét vissza magunkra. Az ember 
már csak elég közel áll önmagához s vájjon nem 
a rejtélyek sorozata-e önmaga előtt? Mi tulajdonkép 
az az «En», mely azt mondatja velem: testem, érzelmem, 
örömöm, fá jdalmam? Mely titkos rugók által közli 
a lélek parancsait a testtel ? Hát a beszéd, ez a ra-
gyogó hírvivője a gondolatnak, mi ? Vagy miként 
van az, hogy az egyszerű hang közvetítésével a lélek 
több más lelket (embert) keres fel, velük viszonyba 
lép, kicseréli eszméit s a maga nézeteire birja, vagy 
épen ellenük hangolja ? Mi van a hangban, mely 
ajkaimról elrepül, mi van ezekben a betűkben, me-
lyekkel írok, hogy több emberi elmét úgy képesek 
összekötni, hogy mi pl., a kik ezeket olvassuk, mind 
csak ugyanarra az egy kérdésre gondolunk? 

Nem tudjuk, nem ért jük; hogy így történik min-
den, azt tapasztaljuk, de okát adni nem tudjuk. 

Foly tassam-e tovább ? Azt gondolom, ennyi is 
elég annak a kimutatására, hogy a mai fejlett isme-
reteink, a mai tudományunk közepett is nagyon sok 
dolog van, a mit valónak ismerünk, a nélkül, hogy 
meg is érthetnők egyúttal. Valóban a tudománynak 

1 Ráth: A kísérleti chémia elemei. 1881. 79. 1. 
2 Lengyel Béla: Chemia. 1889. I. 41. 1. 
3 Bernstein—Nagy : A természet könyve. 1875. 111. 49. 1. 

megszokott mindennapi társa a hit, az emberhez 
igen közel fekvő dolgokban is. A tudomány nem nél-
külözheti a hitet. Ha csak azt tartjuk meg a fiziká-
ból, mondja Ulrici,1 a mit tudunk és értünk benne 
s kihagyjuk mindazt, a mit benne csupán elhinni 
vagyunk kénytelenek, igen kicsire zsugorodik a mi 
tudományunk. 

IIa ezeket így kiemelnék a fizika tanárai is az 
iskolában, nevezetesen lia folyton figyelmeztetnék 
tanítványaikat a lépten-nyomon előforduló hipotézi-
sek s a már valóban megállapított fizikai igazságok 
közt fennforgó lényeges különbségre: a fizika lenne 
a hitre legnevelőbb tantárgyunk. Míg rosszul, értel-
metlenül kezelve, ellenségeket nevel a bitnek s el-
bizakodott embereket.2 

Már most mi ebből az egészből a mi tételünkre 
vonható természetes tanulság ? Mi más, mint az, hogy, 
ha az ember hisz, ha a tudomány is hisz s nemcsak 
tud ; hogy, lia a liivés a mi mindennapi kísérőnk és 
élettársunk magának a természetnek a körében is : 
mi különös van akkor abban, ha a keresztény val-
lásban is, mely az Istent s az embernek hozzávaló 
viszonyát, tehát szorosan és bevallottan értelmünk 
erejét meghaladó tényeket és igazságokat tár elénk, 
szintén hinnünk kell? Ha az előbbi hit nekünk ész-
szerű és természetes, annyira, hogy nem is tudunk 
ellenni nélküle; akkor a keresztény hitet még ész-
szerűbbnek, az észnek még megfelelőbbnek, még ter-
mészetesebbnek kell mondanunk. 

Ez egy oly kézzelfogható igazság, hogy lia a ke-
resztény vallás mellett azok a bizonyos kényelmet-
len parancsok nem settenkednének, még a legna-
gyobb világfi is helyesléssel kisérné állításunkat. 
A hivés szüksége miatt legkevésbé sem háborogna 
ellene, mikor látja, hogy az emberekben való hit nél-
kül lépést sem lehet tenni a társadalmi életben; hogy 
a tanulásban és a tudásban is mestereinek a szavára 
támaszkodik. Akkor a hit neki nehézséget nem okozna. 

Ne mondjuk tehát, hogy mivel a mai világ már 
hinni nem szeret, azért fogyatkoznak meg — kivált 
az ú. n. intelligenciából — sokan a keresztény hit-
ben. Az ész jogai féltésének, a hivés nehézségének 
ebben bizonyára a legkisebb része van. 

Miért is akarnának mindent megérteni, fölfogni 
a keresztény vallásban, mikor a természet körében 
is annyi tudatlansággal tetézve botorkálunk? Meg-
vagyok győződve róla, hogy lia a keresztény vallás, 
mely kinyilatkoztatottnak mondja magát, tényleg 
csupa érthető tételekből, kijelentésekből állana, akkor 
meg az volna a kifogásuk a racionalistáknak s ehhez 
aztán már a magam részéről is csatlakoznám hozzá-
juk, hogy micsoda kinyilatkoztatott egy vallás az, 
mely Isten természetéről, belső életéről, hozzánk 
való viszonylatáról nem mond többet annál, mint a 

1 Ulrici : Gott und Natur cimü vaskos könyvében tétel-
ről-tételre kimutatja ezt. 

2 Erőss : Apologetíka. 1905. Debrecen. 98-10(5. 1. 
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mennyit az ember magától, a saját eszével is meg-
ismerni képes? 

Nekik akkor ismét ez volna a ba juk; mert pa-
rancsolatai miatt, akár így, akár úgy, de sehogy se 
tetszhetik az ilyeneknek a keresztény vallás. Csak-
hogy ezt nyiltan kellene bevallani, nem pedig ámi-
tani önmagukat és a világot. Mert tényleg úgy van, 
hogy a mit leginkább szokás kifogásolni a keresztény 
valláson, t. i. annak természetfölötti voltát, az észt 
meghaladó igazságait, a hittitkokat: az épen isteni 
pecsét igazsága mellett. Letagadnám isteni természe-
tét, ha benne hittitkok nem volnának, ha csak any-
nyit mondana nekem, mint a mennyire az egyszerű 
emberi tanító is megoktatni képes. 

Ha pedig így nézzük azt a keresztény vallást s 
nem ijedezünk a parancsaitól, attól az édes önmeg-
tagadástól, mely valóságos fűszere a józan és nyu-
godt életnek, akkor mindjárt eltűnik minden ellen-
mondás az emberi ész és a hittitkok között. A ke-
resztény vallás megismerve valóban igen tiszteletre-
méltó. 

Vegyük csak például az egyiket, az egyik hit-
titkot, a Szentháromság tanát. Ez annyi, mint hogy 
az egy isteni természet nem egy, hanem három személyt 
képez. Ez a három, Krisztus kijelentése szerint (Máté 
28, 19.): Atya, Fiú és Szent-Lélek. Ez mindenesetre 
valami elütő az ember lényiségétől, a kiben egy ter-
mészet egy személy is egyúttal. Mit mond már most 
ehhez a józan emberi ész? 

Nem érti, nem fogja föl a tételt, mert az ilyen 
tökéletes természetről való ismerete hiányzik neki. 
De belát valamit. Belátja azt, hogy az általa is föl-
ismert végtelen különbségnél fogva, melynek Isten 
és ember, isteni és emberi természet között az ész 
szerint okvetetlenül léteznie kell, az ember nem le-
het az Isten mértéke. Belátja, hogy az Isten és em-
ber között fönnforgó végleien különbségnek az Isten 
belső életében, mivoltában is kell megnyilatkoznia, 
hogy tehát Istennek máskép kell lennie, mint a hogy 
az apró kis lény, az ember, van. Ennyit belát az ész 
maga, de hogy aztán miben álljon ez a különbség, azt ő 
magától nem tudhatja, kénytelen: a «valahogy más-
kép» mellett megállani. A kinyilatkoztatás fölleb-
benti előtle a fátyolt s azt mondja : igen, Isten más-
kép van, más a végtelen tökéletességű természete, 
mint a korlátolt lényé: az emberé. 

Ez a máskép pedig abban áll, hogy az az egy 
isteni természet három személyt képez. Ez valóban 
különbség, isteni különbség! Ez a felelete a kinyi-
latkoztatásnak az ész sejtelmeire, a mit az viszont 
ésszerűtlennek nem mondhat, minthogy maga is 
különbséget gyanít, szinte követel ; hanem a kapott 
felelet folytán imádattal borul le a fenséges három-
személyű egy Isten előtt. 

Az ész tehát ezen tan ellen kifogást nem tesz, 
mert nem tehel. Azért, a ki azt gondolja, hogy szel-
lemeskedik, midőn ellenveti: engedjük meg, hogy 

a számtan ellenére három egyet és egy hármat tesz 
ki s kész a Szentháromság titka, az rossz tréfát űz ; 
mert a katholikus vallás sohasem mondta azt, hogy 
három személy egy személy, vagy hogy egy személy 
három személy, hanem azt, hogy az egy isteni ter-
mészetben három személy van, a mint az isteni ter-
mészettel össze nem hasonlítható emberi természet 
csak egy személyt képez.1 S így van ez az egész vo-
nalon. az összes keresztény tanokkal. 

Ismerni illik a keresztény tanokat s akkor mind-
járt máskép fogunk beszélni róluk, kivált ha a szív-
nek nincs szüksége arra, hogy a saját érdekében har-
cot indítson az ezen tanokkal járó parancsok, a ke-
resztén}' morális ellen. 

Tehát tudás itt, tudás ott; hit itt, hit ott. A tudás 
és hivés eszerint igen szépen megférnek az emberi 
észben : a tudományban és a keresztény vallásban 
egyaránt. Mivel pedig mind az élet, mind a tudo-
mány tapasztalata hirdeti, hogy kimérte Islen a tu-
dás határait : mihelyest az észt nem a szenvedélyek 
felhői borítják s a szivet az érzéki vágyaknál ma-
gasabb eszmények lelkesítik, a keresztény' vallás 
ismét visszanyeri régi, embert boldogító uralmát. 

A munkásnevelés hiányai s azok orvoslása. 

II. 
A szociálista munkás nemcsak Istent tagad s 

vallást nem ismer, hanem kiveszni kezd belőle a tár-
sadalmi és felebaráti érzék is, a mennyiben gyülől 
és fölforgatni akar minden társadalmi rendet. A sza-
badság, testvériség és egyenlőség szent jelszavait sárba 
tiporja, mert megvet, gyűlöl és kigúnyol minden más 
egyéni meggyőződést ; nem ismer felebaráti szerete-
tet, csak szaktársakat; jogot csak magának követel. 
Az egyes szakszervezeti munkások, szinte napon-
kint bojkottálnak épületeket, gyárakat, műhelyeket, 
mestereket s nem simuló munkástársakat; de mikor 
akadtak munkaadók, a kik egyezségre léptek, hogy 
a munkásokat egyforma bérrel fizetik s egyeseket 
bojkottáltak, a «Népszava» véres szájjal nekik rontott 
s óriási lármát csapott, törvény, hatóság után kiáltott. 

Hivatásom hozza magával, hogy az iparos mun-
kásosztály polgáraival, leginkább lakásukon, szinte 
naponkint érintkezem.2 Ezen érintkezés alkalmával 
mindig tapintatosan igyekeztem eljárni, a minek bi-
zonyságául azt hozom föl, hogy 13 évi hivatalos 
működésem alatt soha munkásemberekkel össze-
tűzésem nem volt, dacára annak, hogy a közegészség-
ügyi intézkedések elrendelése és keresztülvitele a legne-
hezebb és legkényesebb föladatok egyike, mert fölötte 
nehéz megértetni azt, hogyr vannak esetek, a mikor a lát-
szólagos magánérdeket a valóságos közérdeknek bizony 

1 S. Thomae : Summa contra Gentiles. Paris. 1877. Lib. 
IV. c. 10. seq. 

2 Az értekező a főváros IX. kerületének tiszti orvosa. 
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alá kell rendelni. Elvem a munkásember ügyét első-
sorban s a legelőzékenyebben elintézni. Ennek da-
cára a tulajdonképeni gyári munkás polgárságnál 
gyakran tapasztaltam, hogy a legelőzékenyebb és 
legbizalmasabb közeledést is gyanús szemmel és hi-
degen fogadja, csak a saját fajtájabelinek hisz, más 
mindenkiben ellenséget lát. Eleinte megütköztem, 
most már közönyösen veszem, lia kalaplevéve, jó 
napot kívánva s megmondva mi járatban vagyok, a 
lakásba belépek s ott arra se méltatnak, hogy kö-
szönésemet fogadnák s a gazda a kalapját levenné. 

Egy gyáros ismerősöm beszéli, hogy munkásai 
úgy mennek el mellette, mintha teljesen idegen em-
ber volna, de még a köszöntését sem fogadják, sőt 
két munkását, a kik egy alkalommal visszaköszön-
tek, társai véresre verték. A «Népszava» kedvenc cikk-
sorozata a katholikus papok elleni gyűlölet és meg-
vetés szitása. Napról-napra tapasztalhatjuk ezen nép-
nevelés üdvös eredményét. 

Egy pap barátom, a kinek a kora reggeli órák-
ban egy külvárosi zárdába misézni kell mennie, pa-
naszkodott, hogy a munkásemberek gyakran illetik 
a legtrágárabb megjegyzésekkel. 

Nagy port vert föl Csaplár esete, a kit egy gyári 
munkás, megfoghatatlan gyűlölettől és bosszútól űzetve, 
orozva leütött. 

Ezen esetről a «Népszava» megemlékezvén, nem 
a munkást Ítélte el, hanem még a papokat fenyegette 
meg, intvén őket, hogy jó lesz megjavulni, mert ime, 
mily nagy vétkeik lehelnek, hogy a munkásság Íté-
letét már ennyire magukra vonták. Később, mikor 
nyilvánvaló lett, hogy a lesújtott pap halálán van, 
megjegyezte, hogy a munkás holtrészeg volt. Álljunk 
meg itt egy kissé. A munkás teljesen részeg nem 
lehetett, mert a dunaparti korzón nem igen járha-
tott volna s lia igen, akkor is, annak a kis észnek, 
a mit az alkohol meghagyott, elég föladat lett volna 
gazdáját a járókelők tömegén átvezetni, nemhogy 
még maradt volna belőle valami, hogy azzal a kér-
déses merényletet elkövesse. Hogy teljesen józan sem 
volt, az is több, mint valószínű s bátran el lehet fo-
gadni, hogy az este ivott, de eszét teljesen el nem 
itta, csupán, mint mondani szokás, derültebb han-
gulatban volt, csupán az agyban a józan Ítélőképes-
ségnek, illetőleg a fékező és korlátozó tehetségének 
sejtjei voltak az alkoholtól megbénítva. Ilyen álla-
potban látta meg a «csuhâst» s szánta rá magát me-
rényletére, a mivel csak rendes gondolatmenetét kö-
vette, azzal a kivétellel, hogy józan állapotában gon-
dolatát megakadályozta volna az alkoholtól első-
sorban már bénult fönt jelzett sejtek működése^ 
illetőleg az ítélőképessége, mely azt sugallta volna, «igen 
ám, de ezért nyakon csípnek, itt sok ember jár». 
Az öreg pap eleste eszméletre térítette s csak termé-
szetes, hogy futásnak eredt. 

Az a vad gyűlölet pedig, a melyet a munkásokba 
indokolatlanul beoltottak, már nem is emberi érzelem. 

Az állatok közül csak a tigrisről mondják, hogy 
szükség nélkül öl. Az erdők haramiájáról, a puszták 
betyárjairól is azt mondják, hogy ezek is csak rab-
lási célból és végső szükségben, lia máskép céljukat 
el nem érhették, gyilkoltak, de akkor is a tehetetlen 
nyomorékot bántalmazni hilványságnak tartották. 
Ilyenre csak most láttunk példát. 

Mindezek a mai munkásosztály nevelési rend-
szerének szükségszerű folyományai. Sajnos, másféle 
nevelésben nem is részesül. A tehetetlen öreg pap 
a munkások előtt csak egy csuhás, a sötétség lo-
vagja. Más jelzővel őt a fővárosi szociálisla lapok 
nem illetik. Ezen lapok szinte állandó rovatot tar-
tanak a csuhások pellengérre állítására s minden, 
de főkép a katholikus vallás kigűnyolására. 

Az egyik ilyen lap a nyári hónapokban soroza-
tos cikkeket közölt, a hol szúnyogból elefántot csi-
nálva s végső konzekvenciában a csuhások ellen 
izgatva, papi hibákat és mulasztásokat, rettenetesen 
kiszínezve, szellőztetett.1 Mintha bizony a pap nem 
volna ember és nem hibázhatnék. Egy másik lap a 
«Szabadgondolat» néven hasonlókép a katholikus 
vallást és annak szertartásait ferdítve kigúnyolja s 
csúffá akarja tenni; természettudományi rovatában 
pedig pl. pár sorban azt vitaija, hogy Isten létének 
elfogadása ellenkezik az ésszel. Ezek a tanítások, ezek 
a merészkedések mételyezik meg az ítélni nem ké-
pes, elemi ismeretekkel biró munkás fegyelmezet-
len eszét. 

Ilyen és ezekhez hasonló jelenségeket nemcsak 
az egyes fölnőtteknél tapasztalhatunk, jelentkezik ez 
már az elemi iskolák felső s az iparos tanonciskola 
növendékei között is. A munkásnegyedek iskoláiban 
működő tanítók bőven szolgálhatnának példákkal. 
Akadt tanonc, a ki kérdőre vonta tanítóját, miért 
írja könyvébe, hogy római katholikus, mikor ő léle-
kezetnélküli. 

A tanítót, a ki himnuszra akarta tanítani a ta-
noncokat, nevetve figyelmeztették, hogy kár a fárad-
ságért, mert ők azt otthon úgy sem énekelik, mert 
a gyárban kinevetnék őket, nekik van munkáshim-
nuszuk. 

Azt hiszem, mindenki belátja, hogy ezek és ha-
sonló dolgok nem tekinthetők természeteseknek. Ezek-
nek kóros jellegét belátják maguk az igazi szociális-
ták is, mert a szociálizmus sehol sem hirdeti, hogy 
ő összeférhetlen az Istenben való hittel és vallással. 

Hogy a főváros s részben már az ország lobbi 
városainak, sőt már az egyes falvaknak munkássága 
sokszor lelketlen és önző munkásvezérek teljes vak 
eszköze lelt s érzelmeiben ennyire lesülyedett, annak 
okai nagyon mélyre és messze nyulók. 

Pár évtized előtt a munkás sorsával sem az ál-
lam, sem a társadalom, sem a munkaadók, sem 

1 A szemita nép így szokta elfordítani az emberek figyel-
mét a szemiták üzelmeitől. Szerk. 
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maguk a munkások nem törődlek. A szegény mun-
kás teljesen a munkaadó kénye-kedvének volt ki-
szolgáltalva bér, bánásmód, elbocsátás tekintetében. 
Az államnak kelleti volna kezdeményeznie és intéz-
kednie, mielőtt még a munkások szervezkedni kezd-
tek, a tekintetben, hogy a munkaadó ne zsarolja a 
munkást ; meg kellett volna évről-évre a munkások 
bevonásával állapítani a bérminimumokat, a munka-
időt, betegsegélyezést, baleset ellen való biztosítást, 
munkásbiztosítást stb. stb. Mindezt az államnak, a 
hatóságnak a munkaadókkal és a munkásokkal 
egyetértve kellett volna kezdeményeznie és életbe-
léptetni. Azonban ez nem történt meg, s így a mun-
kásság maga kezdett szervezkedni és mondhatjuk, 
hogy egy pár évtized alatt szinte vértelenül nagyobb 
és állandóbb jogokat vívott ki magának, mint a mi-
lyeneket a francia forradalom vérözönnel. 

Ezen minden nemesen gondolkozó embernek 
csak örülnie kell s ez a munkásság örök dicsősége 
lesz, mert megmutatta, hogy összetartással mily 
óriási eredményeket lehet elérni. Most a munkásság 
szabad kezd lenni ; bérének megállapításába bele-
foly, emberi önérzetét munkaadója sárba nem tipor-
hatja, munkaerejét ki nem szipolyozhatja. 

Jól van ez így s adja Isten, hogy ez csak töké-
letesedjék. Azonban még a legszentebb ügynek és 
eszmének is voltak és lesznek hamis apostolai s le-
hetnek túlhajtásai és fattyú kinövései. Nem lehet 
azon csodálkoznunk, hogy a szociálizmus nevében is 
sok visszaélés történt és fog történni. Oka ennek, 
hogy a szociális eszmék terjesztése félművelt, lel-
ketlen és sokszor önző emberek kezébe került, a kik 
azt hiszik, hogy első dolguk a munkás szivéből ki-
verni az Istent, a vallást s gyűlöletet beoltani a pa-
pok s mindenki ellen, a ki nem elvtárs. Tényleg az 
iparos és a munkáselem nevelése most jobbára ilyen 
elvek alapján történik, a mint azt a jövő cikkben 
közelebbről bemutatom. Katona József dr 

77.1{ákóczy Ferenc. (vii.> 

Rákóczy a háborút, melyet számítás és az eshe-
tőségek mérlegelése nélkül, «egyedül egy fiatalember 
hevessége és hazaszeretete által lelkesíttetve», indított, 
elvesztette. Küzdelmeinek eredményeivel maga sem 
volt megelégedve. Emlékirataiból azt is látjuk, hogy 
a háború lefolyása, különösen egyes részletei, nem 
voltak oly szépek, oly felemelők, mint gondolnók. 
Az ónodi detronizáció meg" épen végzetes elhatáro-
zásnak bizonyult, mert a külföld rokonszenve a kuruc 
vitézség iránt ezzel megcsappant. 

Lehet, hogy a szenvedélyes Bercsényi befolyása 
«a hadi tapasztalás nélkül való s a politikai és a 
históriai ügyekbe csak alig beavatott» Rákóczyra 
nem vált mindig az ügy és a katonai egyetértés 
javára, ü e Rákóczy szándékait, a belátásához mért 
legjobb eljárását, kifogásolni nem lehet. Többször 

került békealkudozásokra az ügy, siker nélkül. 
Rákóczyék kötötték magukat ahhoz, hogy a szerző-
dést csak akkor látják biztosítottnak, ha azt a ten-
geri hatalmak is aláírják, illetőleg a mellett kezessé-
get vállalnak. Rákóczy ily úton látta biztosítottnak 
hazája alkotmányát, melyet az absoluta dominatio 
fenyegetett s emberei szerint Bécs egymagában sok-
szor nem tartolta meg szavát. Bécs viszont ezt meg-
alázónak tartotta magára nézve s így állandó békét 
kötni nem lehetett. 

Lánczy Gyula, úgy látom, nem vette figyelembe 
ezeket a körülményeket, midőn elitélőleg írt a föl-
kelésről.1 Önösséget lát az egész harcban. Felfogása 
szerint abban állott az, hogy Rákóczy és emberei 
«egyéniségüket, hajlamaikat érvényesíteni akarták 
mindenáron s egy forradalomba sodorták az országot 
a siker biztosítékai, a megoldás eszméi, a kibonta-
kozásnak biztos kilátásai nélkül». Az összes adatok-
ból, melyek a hadjáratról ránk maradtak, csak egy 
dolog nem tűnik ki, hogy Rákóczy egyéniségét akarta 
volna érvényesíteni. 

Majd így folytatja: «A francia szövetség phan-
tomja, az üres hitegetés ezen gyalázatos s a mi fő, 
oly átlátszó játéka : ez volt — úgymond az alap, 
melyen Rákóczy és társai az országot lángba borítani 
vállalkoztak. S a milyen volt a kiindulás, olyan volt 
a folytatás és a vég. A kalandos tervek s a szappan-
buborékos diplomatiai combinatiók egymást kerget-
ték, de sem csekély magam, sem történetíróink közül 
senki sem birla felfedezni az önámitás és nagyratörés 
ezen álmai között ama szilárd tervet, mely szerint 
Magyarország nemzetközi állása a jövőre is s egy 
francia győzelem vagy veszteség esélyétől (t. i. a 
spanyol örökösödési háborúban) függetlenül, tartósan 
alakítható és biztosítható lett volna. Egyetlen biztos 
és komoly módozat kínálkozott: t. i. a kuruc fegy-
verek vívmányaival imponálva Récsnek és éreztetvén 
a nemzetnek fegyveres hatalmát, méltányos békét 
kötni uralkodó és nemzet között (ha lehetett volna !), 
visszaállítani a törvényes és történelmi magyar al-
kotmányt, ellátva azt azon biztosítékokkal (hiszen ezt 
akarta Rákóczy is !), melyek úgy a nemzet, mint az 
uralkodó méltó igényei kielégítése és megóvása iránt 
kezeskednek vala. Ezt a megoldást Rákóczy soha 
(talán mégse !) egy percig komolyan nem akarta ; 
valahányszor a valósuláshoz közeledni látszott, meg-
hiúsította és midőn végre beteljesült, ellene szítani 
meg nem szűnt».2 

Nem ez a felfogás az, a hogyan a Rákóczy-fölke-
lésről itélni kell. Nem a kisebb-nagyobb hibák, 
melyeket elkövettek, az irányadók; nem a sikernek 
látszólag való elmaradása ; hanem egy magasabb 
szempont az, melyről láthatjuk ennek a fölkelésnek 

1 Lánczy : Széchenyi Pál s a magyar nemzeti politika 
című értekezésében. Századok. 1882. 273. 1. 

2 Századok i. hely 695. 1. 
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nagyon nagy fontosságát nemzeti életünk további 
alakulására. 

Innen távolból, a későbbi fejleményekből vissza-
felé következtetve, szinte gondviseléses lénynek kell 
mondanunk a Rákóczy-fölkelést, épen abban az idő-
ben, midőn I. Lipót, a lörök kiűzése után, hozzá-
jutván az azelőtt három részre oszlott s most ismét 
egyesített egész ország birtokához, annak jövő ala-
kulását, a trónokon akkor divó felfogás szerint, ab-
szolút irányba kezdte terelni. Midőn t. i. az a főben 
járó kérdés forgott kockán : vájjon a régi módon al-
kotmányosnak, önállónak marad-e Magyarország, 
vagy pedig a fegyver, a foglalás jogán, a Habsburg-
kézen, Ausztria tartományai közé kerül-e s új tör-
ténet kezdeni lesz kénytelen? 

Mondhat azért akárki akármit a hadjárat egyes 
mozzanatairól, a Rákóczy-fölkelés elvitathatatlan ér-
deme marad mindenkor, hogy Récsnek ezt a tervét 
keresztül húzta, vagy legalább meggyengítette. 

Milyen más a viselkedése a hadjárat után, ille-
tőleg bátyja, az 1711-ben épen a szatmári békekötés-
kor meghalt 1. József király után trónra lépő 
111. Károlynak ! Nyomban Spanyolországból, a hol 
bátyja halálakor tartózkodott, sietett válaszolni az őt 
üdvözlő Károlyi Sándornak: mind a magyaroknak 
s erdélyieknek jogos kéréseibe beleegyezem — így 
írt — mind pedig az ő szerzendő és gyarapílandó 
hasznukra minden gondot fordítok. Nagy történel-
münk már azt mondja róla, a mult után új hang, 
hogy «megvolt a kellő érzéke az iránt, hogy minden 
nemzetet csak saját szokásai, történeti jogai és sza-
badságai alapján lehet jól kormányozni».1 

Vájjon nem a háború tanulságai oktatták-e erre? 
S még egy más körülmény is van, melyet, innen 

távolról mérlegelve az eseményeket, szerencsésnek 
kell mondanunk s ez nem más, mint az, hogy a 
nyolc évig tartott fölkelés úgy végződötl, a hogyan 
tényleg végződött, t. i. mindkét félnek határozott 
győzelme nélkül, békekötéssel. 

Pauler Gyula értette meg ezt a körülményt s 
emelte ki nagy nemzet-történeti jelentőségét. Felfo-
gása ez : 2 Az abszolút kormányzat ellen feltámadt 
II. Rákóczy Ferenc, kinek háborúja csak I. József 
kormányával végződik. 

A hosszú harcban egyik fél sem győzött teljesen, 
egyik léi sem lett teljesen legyőzve s ki tudja, hogy 
a kétes kimenetel nem volt-e valódi szerencse a 
nemzetre nézve? 

Nem szabad felejtenünk úgymond hogv 
midőn Ausztria megtámadta a magyar alkotmányos-
ságot: a magyar nemzet a szabadságot középkori 
alakjában védelmezte. IIa I. Lipót győz, valószínűleg 
Csehország sorsára jutva a szó teljes értelmében 
csehül leszünk; ellenben lia teljesen győz a magyar 

1 Szilágyi története VIII. 18. 1. 
2 Wesselényi és társainak összeesküvése. I. Előszó. 

ellenzék, eléri ideálját, a lengyel respuhlica szabad-
ságát,1 s nagyon valószínű, hogy mi is odajutunk, a 
hová szerencsétlen szomszédjaink jutottak. 

így fogja lel az akkori helyzetei Pauler. A Rákóczy-
fölkelés, eltekintve a Zrinyi—Frangepán-féle, vagy a 
mint nevezik: a Wesselényi-féle összeesküvéstől, tel-
jesen különbözik az előző összes fölkelésektől, a 
Roeskay-, Bethlen-, I. Rákóczy György és a Thököly 
háborújától; mivel azok első sorban mind protestáns 
vallási háborúk voltak a katholikus uralkodóház 
ellen s esetről-esetre nem a haza megmentésére, 
hanem, különösen az elsők, a lörök hódoltság további 
megerősödésére vezettek. Valamennyi felkelés-vezető 
azonfelül maga is sokat nyert a háborúból. A Rákóczy-
fölkelés ellenben csak a hazának, csak az alkotmá-
nyosság védelmének használt ; vezetője, Rákóczy pedig, 
mindent, de mindent elveszített: családját, fejedelmi 
birtokát, hazáját s még sírját is. Azért valóban 
okadatolt Szádeczky nézete, ki ezt a fölkelést a leg-
nagyobb magyar szabadságharcnak nevezi. 

* 

A fejedelem ismét itthon van. Közel kétszáz évi 
távolléte után porladó maradványaiban hazahozta 
hálás nemzete. Mi pedig itt a Religióban történeti 
tanulmányunkkal egy ciprus-ágat akartunk helyezni 
egykori városában, Kassán, az ékes dómban felállí-
tott új sírjára. Mert megérdemelte igazán mindakettőt, 
azt is, hogy haza hozzák, azt is, hogy tanulmányoz-
zuk őt. 

Nem volt ő a harc embere, de hazaszeretetből 
kellett harcolnia s ebben a végletekig következetes 
volt magához. Meggyőződése szerint, nem látván biz-
tosítva a haza szabadságát, a szatmári béke után 
sem jött vissza, pedig haza jöhetett volna, mert 
hiszen nyomban hazahívták s a béke pontjairól 
magok a kurucok is vallották: valamit ő felsége 
(Rákóczy) kívánt, mindezekre reá hajlott a császár ő 
felsége. Rákóczy nem hitte s számkivetésbe ment. 
Egyéni érdekeinek elébe tette meggyőződését a haza 
érdekeiről. 

Mindenekfelett azonban nagy voll mint ember, 
lelke tökéletességében. Forradalmár, a ki szent is 
egyúttal, páratlan a világtörténelemben. Már pedig 
Rákóczy ilyen. Mert mindaz, a mit akár Mikes Kele-
men feljegyzeit róla leveleiben, akár ő maga szám-
kivetésében megírt önéletrajzában, mutatja, hogy 
Rákóczyban egy tökéletes lélekkel van dolgunk. 
Ahhoz fogható könyvet, mint önéletrajza, mély vallá-
sosságát2 és őszinteségét tekintve, csak egyet olvastam, 
a szent Ágoston Confessióit. Valami csodálatos alak. 

1 A nógrádinegyei szécsényi országgyűlésen (1705) 
1. József király békeföltételeiről tanácskozandók, valóban len-
gyel mintára nemzeti szövetséggé alakultak a rendek s Rákóczyt 
vezérlő fejedelmökké választották. 

2 Párisi tartózkodása alatt volt-e rá valami hatással a 
janzenismus s van-e annak nyoma könyvében, mosl nem 
kutatjuk. 
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Fraknói ugyanilyennek találja s azt í r ja : hazai és 
külföldi illetékes szakférfiaknak általam kikért véle-
ményei megegyeznek abban, hogy a katholikus egy-
ház története nem mutat föl világi férfiút, ki a belső 
hitélet legfelsőbb irányának, az aszkezisnek, irodalmi 
művelésében magasabb tökélyre emelkedett, mint 
II. Rákóczy Ferenc.1 

Ragyogó példája ő a szó legmagasabb értelmé-
ben veit önzetlen hazafinak és buzgó katholikusnak, 
mindkét tekintetben a tökéletességig vitte, örök cáfo-
latául annak a néhány elfogult embernek, a ki azt 
hiszi, hogy a katholikus nem lehet jó hazafi. 

Vajha hamvaival szelleme is közénk szállana, hogy 
sokan, mindnyájan, tanuljuk tőle az önzetlen hazafi-
ságot és a mély, őszinte vallásosságot. 

Regény és theologia. (vi.> 
d) Az amerikanizmus.2 Egy éltesebb kisasszony 

Quarnacci szalonjában kultúrájának túltengésében 
némi elhamarkodással a szentet «olasz és laikus 
Hecker atyának» nevezte el. Hecker, a zankinisták 
megalapítója, tudvalevőleg kiválóan buzgó amerikai 
hittérítő, némileg fogyatékos theologiai ismeretekkel, 
életcélul tűzte a protestánsok — és másoknak az 
egyház számára való megnyerését az által, hogy az 
egyház alkalmazkodjék korunk szellemirányzatához. 
Reformeszméít amerikanizmusnak nevezik s ennek 
mivoltát legcélszerűbben XIII. Leó pápának 1899-ben 
Gibbons bíboroshoz intézett iratából ismerhetjük meg. 

Leó pápa szerint ezen újabb nézetek alaptétele 
abban áll, hogy engedjen az egyház régi szigorából 
s béküljön ki az ú jabb elméletekkel és a nemzetek 
igényeivel s hogy többek nézete szerint ez nem csak 
a fegyelemről, hanem azon tanokról is értendő, a 
melyek a déposition íideit, a hithagyományt képezik. 
A dissidensek megnyerése végett különösen azt tart-
ják célszerűnek, hogy az egyház bizonyos másod-
rangú tanokat hagyjon el vagy úgy mérsékeljen, hogy 
azoknak ne maradjon meg a hagyományos értelmük. 

Mindez tényleg ráillik szentünk nézeteire is. 
() is óhajtja, hogy veszítsen hitünk extenziójából, 
gyarapodjék azonban intenzive s ez terjeszteni fogja 
a katholicizmust kifelé, befelé pedig megtisztítja a 
katholikus fölfogást és működést (68. 1.); ő is kívánja 
a tanok reformját korunknak megfelelőleg (rinno-
vamento delle formole della fede secondo vogliono 
i tempi); szerinte is fojtogatják a régi formulák az 
egyházat. (67. 1.) Benedetto szerint a katholikus tanok-
nak megvan ugyan az elpusztíthatatlan életrevaló-
ságuk, a lélek azonban itt is szakadatlanul alakítja 
a testet, a mely szépül és gyarapodik (245. 1.); sze-
rinte az egyház laboratórium, a melyben szüntelen 

1 Katholikus Szemle 1904. 322.1. — A Szent-István-Társu-
lat e napokban Fraknói fölolvasását külön is kiadta : II. Rákóczy 
Ferenc vallásos élete és munkái cimen. 1906. 

1 Ezt a fejtegetést jó lesz nálunk is figyelembe venni. Szerk. 

dolgoznak az igazság körül. 0 azért tartotta előadá-
sait, hogy megnyerje azokat, a kiknek tetszik Krisztus, 
de visszatetszik a katholicizmus, hogy ez utóbbinak 
isteni lényegéről lehámozzon minden emberit, meg-
felelőleg a környezet, a tudomány és a közlelkiisme-
ret visszahatásának. (307. 1.) A katholicizmust rothadt 
gyümölcshöz hasonlítja, a melyet azonban el kell 
fogadni, mert az újra elültetendő magvából pompás 
gyümölcsre számíthatunk. 

A szentatya előtt is kifakad azok ellen, a kik az 
apostol kutató szellemének ellenére a csecsemők táp-
lálékára akarják szorítani a felnőtteket. Szerinte 
kevés katholikus tudja, hogy a vallás főképen cselek-
vés az életben, nem pedig az elmének a tanokhoz 
való ragaszkodásában áll (337. 1.) Halálos ágyán is 
visszatér e gondolatra : Sokan dolgoznak az egyház-
ban a hit megtisztításán s hogy ez átmenjen az életbe. 
És ismét: A hit megtisztogatása azoknak jó, a kik 
az egyházon kívül á l lanak . . . Ne ütközzetek meg a 
tökéletlen hiten, ha tiszta az élet és az öntudat. (464., 
465. 1.) Egy másik munkájában is (Ascensioni) 
vitatja, hogy a tudomány haladásához képest módo-
sítani kell hitünk formuláit. 

Ez a fölfogás helytelen. A vatikáni egyetemes 
zsinat tanítása szerint ugyanis a hit tanait nem kezel-
hetjük ugy, mint a bölcselök nézeteit, minthogy azokat 
az Isten nyilatkoztatta ki s az egyház őrzi és értel-
mezi csalatkozhatatlanul ; a dogmák pedig mindig 
azt a jelentést tartják meg, a melyet az egyház meg-
állapított a tudomány minden haladása mellett is. 
(S. III. c. 4.) Aztán különbséget sem tehetünk első és 
másodrendű dogmák között, minthogy Krisztus sem 
tesz különbséget ezek között s megparancsolja, hogy 
az egész evangéliumot hirdessék apostolai ; minthogy 
az ilyen különbség Krisztus tekintélyét lerontaná, a 
melynél fogva az állítólagosán másodrendű tanokat 
is kötelesek vagyunk hinni ; minlhogy az ilyen meg-
különböztetés hiterkölcsi közömbösségre vezetne, a 
mennyiben végső eredményben alig marad valami 
hinni vagy megtartani való az egész evangéliumból; 
minthogy így állván a dolgok, valóban fölösleges lett 
volna Krisztusnak a földön megjelenni és az egyház-
ban tanító hivatalt fölállítani. Innen van, hogy a 
katekizmus és a Vaticanum szerint mindazt hinnünk 
kell, a mit az Isten kinyilatkoztatott s az egyház, 
hogy higyj ük, elénkbe ad. 

Ha pedig már magukat a hitigazságokat is refor-
málni akarja Fogazzaro, még kevésbbé fogja magát 
mérsékelni ebben, egyéb tekintetben. így Selva re-
formokat követel a vallásoktatásban, a kultuszban, a 
papság fegyelmében, az egyház legfelsőbb kormány-
zásában. (52. 1.) 1). d e m e n t e is úgy találja, hogy az 
egyházi tekintélynek ruhát kell cserélni, mert így el-
riasztja magától a világiakat. (67. 1.) A «szent» meg-
győződése szerint azok, a kik ma ellenzik a haladó 
katholicizmust, jóhiszeműleg megfeszítették volna 
Krisztust annak idején Mózes nevében. (343. I.) 
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Az egyház egész története bizonyítja ezekkel szem-
ben, hogy az egyházban mindig volt haladás, noha 
az isteni joggal megállapított tanok és intézmények 
lényegükben mindig változatlanul megmaradnak. 
Hiszen már szent Pál apostol igyekezett minden lenni 
mindenkinek. A reformokat azonban a dolog és az 
egyház természetéhez képest nem csinálhatják egye-
sek. Már VI. Pius pápa kárhoztatta a pistojai zsinatot, 
mivel az egyház nem létesít haszontalan fegyelmet 
vagy olyat, a mely ellenlétben lenne a keresztény 
szabadsággal, minthogy az egyházat az Isten Lelke 
kormányozza, ürömmel szemléljük korunk munkás-
ságát, a tudomány és a közjólét gyarapodását, de 
mindez nem helyezkedhetik ellentétbe az egyház ille-
tékes tekintélyével. Ilyenformán írt XIII. Leó pápa 
az egyházi reformokról már akkor, mikor még 
Fogazzaro ezt a regényét meg sem fogalmazta. Az 
olyan reformokra pedig, hogy gyalog jár janak a bí-
borosok és hogy betegeket látogassanak, valóban gye-
rekes lenne reflektálni. En különben legutóbb is 
láttam Rómában gyalog járni az utcán kardinálist; 
a beteglátogatás pedig tudvalevőleg nem föladata a 
bíborosoknak. Egyéb fontos teendőkkel vannak azok 
túlon-túl elfoglalva. 

Az amerikanizmusban nagyon veszedelmesnek 
találja XIII. Leó pápa azt a törekvést, hogy az egy-
házban olyan szabadsága és kezdhetése legyen a 
hívőknek, a mely lefokozná az egyházi hatóság tekin-
télyét és ellenőrzését. 

Szentünk is panaszkodik a pápa előtt, hogy ma 
el van nyomva a katholikusok régi, szent szabad-
sága, mert még a nem kötelező engedelmességből is 
első erényt akarnak gyártani. Az uralkodás szelleme 
az egyházban visszavonást kövelel az illető lelkiis-
merete ellenére is. Az egyházi tekintély illetéktelenül 
nem vallási ügyekre is kiterjeszkedik. (340. 1.) Az 
ilyen eljárásból keletkezik azután, hogy az emberek 
néha, lelkiismeretük ellenére, inkább engedelmesked-
nek az embereknek (elüljároknak), mint az Istennek. 
(243. 1.) 

Mintha bizony az egyházi fensőbb hatóságok 
nem ismernék illetékességük határait sokkal jobban, 
mint elfogult, akadékoskodó ellenségeik.Van ott belátás 
és jóindulat elegendő s mindig nyugodtan megfon-
tolják a dolgot, mielőtt tiltó szavukat hallatják a 
hatóságok. Végre is ezek nélkül nem lehet kormá-
nyozni 250 millió katholikus lelket s meggyőződésünk, 
hogy azokban is támogatja egyházát Krisztus Urunk, 
amikben az nem infallibilis. Az egyház, tekintettel 
korára és szerzett tapasztalataira, nyilván helyesebb 
tapintattal rendelkezik, mint az egyes reformerek és 
épen ezért a priori igen okos dolognak lehet azt 
tartani általában, a mit az egyház elrendel és saját 
lelkiismerete ellen ki hozná meg a visszavonás nagy 
áldozatát. Nyilván, mikor Fogazzaro alávetette magát 
és könyvét a Szentszék ítéletének, ő sem cselekedett 
lelkiismerete ellenére, hanem nagylelküleg, mert az 

engedelmesség maga Fogazzaro biztosít bennünket 
felőle egyik munkájában (Discorsi, 240) —a hívőnek 
és a katonának elsőrendű erénye, (. . . con quale 
grand ezza d' animo dorebbe detla la parola que 
par vile a chi non é credente o soldato : obbedesco.) 
Rosmini, a lángeszű bölcselő, remélte, hogy a Szent-
szék nem fogja kifogásolni tanait, noha szinte kívánta, 
liogy valamely téves tanát az egyház elvesse, hogy 
ez esetben önmagának alávetése által ünnepélyes 
hitvallást tehessen katholikus meggyőződéséről. (Lett. 
al Can. Bertalozzi presso Ballerini.) s~iIoek Lajos dr 

A bölcsészeti tankönyvek ismertetésed 
Tanári kongresszusunk mélyen tisztelt Elnöksé-

gétől azon megbízást kaptam, hogy a középiskolá-
ban alkalmazandó bölcsészeti tankönyveket úgy egy-
mással, mint a megállapított tanterv előírásával, 
valamint az esetleges speciális viszonyokkal össze-
hasonlítva, véleményt mondjak a felől, hogy melyik 
tankönyv alkalmazása nyújt legtöbb biztosítékot az 
oktatás céljának elérésére. A megbízás teljesítése 
korántsem olyan könnyű, mint az első pillanatra 
látszik. Nem könnyű pedig szerény véleményem sze-
rint azért, mert különösen a lélektan terén, habár a 
haladás fontos sikereit el kell ismernünk, de jórészt 
még csak az anyag-gyűjtésnél vagyunk s mohó kí-
váncsisággal várjuk szakembereink kutatásának min-
den sikerét, másrészt azonban épen a tárgy termé-
szete miatt nagy hatással van a tanuló irányítására. 
A mellett tehát, hogyr az anyag kiválasztása és föl-
dolgozási módszerével keressük a tanterv és utasítá-
sok betartását, nagyon is tekintettel kell lennünk a 
tankönyv irányára. Óvakodnunk kell, nehogy az 
újabb eredmények s a formulázott következtetések 
ismertetésével olyan irányba tereljük az ifjúnak ki-
alakuló öntudatát, melynek kapcsán az ifjú amúgy 
is merész fantáziája ellentétbe helyezze magát eddigi 
tanulmányaival s azon elvekkel, melyek erkölcsi és 
vallási életének képezik alapját. 

Nem könnyű továbbá azért sem, mert habár a 
bölcsészeti oktatásnak — a tanügy haladásából 
ítélve — a legfontosabb disciplinák között kell sze-
repelnie, nálunk ezen a téren igen kevés a haladás. 
Tankönyvünk nem igen sok van s a mi van is, jó-
részt úgy tartalomban, mint fölfogásban egy vágáson 
halad. A régiek alkalmatlanok hiányosságuk és szá-
raz voltuk miatt, az újak pedig többnyire utánzásai 
vagy kivonatai Wundt Compendiumának. A tanterv 
és az utasítások a gimnáziumi filozófiai propedeuti-
kának azt a célt tűzik ki, hogy a lelki élet legfőbb 
jelenségeivel ismertesse meg az ifjúságot, legyen 
tekintettel a testi és lelki jelenségek összefüggésére, 
de teljesen különböző voltára; foglalkozzék bőveb-

1 Az erdélyi r. k. Státus tanárai XII. Kongresszusának 
Evkönyvéből. 123. 1. 
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ben az érzet és észrevevés elméletének elemeivel ; 
ismertesse a pszichofizikának legfontosabb lételeit, 
de óvakodjék a messzemenő spekulációktól és kö-
vetkeztetésektől. 

Ezek után egy jó kézikönyvtől okvetlen meg-
várjuk, hogy a lelki élet újabb tanulmányozásának 
tényeit világos csoportosítással felölelje, hogy az 
egyes lelki processzusok közötti összefüggést világo-
san bemutassa és hogy módszerével az ifjú figyelmét 
fölkeltse és lekösse a lelki élet megismerése és bon-
colgatása iránt. Hogy érezze ki belőle az a növen-
dék, mennyire érdekes, mily szokatlan örömmel, 
mekkora önérzettel tölt el saját magunknak, titkos 
belső világunknak bár nehéz, de fölemelő fürké-
szése. Semmiképen sem lehet azonban célja egy 
ilyen tankönyvnek, hogy a lélek és test viszonyára 
vonatkozó végkérdések, valamint az ethika magasabb 
tételeinek bevonásával egyik-másik új irányzat tá-
mogatójává szegődjék, bebizonyítottságtól még nagyon 
is messze álló ezen kérdéseknek propagandát csinál-
jon és ennek megfelelőleg értékesítse az összegyűj-
tött anyagot. 

A mi iskoláinkban, katholikus iskolákban alkal-
mazandó tankönyveknél tehát a szokásos szempon-
tok mellett különös figyelembe jön a szellem is, a 
mely áthatja, aztán a meghatározások, a konklúziók, 
melyekből a szerző legsajátosabb fölfogása sugárzik 
ki. A katholikus álláspont sem hittani, sem erkölcs-
tani tételeiben nem félt sohasem a tudomány hala-
dásától, sem az ebből folyó és esetleg ellene irányí-
tott bírálattól. Tudatában annak, hogy a megcáfol-
hatatlan igazságot kapta isteni Mesterétől, s hogy 
épen ez képezi lételének alapját, bármikor szívesen 
üdvözli a nagyratörő lelkek kutatását, mert bizonyos, 
hogy mindez a hirdetett igazságnak megszilárdítására 
szolgál. De azt már joggal megkívánhatja, hogy fél-
munkával, problematikus eredményekkel, fölszinen 
maradó vizsgálódással senki se követeljen tőle meg-
hódolást. Épen igy erkölcsi kötelessége tőle telhető-
leg odahatni, hogy követőitől amolyan féligazságok 
vagy épen fölszines következtetések hirdetésével ne 
rabolják el legdrágább kincsöket, a hitet és egy 
szebb világ reményét. 

Senki sem mondhatja, hogy ezzel a haladásnak 
útját állja. Világért sem! Kell és nemes köteles-
ségünk haladni a minket környező világ és mima-
gunk megismerésében; hypotheziseket fölállítani, 
abból tovább okoskodni, soha senki sem szólhat ez 
ellen. Csak törvényeket kimondani, s különösen 
olyanokat, melyeknek követése egyéni és társadalmi 
életünkbe mélyen belevág, ilyen törvényeket hiányos 
adatokból levonni, ezt már természetesen nem fo-
gadhatja el senki józan ésszel. Annál kevésbbé he-
lyes és megengedhető ilyen újításokat az iskolába 
bevinni. Nem lehet célja tehát a filozófiai tanításnak, 
hogy a könnyen hivő ifjú lelkeket egy-egy ilyen 
újabb iránynak megnyerje és követésére bírja. 

Gondolkozni, önmagára reflektálni, helyesen és 
logikus határozottsággal következtetni tudni, erre 
kell tanítani az ifjúságot! Ha majd aztán a meg-
sokasodott ismeretadatok talán eddigi fölfogásával 
ellenkezni látszanának, akkor majd maga is helyesen 
és gyorsan el tud igazodni a továbbiakra. Ilyen 
gondolatok, ezek a szempontok vezettek engem is 
jelen megbízatásom teljesítésében. 

A használatban levő tankönyvek közül, a meny-
nyire a rendelkezésemre álló rövid idő megengedte, 
átnéztem a Joly-féle fordítást, a Martin Péterét, a 
Hajdú-Zoltvány-félét, továbbá a Kolumban Samuét, 
a Simon Gáborét, a Szitnyai Elekét, a Sárffy Ala-
dárét és Böhm Károly kolozsvári egyetemi tanárét. 
A Pauer Imréé, a mely az összehasonlításnál szintén 
előttem volt, már terjedelme és részletes volta miatt1 

sem lehet iskolai kézikönyv. 
Az elsorolt könyvekre nézve szerény észrevéte-

leimet a következőkben vagyok bátor a mélyen tisz-
telt Kongresszusnak megtenni. 

A Joly-féle könyv az ú jabb dolgokkal egyáltalá-
ban nem foglalkozik. Elavult, száraz ; itt-ott már nem 
is elfogadhatók állításai. 

A Martin Péteré metafizikai irányú. A pszicho-
fizika ú jabb eredményeire nem fordít elég gondot. 
Az idegrendszerrel és szerepével rövidesen bánik el. 
Tagadni nem lehet jó oldalait sem, de elvont és 
nehézkes. 

A Hajdú-Zoltvány-féle Lélektan és Gondolkodás-
tan a Szent-István-Társulat kiadásában és ennek 
megbízásából készült. Azt hiszem ennek lett volna 
hivatása képviselni és megvalósítani azt az irányza-
tot, melynek katholikus iskoláinkban érvényesülnie 
kell. De a föladat megoldását sikerültnek nem mond-
hatni. Jó oldala, különösen a Lélektanban, az anyag-
nak szorgalmas összegyűjtése. De sok helyen meg-
határozásai furcsák, pl. a megértésnél, az érzelemnél 
stb. Itt-ott nem elég világos. Sok dolognál hossza-
dalmasan részletes, fölösleges, nehézkes munkát végez. 
Rendszere nem elég szerencsés. Nincs könnyed kap-
csolat az egyes részek között, pedig ezek nagyon is 
összefüggő dolgok! A Logikában nem inductive j á r 
el, s azért elég fárasztó és nehézkes. Azt hiszem 
ilyen és hasonló fogyatkozások késztették e könyv 
mellőzésére azokat, a kik már próbáltak vele. Hiszem, 
hogy újabb átdolgozás után jobb fogadtatásra szá-
míthat. 

A Kolumbán Samué tanító- és tanítónőképzők 
számára készült. Elég ügyesen és lehetőleg világosan 
összeállított Lélektanához, a mely azonban nagyon 
materialista izű, csatlakozik rövid Logikája. A könyv 
sok részét pedagógiai útmutatások töltik be. Közép-
iskolába nem igen megfelelő. 

A Simon Gáboré általában gondos munka ered-
ménye. Az előszóban ígért könnyed előadást és vilá-

1 Meg sok egyéb ok miatt sem. Szerk. 
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gos áttekinthetőséget igyekszik mindvégig beváltani. 
De iránya határozottan determinista. Az értelemről, 
a mely pedig elég fontos megkülönböztető jegye az 
emberi léleknek, nem szól semmit külön. Az «En» 
nála — képzeteink összessége. «Énünk e szerint nem 
állandó» jegyzi meg a szerző. Logikája itt-ott kissé 
elvont, nem elég közvetlen. Az egyes tudományágak rend-
szerbe állítását mellőzi,pedigaz kiegészítője a logikának. 

A Szitnyay Eleké tagadhatatlanul nagy ambíció-
val és modern törekvéssel megszerkesztett könyv. 
Keretében a lelki élet minden tüneményéről meg-
emlékezni kíván. Szem előtt tartja a vizsgálódások 
legújabb eredményeit. Előadása közvetlen és az in-
duktív módszert követi. Helyénvalók azok a peda-
gógiai konklúziók is, melyeket az egyes csoportok 
befejezéseid hozzácsatol. Ezeket a jó tulajdonságo-
kat annál is inkább kész vagyok elismerni, mert 
bizonyára ezeknek köszöni szerző, hogy könyve olyr 

sok középiskolában van alkalmazva. Átnéztem 70 
középiskola értesítőjét s azok közül 32-ben találkoz-
tam a Szilnyayr könyvével. És dacára ezen közked-
veltségnek, én még sem tudok rajongani érette. Nem 
pedig azért, mert ha tüzetesebben vizsgáljuk e köny-
vet, találunk már előadásában is több kifogásolni 
valót. így meghatározása sok helyen nem elég sza-
batos, nehézkes; másodrendű tényezőknek igen nagy 
szerepet ad. Például az érzelmekről szóló részben, 
hasonlóan a fantáziánál, szintúgy az akaratnál, a 
Logikában pedig több helyen. Azután pedig az érte-
lemről, a lélek okosságáról, mely pedig elég szembe-
ötlő és fontos nyilvánulása a lelki életnek, nem is 
szól, azt egészen mellőzi. A rendszeres gondolkozás 
ismertetésénél meglehetős rendszertelen. A tudomány-
ágak csoportosításával egyáltalán nem foglalkozik. 
De ezek talán csak technikai hibák. Nem tetszik 
azonban nekem különösen a szellem, a mely az 
egész könyvet átlengi s a mely materialista és de-
terminista. Csak egy pár hely fölemlítésére szorít-
kozom. Az átöröklésről például így ír : «Lelki életünk 
legfőbb elemei szintén öröklés által képezik tulajdo-
nunkat.» «Testünk szervezete, alakja, temperamentum, 
a különféle hajlamok erényre és bűnre, az ösztön, 
az érzelem, az akarat elemei mint öröklött tulajdon-
ságok, a mi végzetünk, a mi fátumunk, a mi még 
születésünk előtt lebegett fölöttünk». Ez így leg-
alább is nagyon merész állítás, azt gondolom. Az 
«Én»-ről ezt állapítja meg: «Az «Én» tehát egy 
képzelkapcsolat, egy képzetkomplexus, melynek egyes 
elemei folyton változnak.» 

Szerinte tehát nincs külön megismerő alany és 
külön ismereti tárgy; nincs a mi a külvilág adatait 
rendezné, azok fölé emelkedvén. Szóval az «Én»-t, 
ismeretünk e legvégső biztos tényét is elsikkasztja. 
A lélek eszerint nem egyéb, mint az idegsejtek 
ilyen-olyan alakulása, formálódása. És hozzá teszi 
még, hogy ha az életérzet valamely betegség folytán 
megváltozik, a régi «En» helyébe új «Én» támad. 

Az akaratot meg így határozza meg : «Az akarat 
az öntudatnak az az állapota, melyben a legerősebb 
motivum (képzet) a neki megfelelő mozgást létesíti. 
Akaratunkra e szerint a velünk született dispoziciók-
nak és a motívumoknak van befolyása». 

E szerint az akarat tényeiben megfontolás, vá-
lasztás nincsen ; a legerősebb képzetek vezetik a 
szervezetet s az erősebb képzetek és indulatok pedig 
ellenállás nélkül létesítik az ember tényeit. 

Mindezekre én csak azt kérdezem, ha életünk 
legfontosabb kérdéseinek tanulmányozásánál s az 
ethikai törvény szubjektív alapjainál ilyen sikamlós 
térre vezetjük az ifjút, akkor milyen lehet annak 
további élete, hogyan fogja megalkotni a maga világ-
fölfogását? Lehet-e annak beszélni egy felsőbb világ-
rendről, a lélek magasabb rendeltetéséről, vallásról 
stb.? A középiskola osztályain át az az ifjú vallásos 
nevelést nyer, legalább a törvény így intézkedik és 
most annak befejezésével, a mikor már önálló gon-
dolkozás útján kellene meggyőződést szereznie az 
addig hallottakról, most arra ébred, hogyr a mit neki 
eddig mondottak, az szelid ámítás volt. 

Eddig a lelkiismeret szava és nevelői megóvták 
könnyelmű hajlékonyságát a romlástól s most, midőn 
a nevelők keze alól kikerül, értéktelenné és tehetet-
lenné tegyük a lelkiismeret szavát is? És tegyük ezt 
olyan tanoknak a lelkébe való becsempészésével, 
melyek talán nagyon kapósak, de sem bizonyosság-
gal, sem erővel nem dicsekedhetnek arra, hogy az 
egyén és társadalom fönntartói, megőrzői legyenek? 
Én azt hiszem, ez nem lehet sehol sem helyes peda-
gógia. Annál kevésbbé a katholikus iskolákban. Ha 
az átöröklés szánalmas alakjainak tekintjük magun-
kat, ha saját énünk különálló létezéséről sem lehe-
tünk bizonyosak, ha az egész lelki élet nem egyéb 
anyagi változásnál, akkor hogyan beszélhet és hogyan 
várhat őszinte hitet a hittanár az isteni gondviselés-
ről, a lélek halhatatlanságáról, természetfölötti hiva-
tásáról, bűnről, m eg javulásról, kötelességekről stb. 
stb.? Nem, akkor minden munkája kárbaveszett. 
A kié az iskola, azé a jövő, s milyen szellem vezeti 
az oktatást, olyan lesz a jövő nemzedék egyéni és 
társadalmi élete is. 

A Sárffy Aladár könyve már sokkal szelidebb 
irányú. Általában nagy gonddal összeállított munka. 
Az eldöntetlen lélektani kérdéseket nem állítja erő-
szakosan előtérbe, hanem gondos figyelemmel lekint 
a nevelés magasztos követelményeire. A lélek szel-
lemiségét és értékét nem bántja. Az átöröklésről sem 
szól olyan elfogultan, mint pl. Szitnyai. Kár azonban, 
hogy az érzékszervek ismertetésénél igen röviden 
jár el és sokat biz az azelőtti természetrajzi okta-
tásra. A képzelemről is, bár elég körülményesen ír, 
de adhatott volna kissé egységesebb ismertetést. Szól 
külön az értelem munkájáról is, de kissé elvontan 
és nehézkesen. Bár rövid, de igen szép, a mit a 
vallási érzelmekről mond. Az akarat tárgyalásánál a 
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szabadságról szólván, meglátszik, hogy sem ide, sem 
oda nem akar hajlani, előadása kissé laza lesz. 
A Logikája jó, sok ügyes irányítás van benne. Kü-
lönös azonban, hogy a tudományok rendszeres ösz-
szeállítását ő is mellőzi. Sikerültnek mondható mód-
szerében, hogy minden nagyobb összefüggő rész 
uián egy kis összefoglalást ad, melyből az egyes 
részek kölcsönös függése annál jobban kiviláglik. 

Böhm Károly Lélektana nem szól külön a tem-
peramentumról, nem a hypnotizmusról, sem az ál-
öröklésről. Rövidesen emlékszik meg az állomképek-
ről és azok alakulásáról is. Hanem a miről szól, az 
azt mutatja, hogy az nem a különféle auktorok ki-
vonatolása, hanem saját gondolkodó lelkének alko-
tása. Nem mondhatni, hogy katholikus állásponton 
állana, de azokat a döntő jelenségekel, melyeken a 
materiálisták érthető okokból egyszerűen átsiklanak, 
ezeket oly nyomatékkal hangsúlyozza s a közvetlen 
tapasztalat oly súlyos követelményeivel támogatja, 
hogyr ezek lelkiismeretes megszívlelése mellett lehe-
tetlen csak úgy könnyűszerrel a divatos új irányok 
mellé szegődni. 

Részletesen foglalkozik a képekkel — így nevezi 
ő az érzeteket és képzeteket — valamint az érzék-
szervekkel és ezek adataival. Okos körültekintéssel 
és hasznosan ismerteti a kutatások legújabb ered-
ményeit. Az értelemnek és műveleteinek külön sza-
kaszokat szentel és szembetűnően rámutat lelkünk 
ezen működésének különálló és fontos szerepére. 
Csak a legfontosabb részekre tér ki, de ezeknek 
ismertetése olyan, hogy biztos kulcsot ad az i f júnak 
a továbbiak megértéséhez. Módszere közvetlen, logikus 
és kényszeríti az olvasót, hogy vele együtt a tüne-
mények mélyére hatoljon. 

Logikájának módszere az előbbi tankönyvek 
mindenikétől eltér. A megismerés törvényeit kíván-
ván megismertetni és megtanítani, nem elégszik meg 
azoknak száraz fölsorolásával. Ismeret-elméleti ala-
pon halad. Az elfogadott logikai formák puszta ösz-
szefoglalása helyett magyarázatát kívánja adni annak 
is, hogy a megismerő «En »-ben miképen történik 
az összegyűjtött lelki képeknek földolgozása. A bo-
nyolultabb lelki processzusoknak lehetőleg közelébe 
kívánja vezetni a tanulót és megtanítani az értelem-
nek vezető szerepére a valóság és lelki tulajdonok 
közötti viszony megállapításában. 

Szerző maga is bevallja, hogy módszere kissé 
fárasztóbb munkát ad a tanulónak, mint a szokásos 
logikák fölsoroló ismertetése, de kétségtelenül bizo-
nyos, hogy a gondolkozás fejlesztésében és fegyel-
mezésében maradandóbb eredményt is biztosít, mint 
a többiek. Szépen rendezett és célszerű összeállítású 
részlet Logikájában az is, a mely a tudományok 
elveiről és rendszeréről szól, a mi más logikákban 
nincs meg, vagy legalább is nem így. 

Ezekben voltam bátor az átnézett könyvekről 
észrevételeimet megtenni. 

És ha ezek után feleletet kellene adnom arra a 
kérdésre is, hogy az elsorolt tankönyvek közül 
melyeket tartok elfogadhatóknak, erre csak azt mon-
dom, hogy a föntiekben már szinte meg is adtam a 
feleletet. 

A Jolyét, a Martin Péterét és a Hajdu-Zoltvány-
félét elvont szárazságuk miatt, valamint hiányosságuk 
miatt, nem gondolom megfelelőnek. 

A Simon Gáborét, a Iíolumbán Samuét és a 
Szitnyay-félét pedig irányzatukért tartom nem sze-
rencsés választásnak. Kettő van még há t ra : a Böhm-
féle és a Sárffy Aladáré. Ezek sem katholikus állás-
ponton épülnek tol, de mert azokat az eldöntetlen 
kérdéseket nem túlságosan erőszakolják s tanításuk 
mellett inkább látszik lehetőnek iskoláinkban a filo-
zófia és vallás, meg más tárgyaknak is megegyeztető 
tanítása, mivel úgy tartalmuk, mint módszerük is a 
mai követelményeknek megfelelnek ezt a kettőt 
tartom alkalmazhatónak. 

Úgy hiszem, hogy a szempontok, melyek szerint 
a könyveket ismertetni iparkodtam, a mi speciális 
viszonyainknak megfelelnek. Ha utánjárásom talán 
nem volna elég körülményes, vagy ha ítéleteim meg-
alkotásában tévedtem volna, a jóakaratú kritikának 
szívesen helyt állok. Szabő György. 

K o s u t á n y I g n á c E g y h á z j o g a . II. kiadás. Kolozs-
vár, 1904. 610 1. 

VI. A hol az alapvetés hibás, ott a ráépített rend-
szer sem lehet hiba nélkül való. Ha Kosutány müve 
folyamán a már fönnálló egyházjogi intézményeket úgy 
tárgyalná is, mint a hogy azok tényleg léteznek, az alap 
megingatásával előre megingatta, csökkentette azok tekin-
télyét s a kath. egyházra nézve sérelmes jogrendszert 
állított föl. Könyvével — az bizonyos — egyáltalán 
nem kedvelteti meg tanulóival a kath. egyházat. Ekkép 
rámutatván alaphibáira, a további részletezésekbe nem 
megyünk bele, csak még néhány pontjára teszünk meg-
jegyzést. 

A patronátussal bíró városok képviselőtestületeinek 
kath. plébánosválasztási jogát, közéletünknek ezt a bot-
ránykövét, tekintet nélkül a képviselőtestület tagjainak 
vallására, az ellenkező miniszteri rendeletek dacára, 
helyesnek itéli, olyan indokolással, mely erős ügyvédi 
rabulisztikára vall. (400. 1.) 

Beszél «esztergomi prímásról» (437. 1.), holott tud-
hatná, hogy jogi elnevezése Magyarország hercegprímása, 
ki Esztergomban lakik. 

A magyar királyt megteszi pápai vicariusnak (437.1.) 
Igen szeret belebeszélni a dogmatikába ; örökké 

nyelvén van a kegyelem, melyhez nem ért s nagy ellen-
sége a Syllabusnak, melyet bizonyára nem tanulmányo-
zott. (Pl. 364., 369. 1.) 

Érdekes pl. a következő helye : «Az egyházi tanítás 
és tanulás különbözik a világi tudományok megszerzésé-
től és ismeretek terjesztésétől. A világi életben ez a 
magára hagyott emberi léleknek egyszerű értelmi és ész-
beli működése, az egyházi tanulás és tanításban már az 
isteni kegyelem is közreműködik, hogy a mit a természe-
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tes ész a maga erejével föl nem foghat, azt az isteni 
kegyelem világossága mellett elfogadhassa és így termé-
szetfölötti igazságokra juthasson». (484. 1.) 

Bizonyára emlékszik még Kosutány deákkorából 
arra, hogy a gimnáziumban az első óra előtt imádkoz-
tak, ha az az első óra pl. földrajzi vagy fizikai óra is 
volt. Miért imádkoztak, hiszen a földrajz vagy fizika 
nem egyházi tanulás? Vagy cél és ok nélkül tették ezt? 
Nem. Megmagyaráztam a «Religio» első számában, szólva 
a megvilágosító malasztról. 

Nagyon sokszor hozza szóba az infallibilitást, ép úgy, 
mint a vatikáni zsinatot. S különös érdeklődése dacára 
is csak ennyit tud róla : Ez (infallibilitás) egyedül és 
kizárólag csak magára a hitre vonatkozik, nem pedig 
a dogmákkal bármikép összefüggésben álló nyilatkoza-
tokra és intézkedésekre. (486. 1.) Ugyan hallott-e vala-
mit az objectum directum et indirection infallibilitatis-
ról? Úgy látom, hogy nem, hát akkor olvassa el pl. 
Pesch : Praelect. Dogm. 1894. I., 315—33. lapokat. Mert 
lia az ember komolyan érdeklődik valami iránt, tanul-
mányozza, kutassa is azt, könyveket forgasson. 

Nem becsiifi nagyra a régi időkel, de némelykor 
mégis csak súlyt fektet rájuk, pl. mikor ilyeneket állít: 
A magyar szerzeteseknek Zsigmond király óta halálbün-
tetés és javadalmak elvesztésének terhe alatt tiltva van 
a Rómában székelő főnököktől közvetlen rendeleteket és 
utasításokat elfogadni s az e tárgyban hozott törvények 
csak a büntetés tekintetében mondhatók elévülteknek. 
(526. 1.) Bizony egészen elévültek azok ; a piaristák is épen 
a minap tárgyaltak római generálisukkal a reform ügyében. 

Jogi szempontból fölötte érdekes a magyar kath. 
egyház azon javairól való nézete, melyek királyi ado-
mányból származnak. Előre gondoltam, mi lesz a mi 
kedves jogászunk véleménye : állami javak azok, termé-
szetesen, ha nem is mondja ugyanezzel a szóval. Deák 
Ferenc e tekintetben egy, az ő éles elméjéhez nem illő 
indokolással valóban iskolát teremtett, (kifejtettem a 
«Religio» első számában 8. 1.) s most az egész magyar 
világ utána mondja. Pedig a történeti kutatás mennyi 
megrögzött balvéleményt döntött már meg ; épen e cikk-
sorozatban láttuk, mit tartunk ma pl. a régebben annyira 
nagyított szent István-féle egyházi kiváltságokról. A ma-
gyar kath. egyházi javak állami eredetéről való balvéle-
kedés ellenben, jóllehet a történeti kutatás és a jogtör-
ténet lehetetlennek, szent István korában nem illőnek 
mutatta ki, csak nem akar a fejekben engedni. 

Hogy a már egyszer megvitatott tételt újból ismé-
teljem, állítom, hogy szent István korában nálunk állami 
vagyon nem létezett, létezett csupán a fejedelem, illető-
leg a király családi magánvagyona és létezett a nemzet-
ségek magánvagyona, tehát csupa magánvagyon, mint 
a honfoglalási osztozkodás eredménye. Szent István a 
püspökségeket, hogy Pauler Gyulával szóljak, «családi 
birtokán» alapította. (Magyar nemzet története I., 40. 1.) 
Tehát István saját magánvagyonából adományozta meg 
az egyházi intézményeket, mintha pl. a jelenlegi királyunka 
holicsi (Nyitramegye) családi uradalmából apátságot alapí-
tana. Ez sem államibirtok, hanem a király magánbirtoka; az 
ilyen adományozást ki nevezhetne tehát állami birtoknak? 

Úgy látom azonban, hogy Kosutány fejében, mint 
egyáltalán az államjogászok fejében, az motoszkál, hogy 
mégis csak király tette ezt, tehát ezen az alapon, a mint 

már egyszer mondotta : «a magyar királynak jogai a 
magyar nemzet jogai» lévén (89. 1.), úgy néz ki a dolog, 
mintha az elhallgatott konklúziója ez volna : a magyar 
király javai a magyar nemzetnek javai, ennél fogva,a in it ado-
mányoz, azt a nemzet vagyonából teszi, tehát az ilyen ado-
mányból származott egyházi birtok állami eredetű birtok. 

A világért se beszélhet így egy hozzáértő jogász a 
szent István koráról ! 

Eltekintve ugyanis attól, hogy - a mint mondot-
tam — a családi vagyonból tényleg történt adományo-
zás már magában véve elejét veszi minden további 
állami okoskodásnak : a király közjogi fogalma abban 
az időben sem volt az, a mivé később, az Anjouk-kora 
felé, tehát 2—300 évvel utóbb fejlődött, a midőn t. i. a 
szent korona jogi fogalommá lett. 

Timont idézem : Az állam, mint az összességtől 
különálló eszmebeli egység, mint az összesség érdeké-
ben működő organizmus (ez a mai állam fogalma !) a 
középkori népek képzetében még hiányzott és annak 
következtében nem létezett olyan hatalom sem, mely 
valóságos, az összesség érdekében működő, abszolút lét-
joggal bíró hatalom lett volna. 

És : Az államélet fejletlenségének e korszakában a 
királyra átszállott hatalmat nem úgy fogták föl, mint 
egyetemes közjogi alapon nyugvó közhatalmat, melyet a 
király (mint ma) az összesség érdekében gyakorol, mely 
a királyra az összesség érdekében ruháztatott át, hanem 
inkább, mint a király személyes hatalmát, mint az ő ma-
gánhatalmát. (Magyar alkotmány- és jogtörténet 106—7. 1.) 

Az állani akkor még fogalmában se létezett és állami 
vagyon már létezett volna? Nyilvánvaló tehát, hogy 
szent István, ha akarta volna is, nem adhatott az egy-
háznak az állami vagyonból, mert olyan vagyon akkor 
még egyáltalán nem létezett. És lia továbbá magát a 
királyi halaimat is csak magánhatalomnak néztek, vájjon 
abban az időben a király jogai a nemzet jogainak nevez-
hetők-e? Ebből értjük meg azt is, a mit különben lehe-
tetlen volna megérteni, hogy szent István korában miért 
volt külön királyi hadsereg és miért volt külön nemzeti 
vagy nemesi hadsereg. Honnan ez a különállás? Van-e 
ilyesmi ma, a kifejlődött állameszme korában? 

Nem szabad tehát a mai vagy legalább is a későbbi 
középkorban kifejlődött jogi fogalmakat szent István 
korába belevinni, mert ez filins ante patrem volna, 
hanem minden kort maga szerint, a saját eszméi szerint 
és a saját nézőpontjából kell megítélni. 

A szent Istvántól az egyháznak adományozott javak 
a királynak magán-, vagyis családi vagyona lévén, az 
egyháznak magánjogi tulajdona azok épen űgv, mint 
bármely polgárnak a saját birtoka. Azokat állami ere-
detüeknek nevezni történelmi tévedés vagy rosszakarat. 

Innen Kosutánynak az érvelése is e javakról olyan, 
hogy mindjárt rajtacsípjük tévedésén. 

Alapvetésül kiindul Verbőczyből és von belőle olyan 
következtetést, mely nemcsak hogy sánta, hanem egy-
általán lába sincsen. Verbőczy (1514.) ezt mondja : «az 
egész magyar királyságnak, valamint a hozzája kapcsolt 
országoknak és alája vetett részeknek összes főpapjai, 
bármely méltóságban és kitűnő rangban legyenek, min-
den jószágukat Magyarország felséges királyainak ado-
mányából nyerték és bírják». Ili Verbőczy nagy általá-
nosságban beszél, a mint hogy különben a XVI. századig 
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a püspökségek más szerzeményekkel is szaporodtak. De 
vegyük a tételt úgy, a hogy mondja, hogy t. i. a főpapok 
minden jószágukat a felséges királyok adományaiból 
nyerték. Szent István tudvalevőleg alapított tíz püspök-
séget, szent László a zágrábit, Kálmán a nyítrait. Alapí-
tották az Árpádok családi jószágaiból, mint mondottuk. 
S II. Endre pl. azért szűkölködött pénzben, mert családi 
javait, a vármegyéket, elosztogatta, állami pénztár pedig 
akkor még nem volt. 

Csak ennyit mond Verbőczy s Kosutány mégis mi-
csoda következtetést von le nyilatkozatából ? Nem keve-
sebbet, mint ezt : «ennélfogva a királyi adományból szár-
mazó magyar egyházi birtokra vonatkozó jognak ősforrása 
a magyar szent korona». Ohó! Szent István kora és 
Anjouk kora között épen 300 esztendő van közbe, midőn 
a szent korona fogalma — szent István korában isme-
retlen fogalom lett nálunk közjoggá. Ez a szent 
korona fejezte ki az Anjouk korában az egész rendi 
nemzetet, tehát ezt a fogalmat visszavinni a szent István 
korába és azt mondani, hogy az egyházi birtokjognak 
ősforrása a magyar szent korona, annyi, mint azt a bir-
tokot állami eredetű vagyonnak mondani. Ezt Verbőczy 
nem mondta és ha mondta volna is, tévedne, megcáfolja 
őt a mai történetkutatás; Verbőczy csak a saját korá-
nak, a XVI. századnak, fejezte volna ki nézetét, a mi a 
szent István korára egyáltalán nem illik rá. 

Hiába idézi Kosutány az országgyűlések törvény-
cikkeit, melyekben az egyházi vagyon körül majd ilyen, 
majd olyan intézkedés foglaltatik, az nálunk régen, az 
államegyház idején, egészen természetes volt, kifolyása 
ama benső viszonynak, melyben az állam az egyházzal 
állott, de ez nem zavarandó össze a mai állami és egy-
házi viszonyokkal, a midőn az állam az egyháztól elvált, 
mint azt a régi kort Barta a magyar svnodusokról szólva 
megmagyarázta. Az az eljárás egyáltalán nem bizonyítja 
egyházi javaink állami eredetét, hanem csak az állam 
baráti gondoskodását javaink érdekében. 

Levegőben épít tehát Kosutány, midőn ezt írja : «az 
egyházi birtok lekötött vagyon közvetlenül egyházi, de 
közvetve állami célokra (micsoda értelemben?), mely 
még az egyházi hivatalt is csak alapítványszerűleg illeti 
meg, tulajdonjogának alanya (tehát birtokosa) azonban 
a magyar szent korona». (547. 1.) 

Nem áll. Ama birtok tulajdonjogának alanya az a 
püspökség, apátság stb., melynek adományoztatott. A hite-
les alapítólevelek minden betűjéből ez világlik ki. 

E kérdésnél tehát egy tudományos tévedéssel van 
dolgunk, mely különösen Deák tekintélye miatt nyert 
nagy elterjedést. De a haladó tudomány mindenkinek 
szolgáltat igazságot, még a kath. egyháznak is. Remél-
hető idővel e tekintetben is a fogalmak tisztázása, nem 
ugyan Kosutánytól, hanem másoktól. 

"Eszmecsere Szemnecz Emillel. (in.) 
A magyar primásság egyházjogi intézmény,1493-ból 

való, IX. Bonifác adományozta az esztergomi érsek-
nek. Ezt már láttuk. S ezzel alapja van véve Szem-
necz érvelése leglényegesebb pontjának, hogy «a 
hercegprímás csak azon a közjogi alapon tekinthető 
a magyar katholicizmus fejének, a melyen az auto-

nómiát mi a magyar katholicizmus közjogi szerveze-
teként megalkotni kívánjuk.» 

Mint említettem, Szemnecz ezen állításával s a 
mai hercegprímás kinevezésének példaként arra nézve 
való fölhozásával, hogy Róma a magyar hercegprímást 
nem ismeri, csak az esztergomi érseket, oly kérdést 
vetett föl, mely végső sorban nem érinti ugyan az 
autonómiát, de egyházi közérdeknél fogva közelebbi 
megvilágítást követel. 

Van ugyanis valami a dologban, de csak Scitovszky 
pri mássága, illetőleg a szabadságharc leveretésével 
beállott Bach-korszak óta. 1849 után Bécs azon volt, 
hogy Magyarországot, mint provinciát, a «Gesammt-
monarchie»-ba kebelezze ; erre a célra szolgált volna 
egyebek közt a magyar primásság megszüntetése s a ' 
bécsi érseknek ilyen rangra való emelése. Ez azon-
ban csak részben sikerült neki ; a magyar primássá-
got nem szüntethette meg, de jogkörét, tekintélyét 
egyrészt a zágrábi, majd a balázsfalvi érsekség fel-
állíttatásával meggyengítette, a mennyiben mind-
kettőt a pr ímás joghatósága alól kivétette; másrészt 
Rómára való befolyásával tényleg kivitte, hogy az 
sem bánt többé a magyarországi prímással ügy, mint 
régi egyházjogi intézménnyel illett volna. IX. Pius 
1856-ban a prímásnak birói felülvizsgálati jogát de 
facto tíz évre felfüggesztette; a három érseki tarto-
mányban a kolostorok visitatorává (1852-ben) csak 
három évre nevezte ki, pedig a prímás 1452 óta 
örökösen legátus natus. 

Az is ismeretes, hogy hogyan bántak Rómában 
utódjával, Simor Jánossal, 1867-ben, a szent Péter 
és Pál centenáriumának ünnepén, tudniillik a menet-
ben valahol az érsekek közt jelöltek neki helyet.1 

De mindakettő erősen védekezett. Scitovszky 
1855-ben egy nagy tudománnyal megírt feliratot 
intézeti a pápához, melyben a pápák bulláira és a 
tényekre hivatkozva, védi primási jogait. Méltó pár ja 
ezen okiratnak az esztergomi főkáptalannak 1858-ban 
a pápához intézett fölirata a primási méltóság vé-
delmére. 

Az erélyes Simorról meg tudjuk, hogy az eljárás 
miatt fölszólalt IX. Piusnál és kijelentette, hogy inkább 
nem vesz részt a körmenetben, semhogy primási 
jogait csorbítani engedje. És célt is ért, mert primási 
jogait elismerték és a menetben megfelelő helyet ad-
tak neki.2 

Hogyan mondhatta tehát Rampolla államtitkár 
dr. Haudeknek, a jelenlegi hercegprímás kinevezése 
alkalmából, — mint Szemnecz állítja — hogy «ő is 
kulaltatott ez ügyben és kétszáz évre visszamenőleg 
beigazolták előtte bullákkal, brevékkel, hogy az esz-
tergomi érseket egy házjogi lag mindig csak így ne-
vezlék?»3 

1 Késmárky : Esztergomi érsek, mint Magyarország prí-
mása 48. 1. 

2 Kőhalmi-Klimstein József: Simor élete. 1886. 28. 1. 
3 Ez annál különösebb, mert előttem fekszik Wernz 
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Szemnecz ezeket, a miket most elmondtunk, 
tudva, az utolsó félszázad ellenkező eljárása alapján, 
mely egyszerű tévedésen, vagy félrevezetésen alap-
szik, nem mondhat ja tehát, nem szabad mondania, 
hogy «a prímásság ekként (ezen utóbb említett el-
járás folytán) magyar közjogi mél'.óság, de az egyház-
jogban G distinkciót el nem ismerik». 

Ellenkezőleg, ha el nem ismerik, régi jogról lévén 
szó, el kell újból ismertetni és a diplomácia csalfa-
ságának egy Pázmány erélyével kell körmére kop-
pintani ; mert a szentszék csak rossz információk 
folytán tehetett oly intézkedéseket nemzetünk gyen-
gítésére, a milyen a zágrábi és a balázsfalvi érsek-
ségnek a primási joghatóság alól való kivevése 
a nemzetiségi széthúzások megerősítése — volt s egy-
általán a milyen intézkedés a magyar primásság régi 
egyházjogi intézményének a kikezdése. 

Szemnecz barátom tehát máshová nézett és aka-
ratlanul is máshová ütött. A világért se szabad a 
megsebzett prímásságunkból érvet faragnia közjogi 
intézményes autonomiája mellett, hisz ez a bachis-
ták malmára hajthatná a vizet; ellenkezőleg véletle-
nül is egy fontos teendőre mutatott rá, melyet pótolni 
kell és lia tényleg a jelenlegi hercegprímást csak 
esztergomi érseknek erősítette meg a Szentszék, a mi 
valóban a Csáky-féle zilált viszonyok között hihető-
nek vehető, az ellen mozognia kell minden katholikus-
nak. Remélem, hogy Esztergomból segítségünkre lesz-
nek arra vonatkozó fölvilágosítással, hogy hogyan is 
áll a dolog a megtépázott primássággal ; vájjon t. i. 
egyházunkra nézve csakugyan még mindig fönnállana 
a Bach-korszak s az akkor előidézett eszmezavar? 

Azt tudtuk eddig is, hogy a kalocsai érsek sok-
szor akasztott kereket a prímással s egyenlőjogú-
könyve: lus decretalium. Romae, 1899. II., melyben egyrészt 
ezt olvasom : Bonifacius IX. a. 1393. in cit. Const. Archiepisc. 
Strigon. conslituit «Primatem et Legalum Sedis Apostolicae 
natum» ; Nicolaus V. a. 1452. in eodeni Archiepiscopo distin-
guit : «Iurisdictionem Primatiae et Legationis» (848. 1.) ; más-
részt két lappal tovább, ahol arról beszél, hogy a prímások 
jogai merő cimre redukáltattak, ezt olvasom: «Excipiendus 
vero est Archiepiscopus Strigoniensis, qui ut Primas et Le-
gátus natus in Hungaria praeter titulum et honorem Primatis 
etiam vera qiiaedam iura iurisdictionis primatialis retinet.» 
(85Ü. 1.) Ez a Wernz, ki a kongregációkban is dolgozott s 
egyik tagja az új kodifikáló bizottságnak, így tanította ezt az 
egyetemen, míg a minap generálissá nem választották, a pápa 
szemei előtt. 

A bécsi egyetemi egyházjogtanár, Scherer, ezt írja könyvé-
ben (Handbuch des Kirchenrechtes. 1886. I.) : «Allein der 
Erzbischof von Gran übt als Primas von Ungarn noch eine 
wahre Jurisdiction aus, welche die patriarchate zwar nicht 
erreicht, aber doch derselben nahe kommt. Er übt Primat 
wie Vicariat thatsächlich über das ganze Gebiet der Länder 
der heil. Stefanskrone, auch die exenden Kirchen nicht aus-
genommen.» Es idézvén a forrásokat, megjegyzi : «Dem 
jetzigen Fürstprimas (Simor) gebührt das Verdienst, die 
gefährdeten oder scheinbar veralteten Primatialrechte Grans 
wieder energisch nach jeder Richtung gewahrt und betliiitiget 
zu haben.» (541—2. 1.) 

nak vitatta magát vele. De ez csal: itthon történt, a 
milyen joghatósági viták a múltban nem épen rit-
kák voltak püspökeink között. 

így 1630-ban Pázmány Péter nemzeti zsinatot 
hívott össze, Telegdy Miklós kalocsai érsek ez ellen 
óvást emelt. De midőn Pázmány és az általa kikül-
dölt jogtudósok kimutatták, hogy nem tartományi, 
hanem nemzeti zsinatról van szó s hogy az eszter-
gomi érsek, mint Magyarország prímása és a Szent-
szék született követe igenis jogosítva van meghívni 
a kalocsai érseket és ennek kötelessége megjelenni, 
ebbe Telegdy bele is nyugodott.1 

Eszterházy Imre gróf prímás 1734-ben akart tar-
tani nemzeti zsinatot s arra meghívta Patatich kalo-
csai érseket suffraganeusaival együtt; de Patatich ez 
ellen több tiltakozó levelet írt. Eszterházy elődei pél-
dájára hivatkozott, Patatich azonban tovább is ellen-
kezett; a dolog végre abban maradt, mert a növekedő 
hadi hírek s a dögvésztől való félelem miatt a nem-
zeti zsinatot nem tartották meg. 

Azonban Csáky Miklós gróf, Eszterházy primás 
utóda (1751—7.) alig foglalta el a primási széket, 
azonnal Rómába fordult a primási jogok megerősí-
téséért. XIV. Benedek haj landó voll a pr imás kérését 
teljesíteni, el is k észitelte a bullát," de annak kihir-
detése mégis elmaradt azon egyszerű okból, mert 
az 1751-ki országgyűlésen a rendek a primási jogo-
kat ünnepélyesen elismerték s így azoknak a pápa 
által történő újabb megerősítése bizalmatlanságnak 
látszott volna a rendek iránt. 

Rudnay Sándor prímás 1822-ben Pozsonyban 
tartott nemzeti zsinatot, melyre Klobusitzky kalocsai 
érsek is megjelent, azonban metropolitai jogának 
föntartása miatt óvást emelt s csak akkor nyugodott 
bele, midőn a primás bebizonyította, hogy a nemzeti 
zsinatnál nem érseki, hanem primási jogról van szó, 
mely az egész episcopalusra kiterjed. 

Pázmány pl. a prímásnak az egész országra ki-
terjedő hatalmát gyakorolta, midőn 1632-ben az isteni 
tiszteletben a római ritus behozatalát, az ország saját 
szentjeit illető misék és officiumok hozzáadása mel-
lett, az egész magyar katholikus egyházban elrendelte. 
(Ritus és nein a nyelv változtatásáról volt szó ; mert 
az előbbi rítus ép úgy, mint az ú jonnan behozott 
római ritus — latinnyelvü volt.) Iveresztély Ágost 
prímás (1707—25) 1712-ben az ország összes papjai-
nak előírta az öltözködési módot. 

A mondottakból kitűnik, hogy Magyarország 
prímása egyházjogi méltóság s mint ilyen a magyar 
katholicizmus képviseletére az általános kánonjog 
alapján (s természetesen az uralkodó egyház idejéből 
való nemzeti közjog értelmében is) illetékes. 

Ha pedig Rómában, mint láttuk, a fölfogás tekin-
tetében az utóbbi évtizedekben némi ingadozás állott 

1 Késmárky i. mű 34. 1. — Lányi : Magyarföld egyháztör-
ténetei. 211. 1. 

2 Török : Magyarország prímása. II. 184. 1. 
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he, természetesen a nekünk nem kedvező diplomácia 
behatása alatt, akkor a dolgot nem némán hallgatva 
kell nézni, hanem tisztába kell hozni, mint résen 
állolt Scitovszky és káptalana s a kérdés teljes tisz-
tázása okáért újból való megerősítési kellene kérni, 
mint tetle Csáky prímás XIV-ik Benedeknél. 

A primásság kérdésének elintézése, illetőleg ré-
szünkre való egyházjogi tisztázása után tovább követ-
jük Szemneczet az opporlunitási érvekben, melyeket 
az általa kontemplált aulonomia mellett fölhoz. 

Ilyenek, hogy a pr ímás jogkörében «az autonomia 
elé tartozó föladatok bennt nem foglaltatnak». Persze 
hogy bennt nem foglaltatnak most, a mikor 1848-ban 
az ez iránt kérelmező püspöki kar V. Ferdinándtól 
feleletet sem kapott, hanem az megerősítette a 111-ik 
törvénycikket, mely a helytartó-tanács kezeléséből a 
főpapnevezést, a katholikus alapok és az iskolák 
ügyét a felelős minisztérium kezébe átjátszotta. De 
hiszen épen ezért rendezendő ez az ügy. 

Vagy «a mikor ő (már mint én) a prímásban 
vagy a püspöki karban keresi a közjogunk szerint 
(illetőleg a dolog természete szerint) az aulonomia 
elé tartozó ügyek intéző fórumát, olyan új dolgot hoz 
napirendre, mellyel sem a püspöki kar, sem a her-
cegprímás, sem a katholikus alsópapság és világi 
hivek nem foglalkoztak s mely egyáltálán nem volna 
szerencsésebb megoldás az országos autonómiánál». 

Tulaj donképen én az 1848-ki petitióra való visz-
szatérést ajánlom, mely a kérdéses jog kezelését az 
«egyházi és világi férfiakból álló bizottmány» kezelé-
sére (nem az alkotmányos népakarat alapján!) kívánta 
bízni s nem, a mint történt, a felelős miniszterre. 

Tehát új dolgot nem mondok, hanem régit akarok 
visszaidézni. Tehát valamint az a hires erdélyi minta 
sincs a legutolsó községig végig szervezve, hanem 
csupán két közegből : az igazgató-tanácsból és a 
státus-gyűlésből áll; úgy mi nálunk is, természetesen 
nem az alkotmányos népakarat alapján, hanem a 
két illetékes tényező : a főkegyúr és a püspöki-kar 
megbízása alapján — ez a konzekvenciája a hierar-
chikus szervezetnek — a «bizottmány» kezeíné orszá-
gosan eg}' központból alapjainkat és középiskoláinkat. 

így természetesen elesnék Szemnecz ama további 
érve is,hogy «a püspöki kar plénuma nem lehet igazgató 
testületté ; minden püspöknek elég gondol ad a maga 
egyházmegyéje». 

Országos katholikus adókivetésről pedig, melyet 
szükségesnek hirdet, ne igen legyen szó ; mert ime a 
protestánsok épen most vannak azon, hogy minden 
autonomia dacára, az adókivetéstől és beszedéstől 
szabaduljanak, mert az tisztára egy bontó elem, me-
lyet teljesíteni autonómiával vagy autonomia nélkül 
senki sem szeret. 

Elesik végre minden további érve, melyet a mos-
tani állapotból, a mostani fölfogásból, midőn törvény 
szerint a miniszter foglalja el az egykori helytartó-
tanács helyét velünk szemben, ellenem fölhoz. 

Oh, hiszen a mai helyzet rendezését, az állapo-
tok orvoslását én is k ívánom; s azt mondom, hogy 
a mint behozták az alapokat ellenőrző bizottságot, 
úgy az illetékes tényezők a katholikus «bizottmány» 
fölállításával biztosíthatnák kérdéses három katholikus 
jogunk katholikus módon való kezelését is. Csak a 
módra nézve térek el Szemnecztől ; ő a kérdést az 
alkotmányos népakarat, én meg a hierarchikus szer-
vezet alapján kívánom megoldatni, országra szóló 
apparatus nélkül. Úgy, a mint az egész világon 
létező katholikus egyházban az ilyenféle kérdések 
megoldatni szoktak. 

És ha utoljára arra figyelmeztet, hogy «a protes-
tánsoktól is szabad tanulni, hiszen az ellenségtől is 
lehet tanulni», erre csak azt felelem, hogy egyáltalán 
nincs mit tőlük tanulnunk. Olvassa el a nemrég irt 
cikkemet «Az autonomia hatásáról» (Religio 337. 1.), 
melyet a magyar protestánsok legújabb vallomásaiból 
állítottam össze s fogja látni, hogyan panaszkodnak 
az autonomia szülte belső anarchia miatt s hogy 
hogyan mutogatnak reánk, mint a kiknél rend és 
fegyelem létezik. 

Ennek a most elméleti értékű eszmecserének 
pedig az lehet a haszna, hogy az opposita iuxta se 
posita magis elucescunt elve szerint jobban tisztá-
zódik az eszme s lia csakugyan célt érnénk valaha, 
egyházunk régi szervezetét is tiszteletben tarthassuk. 
Midőn minden inog, minden bizonytalan körülöltünk, 
maradjon ez változatlanul. Mert lia a századokon 
keresztül időről-időre kiszedlek volna belőle egy-egy 
követ, a mint azt a reformátorok minden században 
kívánták, úgy ma már egyáltalán nem léteznék belőle 
semmi. 

II. S e l m e c b á n y a . Sorra kerül. Telt 
P . K o l o z s v á r . Apáthy István dr. lemondott a szabad-

gondolkodók elnökségéről; követte Andrássy Gyula gróf 
példáját, a ki otthagyta a «Társadalomtudományi Társaság» 
elnökségét. Apáthy ezt í r j a : Ma már tudom, hogy e hazában 
a magyar gondolat a gyöngébb ; hogy nagyon sokan vannak, 
a kik az ellen még a szabad gondolatot is sorompóba akar-
nák vinni. — Szóval nem akar a hazafiatlanok közt helyet 
foglalni. Jó példa a többinek: egy szabadgondolkodó, a ki 
végre mer szabadon gondolkodni. 

Sz . R e g ő l y . Márc. 1-én já r le. 
Cs. Ó z d . Sorát ejtjük. 
S t . P o z s o n y . Szíveskedjék azt a könyvet megküldeni. 
R. B u d a p e s t . Mint látja, a «Religio» mai kerete is mái-

olykor szűknek bizonyul. 
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ELOFIZETESI AIÎA 
Egész évre.. 
Félévre ... 

FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Van Isten.1 
(i.) 

A szentírás az Isten létét nem bizonyítja, hanem 
egyszerűen követeli az Isten létében való hitet : 
«Hinni kell, hogy van Isten». (Hehr. XI, 6.) A ki 
pedig mondja : «nincs Isten», azt a szentírás balgának 
(Zsolt. XIII, 1 ; LH, 1.) nevezi. «Mondá a balga szivé-
ben : Nincs Isten». 

Azonban az emberi észnek az az eljárása, hogy 
a mit közvetetlenül nem lát, annak létét közvetve, 
bizonyítékok út ján igyekszik megismerni. Épen azért, 
mivel a szentírás az Isten létét föltételezi és nem 
bizonyítja, a következőkben annak a módjáról érte-
kezem, mint lehet tudományos alapon meggyőződni 
az Isten létéről. 

Természetesen a kinyilatkoztatásban hivő ember-
nek az ilyen bizonyítás nem szükséges : ő épen azért, 
mert ki van nyilatkoztatva, hiszi az Isten létét; — de 
azért a hívőre nézve is hasznos az ilyen érvelés, mert hité-
ben az ész útján is megerősödik. A nem hívőre pedig 
az Isten létének tudományos bizonyítása feltétlenül 
szükséges. Ugyanis az Istenhez két út vezet ; az egyik 
a hit útja, a másik az ész útja.2 A hit és az ész 
ikertestvérek, lényegileg és motívumaikra különböz-
nek ugyan, de forrásuk közös: az Isten; és egymást 
kisegítik, de egymásnak soha sem mondhatnak ellent. 
Ezek a filozófiai bizonyítékok a következők: 

I. Isten létét bizonyítja a szerves világ: a nö-
vényzet, az állatok és az emberek. 

Földünk belseje még most is 20.000 C° meleg. 
Valamikor e hőség a föld egész anyagát jár ta át ; és 
általában a mai világtestek anyagának ősállapota 
oly tüzes volt, hogy élő szervezet rajta mindaddig 
nem létezhetett, míg a hőség — így földünknél is — 
lehűlés által megfelelő alacsonyabb fokot és az anyag, 

1 Főképen Reinhold dr. bécsi egyetemi hittudománykari 
tanár szóbeli előadása és «Die Welt als Führerin zur Gott-
heit» (Stuttgart u. Wien. 1902.), meg «Die Gottesbeweise und 
ihr neuester Gegner» (Stuttgart u. Wien. 1902.) cimű művei 
alapján. 

2 Épen ezért az Isten léte theologiai igazság, de egyúttal 
filozófiai, természetrendi is ; úgy hogy a természetes ész is, 
eltekintve minden kinyilatkoztatástól, a saját erejéből s tá-
maszkodva az oksági elvre, biztosan megismerheti az Isten 
létét. Szerk. 

maga a föld szine is összesűrűsödés által megfelelő me-
revséget nem nyert. A föld legbensőbb rétegeiben való-
ban a szerves lényeknek semmi nyoma sincs, csak a 
fölöttük lévőkben, a föld szine felé. Ennek folytán a 
palaeontologiának legelemibb tanítása, hogy a mai 
szerves világ földünkön időben keletkezett. 

De hogyan keletkezett ez a szerves növény- és 
állatvilág? Természetesen vagy a szervetlen, kihűlt 
anyagból magából, vagy pedig más külső ok hozta 
létre. 

De a természettudományok kizárják azt, hogy 
a szerves világ a szervezetlen anyagból keletkezhetett 
volna. Wiesner (a bécsi egyetem növénytani fizio-
logusa) 1898. október 24-én tartott rektori beszédé-
ben mondta, hogy «a folyton folyó kutatás azon 
tényeknek értékét, melyek a szerves világ eredetét a 
szervezetlen anyagból látszottak megmagyarázni, a 
nullára leszállította». (V. ö. Religio 340. 1. a spontán 
generációról.) 

A természettudósok abbeli törekvésének sike-
retlenségét, hogy a szerves világ keletkezését a szer-
vetlen anyagból megmagyarázni nem képesek, maga 
az ész egészen érthetőnek találja. A szerves és szer-
vetlen világ közt oly lényeges a különbség, hogy 
ezek egymásból nem fejlődhettek. Igy a szerves világ 
élő, a szervetlen élettelen. Élettelenség életet létre 
nem hozhat. A szerves test belülről fejlődik, egész 
lényét célszerűség és célratörekvés uralja s bizonyos 
határozott nagyságot és alakot véve, nő. A szervetlen 
test (ásvány) erre nem képes; ehhez legfeljebb kívül-
ről tapadhat valami. A szerves test magához hasonló 
szervezetet hoz létre, a szervetlen nem. A szerves 
test léttartama korlátolt, a szervetlen testté korlát-
lan stb. 

Thomson, Helmholtz stb. végre is a földi szerves 
világnak keletkezését akképen gondolták megmagya-
rázni, hogy azt gondolták, mikép más égitestekről 
szálltak le ide a szerves világ csirái. Azonban ez 
sem a dolog magyarázata. Igaz ugyan, hogy egyes 
meteorokban található szerves anyag is, de élő csira 
más égitestekről hozzánk nem jöhet. 

Azon levegőmentes világűr ugyanis, melyen át a 
meteorok esnek, oly hideg, hogy az élő csira ott fel-
tétlenül megfagy. Azután míg valamely meteor a 



442 RELIGIO LXV. évf. 1906. 

földi atmoszférába ér, oly súrlódáson megy keresztül, 
hogy e súrlódás okozta hőség miatt is az esetleges 
élő csira teljesen kiszáradna és csiraképességét el-
vesztené. 

De különben is feltéve, de meg nem engedve 
azt, hogy a szerves világ csirái más égitestekről jöt-
tek volna a földre, ezzel sincs a szerves világ kelet-
kezése megmagyarázva. Ugyanis a többi égitestek is 
valamikor tüzes folyó állapotban voltak, mint a 
földünk és sok égitest most is ilyen — s így a szer-
ves élet ezeken is lehetetlen volt ; ott is kezdetének 
kellett lennie. Ha pedig van szerves élet, a mint 
tényleg látjuk, hogy van s a szerves a szervetlenből 
nem keletkezhetik, akkor okának azon kívül és felül 
kell lennie. 

Vagyis a mint a szerves testek egymásból kelet-
keznek (omne vivum ex ovo) és időben pusztulnak, 
ügy volt ez mindig a múltban is, míg a palaeonlo-
logia vezetése mellett el nem jutunk az első növé-
nyekhez, az első állatokhoz, az első emberekhez. 
Ezeknek eredete olyan lényt tételez fel, ki nem tar-
tozik a szerves világhoz, de a szervetlen világhoz 
sem ; ki ezeken kívül és felül van, ki közbelépett és 
mindenható szavával azt mondta : legyen ! és meglett 
minden. Ki épen azért, mivel mindenható, nem szo-
rul anyagra, melyet formáljon, mint az ember teszi, 
hanem a kinek akarata létrehívja a nemlétezőt. És 
íme ez az a Lény, kit a tudományok a szerves világ 
teremtője gyanánt akarva nem akarva kénytelenek 
elismerni s kit mi magyarul Istennek, németül Gott-
nak, latinul Deus-nak, héberül Jehová-nak, ú jabban 
Jahve-nak, törökül Allah-nak, kinául Tienchu-nak, 
görögül Theos-nak, olaszul Dio-nak, spanyrolul Diósz-
nak, románul Zeu-nek (dien), tótul Boh-nak stb. ne-
vezünk.1 

Mily szépen vallotta ezt Darwin is: «Van valami 
fönség azon nézetben, mely szerint az élet, a maga 
különböző erőivel együtt, eredetileg csak egynehány, 
vagy talán csak egy alakba leheltetett a teremtő 
által — és míg bolygónk a nehézség megállapított 
törvénye szerint kering, az ily egyszerű kezdetből 
legszebb és legcsodálatosabb alakok végleien száma 
fejlődött és fejlődik jelenleg is».2 

A mint az ember pl. a téli időben a hóban lévő 
lábnyomokból — vagy egy magas, alig megközelít-
hető hegy csúcsán található kunyhóból — vagy a 
távollétében szobája asztalára került virágbokrétából 
következteti, hogy e helyeken jár t valaki; úgy a 
természettudományoknak is a szerves világ létéből kell 
arra következtetniök, hogy a szervetlen világban jár t 
valaki — és ezt a valakit nevezzük Istennek. 

Hermann József dr. 

1 Dudek : Apologia 54. 1. — Tóth M. Az élet keletkezése. 
Kath. Szemle. 1892. 262. 1. — Az idei «Religio» 435. 1. Az 
ősember kérdése. 

2 Darwin : A fajok eredete. Ford. Dapsy. II. 333. 1. 

r munkásnevelés hiányai s azok orvoslása. 
III. 

Ha a munkásosztály egyes tagjainak nevelődé-
sét és kiképzését végigtekintjük, akkor a fenntebb 
vázolt szomorú tünetek legnagyobb részét könnyen 
megérthetjük. 

A mostani nevelési és képzési rendszer mellett 
a mi munkásságunk más, mint a milyen, nem is 
lehet. «Lucifer» cimű színdarabban az aposztatált 
istentagadó professzor egyik helyen azt mondja, hogy 
az ember olyan, mint a színtelen üvegből való pa-
lack ; a palack addig színtelen, míg valami szines 
folyadékkal meg nem töltik; ha vörös folyadékot 
öntenek bele, vörös lesz, ha feketét fekete lesz; így 
van az az emberrel is. A míg nem nevelődik és nem 
oktatják, jelleme színtelen, a nevelés és oktatás ad 
neki színt. 

Nem tudom elképzelni, hogy egy 20—24 éves 
munkás, tekintve a kört és a módot, a hogy felne-
velődött, hogy Istent higyjen, hogy ne legyen vallás-
talan.1 De azon sem csodálkozom, ha vallásgyülölő, 
ha nincs vágya és igénye a szépre és magasztosra, 
ha egyszóval utálja a mai társadalmi rendet. 

Nem lehet előtte semmi szent, semmi tekintély ; 
vágya bosszút állani a társadalmon. Előtte csak elv-
társ és nyomorgó osztálytárs van ; felebaráti szere-
tetet nem ismer, a mai rend felforgatását akarja, a 
nélkül, hogy meggondolná, vájjon mi jöhet a rom-
bolás után ? 

Régibb időben a fiú elvégezvén az elemi iskolát, 
lia tovább nem tanulhatott, rendesen valami kis 
mesteremberhez szegődött tanoncnak, a hol úgy 
tekintették, mint a család tagját ; a mesterrel lakott, 
étkezett, szóval családban élt. Ha csak valami gonosz 
emberhez nem került, sorsa tűrhető és kielégítő volt. 
Nem érezte a szülői ház hiányát, szabad idejét ren-
desen mestere gyermekeivel pajtáskodva töltötte el; 
volt kivel elbeszélni, elszórakozni. Nem volt senki, a 
ki őt Isten, vallás s a társadalmi rend ellen izgatta 
volna, ellenkezőleg a mestercsalád keresztény élete 
jótékonyan hatott rá, követte annak szokásait. Neve-
lése és élete ilyképen igényeihez és szükségeihez 
mért volt. Ha nem is volt akkor ipariskola, az elemi 
iskolában szerzett bár hiányosabb ismeretekkel, de 
tisztább lelkülettel, mint most, nőtt fel és lépett át a 
legényéletbe. 

Mennyire megváltoztak, mennyivel rosszabbak 
lettek ehhez képest a viszonyok napjainkban ! Ma 
a kisipar kiveszőben van, helyébe léptek a nagy-
iparosok, a gyárak, a hol nem 1—2 inas kell, hanem 
egész sereg. Vájjon ki törődik a 12 évet mult ifjú 
tanonc sorsával és nevelésével ? A nagyiparnak, a 
gyárnak nincs szive, ott csak tanítják a mesterséget, 

1 Az értekező elsősorban a főváros viszonyait tartja 
szeme előtt. Szerk. 
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de nem nevelnek. Ki neveli és ki gondozza hát a 
tanoncokat ? 

Még aránylag legjobban van az ellátva, a ki 
szülőinél lakik, feltéve, hogy azok szivében van még 
érzék a valláserkölcsi nevelés iránt, azaz vallásukat 
még nem vetették le teljesen s igyekeznek a család-
ban és az elemi iskolában elsajátított valláserkölcsi 
ismereteket gyermekükben fönntartani. Ez esetben az 
inas vagy tanonc csak egyoldalúlag, csupán a gyár-
ban vagy a műhelyben, társaitól és a munkásoktól 
hallott vallás és erkölcsellenes tanok hatásának van 
kitéve. Ott hallja, hogy az Istenben, az örökkévaló-
ságban, a lélek halhatatlanságában való hit csak 
mese; ott ojtják bele a gyűlöletet a csuhások ellen, 
ott beszélnek fekete lovagokról, papi pénzeszsákokról 
stb.; ott szívja magába a gyűlöletet munkaadója s 
mindenki iránt, a ki nem elvtárs.1 

Ritka dolog, ha a családi és a nyert iskolai ne-
velés ezt ellensúlyozni tudja, pedig elég baj már az 
is, ha az if jú szivébe csak a kétkedés ördöge is 
beszáll. 

Rosszabb helyzetben vannak azon inasok és 
tanoncok, a kik szülőiknél laknak ugyan, de ezeknek 
minden figyelmét a mindennapi kenyér után való 
küzdelem annyira leköti, hogy gyermekeik nevelésé-
vel egyáltalában nem törődhetnek, vagy olyanok, a 
kik a vallással már maguk sem törődnek; itt aztán 
az iskolában szerzett bármily jó valláserkölcsi okta-
tásnak egy-kettőre nyoma vész. 

Azon tanoncok és inasok sorsa pedig, a kik még 
szülőiknél sem lakhatnak, egyenesen nyomorúságos 
és szégyenteljes. A fővárosi szűk lakásviszonyok csak 
ritkán engedik meg, hogy az iparos több tanoncot 
lakásán tarthasson. A legtöbb vagy a műhelyben, vagy 
valahol kvártélyban kénytelen meghúzódni vele 
egyenlő sorsúak társaságában. 

Munka után ezen szerencsétlenek teljesen ma-
gukra vannak hagyatva, nem törődik velük senki, 
az utcán és a lebujokban nevelődnek. Abban a kor-
ban, midőn arra leginkább rászorulnának, nincs ki 
irányítaná őket, lelkük műveléséről senki sem gon-
doskodik. Nemesebb szórakozásokról szó sincsen, 
legfeljebb a nagyobbak elmehetnek a tüntető kör-
menetekre s fiatal legényekkel a korcsmába, ha van 
1—2 garasuk. Látva és érezve elhagyatottságukat, 
elég idejük van elmélkedni sanyarú sorsukon s el-
keseredni a társadalmi renden, a mely őket teljesen 
elhagyja. 

Van olyan, a kinek sorsa rosszabb a kóbor 
kutyáénál. Erős mondás, de úgy van. Budapesten 
van egy a modern kor minden vívmányával felszereli 
intézet, a mely a kóborló kutyákat a nap bármely 
szakában befogadja. Kényelmes, tágas ketrecek áll-
nak az ilyen állatok rendelkezésére; külön fürdő-

szobák, étkezés, jó levegő, gondozás, szóval sok min-
den, a mit millió szegény ember el nem érhet. A mai 
társadalomnak volt szive két házat megvenni, lakó-
kat kilakoltatni s a házak összes lakásait modern 
kutya-ketrecekké átalakítani s itt felvesznek és el-
fogadnak bármily kóborló kutyát, nehogy az utcán 
éhezni és fázni legyen kénytelen. Még tág térsége is 
van az «intézetnek», a hol a kutyák napi sétáikat 
végezhetik.1 Ezen intézet az állatvédő-egyesület te-
lepe, jobban mondva kutya-menedékháza, a hol 
sajnos, a kóborló kutyák ápolásával foglalkozó egyik 
egyén ezen mesterségét életével is megfizette, a 
mennyiben egy kóborló eb veszett lévén, megmarta 
s a szerencsétlen ember férfikorában veszettségben 
pusztult el. 

Igen, a kóborló kutyáknak van otthonuk, de a 
szegény inasgyermekek részére a társadalomnak nin-
csen pénze otthont csinálni. Hány inas lakhatnék és 
szabad idejében elszórakozhatnék a fent leírt kutya-
otthonban ? Mily óriási nyereség volna ez a társada-
lomra ? S ezektől bizonyára senki sem veszne meg. 

A kutya-otthon tízezrekre menő tőkét köt le s 
évenkint a kutyajólét biztosítására százakat költenek 
akkor, a mikor ezer és ezer embernek nincs tisztes-
séges helye, a hová fejét lehajtsa s ezren és ezren 
koplalnak. 

Ily sivár életet élnek jórészt a jövő iparos- és 
munkásosztályt alkotni hivatott inasok és tanoncok. 
Kétségbe kellene esniök sorsuk felett, ha a velük 
dolgozó legények észlelt szabadsága és függetlensége, 
az azoktól hallott és hirdetett tanok némi bizalmat 
és bátorítást nem öntenének beléjük. Biztatják magu-
kat, 3—4 év múlva ők is felszabadulnak, a mikor 
majd bosszút állhatnak a mestereiken és a társadal-
mon, mely őket igazán kutyába se vette. 

Mondhatja valaki, hiszen van iparostanonc-
iskola! Igaz, van iparostanonc-iskola, de a nevelést 
illetőleg nincs köszönet benne. Csupán csak tanít, 
azaz jobban mondva ismétli az elemi iskolában tanul-
takat. Valláserkölcsi oktatásnak és nevelésnek nyoma 
sincs. Tessék átnézni tantervét : olvasókönyve, a mi 
egyedüli könyve, még az Isten nevét is óvatosan 
kerüli, vallásról nem beszél. Akkor készült, mikor a 
kiválasztottak javára kibérelt ál-liberalizmus mámor-
korszakát élte s vetése a legszebben sikerült. Ezen 
olvasókönyvekben az erkölcsi nevelést szolgáló olvas-
mány alig van egy-kettő, ez is csak olyan «mi illik 
és mi nem illik»-fajta. 

Vasár- és ünnepnap jelentőségéről, avagy legalább 
arról, mint kell azt emberileg és testileg véve hasznosan 
eltölteni, szó sincsen. Azaz tévedtem, van erről is 
megemlékezés, de nincs köszönet benne. «Olvasó-
könyv az ipariskolák számára» (NóvákSándor s többen), 

1 így olvassák azt naponkint a «Népszavában», de csodá-
latos, az izraeliták ellen soha semmit. Szerk, 

1 Ugy-e érdekes és modern ? Vájjon a szegénység körül 
minden feladatnak van már elég téve, hogy a kutyákra kerül-
hetett a so r? Szerk. 
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III. kiad. 59. oldalon a «Kis iparos» cimű olvasmány-
ban a többi között ezt a jánl ja : «Télen fölkeresi az 
iparos családjával, de csak vasár- és ünnepnap, a 
jobb sörcsarnokokai, itt olcsón és kellemesen lehet 
szórakozni. Hallgatja a zenét és találkozhatik barát-
j ai val, sokszor «kundsaftokat» szerez.» Egy másik 
osztálybeli olvasókönyv pedig az alkoholt, a szerint, 
mint élnek vele, az ember legjobb barát jának vagy 
legnagyobb ellenségének nevezi. Ne neked nevelés. 
Ne neked erkölcsi oktatás ! A kisiparos vasár- és 
ünnepnapon vendéglőbe menjen családjával! Alkohol 
jóbarát l1 

Bár az ipariskolákról szóló 1884. évi törvény 
megengedi (nem rendeli) a hitoktatást az ipariskolá-
ban, a tanoncok ott semminemű papot nem látnak. 
Istenről, vallásról, felebaráti szeretetről nincs ki szól-
jon hozzájuk. Csoda-e már most, ha sokan közülök 
elzüllenek, ha erkölcstelenek lesznek, ha minden 
nemes érzés kivész lelkűkből ? Ilyen viszonyok között 
nevelt és felnőtt ifjú lelke, mi természetesebb, fogé-
kony talaj a mi anarchia felé hajló szocziálista agi-
tátoraink tanításának befogadására. 

A tanoncok tehát legnagyobbrészt lelkükben már 
teljesen elziillve szabadulnak föl és lépnek a legény-
életbe. Lesznek egyszerre szabadabbak, nagyobb urak, 
mint munkaadójuk, nem parancsol nekik senki, csak 
a szakszervezet és a munkásvezérek, a kiknek a nyert 
szabadságokért és jogokért vakon engedelmeskednek; 
a raj tuk munkaközben a munkaadótól elkövetett 
sértésért a munkások ezrei állnak bosszút, sztrájkkal 
válaszolva. Életkedvük újra föléled, most már nin-
csenek elhagyatva, az elvtársak ezrei közt élnek. Van 
társ, van társaság s munka mellett pénz is van, 
a miért viszont minden utcasarkon alkoholt adnak, 
ez pedig mámort ad. Most már végre szellemi mű-
velődésük sem szünetel ; minden héten egy-egy fel-
világosító szakülés avagy népgyűlés, s napokint meg 
kell venni a «Népszavát», azt olvasni, mert különben 
az olyat, aki ezt nem teszi, gyanús szemmel nézik 
és a testvériség magasztos nevében kiűzik maguk 
közül a munkából. Katona József dr. 

Szent Thekla alakja az ősegyház irodalmában. 
I. 

1. Szent Lukács officiumának II. nocturnusában 
szent Jeromos «De scriptoribus ecclesiasticis» (c. 7.) 
című könyvéből többek közölt ezen részlet is (lect. V.) 
olvasható a «Breviárium Romanum» 1896. évi 
Pustet-féle kiadás «Proprium Sanctorum»-ában okt. 
18. alatt : 

«Igitur periodos (kéziratban TcepiôSouç) Pauli et 
Theclae et totam baptisati Leonis fabulam, inter 
apocryphas scripturas computamus. Quale enim esl, 

1 Bezzeg a zsidók nem ilyenekre oktatják gyermekeiket ! 
Szerk. 

ut individuus comes Apostoli (itt Lukács értendő!) 
inter ceteras eius res, hoc solum ignoraverit? Sed 
et Tertullianus, vicinus eorum temporum,rel'ert pres-
byterum quendam in Asia amatorem (kéziratban : 
aTOuSaoTYjv) Apostoli Pauli, convictum a Joanne (kéz-
iratban : apud Johannem), quod auctor esset libri, 
et confessum se hoc Pauli amore fecisse, et ob id 
loco excidisse». 

Nem tudom, minden Pustet-féle vagy más ki-
adótól származó breviáriumban is nagy kezdőbetűvel 
van-e írva a «Leonis» szó? A kezeim közt lévő 
1888. évi mechelni kiadásban szintén «Leonis» lévén, 
azt kell gondolnom, hogy a breviárium-kiadók kor-
rektorai (hihetőleg papok) nem tudták elgondolni, 
hogy kis kezdőbetűvel kellett volna írni az idézett 
szót, tehát így: «leonis». A jó korrektorok bizonyára 
nem tudták elgondolni, hogy itt Jeromos egy oroszlán 
(leo) meg'kereszteltetését akarja fölemlíteni. 

A dolog pedig mégis így van. Jeromos egy orosz-
lánnak megkereszteltetéséről beszél, a melyet ő ter-
mészetesen képtelen mesének tartván, apokrifnak 
tekinti és elveti azon könyvet, a melyben szerinte 
erről az oroszlán-keresztelésről szó volt. Jeromos 
Tertullianra hivatkozott, mint a ki szintén elvetette 
ezen könyvet, mint meséset. 

Az apokrif-könyv, a melyről itt szó van : szent 
Theklának élete (Acta Pauli et Theclae).1 De a bök-
kenő e dologban az, hogy Tertullián ránk maradt 
művei közül csak a «De baptismo» munkájában 
(c. 17.) tesz említést szent Thekláról, de egy szóval 
sem említi az oroszlán megkeresztelését. Tertullián 
említett munkájának szóban forgó (3-féle olvasási 
módban reánk maradt) szövege Zahn2 szerint való 
rekonstrukcióban, így szól: 

«Quodsi qui Pauli perperam inscripta legunt, 
exemplum Theclae ad licentiam mulieruin docendi 
tingendique defendunt, sciant in Asia presbyterum, 
qui earn scripturam conslruxit, quasi titulo Pauli de 
suo cumulans, convictum atque confessum, id se 
amore Pauli fecisse, loco decessisse». 

A kritikusok egy része3 épen ezért azt vitatja, hogy 
Tertulliánnak e szavait, a melyekben csakis a nőknek 
keresztség-kiszolgáltatási jogát támadja meg, Jeromos 
félreértette, talán azért is, mert Thekla aktáiban szó 
van oroszlánokról: először, mikor a cirkuszjátékok 
előnapján Theklát4 a vadállatokkal együtt körülve-

1 Ezen «Acta Theclae» szövegét közlik : görögül : R. A. 
Lipsius, Acta apostolomul apocrypha. (Lipcse, 1891.) 235—272. 
1., németül: E. Hennecke. Neutestl. Apokryphen. (Tiib. u. 
Leipz. 1904.) 369-3/7. 1. 

2 Th. Zahn, Geschichte des neutestl. Kanons, II. köt. 
(Erlangen u. Leipz. 1890.) 892. 1. 

3 így vélekednek : O. Bardentewer, Geschichte der alt-
kirchlichen Litteratur. I. köt. (Freiburg, 1902.) 420. 1., A. Har-
nack, Chronologie der altchristl. Litteratur. I. köt. (Leipzig, 
1897.) 49.". 1., W. Ramsay, The church in the Roman empire 
before A. D. 170. (London, 1900.) 404 1. 

4 Megjegyzendő, hogy az «Acta» szerint Thekla Ikonium-
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zettetik Antiochia (Pisidiae, Schmidt1 szerint: Syriae) 
városában ésTheklát egy nőstény oroszlánnakketrecére 
ültették, ez az oroszlán szelíden nyalta Thekla lábait ; 
másodszor, midőn másnapa cirkusz arénájában orosz-
lánokat és medvéket bocsátanak reá, egy feldühödött 
nőstény oroszlán hozzá futott és lábaihoz feküdt ; 
majd egy hím oroszlán ugrott feléje, de a nőstény 
oroszlán, a mely csak az imént tépett szét egy a 
Theklához közeledő medvét, összemarakodott a hím 
oroszlánnal is úgy, hogy mindkét oroszlán a mará-
soktól kimúlt. 

Ezen kritikusok szerint a félreértés annyival 
könnyebben történhetett, mert közvetlenül ezen jele-
net után elbeszéli az «Acta Theclae» szövege, hogy 
Thekla, látván más sok vadállatot közeledni, imád-
kozni kezdett és imája után körülnézvén, egy vízzel 
telt gödröt pillantott meg, a melyben fókák (görög 
szövegben: «cpwxai»»2 = fókák, vitulus mari nus) úszkál-
tak; ezen vízbe ugrott most hirtelenében e szavakkal: 
«Jézus Krisztus nevében megkeresztelem magamat 
az utolsó napon».3 Es mikor a nézőtéren lévő asz-
szonyok jajveszékelni kezdtek, féltvén Theklát a fókák-
tól, egyszerre látják, hogy a fókák egy villámtól 
találva, élettelenül úsznak a víz szinén («at Ss cpöxai 
mjpôç àuTpaicrjç cpéyyoj tSoöaa: vexpac èîcéTtÀsuaav»).4 E s 

midőn vad bikákkal sem sikerült szétszakgattatni 
Theklát, a proconsul, kit a jelenlevő Tryphaena ki-
rálynénak, Thekla jóakarójának, elájulása is megren-
dített, szabadon bocsátotta Theklát. Tryphaena őt 
leányának fogadja, viszont Thekla neki és háznépé-
nek hirdeti Isten igéjét és valamennyit megtéríti. 
Midőn pedig megtudja, hogy szent Pál Myrá-ban van, 
fölkereste őt és közölte vele, hogy részesült már a 
keresztvízben («fürdőben», «s'Xaßov TO Áoötpov IlaOÀE«).5  

Szent Pál erre — az «Acta» elbeszélése szerint -

ban házuk ablakánál ülve, véletlenül sz. Pál prédikálását hal-
lotta, majd el is ment a keresztény gyülekezetbe őt hallgatni, 
de szent Pál megkeresztelését még elodázta. Thekla anyja 
(Theoklia) és jegyese (Thamyris) szent Pál ellen boszút 
forralnak a miatt, hogy szűzi életre buzdítja a hajadonokat 
és házasnőket, és mert Theklát is ily életmódra csábította. 
E miatt szent Pált a helytartó kiutasította Antiochiából 
(v. ö. Apóst. Csel. 13,50.), Theklát pedig máglyahalálra Ítélte; 
de a tűz nem perzselte meg, miért őt is szabadon bocsátotta 
a helytartó, de mikor bizonyos idő múlva Antíochiában 
Thekla az őt az utcán átkarolni merészlő Alexander «Gala-
tarehos»-nak — a város pogány főpapja — ruháját megtépi, 
a vadállatok elé vezettetik, a miről fent a szövegben szólok. 
E. Hennecke, NeutesÜ. Apokr., 309—372. 1., Lipsius i. m. 
235—53. 1. 

1 C.Schmidt, Acta Pauli aus der Heidelberger koptischen 
Papyrushandschrif t Nr. 1. herausgegeben (Leipzig 1904.) 
idézve : E. Hennecke, Handbuch zu den ntl. Apokryphen 
(különbözik a másik fentid. Hennecke-műtől), Tübingen, 
1904. 361. 1. 

3 R. A. Lipsius apostolorum apocrypha. 1. köt. (Lipcse, 
1891.) 260. 1. 

3 Hennecke, Neulestl. Apokryphen. 375. 1. 
4 Lipsius i. m. 261. 1. 
0 Lipsius i. m. 266. 1. 

megengedte Theklának, hogy Ikoniumba mehessen 
vissza és ott prédikálhasson. 

A kritikusok másik része1 azonban azt vitatja, 
hogy Jeromos Tertulliánnak egy másik művét idézi, 
a melyben szó lett volna Thekla életének azon epizód-
járól, a melyben az oroszlán megkeresztelése is elő-
fordult volna. 

Tertullián tényleg említi föntidézett műveiben 
(c. 15.), hogy ő előzőleg egy, a keresztségről szóló 
másik munkát is (görög nyelven: «ffep: ßajtTtqjtatos») 
irt már, a melyben egyes kérdésekről, így az eret-
nekek keresztelésének érvényességéről, bővebben 
(«plenius») irt. Ezen irók sem úgy gondolják azonban, 
mintha a Thekla aktáinak valamelyik elveszett részé-
ben valóban szó lett volna egy oroszlán megkeresz-
teléséről, hanem hogy Tertullián a nála szokásos és 
ezen esetben az ő asszonyellenes álláspontjáról ért-
hető, gúnnyal írhatott görög művében a Theklát saját 
élete (oroszlán élete) árán megvédő, kereszténybarát 
oroszlánról.2 

Harnack azonban inkább Jeromosra akar ja hárí-
tani a hibát és pedig nála már kétszeres hibát; 
először, hogy fölületesen ismerte csak a Thekla-
aktákat, másodszor, hogy nem tetszvén neki az 
oroszlán-csoda, gúnyolódva nevezte azt el oroszlán-
keresztelésnek.3 

Most tér jünk át az «Acta Theclae» irodalomtör-
téneti, majd egyház- és főleg dogmatörténeti méltatá-
sára; az őskeresztény irodalomtörténetet az őskeresz-
tény dogmatörténet bevezetőjének kell ugyanis tekin-
teni. 

Ezen eddigi fejtegetésemből folyólag azon gya-
korlati eredményt vonhatják le papi olvasóim, hogy 
fölütvén breviáriumuk «Proprium Sanctorum»-át okt. 
18., a sz. Lukács officiumának II. Noct. V. lectióját 
megnézik, nagy kezdőbetűvel van-e írva a «leonis» 
(baptisati stb.) szó, és ha igen, akkor igazítsák ki kis 
betűre, a mint az Jeromos szóban levő munkájának 
kézirati hiteles kiadásaiban olvasható. 

2. Az «Acta Pauli et Theclae» irat története az 
őskereszteny irodalomtörténet egyik legérdekesebb 
i ra tának: az «Acta Pauli»-nak történetével függ össze. 
De hogy ezen két irat csakugyan összefügg egymás-
sal, illetőleg hogy az «Acta Pauli et Theclae» nem 
más, mint egyik kis kiegészítő része azon nagy apo-
krif iratgyüjteménynek, melyet régente «Acta Paulis 
néven egységes műnek ismertek, az csak legújabban 
tudódott ki. 

1 Zahn i. m. II. k. 895—9. I., Vallarsi, Opera Hier. II., 
841. (idézve Zahn által i. m. 897. 1. 4. j.) 

2 Zalin i. m. 898. 1. : «Dass Tertullián, wenn er in seiner 
griechischen Schrift über die Taufe plenius auch über die 
Theklaakten gehandelt hat, h ierüber sich aufgehalten und in 
seiner sarkastischen Weise über die f rommen Bestien, über 
die Löwin, welche sich für Thekla aufopfert und statt ihrer 
die Bluttaufe des Martyriums gewürdigt ward, gespottet hätte, 
wäre wenig zu verwundern.» 

3 Harnack i. m. II. k. 495. 1. 
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Azelőtt az említett (görög nyelvű) Thekla-aktákon 
kívül csakis a szent Pál martyriuma, a szintén görög 
nyelvű «Martyrium Pauli»1 cimű részlet volt ismere-
tes az «Acta Pauli»-ból, és erről a martyriumról azt 
vélték, hogy ez az egyetlen részlet az elveszeti «Acta 
Pauli»-ból; az «Acta Pauli et Theclae»-t különálló 
iratnak tartották. Mindkét részlet nagy tekintélynek 
örvendett Keleten az első századokban, és épen annak 
köszönhetik fennmaradásukat, mert azokat szent Pál, 
illetőleg szent Thekla halálának évfordulóin a temp-
lomban az istentiszteletnél felolvasni szokták.2 

Hogy cdlspioSoç IlaóXou» (másként: Ilpsé^iç IlaúXou) 
néven az őskeresztény egyház egy nem az eretnek-
körökben, hanem a katholikus hivőkörökben hasz-
nálatos, nagy irattal hirt,azt onnét tudjuk, mertOrigenes 
két helyen3 idézi a «IIp. IIaÚÁot>»-t, mint tekintélyes 
iratot, sőt a második helyen (In Joan. XX. 12.) az «Acta 
Pauli»-ból Jézusnak egy oly mondását idézve, mely 
nincs benne a kánoni evangéliumokban (agraphon), az 
olvasóira bizza, hogy elfogadják-e, vagy sem. A «Catalo-
gus Claramontanus»4 is fölemlíti a szentírási könyvek 
sorának végén (kívüle még a Pastor és Revelatio 
Petri van a nem kánoni könyvekből említve) és 
3560 (I11DLX) versus-nyi (vers görögben crcíiŷ oç) ter-
jedelműnek mondja.5 Nikephoros konstantinápolyi 
patriarcha (806—815) «Chronographia»-jában foglalt 
(de valószínűleg nem ő tőle eredő) szentírási könyvjegy-
zék (aTf/_o|i£Tpc'a)s szerint a «ElepioSoç HT'AOU» terjedelme 
oxt'xot, ,yx' (3600 sor)7, a mi megfelel a «Cat. Clar.»-ban 
jelzett terjedelemnek. 

Végre 1897. évben egyszerre ismeretessé lelt az «Acta 
Pauli» egész anyaga és szövegének tekintélyes része. 

Ezen évben (1897.) ugyanis C. Schmidt, a heidel-
bergi egyetem által megvásárolt, VII. századheli el-
rongyolódott kopt nyelvű papyrus-kéziratban reáakadt 
a «ïïpàçsiç IlaôÀou» eddig ismeretlen részeinek szö-
vegére, valamint olyan részeire, a melyeket eddig is 
már ismert a tudós világ, de más, önálló néven; 
nevezetesen bebizonyult az, hogy a «Ilpâ^ecç IlaáAou-»-
nak részei a «Martyrium Pauli», az «Acta Pauli et 
Theclae» és a sz. Pál és a korinthusiak közt vállott 
két levél. 

1 Lipsius i. m. 104—117. 1. 
2 Bardentewer i. m. II. k. 418. és 425. 1. 
3 «Ilipi àpx®v» I- 2—3 ; In Joann. torn. XX., 12. 
4 «Catalogus Claramontanus» a neve a szentírási könyvek 

egyik régi (300. év körüli időből) latin nyelvű jegyzékének, 
a mely a sz. Pál-leveleknek D-vel jelölt unciális, görög-latin 
«Codex Claramontanus» nevű kódexében (VI. századból, párisi 
Bibi. Nat. Nr. 107.) maradt reánk. C. R. Gregory, Textkritik 
des Neuen Testamentes, I. köt. Leipz. 1900. 105. 1., Zahn i. 
m. II. 157. s k. 1. 

5 Zahn i. m. II. 159. : «Actus Apostolorum 1IDC (2600.), 
Pastoris uersi ÎTÏÏ (4000), Actus Pauli uer. IIIDLX (3560.) Reve-
latio Petri CCLXX (370.). 

G így nevezi már a Chromographia jegyzékének címirata 
azért, mert a jegyzék megjelöli az egyes kánoni és kánonon-
kívüli könyvek terjedelmét «ax£xo;»-ok, sorok szerint. 

7 Zahn i. m. II. k. 300. 1. 

Ezen utóbb említett két levelet a syr egyházban 
a IV. században a kánoni könyvek közé sorozták: 
a korinthusiakhoz irt III. levél neve alatt és pedig 
űgy, hogy a korinthusiak (presbylerek) levele be-
vezetésként bocsáttatott előre a tulajdonképeni (III. ad 
Corinthios) Pál-levélnek. A levelek csak syr és latin 
szövegekben voltak 1897-ig ismeretesek, és pedig a 
latin fordítás nem görög eredetire, hanem syr-re 
mutatott vissza. Zahn már 1892-ben kifejezte azon 
véleményét, hogy ezen levélváltás valamely görög-
nyelvű Paulus-aktának csak egy részlete ;J Zahn 
egyébként ebben már járt nyomon haladt, a mint 
maga is beismeri művében, hogy La Croze sejtette 
már ezt.2 

Schmidt hét évi fáradozás után 1904. évben közzé-
tette azt a szöveget,3 melyet az elrongyolódott 
papyrus-kézíralból kibetűzhetett és a föntemlített 
eredményen kívül azt is beigazolta, hogy a kopt 
szöveg csak a görög szövegnek fordítása és így a 
korinthusi levélváltás is a görög eredetiből lőn syr-re 
átfordítva. Schmidt könyvének anyagát már feldol-
gozva nyújtja Hennecke újabb könyvében4 a tudo-
mányos világnak, de teljes apparátussal, tekintettel 
a különféle nyelven reánk maradt kézirati szövegekre.5 

A kopt-kézirat anyaga körülbelül 900 sort tesz, tehát 
az eredeti «Acta Pauli»-nak csak negyedrészét. De 
fölfedezése az őskereszténység történetére nézve első-
rangú irodalmi esemény volt. Hamui Ferenc dr. 

A kultúra és erkölcs feltételei. (i.> 
Általánosan ismert az az újabb keletű mozga-

lom, mely a társadalmi bomlás és a kulturnépek el-
kereszténytelenedésének megakadályozására azzal a 
tervvel foglalkozik, hogy a kereszténységet a modern 
kulturával engedmények által kiegyeztesse. Már többen 
megjelölték a pontokat is, melyek a megalkuvás tárgyát 
képezhetnék, hogy az úgynevezett művelt világ ismét 
kereszténnyé s vallásossá legyen. 

1 Zahn i. m. II. k. (1892. év) 607. 1. : «Was aber den 
Inhalt angelangt, so erkennt man sofort das Bruchstück eines 
Romans».. — Érdekes, hogy Harnack (Chronologie I. 50. 1.) 
még 1897-ben igyekezett cáfolni Zahn véleményét, de Schmidt-
nek a «Neue Heid. Jahrb.»-ben (1897. Bd. VII.) megjelent köz-
léseire 1899-ben ő is elfogadta, sőt maga újabb bizonyítékot 
is hozott föl Zahn -Schmid t véleménye mellett. T. u. Unt. 
XIX., n. F. N. 3. 1. 

2 U. o. 
8 C. Schmidt, Acta Pauli (fönt már idéztem). 
4 E. Hennecke : Handbuch zu den ntl. Apokryphen, Tüb. 

1904. 365—395. 1. 
6 1. Az «Acta Pauli et Theclae»-részletnek bír juk görög, 

valamint (fordított) latin, syr, szláv és kopt (Schmidt) kéz-
irati hitelű szövegeit. 2. A «Martyrium Pauli»-nak bir juk görög, 
valamint (fordított) latin, syr, szláv és kopt (Schmidt) kézirati 
hitelű szövegeit. 3. A korinthusi levélváltásnak bi r juk örmény, 
latin, syr és kopt (Schmidt-íéle, de töredékes) kézirati hitelű 
szövegeit. 4. A «npá£ti; ITauXou», többi csupán kopt fordításban 
fenmaradt részei. 
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Habár ezen törekvés szószólóitól a jó szándék és 
a jóhiszeműség egészen el nem vitatható, vállalko-
zásuk mégis inkább kedvezőtlen, mint kedvező el-
bírálásban részesül. Nem akarjuk a birálók számát 
szaporítani, sem arra a nehézségre rámutatni, hogy 
a kereszténység a modern kulturával szemben oly 
helyzetben van, mint az őserdőbe tévedt utas, a kire 
mindenfelől, a nagy és kis fenevadak részéről, részint 
nyílt, részint orvtámadás vár ; hanem csak egy nehéz-
séget szakítunk ki a sok közül, melyen az egész 
törekvésnek hajótörést kell szenvednie s melyet sokan 
talán azért nem vesznek észre, mert a modern fogalom-
zavar téves képzetet nyújt a kulturáról. 

A kultura szót a modernek kiforgatták értelmé-
ből; s habár meghatározásában nem igen találunk 
egyértelműségre, mégis abban az egyben egyetértenek» 
hogy a műveltség megfogalmazásánál mellőzik az 
erkölcsöt, vagy legalább is leszorítják uralkodó helyé-
ről. Pedig, miként minden bölcseleti rendszernek 
próbaköve az erkölcstan, úgy a kulturának kitevője 
az erkölcs. Ügy az egyén, mint valamely nemzet és 
kor erkölcseiben mutatja be műveltségét, nem pedig 
tudásában, gazdagságában, ruházkodásában s kényelmi 
eszközeiben. Ezek mind csak segítő vagy átalakító 
eszközei a műveltségnek; a kultura maga az élet 
értékének fölfogásában s ennek megfelelő cselekvés-
ben áll. Úgy látszik, hogy a kulturának csonka fo-
galma vezette félre a kiegyeztető törekvés híveit, 
mert különben nem beszélnének oly könnyedén a 
kereszténység és a modern kultura kiegyezéséről. 
A keresztény erkölcstan és a modern kultura erkölcs-
tana között oly áthidalhatatlan ellentét van, hogy e 
kettőnek kiegyezéséről szó sem lehet ; a mit a mo-
dernek fennen hirdetnek is, midőn mondják, hogy a 
kereszténység avult erkölcstanával bele nem illeszt-
hető a modern kultura keretei közé, mert azt hát-
ráltatná. 

A modern kulturának, mint erkölcsi jelenségnek, 
az ember emancipatiója, sőt imádása képezi alap-
kövét. A bölcselet küzdelme a kereszténység ellen a 
gondolkozást és érzést elvilágiasította ; a modern 
ethikának főproblemája az erkölcsinek a theologiától 
való elválasztása, vagyis megszabadulás a vallásos 
erkölcstantól. Ez az álláspont uralkodik a közvéle-
mény nagy részében; irodalom, művészet, színház 
ennek a bálványnak áldoz. A tiltottat magasztalja, 
az erényt nevetségessé teszi, a bűntényt mentegeti. 
S habár az egyén többnyire jobb a modern kultura 
teremtette közszellemnél, mégis az irodalom és a 
tudomány által megmételyezett szellemi légkör külön-
böző változatban oltja a mérget a tömegek vérébe, 
hogy a rossz megátalkodjék s a jónak a szeme el-
homályosodjék. A kereszténység, mint világnézet és 
szellemi életelv, ezzel a légkörrel, mint a modern 
kultura levegőjével — tehát éltető elemével — találja 
magát szemben ; ezzel kiegyezkedni nem lehet, a 
mint a méreg ki nem egyeztethető az élettel, itt a 

békekötés és szövetség lehetetlen, hanem csak föltét-
len meghódolás lehetséges egyik vagy a másik részről. 

Hogy ezen állítás nem rémlátás, sem pesszimiszti-
kus lemondás, arról meggyőződünk, lia a keresztény 
erkölcstan s a modern kultura ethikájának alapelveit 
összehasonlítjuk. 

1. Minden erkölcstannak alapelve az ember vég-
céljáról vallott nézete, mert hiszen az erkölcs az 
emberi cselekedetnek azon tulajdonsága, mely a vég-
célhoz való viszonynak eredménye, vagy jobban 
mondva ez a viszony képezi mivoltát. S különben 
is az erkölcstan gyakorlati tudomány, gyakorlati 
ismeretet nyújt, vagyis az embernek cselekvését igaz-
gatja, életét vezeti; ennek természetes folyománya, 
hogy bizonyos célt kell megállapítania, mely felé az 
ember minden életnyilvánulásának irányulnia kell. 
Cél nélkül az ember életébe rendet hozni nem lehet. 

Ezer út nyílik előttem, hova forduljak, van-e 
iránytűm az élet tengerében? A véletlen határozzon-e 
fölöttem? Oda vessem-e magam az élet hullámai 
közé s arra felé ússzam, a merre a habok visznek s 
ha meguntam szeszélyeit, elmerüljek-e, vagy ellenük 
forduljak? Ha nincs megállapított célom, ezekre a 
kérdésekre felelni nem tudok. Ha tehát az elméleti 
tudományok a mindenség törvényszerűségének meg-
ítélésénél a megoldás lehetőségét tagadnák is, avagy 
hipotézisekkel is beérhetnék, az erkölcstan, miután 
életem értékéről, irányáról, cselekedeteim törvényei-
ről s viszonyairól tárgyal : hatái'ozott célom és ren-
deltetésem megállapítása elől ki nem térhet. Okve-
tetlenül felelnie kell arra a kérdésre, vájjon szenve-
délyeimnek szabad folyást engedjek-e, vagy a ben-
nem megnyilatkozó törvénynek engedelmeskedjem-e ? 
Vagyis e törvény értékéről számot kell adnia; ezt 
pedig csak végcélomnak megállapítása által teheti. 
Mert ettől függ életemnek értéke is. Ha az életnek 
nincs célja, értéke sincs s következőleg, ha megunom, 
el kell vetnem, mint az elviselt ruhát; minek ve-
sződni, szenvedni, önmegtagadást gyakorolni, ha 
mindez céltalan. Földi életemnek, akarva nemakarva, 
egyszer vége szakad — a halál állal. Vájjon a halál-e 
az én célom, vagy ez is csak üt egy bizonyos cél 
felé? Mert ha azért élek, hogy meghaljak, ezt egy 
csapással elérhetem élelem megsemmisítése által. De 
akkor az egész erkölcstan ebben az egy törvényben 
merül ki: öld meg magad; csakhogy ezzel ez az 
erkölcstan önmagát is agyonüti. 

S ha már most az erkölcstan saját jól felfogott 
érdekében kénytelen az élet célját megállapítani, 
ezen megállapításnál ismét a logika és a metafizika 
korlátai közötl kell haladnia. Mert a cél a tudományra 
nézve fogalom, mely összeférő elemekből alakul s igy 
minden ellenmondást kizárva mindazt felöleli, a mi 
lényegének elvitathatatlan és szükségképen való 
tulajdonsága. Következőleg a gondolkodás, mely a 
tudományt szüli, útjában ezen tulajdonságokhoz, mint 
útjelzőkhöz, van kötve. Ezektől való eltérése szükség-
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képen tévedéshez vezet és nem az igazsághoz, mely-
nek fölkutatása a tudománynak feladata. 

Szemünk előtt tartván a célnak lényegét, az élet-
célnak következő tulajdonságait fedezzük föl. Először 
is semminek sincs önmagában célja, lianem magán 
kívül, mert hiszen a célt elérni kell, a cél az, a miért 
valami van. Az élet a cselekedetek összege s a mint 
az egyes cselekedetnek célja rajta kívül fekszik, ügy 
az egész életnek célja sem lehet maga az élet, hanem 
valami más, a mit az életnek elérnie kell. S ugyan-
ezen okból a célnak távol kell állania, mert külön-
ben nem kellene utána törekedni. Az élet céljának 
különösen jól távol kell lennie, mert az élet nem 
egy cselekedet, hanem a cselekedetek összege, lánco-
lata, melyeket a célra való irányulás fűz össze össz-
hangzó egésszé. A mint a hosszú út sok lépés összege, 
távol fekvő célpontnak követelménye ; úgy az élet, 
mint számtalan cselekedetnek komplexuma, távoli 
célt tételez föl. 

Másodszor minden cél magasabban áll a feléje 
törekvő lénynél. Erről meggyőződünk, akár fizikai, 
akár metafizikai szempontból tekintjük a lények és 
céljuk között fennálló viszonyt. A csirának célja a 
növény, a gondolkodásé az igazság megismerése, az 
emésztésé a szerves élet stb.; tehát a cél mindig 
valami magasabb. S ha a lényr ez után nem törek-
szik, megszűnik lenni az, a minek lényegénél fogva 
lennie kell, lefelé sülyed. S ezt a szellemi életben is 
tapasztaljuk; a művészi képesség magasabb cél nélkül 
mesterséggé válik, de művészetté nem lesz soha. 
S metafizikai szempontból tekintve e viszonyt, azt 
találjuk, hogy a célnak elérése tökéletesíti a lényt; 
már pedig csak a tökéletesebb —- magasabban álló — 
tökéletesítheti a lényt. Az életnek a célja is ennél 
fogva csak valami magasabb lehet, nem pusztán a 
gyakorlati célszerűség, nem földi siker vagy haszon, 
hanem érzékfölötti, eszményi valóság. S ha egyes 
cselekedeteknél a közvetetlen siker vagy haszon ki-
elégítő célt képezhet, az egész életnek, mint egységes 
valaminek, magán kívül lévén célja, ez csak a föld 
fölött kereshető. A célnak ezen kellékéből következik 
az is, hogy a lény saját lökéletesbítése végett törek-
szik feléje, a mit aztán a tökéletesben való részese-
dés által ér el. Ennélfogva az ember végcéljában 
kell hogy kielégítést s megnyugvást találjon ; s így 
törekvésében nem csak a célra tekint, de önmagára 
is, odaadja magát s visszatér tökéletesebben. A mi 
ilyen kielégítést és nyugalmat nem nyújthat, az az 
ember végcélját sem képezheti. 

Végre a célnak kényszerítő hatalma van, vagyis 
nem áll a lény szabadságában az utána való törek-
vésnek mellőzése. Ha a tűznek célja az égetés, ezt 
szükségképen előidéznie kell, mert természetében rej-
lik ezen törekvés rúgója. A cél a lény működésének 
törvénye. Ilyen viszonyban áll az ember is végcéljá-
hoz. Minden cselekedetének van természetes célja, 
melyet nem ö határoz meg s így meg sem akadá-

lyozhat; következőleg életének, cselekedetei összegé-
nek természetes célját sem ő választhatja meg tetszése 
szerint, hanem alávetnie kell magát, a végcélt sza-
bályul kell elfogadnia. Tehát mindaz, a mi ilyen 
kényszerítő erő híjával van, az ember végcélját nem 
képezheti. 

A mondottakat összefoglalva állíthatjuk, hogy az 
ember végcélja a föld szúk határai között nem talál-
ható, hanem földön túl valami eszményi jóban kere-
sendő, melyben az ember tökéletességének tetőpont-
ját éri el; s így a földi élet eszköz, melyet e cél 
szerint kell berendezni, hogy az ember feléje halad-
hasson. N. dr. 

T(egény és theologia. (vn.> 
Az amerikanizmus törekvése, mondja XIII. Leó 

pápa említett körlevelében, nem kifogásolható, lényege 
azonban épenséggel nem gyanusíthaíatlan. Ugyanis 
azoknak, a kik a keresztény tökéletességre törekesz-
nek, e szerint épen nem előnyös és nem szükséges az 
egyház tanító hivatala, minthogy a Szentlélek bősé-
gesen árasztja karizmáit az egyesekre és titkos ösz-
tönzéssel vezeti ezeket minden közvetítő nélkül. 
Ennek a téves fölfogásnak a nyomait is megleljük 
regényünkben. 

151. 1. : Lelkébe-szivébe szállván alá Benedetto, 
tapasztalta az isteni jámbor érzületet. 156. 1.: A Mes-
ter mindig jelen van. . . , a lélekben egy kis csendes-
ség elégséges, hogy meghalljuk szavát. 243. 1.: Isten 
a lelkiismeretben beszél, ha ez föl is lázadt elüljárói 
ellen s ezért (276. 1.) az emberek Ítéletétől Krisztusé-
hoz appellál. Mikor az elüljáróság fölszólította, hogy 
hagyja el Jennét s tegye le a bencés ruhát, engedel-
meskedik, de ennek dacára Krisztust hagyja lelkében 
az intézkedésnek ellenmondani s arra az evangéliumi 
emberre gondol, a kit eltiltottak a működéstől Krisztus 
tanítványai, ő pedig megengedte neki, hogy munkál-
kodhassék. Lelkialyja, Don Elemente, is hasonlóképen 
gondolkozik, midőn (202. 1.) az apátoknál és a római 
pápánál Magasabbhoz appellál lelkében. 

Sőt magának a pápának is úgy szól a «Szent» 
fogadtatása alkalmával, hogy olvasta egyik régibb 
pásztorlevelében, miszerint az Isten megnyilatkozik 
a hitben, a tudományban és az emberi lélekben 
közvetetlenúl is (e anche direttamente, misteriosa-
mente nell' anima umana, 338 1.); hogy megismerte, 
miszerint igen sok pap és világi ember lelke a Szent-
lélekhez tartozik (338. 1.) s ebből így vonja le a kö-
vetkeztetést: Hogy a papság kevesebbet beszél a 
hívőknek a belső imádságról. . . annak okát a pap-
ság uralkodási vágyában kell keresnünk. Azoknak a 
papoknak, a kik uralkodni akarnak, nem tetszik, ha 
a lelkek rendesen közvetlenül érintkeznek Istennel, 
tanácsot és igazgatást kérve (non fidée che le anime 
comunichino direttamente e normalmente con Dio 
per domandarue consiglio e direzione); ugyanis ők 
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epekednek a közvetítő sereg után, a minek követ-
keztében elpuhulnak, szolgaiak és félénkek lesznek 
a lelkek (339. 1.) és mindezt a legnagyobb nyugalom 
hangján mondja a szent a pápának, mert benne min-
den elmélkedés nélkül a Szentlélek beszélt ( . . .senza 
meditazione aved parlalo lo Spirilo). Végső pillana-
tában is azt köti pap-tanítványainak lelkére a szent, 
hogy ne tetszelegjenek maguknak az egyéni vagy 
testületi tekintélyben, hogy ne zsarnokoskodjanak a 
lelkek fölött s ne akarják őket túlságosan kormá-
nyozni (468. 1.). 

Ámbár jól tudjuk már a kis katekizmusból, hogy 
Isten világosííja, erősíti malasztjával az embereket, 
mégis valóban alaposabb járatlanság kívántatik ahhoz 
a theologiában és az egyház történetében, hogy valaki 
azonnal meg ne lássa az ilyen elméletekben a régibb 
és újabb eretnekségek forma szerint való fölvonulá-
sát. Avagy nem isteni joggal van alapítva az egyházban 
a magisterium, ministerium és a regimen? Veszít-
hetnek tán erejükből Fogazzaro kalandos fejtegetései 
folytán Krisztus szavai, midőn így szól az evangé-
liumban: A ki titeket hallgat, engem hallgat. Miként 
engem küldött az Atya, úgy küldelek én titeket. Én 
velelek (de nem mindenkivel egyenkint, a minthogy 
így a Szentlelket sem igérte meg egyházának) vagyok 
a világ végezetéig. A miket meg fogtok kötni a föl-
dön stb.? A «közvetítők» teljesen ártatlanok mind-
ezekben s nem tehetnek arról, hogy Krisztus hierar-
chiát és jurisdictiót rendelt egyházában, a minek foly-
tán úgy kell lenni, hogy a tanuló egyház nem 
tulajdoníthat magának tanítási jogot, hogy a juhok 
nem legeltethetik a pásztorokat. 

Az említett körlevél szerint az amerikanizmus 
mód fölött magasztalja a természeti erényeket, mint-
hogy ezek jobban megfelelnek korunk szellemének 
s mert ezek munkabírókká teszik az embereket. Az 
elmúlt időknek a passiv, a jelen kornak az aktív 
erények a megfelelőbbek. 

A mi modern szentünk is végig suhint egyet-
egyet a természetfölötti erényeken alkalom adtán, 
pl. (172. 1.) midőn az égbetörő lelkeket a tölgyfához 
hasonlítja, a melyek mintegy önsanyargató dühöngés 
és őrült erőlködés révén a földtől elszakadva az égbe 
törtetnek ágaikkal (az eredeli szöveg nagyobb nyo-
matékkal mondja kozmopolita műszavaival : furore 
ascelico, frenetico sforzo). A nagyobb lievű jámbor-
ságot (pielá fervorose) kárhoztatja (72. 1.) s azt hiszi, 
hogy az asketikus könyvek ezrei (!) lealacsonyítják 
az Isten eszméjét a lelkekben (349. 1.); igen hang-
súlyozza a benső imát a közös és a külső rovására, 
noha a régibb, igazi szentek (pl. Tamás, Alfonz, Ferenc) 
másképen tanítanak. A regényben egy-két helyen 
példa van bemutatva arra nézve, hogy miként imád-
koznak a modern szentek ; mondhatom, ez annyira 
fenséges módszer, hogy néha csak egy hajszál vá-
lasztja el a nevetségestől. Gyönyörű példája az 
Angelus elmondásának, a hogy azt Selva és üde 

felesége együttesen csinálták. Egy este a fiatal nő a 
nyitott ablaknál férje vállára hajtja szép szőke fejét, 
a mire ez öleléssel reagál s aztán tekintetük elvész 
a végtelenben. Majd sóvár, azúrkék szemeit az asz-
szonyka a férjéibe sülyeszti, a férj ősz és a nő szőke 
feje egybekavarodnak s erre egy hosszú csók követ-
kezik, a mely bámulatba ejthette volna a világot. 
(38., 39. 1.) Őszintén szólva, nem nehéz ebből kihá-
mozni, hogy az ilyen Ave Maria-han az imádság vagy 
a szeretkezés van-e túlságban. Egy olasz kritikus 
megjegyzi, hogy képben kellene megörökíteni a regény 
ezt a jelenetét és a kép alá cím gyanánt ezt a jánl ja: 

L' AVE MARIA DEL SECOLO XX. 

Szentünk olyan szigorú tanokat prédikál, hogy 
a janzenisták módjára kétségbeesésbe s bűneik mo-
csarába kergeti a bűnösöket, midőn pl. azt mondja, 
hogy mise, áldás, olvasó, litánia stb. mit sem hasz-
nál annak, a kinek a szive nem tiszta. És a ki épen 
ezek által kapja meg a kegyelmet a megtérésre vagy 
gyónni megy a templomba bűnös lélekkel ? (V. ö. 195.1.) 

A természeti erény szertelen és téves magaszta-
lása a következő megjegyzés: az embereket Istenben 
szerette s ez ép a hideg szeretet, mintha a testvér 
a testvért csak azért szeretné, hogy kedvében jár jon az 
apjának (188. 1.), holott a felebarát igazi, keresztény 
szeretete csak visszfénye az Isten szeretetének, miként 
azt a theologia kifejti. (Sz. Tamás S. Th. I. és II—II.) 

Az amerikanizmus a körlevél szerint nem találja 
a szerzetesrendeket korunk szellemének megfelelők-
nek, mivel ezek korlátozzák az egyéni szabadságot s 
inkább gyöngéknek, mint erős lelkeknek valók azok, 
aztán nem is lendítenek a keresztény tökéletességen 
s az emberiség közjaván, sőt gátolják azt. 

Benedetto is egyre jobban érezte az ellenszenvet 
a szerzetes fogadalmak iránt s azért az általa kon-
templált rendben (a Szentlélek lovagjai) sem lett volna 
közös élet és celibátus. Don Clemente Benedettól is 
ebbe a rendbe szánta, mint rendkívüli munkást, nehogy 
mint a rendes hadsereg katonáját működésében az 
egyenruha és a fegyelem akadályozza. A modern szent 
nem lehet szerzetes (109. 1.). S ha itt-ott ingadozik is 
ebben a felfogásában (108, 109. 1.), Selva lakásán is 
így beszél Salvati : a régi szerzetesrendek nem tud-
nak befolyást gyakorolni a modern társadalomra. (72.1.) 

Nem sérthetem meg olvasóimat azzal, hogy ekkora 
felületesség cáfolásába bocsátkozzam. Hiszen min-
denki ismeri azt az elbeszélhetetlen hasznot és hervad-
hatatlan dicsőséget, amelyet a szerzetesrendek sze-
reztek és szereznek napjainkban is egyháznak és tár-
sadalomnak ; nem szükséges fejtegetni, hogyr a hajót 
magunk mögött elégetni a fogadalom révén csak bátor 
lélek birja stb. 

Tekintettel az említettekre, nyugodtan aláírhatjuk 
annak az érettebb kisasszonynak tudatos vagy tudattalan 
nézetét, hogy Benedetto az olaszok laikus Heckerjé-
nek tekinthető. Szilvek Lajos dr. 
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Modern halál. 
Modernnek mondjuk, mert a katholikus vallás 

által megszentelt halál már sokaknak régi, elavult, 
melytől rettegnek a mai emberek. Hogy is ne volna 
rettenetes az a halál, mikor a haldokló ágya mellett 
ott áll — a pap, nyakán stólával ! 

Lássuk hát, milyen a modern ember halála. 
Az orvos ép most távozott az előkelő beteg szo-

bájából. 
Marietta, a vallásosan nevelt szobaleány, nem 

merte megkérdezni a nagybeteg állapota felől. 
A végét jár ja ! . . . 
Az előkelő állású úr ott fekszik ágyában, hall-

gat, mozdulatlanul. Arca halálsápadt, homlokán ott 
vannak a hideg verejtékcseppek, a halál előhírnökei, 
szemei üvegesek, tekintete merev. 

Oldalt, kényelmes támlásszéken ül a nagybeteg 
neje, rosszkedvűen, kezében legyezővel, melyet időn-
kint ajkaihoz emel, hogy elrejtsen egy-egy — ásítást. 
Gondolatai messze távol kalandoznak e komor szo-
bától, hol oly sok különféle illat teszi nehézzé a le-
vegőt. . . Néha-néha lassan, bágyadtan feláll, hogy 
egy-egy futó tekintetet vessen szenvedő férjére. 

A beteg minderről semmit sem tud. 
— Hogyan vagy, édes Gigim? 
A kérdés természetesen válasz nélkül marad. 

A beteg neje erre a szoba egyik szögletében szundi-
káló ápolónőhöz fordulva, elégedetten mondja : 

— Teljesen nyugodt . . . Jó jel. 
Közben bejön a szobaleány, az ágy mellé áll s 

aggódva és megindulva szemléli nagybeteg uraságát. 
Látod, mily nyugodt ! — mondja úrnője. 

Marietta könnyeit törülgeti. 
— Mit mondott az orvos? — kérdi a beteg 

felesége. 
— Hogy folytassuk tovább a legutóbb rendelt 

orvosságot. 
— Melyik az? — S az úrnő lassan, bágyadtan 

fölkel helyéről s az orvosságos üvegek közül kike-
resi a legutóbb rendelt orvosságot. Aztán, szinte he-
roikus önmegtagadással, sajátkezűleg adja be a be-
tegnek a hagyományos kanálnyi folyadékot. 

Gigi! Ime itt van az orvosság.. . A te Ninád 
ad ja . . . Bátorság... Miért sóhaj tozol?. . . Ne légy oly 
rossz. . . Vedd csak be szépen. . . 

Ezzel a beteg szájába önti az orvosságot, mely 
azonban az összecsukott fogak mellett oldalt kifolyik. 

— Látod, milyen ügyetlen vagy! 
Marietta megrémülve suttogja úrnőjének: 
— A méltóságos úr haldoklik. . . Csak nem en-

gedi meghalni pap nélkül ? 
Az úrnő ránéz. 
— Haldoklik ? . . . Álmodol, Mariet ta?. . . Nem lá-

tod, mily nyugodt? 
S a méltóságos úr e közben oly nagyot sóhajt, 

hogy mindnyájan megijednek. 

A szundikáló ápolónő is közelebb jön, hogy 
megnézze a beteget. 

— Méltóságos asszony ! A beteg rosszul van, na-
gyon rosszul ! 

— Lehetséges . . . 
Marietta reszket, mint a nyárfalevél és sürgeti, 

hogy papot hívjanak. 
— Hát csak menj el é r te . . . te úgyis tudod, hogy 

férjem .. . 
A jólelkű szobaleány nem várta be úrnőjének 

szavait, elsiet a gyóntatóatyáért. 
A méltóságos asszony kellemetlenül kezdi magát 

érezni. Fél. Hogy szórakozzék, az ablakhoz lép, majd 
egy tekintetet vet a tükörbe . . . s aztán a kanapéra 
dől, illatos zsebkendőjébe rejti arcát s mindenáron 
azon van, hogy kisajtoljon szemeiből — egy könny-
cseppet. 

Kívülről emberek zaja hallatszik. A méltóságos 
asszony fölemelkedik, kisiet. A gyóntató atya érkezett 
meg. . . nagy sietve. 

— Csak meg ne ijessze, tisztelendő ú r . . . Fér-
jem oly jó ember . . . de tetszik tudn i . . . a papoka t . . . 

A pap nem siet a méltóságos asszony üdvözlé-
sére, még csak kezet sem fog vele, hanem kéri a ki-
sérő szobaleányt, hogy vezesse a beteghez. 

A méltóságos asszony erősen föl van háborodva : 
ez a pap igazán neveletlen ember. 

Alig múlik el néhány pillanat s a pap kilép a 
beteg szobájából. Utána jön Marietta zokogva.. . 

— Nos, tisztelendő úr ? 
— Méltóságod özveggyé lett. Az Ég á ld j a . . . 
S eltávozott. 

Hát csakugyan meghalt? — Oh Istenem, 
legalább véget értek szenvedései ! — kiáltott föl s 
egy székre rogyott. 

A jámborlelkű Marietta e közben arra gondolt, 
vájjon nem most kezdődnek-e a méltóságos úr szen-
vedései? Hiszen a gyóntató atya már nem tehetett 
mást, mint hogy imádkozzék a halottért. 

Csengetés zavarja fel merengéséből a méltóságos 
asszonyt, a ki mindenre gondol, csak a halottra 
nem. 

Az elhunytnak nővére érkezett meg, a kit érte-
sítettek, hogy a beteg állapota rosszabbodott. 

A méltóságos asszony feláll, az érkezőnek kar-
jaiba veti magát és szinte emberfeletti erőfeszítési 
tesz, hogy egy-két könycseppet ejthessen! 

— Meghalt? 
— Meghalt! I g e n . . . meghalt! 
— A lépcsőn . . . egy p a p p a l . . . ta . . . Iái . . . koz 

. . . tam . . . 
— Igen . . . édesem ! 
— Tehát m i n d e n t . . . elvégezett ? 
— Mindent, m i n d e n t . . . Részesült mindenben ! . . . 

Úgy halt meg, mint egy a n g y a l . . . 
— Hála Istennek! 
Kegyetlen ez a jelenet metsző iróniájával, de nem 
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lehet tagadni, hogy ijesztő mértékben gyakori és ret-
tenetesen találó. 

Férf iak! Ha nem akartok így meghalni, akkor 
ne vegyetek nőül «modern» nevelésű, vallástalan 
divatbábut, hanem válasszatok magatoknak élettársul 
inkább váltásosán nevelkedett — ha űgy tetszik — 
«klerikális» nőt. Ez legalább nem fogja megengedni, 
hogy úgy haljatok meg, mint egy állat s örök iidvös-
ségtekkel nem fog játszani vérlázító hipokrizissel. 

* 

Olasz lapban olvastam a mai divatos halálnak 
ezt a találó leírását. Talán lesznek, kik okulnak 
belőle. Mert ha a szentségektől való irtózás nálunk 
még nem is oly gyakori, mint a szabadkőmívesek 
fészkében, Olaszországban, azért — sajnos — azt 
sem lehet állítani, hogy ritkaságszámba megy. Hány 
«gyengéd» férj, feleség, szülő akad nálunk is, a ki 
beteg nejét, szenvedő férjét, haldokló gyermekét nem 
akarja megijeszteni — a pappal. Nem is hivatják, 
ha csak nem akkor, midőn az a vergődő szív mái-
utolsót dobban, midőn az a szegény lélek már 
ott áll igazságos Birája előtt. A halálküzdelemnek 
ebben az utolsó pillanatában is sokszor csak azért 
állhat az egyház szolgája a haldokló ágya mellett, 
hogy a gyászjelentésbe oda lehessen nyomatni : « . . . a 
haldoklók szentségeinek ájtatos (!) felvéte után el-
hunyt az Urban». 

Van tehát nálunk is elég áldozata a rosszul 
értelmezett szeretetnek. Legyünk rajta, hogy napról-
napra kevesebb legyen e szerencsétlen teremtések 
száma. S e téren igen sokat tehetnek, valóban apos-
toli munkát teljesíthetnek a jobbérzésű világi katho-
likusok. Felvilágosítással, szent hitünk igazságainak 
ismertetésével, a szentségek felvételére való buzdítás-
sal, jó példájukkal alkalomadtán hassanak oda, hogy 
e «jó» katholikusok szeméről lehulljon a hályog s 
belássák, hogy a szeretetnek ilynemű gyakorlása 
milyen rettenetes — mert legtöbbször a lélek örök 
halálát okozó — szeretetlenség. 

Papok és világiak, nevezetesen az orvosok is, 
egyaránt tegyük meg kötelességünket e téren is. Kü-
lönben nálunk is, lia nem volna, hát divattá lesz 
a modern halál. Császár József dr. 

;házi F r e i b u r g i. Br . Főiskolai tanfolyam (University ex-
• tensionj katholikus papok szómára. Már ez is van. És 
® hogy volt és sikerült az első, azt a freiburgi érseki megye 
l ika . papi Mária-kongregáció elnökének köszönhetni. Tőle szár-

mazik az a helyes és termékenj' gondolat, hogy a mai 
világban a kath. papra nézve igen nagy jótétemény az, ha 
kiváló tudós férfiak ajkairól friss tájékozást kap a theo-
logia, a tudományok s egyes oly napi kérdések állásáról, a 
melyek papi hivatásával szoros összeköttetésben vannak. 
Hogy az első papi főiskolai tanfolyam itt csakugyan 
fényesen sikerült, mutatja az, hogy a megnyitásra okt. 
8-án 200 pap jelent meg Baden nagyhercegség különféle 

területéről, sőt még Svájcból is érkeztek hallgatók. A szer-
zetesrendeket kapucinusok és bencések képviselték. Az 
egyházi hatóság a papi főiskolai tanfolyam iránt nagyra-
becsülését azzal fejezi ki, hogy ezen tanfolyamokon az 
egész főkáptalan megjelenik a segédpüspökkel élén. 
Legyen szabad itt a megnyitó gyűlés és az első felolva-
sás (előadás) leírását adni. A megnyitás, mint említet-
tem, október 8-án volt reggel fél 10 órakor a kath. egye-
sületi palota nagy termében. Itt tartják az egyes kollé-
giumokat is. A papi Mária-kongregáció elnöke, dr. Schofer, 
meleg szavakkal üdvözölte a vendégeket és Isten áldását 
kérte a papi tökéletesedés újszerű intézményére. Utána 
szót emelt a távollevő érsek nevében is a főmegye segéd-
püspöke. Biztosította a gyülekezetet s az új, korszerű 
intézményt teljes rokonérzéséről. Örömét nyilvánította a 
feltűnően nagyszámú összesereglés fölött. Végül püspöki 
áldást adott a jelenvoltakra. Az első «felolvasó» Fonk dr. 
J. t. atya és theologiai tanár volt Innsbruckból, a ki 
biblikus tárgyát, a modern szentiráskritika ismertetését és 
bírálatát oly fensőbbséges uralommal kezdte meg, hogy 
néhány perc alatt megnyerte a hallgatóság tetszését. 
A modern szentírási kritika homokra, véleményekre, föl-
tevésekre épít : azért csak zavart okoz. A racionalisztikus 
bibel-bábeli zűrzavarra Fonk atya ráirányította a bibliai 
tudomány igazságainak kiapadhatatlan fényű forrását : 
a tanító egyház tanúságtételeinek napvilágát. Jól esett 
látni, hogy a szent tudománynak egy képviselője mily 
nyugodtan és világosan nyújt tájékozást a legkényesebb 
és legnehezebb vitás kérdések útvesztőjében. Élénkíti és 
igen élvezetessé teszi az előadási az, hogy előadó a hall-
gatóság köréből szóval vagy írásban beadott kérdésekre 
vagy kételyekre azonnal válaszol. Első előadásában Fonk 
atya áttekintést nyújtott a protestáns szentírási kritiká-
ról, ismertette a mytliuselméletet, az irányzatos (Tendenz) 
kritikát és a modern eklekticizmust. Végül a hírhedt 
Loisy szereplését ismertette és bírálta. Ennyit bemu-
tatóul.1 

* 

Madr id . A katholikus eyyház üldözésének szelleme 
átcsapott a Pyrenéeken. Vannak, a kik a Spanyolország-
ban legújabb időben mutatkozó kulturharcias szellemet 
annak tulajdonítják, hogy angol hercegnő lesz spanyol 
királynő s vele katholikusellenes szellem tódult be az 
országba. Szó sincs róla. A dolog oka ott rejlik, hogy 
a spanyol intelligencia, úgy mint Francia- és Olasz-
országban és egyebütt történik, nem részesült alapos 
és gondos katholikus nevelésben. Nagy része a szabad-
elvűsködés hálójába került. Ha ily elfajult katholikus 
jut miniszteri székbe, beáll a természetes következmény: 
az, hogy az illető kézzel-lábbal kapálódzik a katholikus 
egyház ellen. A jelenlegi spanyol kormány, a mi az 
elvek, a szellem egyöntetűségét illeti, közmondásosán 
botrányos a széthúzásban. A keresztény vallással szakí-
tott s puszta racionalizmusnak hódoló szabadelvű áram-
latot a kabinetben Romanones igazságügyi miniszter 
képviseli. Ö a kulturharcias fenyegetéseknek és próbál-
kozásoknak nemcsak titkos sugalmazója, de nyíltan 
dolgozó vezére is. Polgári házasság, Vatikánnal való 
ujj húzás, szerzetes rendek sanyargatása stb., mind 

1 Nem tudnánk mi is ilyet csinálni ? Szerk. 
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Romanones konyhájából kerültek ki. De, szerencsére, 
ez az ember még nem Spanyolország, még a kabinetben 
sem uralkodik. A minisztérium többsége példáid a szer-
zetes rendekre vonatkozólag ragaszkodik ahhoz a modus 
vivendihez, melyet Morét a Vatikánnal megállapított. 
E szerint 3 szerzetes rend kiváltságolt, a többi az egye-
sületi törvény alapján áll. A kormány fönntartja a kivált-
ságot, de változtatni akar az egyesületi törvényen. Az 
új törvényjavaslat kidolgozásával korántsem maga Roma-
nones igazságügyi miniszter van megbízva, hanem első-
sorban a belügyi, azután a közoktatásügyi s csak har-
madsorban az igazságügyi miniszterek. Az, hogy a 
Lopez-kabinetnek ép ez a három minisztere radikális 
szellemű emberek, azt jelenti, hogy a katholikus egyház 
jót nem várhat tőlük. Tehát küzdelem lesz, az bizonyos. 
Az azonban, a mit a radikalizmus Spanyolországban 
akar, nehezen fog megtörténni, t. i. francia állapotok, 
vagyis istentelenség diadala és uralma. Egyébiránt, ki 
tudja? Minden attól függ, vájjon a spanyol katholikus 
intelligencia és nép jobb nevelésü-e, mint a francia. 
Ha igen: akkor Spanyolországban küzdelmek, de azután 
szebb idők következnek. 

* 

Lissabon . Miből pattant ki a spanyol kulturharc? Egy 
meggondolatlan, vagyis talán inkább nagyon is meg-
gondolt és a kath. egyház iránt izzó gyűlölettől sugalt 
miniszteri rendeletből, mely a polgári házasságról szóló 
fönnálló törvényt önkényesen elcsavarta oly értelemre, 
a mely a mellett, hogy ellenkezik az alkotmánnyal, 
ellenkezik a törvény eddigi értelmével is és á gyakorlat-
tal. Romanones igazságügyi miniszter azt rendeli, hogy 
a törvényes polgári házasság megkötésekor ezentúl senki 
sem leszen köteles kijelenteni, hogy ő nem katholikus 
vallású. Ennek mi a következménye, illetve a fogásos 
értelme? Az, hogy (természetesen csak Romanones mi-
niszter fölfogása szerint) a spanyol állam nem törődik 
többé a házasság szentségi jellegével, nem törődik név-
szerint azzal, hogy katholikus jegyesek a polgári kötés 
után fölveszik-e a házasság szentségét. A törvény értel-
mében azért kell a nemkatholikusoknak polgári házas-
ságkötéskor kijelenteni, hogy ők nem katholikusok, 
mert ilyenektől a törvény nem kívánja az egyházi kötést. 
Azoktól azonban, kik nem jelentik ki polgári kötéskor, 
hogy «nem katholikusok», a törvény megkívánja a házas-
ság érvényességéhez az egyházi kötést, vagyis a szent-
ség fölvételét. Hogy tehát a katholikus házasulok törvé-
nyes kötelezettségén, hogy polgári kötés után a szent-
séget is fölvegyék, mert csak akkor érvényes a házas-
ságuk, a ravasz miniszteri rendelet rést üssön, el akarja 
engedni az akatholikusoknak azt a törvényes kötelessé-
güket, hogy házasságkötéskor vallásukról nyilatkozzanak 
és kijelentsék, hogy «nem katholikusok». Csekélységnek 
látszik az egész, de csak látszik, mert valóban nagy 
merészség egy minisztertől, ha egy országos törvényt 
értelméből rendeletileg ki akar forgatni. Az a különös 
a dologban, hogy Romanones miniszter ezzel az eről-
ködésével még önmagával is ellentétbe kerül. Van 
ugyanis a temetésre vonatkozólag neki egy rendelete, 
mely azt mondja ki kötelező szabályul, hogy a teme-
tésre vonatkozólag az állam az egyház rendelkezését 
elfogadja, vagyis hacsak valakitől valamely nyilatkoza-

tot nem lehet fölmutatni, hogy «riem katholikus», az 
katholikus temetésben részesítendő. Szóval : ha akarom, 
vemhes, lia akarom, nem vemhes. Romanones miniszter 
a temetésre nézve elfogadja, hogy a katholikus vallás 
Spanyolországban törvény szerint államvallás; a házas-
ságra nézve már nem kell neki a katholikus vallást 
valló és védő törvény, ott az ő önkényét szeretné úrrá 
tenni. De hát a dolog nem megy oly könnyen, mert 
jog, törvény és igazság állnak szemben a miniszterrel. 
Kifejtette ezt neki a badajozi püspök azonnal a rendelet 
megjelenése után s kérte őt, hogy vegye vissza rende-
letét. És ezt meg is tehette volna a miniszter, mert 
sem a minisztérium, sem a király a miniszter egyoldalú 
rendeletéhez hozzá nem járult. A barcelonai és civdad-
reali püspök is kérték a minisztert, hogy vonja vissza 
a rendeletet, mert az beleütközik az alkotmányba, a 
házasságról szóló törvény szellemébe, a katholikus Aral-
lás hitelveibe. Romanones nem hajlott a jó szóra. A többi 
püspökök tehát tiltakozó főpásztori leveleket intéztek 
híveikhez a miniszteri önkény ellen. És Spanyolország 
radikális és köztársasági szellemű sajtója el kezdte végig 
játszani a miniszter mellett a farkas és a bárány meséjét. 
Nem a farkas zavarta meg a vizet, hanem a bárány. 
Spanyolország püspökei — «rebellisek». Ez még a leg-
szelídebb a vádak között. Legnagyobb vihart keltette 
az egyházellenes sajtóban a tuy-i püspök pásztorlevele. 
Ráfogták és addig kiabáltak róla nap-nap után, hogy 
megsértette a miniszter személyét, hogy végre a minisz-
ter csakugyan sértve érezte magát és panaszt tett a 
püspök ellen a nuntiusnál. Minthogy a püspök levelé-
ben semmi sértés a miniszter ellen nincs, csakis szigorú 
elvi kritika az egész, de úgy hogy a miniszter kárára 
üt ki, mert máskép nem is volt lehetséges : Róma azt 
felelte, hogy a püspöknek igaza van, az igazság pedig 
nem lehet sérelem. Tanácsolta azonban a püspöknek, 
hogy írjon a miniszternek és jelentse ki neki, hogy nem 
akarta őt megsérteni. 

És mi történt? Az a miniszter, a ki pörbe akarta 
idézni a püspököt, elállt ebbeli szándékától, belátva, 
hogy még nagyobb kudarc várna reá. A «szabadelvű» 
sajtó csúfos bocsánatkérést várt a tuy-i püspöktől. Ez 
azonban egy újabb főpásztori levelet adott ki. 

No most lett csak nagy gezéresz ! Az egyházellenes 
sajtó tudni vélte azt, hogy : ha a püspök első levele 
«hazugság», a második «felségsértés» a miniszter ellen. 
Pedig hát mit ismételt a tuy-i püspök ? Világszerte 
ismert józan elveket. Például : «Az állam nem hozhat 
törvényeket az erkölcs és jog örök, változhatatlan elvei 
ellen. Minthogy állam és egyház egy és ugyanazon egyén-
nél fejtik ki működésűket, szükséges, hogy együttműkö-
désük összliangzatos legyen, szükséges, hogyr a két 
hatalom megértse egymást és egyetértésre jusson». Ily 
elvekre támaszkodva tiltakozik a «rebellis» vádja ellen 
és miután kifejtette, hogy a katholikus vallásnak egyik 
sarkalatos tanítása és elve a világi hatóság iránti tisz-
telet és engedelmesség, rámutat a baj, a viszály okára: 
arra, hogy a minisztereknek is jog, törvény és igazság 
szerint kell gondolkodniok, máskülönben a püspökök 
nem tehetnek egyebet, mint hogy az ellenkezőleg cse-
lekvő minisztereket leleplezik és «bemutatják a népnek». 
«Mi püspökök ezek a püspök zárószavai — nem 
vagyunk kötelesek eltűrni, hogy egyes politikusok a val-
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lást törökfejnek1 tekintsék. Ezt mi nem akadályozhat-
juk meg, de kötelességünk megállapítani és a nép elé 
állítani». 

* 

Pár i s . A kultuszegyesiiletekröl. A világ mohón lesi, 
hol és hol alakul Franciaországban püspöktől, pápától 
elszakadásban ú. n. kultuszegyesület. Hát eddig összesen 
8—9 ilyen halvaszületett vallási egyesületről tudnak a 
szabadelvű sajtó krónikásai beszámolni. Pedig hát a 
szabadkőművesség erősen veri a dobot s minden földi 
jót igér a — «belépők»-nek. Az ily egyesületek alakítása 
és «országos» terjesztése céljából összeverődött, szaba-
tosabban szólva, a szabadkőművesség állal összetobor-
zott «katholikus liga» 36, mondd harminchat életrevaló 
tagból áll, kik közt 14 a szépnemhez tartozik. Vájjon 
mindannyian katholikusok-e abban a «katholikus ligá-
ban», arról nem szól a krónika. Az eddig alakult kultusz-
egyesületekre mind valamennyire kettő közül egy dolog 
áll : vagy egyházával, illetve püspökével meghasonlott 
pap alakította ; vagy saját törvényes papjukkal szemben 
pap nélkül álltak össze rebellis hivek kultuszegyesületbe, 
hogy — a kormánytól átvegyék az egyházi, templomi 
vagyont. Szépséges, akarom mondani undorító háttért 
az egész fölforduláshoz a szabadkőművesség «Moniteur»-
jének egy ünnepi «díszszáma» nyújt. Az egyház és 
állam elválasztását ünnepeli. Hogyan? A köztársaságot 
egy testes asszonyság képviseli, az egyházat a tiara. 
A szétválasztást a szabadkőművesség úgy érti és jel-
képezi, hogy az említett asszonyság széttöri a tiarát. 
E kép alatt nagy magasztalások kíséretében olvasható 
André Feotron . ' . testvér értekezése eme groteszk cím 
alatt : «Isten nem francia !» Hová jutott a francia szellem ? 
Mekkora sülyedtség! Még az a gyönyörű nyelv is meg 
van fertőzve! —y —la. 

T ö r ö k Aurél dr . az eol i thokról . (Az ősember 
kérdése.) A «Természettudományi Közlöny» szeptember-
októberi füzetében. 

III. Török Aurélt, mint értekezéséből látom, nézet-
változtatásra a tekintetben, hogy az emberre nézve «a 
többi élő lényekkel közös, tehát állati származást» vall-
jon, nem a palaeontologia leletei, talált állat-emberi 
maradványok, mert ilyeneket nem ismerünk, hanem 
bizonyos téves spekuláció vezette. Félreértette a biblia 
értesítését «a paradicsomi fensőség szédítő magaslatá-
ról» ; pedig mint múltkor idéztem ugyanezt a bibliát, 
az a fensőséges állapota az embernek csak rövid ideig 
tartott, élete első szakába esett és szellemi természetű 
volt ; aztán bűne folytán elvesztette, úgy hogy mire az 
első emberek a földbe kerülhettek, azaz meghaltak, álla-
potuk — ugyancsak a biblia szerint — valóban «nagyon 
szerény és felette szegényes» lehetett, tehát épen olyan, 
mint a minőre a palaeontologia a talált legősibb emberi 
maradványokból most következtet. 

De mivel a bibliát félreértette és ennélfogva valami 
nem «szegényes» ősember maradványait kereste a föld 
ősi rétegeiben s nem találta, nemcsak az anthropocen-

1 Valószínűleg célzás az akrobataságnak arra az oszlopos szer-
számjára, a hol nagy és nehéz vaspántos fakalapácsokkal ütnek egy-
egy török fejre s aztán nézik, hogy mily magasra ugrik az oszlopon 
az ütés erejét mutató jelzőlemez. 

trikus világ-, illetőleg földfelfogást adta föl ; hanem még 
többre határozta el magát : nem állt meg a palaeontologia 
által bemutatott «szerény és felette szegényes állapotú» 
ősembernél, de mindjárt a származására is átugrott s azt 
is egyszerűen állatinak vallja. 

Két hibát követett el ezáltal. Először ok nélkül 
megvetette a bibliát, már t. i, a saját magyarázatában 
s «a gyermekies képzelődés országába utalta», pedig, 
ismétlem, teljesen ok nélkül. Másodszor túllépte a palaeon-
tologia nyújtotta lények határát, t. i. a «szerény és felette 
szegényes állapotát» az ősembernek s őt a miatt jog-
talanul mindjárt állati eredetűnek mondotta. Szegényes 
állapot (kőeszközök használata) és állati állapot, két 
egész világgal különböző dolog. 

Pedig a palaeontologiáról ugyanott nyomban maga 
is konstatálja, hogy az ilyes következtetésre senkit sem 
jogosít föl. «A franciaországi barlangokból és odúkból 
előkerült kőeszközök, szerszámok, fegyverek, kő- és 
csontfaragványok, karcolatok, piperetárgyak — úgy-
mond — annyi ezer év után is az ősembereknek mint-
egy a lelki életét tárták föl előttünk. Ez ősi ereklyék 
tanulmányával a tudósok azt az érdekes tényt, állapí-
tották meg, hogy a diluviális ősemberek kézipara lénye-
gileg már ugyanazt a fejlődési fokot érte el, mint a 
milyent még a mai vadon élő (ez a jelző nem felel meg 
a ténynek!) népeknél is találtak az európai utazók, 
mikor velük először érintkeztek». (561. 1.) 

A palaeontologia tehát a diluviális rétegekben csak 
emberről tud, olyanról, mint mi vagyunk, értelmes 
lényről ; állati származásának ott semmi nyoma 
nincsen. 

Török dr. nézetváltozásának e szerint nincs semmi 
tudományos alapja, mint annak a mondásának se : 
«létünkről, származásunkról a mi egész további okos-
kodásunknak egészen másnak kell lennie, mint volt 
annak előtte». 

Miután ekkép kivallásfilozofálta magát, tovább halad 
«most már — úgymond — foghatunk magának az eolith-
kérdésnek a tárgyalásához», az ősi kőszerszámok ismer-
tetéséhez. 

Azaz hogy még se. Az eolith-kérdés a harmadkorbeli 
ősember létezésének a kérdésével kapcsolatos, azért - úgy-
mond — elsősorban arra a kérdésre kell még felelnünk : 
vájjon emberi lény egyáltalában élhetett-e már a bar-
madkorban t Tehát ismét csak az emberre tér vissza. 

Megjegyzem, hogy az evolúció hívei, miután a negyed-
korszak minden erőltetés dacára sem szolgálhatott nekik 
azzal a bizonyos keresve-keresett majomemberrel, ezidő-
szerint a harmadkorszakot, tehát az ősibb geologiai 
rétegeket, gyümöszölik, hogy adják már elö azt az állat-
embert ! Azért Török kérdése a harmadkorszakról újabb 
érdekességekkel szolgál majd nekünk. Lássuk. 

A mi a lehetőség kérdését in abstracto illeti, élhe-
telt-e ember a harmadkorban? arra Török igennel telel. 
«A palaeontologiai kutatások — úgymond — arra a 
megállapodásra vezettek, hogy a harmadkorban egyfelől 
oly magasrendű emlősök éltek és másfelől az életviszo-
nyok is olyanok voltak, hogy komoly érveket nem hoz-
hatunk föl az emberi lénynek (soha sem mond : embert !) 
a harmadkorban való léte ellen». (564. 1.) 

Habeat sibi, tehát akkor már élhetett; de a fő a 
tény kérdése : élt-e ? Akadunk-e nyomaira, maradvá-
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nyaira ; s ha igen, milyen nyomokra és milyen emberi 
lény : állat-ember, vagy valóságos ember nyomaira-e ? 

Húsz hasábon foglalkozik most ezzel a kérdéssel, 
az újabb nyomozásokkal (564—8., 613—8. 1.), míg, mint-
egy indukciós úton, de Mortillet Gábor perdöntő fejte-
getéséhez jut. (618. 1.) 

Desnoyers, a párisi Jardin des plantes múzeumá-
nak könyvtárosa, volt az első, a ki (1863-ban) bizonyos 
leleteket a harmadkorbeli ember létezésével hozott kap-
csolatba. A tudósok részéről azonban elutasító fogadta-
tásban részesült. T. i. a saint-prest-i bányákban számos 
ásalag csontot gyűjtött, melyeknek nagy részén bizonyos 
sajátszerű bemetszéseket észlelt. Ezekről az volt a véle-
ménye, liogy csak kőszerszámok (silex lándzsák, silex 
nyilak) hatásától eredhettek, a miből azt a következ-
tetést vonta, hogy Franciaország földjén az Elaphas 
meridionalis kortársaként, még az első nagy glecser-
korszak előtt, élt az ősember. A miért e nézetét eluta-
sították, az volt, mivel kiderült, hogy ezek a benyomá-
sok, redős sávok, bemetszések, nem emberi kéz hatására 
jöttek létre, hanem azokat a csontokkal együtt a talaj-
ban fekvő silexek okozták és pedig oly súrlódások és 
mozgások következtében, a melyek természeti erők hatá-
sára keletkeztek. 

Csakhogy az egyszer fölvetett kérdés nem aludt 
el, kivált mivel az evolucionista tudósok előtt alkalmas 
útnak látszott az állat-ember keresésére. 

1867-ben Bourgeois abbé és Delaunay abbé állottak 
elő vagdalt silexdarabjaikkal, melyeken emberkéz mun-
káját gyanították, valamint azt is, a darabokon észlelt 
elváltozások következtében, hogy készítőik a tűznek 
már hatalmában voltak. 

Bourgeois abbénak a Thenay vidékén, harmadkori 
földrétegből előkerült, sajátszerű silexdarabjai alapján 
azonban nem mindjárt sikerült meggyőzni a tudósvilágot 
arról, hogy a harm ad korban már valóban élt ember a 
föld hátán. Pro és contra nyilatkoztak. 1872-ben a Brüsszel-
ben tartott nemzetközi embertani kongresszuson szava-
zásra is bocsátották a kérdést, vájjon ezek a silexek a 
mesterséges vagdaltságnak bélyegét valóban föltünte-
tik-e? A kiküldött 15 tagú bizottságból öten ellene, 
nyolcan mellette szavaztak, kettő föltételesen. Ellene 
nyilatkoztak Vircliow, Fraas stb., tehát elsőrangú tekin-
télyek. 

Ugyancsak Bourgeois silexdarabjaival tüzetesebben 
foglalkozott De Mortillet és a felületükön mutatkozó 
repedések keletkezését egész határozottsággal a tűz hatásá-
nak tulajdonította s oda következtetett, hogy Thenayben 
a harmadkornak ú. n. aquitán, t. í. oligocén korszaká-
ban oly lény élt, a mely tüzet tudott gyújtani és egy-
szersmind silexet is tudott vagdalni. 

Bourgeois thenayi lelete után nem sok idő múlva 
más helyeken is találtak harmadkornak tulajdonított 
silexkőszerszámokat. Ribeiro mérnök 1871-ben Tajo folyó 
völgyében, Rames 1877-ben Puy-Courny-ban (Aurillac 
közelében), melyeknek őskori szerszám voltát — Török 
szerint ltutot, a brüsszeli királyi természetrajzi muzeum 
őre, bizonyította be. 

Ezek volnának «a Földön legelőször — a harmad-
korban — megjelent értelmes lényeknek» nyomai. Csak 
egy bökkenő van még, «nehézséget okoz az a körül-
mény — mondja Török — hogy eddigelé bolygatatlan 

harmadkori földrétegekben még nem sikerült ember-
csontokra bukkanni». (616. 1.) 

Fogadjuk el tehát ezeket a silexeket — mint nevezik — 
az értelmes lény harmadkorbeli maradványainak, bár 
a tudósok között e tekintetben még nem teljes a meg-
egyezés s maga Rútot is a puy-courny-i silexekről be-
vallja, hogy «alakjuk nagyban hasonlít a negyedkori, a 
diluviális kori szerszámokhoz». (617. 1.) 

De fogadjuk el harmadkorbelieknek, mint Török 
is elfogadja, tudásunkat emeli az, lia tudjuk, hogy értel-
mes lény már a harmadkorban létezett s kőszerszámokat 
készített, bár csontjaira még nem akadtak. 

Igen ám, csakhogy az evolucionista tudósoknak nem 
ezek a kőszerszámok, hanem a majomember kell a 
harmadkorszakban, az a bizonyos átmeneti alak az 
ember és állat között. És ha egyenesen nem találják, 
hát sans gene beleokoskodják az ellenkező adatokba. 
Török be is mutatja De Mortillet nézetét, melyet az 
említett tényekből (silex vagdalva, tüzelve, tehát értel-
mes lény hatása) vezet le. Még t. i. a józan ész az 
oksági elvre támaszkodva itt csak embert gyaníthat, a 
ki köveket vagdal, szerszámokat készít, tűzet tud gyúj-
tani, tehát célokokat ismer ; ő ugyanezekből a kőszer-
számokból kihozza az állatembert, oly igen jellemző 
erőszakos okoskodással, hogy nézetét az elfogulatlan 
emberek tanulságára és az egyes modern tudósok jellem-
zésére, teljesen idézem. 

«Biztosan meg van állapítva — mondja De Mor-
tillet — hogy a geologiai idők harmadik szakában éltek 
olyan lények, melyek elég értelmesek voltak ahhoz, hogy 
tüzet tudjanak gerjeszteni, továbbá, hogy silexeket és 
kvarciteket tudjanak vagdalni. De milyenek valának e 
lények ? Emberek, a mint ezt a tudósok kezdetben mon-
dották? Hisz annyira csak az ember értelmes, hogy ily 
dolgokat cselekedhessék. De az őslénytan törvényei 
ilyen feleletet nem engednek meg. (Ugyan? halljuk, 
hogyan !) 

Ezen közvetlen észleletekből levezetett őslénytani 
törvények a következőkbe vonhatók össze. 1. Az állatok 
a geologiai rétegek fekvése szerint változnak és a forma 
a különböző területek szerint megújul. 2. A változtatások 
annál gyorsabbak, mennél összetettebb szervezetitek az 
állatok, vagyis más szóval, valamely faj élete annál 
rövidebb, mennél magasabb rangot foglal el az élő 
lények sorozatában. 3. A változások nem gyökeresek, 
hanem részlegesek és csak egymásután előállók ; így 
tehát az egyes faunák annál inkább hasonlók és annál 
rokonabbak egymáshoz, mennél közelebb állanak geolo-
giai korszakaik és annál idegenebbek és különbözőbbek, 
mennél távolabb esnek egymástól ama rétegek, a melyek-
ben a faunák képviselői fekszenek. Végre 4. a változások 
bizonyos általános tervezet szerint mennek végbe (cso-
dálatos ! kitől lehet ez a tervezet ?), úgy hogy az összes 
állatok természetes helyüket egyfelől époly folytonos és 
szabályszerű, mint másfelől époly eltérő sorozatokban 
lelik föl, mint a milyen származási kapocs van köztük. 
Ime ! a thenay-i égetett és vagdalt silexeket tartalmazó 
márga lerakódása és azon korszak óta, a melyben az 
úgynevezett beauce-i mészkőréteg képződött, a melynek 
egyik kivájásában ez a márga lerakódott, szóval az 
aquitáni emelet időszaka óta a fauna egészben véve oly 
nagy változáson ment át, hogy hat nagy geológiai met-
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szelet lehetett megkülönböztetni. Az emlősök faunája 
például legalább is négy teljes változást tár elénk. Sőt 
mi több, a beauce-i mészréteg emlős faunája és a mai 
emlős fauna közti átalakulások és változások oly tete-
mesek és határozottak, hogy a zoológusok emezeket 
nemcsak mint különálló fajokra, hanem mint különböző 
nemekre nézve is jellegzőknek tekintik. A tortoni emelet 
időszaka óta, a melybe a puy-courny-i és részben az 
otta-i silexek tartoznak, az emlősök faunája kétszer ala-
kult át. Tehát, vájjon egyedül csak az emberi lény 
maradt volna változatlan, vagyis az a lény, a mely az 
élők világának csúcspontján áll s a melynek a szervezete 
a legbonyolultabb?» 

Mint látjuk, ügyvédnek szellemes ügyvéd, de rossz 
természettudós. Az állatok maradványait látjuk, válto-
zásaikat is nyomról-nyomra kisérhetjük rétegről-rétegre. 
Az emberből semmit se találunk egész a harmadkorig, 
ott is nem a csontjait, hanem állítólag keze munkáit, 
a silexeket vélik föltalálni. S mégis kérdezi De Mortillet: 
vájjon egyedül az emberi lény maradt volna változatlan ? 
Ezt nem kell kérdezni, hanem ha erővel analógia után 
vadászik, azokat az óhajtott emberi változásokat is a 
maradványain kell bemutatni. Pedig azok nincsenek s 
mégis rájuk húzza az analógiát. Tény csak az, hogy a 
harmadkorban De Mortillet szerint is értelmes lény 
nyomai mutatkoznak, értelmes lény az ember, tehát azt 
kell mondani, hogy a harmadkorban már létezett ember. 
A többi, a mit ezen felül mond, természettudományi 
szempontból, merő levegő-verdesés. 

De még tovább folytatja : «E föltétel (t. i. hogy 
csak az ember nem változott volna) a most fejtegetett 
törvényszerűséggel merő ellentétben áll. (Az állatok ismert 
elváltozásairól beszélt és most már az embert is bele-
foglalja !) Ily kivételt az általános (már t. i. a mire 
nézve általános) törvények alól csak nem lehet az ember 
számára követelni ? (No hallod ! Hát ki követeli, ha 
nem a palaeonlologia, mikor az állalmaradványok közt 
az embert nem találja?) Elég — úgymond — lia a föld-
gömb különböző tájainak mai népeire (1) csak egy 
pillantást vetünk s meggyőződünk arról, hogy az emberi 
lény is épen úgy, vagy még inkább változik, mint vál-
toznak a többi állatok. (Hol ? ez merész odamondásaival 
még Haeckelt is fölülmúlja.) De azt is egészen határo-
zottan (ugyan?) tudjuk (tudjuk?), hogy az ember a 
geologiai idők alatt változást szenvedett. Ugyanis a 
régibb negyedkorbeli ember nem volt olyan, mint az 
az ember, a melyik a barlangkorszak óta utána követ-
kezelt s a mely már olyan volt, mint a mostani ; leg-
alább ezt bizonyítják a neandervölgyi, az egisheimi, 
denisei, cannstatti koponyák és a la naulettei állkapocs. 
(Egyszerű ráfogás, 1. Virchow említett művét és Fraas : 
Vor der Sündílut. 475. 1.) A geológiai szempontból hoz-
zánk elég közel álló negyedkor elején mutatkozó eltérés 
ís már oly tetemes, hogy régebben a tudósok haboztak 
az említett maradványokat az emberi lényhez tartozók-
nak tekinteni (illetőleg majomember koponyákat szeret-
tek volna belőlük kisütni, még az igazi szakértők ki 
nem nevették őket.) Mi tehát — következik a nagy 
következtetés — a buvárlati tények (mi lesz a silexek-
ből?) közvetlen szemlélése által megindított logikai 
következtetés alapján kénytelenek (ugyan !) vagyunk azt 
föltételezni, hogy azok az értelmes lények, a melyek a 

harmadkorban tüzet tudtak gyújtani és köveket vag-
dalni, a szó geologiai és palaeontológiai értelmében nem 
voltak emberek (bámulatos merészség!), hanem más 
nemhez tartozó lények, t. i. az élők fejlődési rangsoro-
zatában előzői az embernek, a melyeket Anthropopithecus 
névvel jelölök. 

így tehát szabatos észleletekre támaszkodó (hát még 
mi nem!), egyszerű (nagyon egyszerű!) okoskodás útján, 
biztosan fölfedezhettük az emberszabású (anthropoides) 
lények és a mostani ember között az átmeneti lényt . . . 
az emberi lény előfutárját, a melynek maradványait 
azonban még nem sikerült megtalálni». 018 -9. 1.) 

Kérem, tetszik látni, mi lett abból a ténynek vett 
lényből, hogy a harmadkorszak rétegeiben találtak kő-
darabokat, melyeken a vagdaltságnak és a tűznek, tehát 
értelmes lény működésének nyomait vélik fölfedezni ! 
Ebből a tényből sütötte ki De Mortillet «egyszerű okos-
kodás útján» az emberszabású majmok és a mostani 
ember között az átmeneti lényt, az ember előfutárját. 

A hány sora van ennek az okoskodásnak, annyi 
tudományos vakmerőséget követ el ; de bátran és meré-
szen teszi. Épen olyan ez az eljárása a hozzáértő előtt, 
mint a hog3'an a «Szabadgondolat» tudósa beszélt a 
spontán generációról, a kit a minap bemutattam. (Religio 
341. 1.) Pasteur biologiai herezisnek bizonyította be, de 
az epigon fönntartja s azt mondja : «S ha nem lenne 
is igaz, a spontán generáció — így beszélt —• akkor is 
föl kell vennünk az igazságok közé, mert a világegye-
temről való mai fölfogásunknak természetes kiegészí-
tője». De Mortillet egész dedukciója szakasztott ilyen. 
Nem találtuk semmi nyomát ; de mivel — úgy okos-
kodnak — ember nem lehet teremtve, föl kell vennünk, 
akár igaz, akár nem, az átmeneti lényt, mivel így köve-
teli azt a szisztéma, a darwinizmus. 

Ha ez is tényekre támaszkodó természettudomány, 
akkor nem tudom, mi nem az? 

S Töröknek, a ki régibb értekezésében nyiltan han-
goztatta : a tudomány férfia egész nyíltsággal bevallja, 
hogy ö az emberi lénynek csakis tudományos biwárlat 
alá eső jelenségeivel foglalkozik, erre a beszédre egy 
elitélő szava sincsen ; a miről a következő cikkben. 

* 

Agrár - , k is ipar i és k e r e s k e d e l m i k e r e s z t é n y 
szoc ia l izmus . Irta Csepela Lajos dr. Ózd. 1906. 62. 1. 
Ara 30 fillér. — Erről a kis füzetről tevékeny szerzője 
miatt emlékezünk meg. Csepela munkás, szociális fiatal 
pap, a ki népe között (Ózdon, Borsodmegyében) fogyasz-
tási és hitelszövetkezetet vezet; azonkívül tollat is forgat. 
Két év előtt kiadta a «Nagyipari keresztény szocializ-
mus» cimen nagyobb munkáját ; továbbá a bánya és 
kohómunkások számára «Munka» című lapot szerkeszt 
s egy másik «Ózd és Vidéke» címen kétheti társadalmi 
lapot s mint látom, mindenütt a keresztény elveket hir-
deti. Szóval tanul és a nép között mozog; dolgozik, 
tervez és buzdít; igazi mintája, a kiről írni szoktunk, 
a modern időkbe való szociális papnak. A jelen kis 
munkája is általános részében a gazdaságtani alapfogal-
makat : tulajdonjog, termelés, munka stb. tárgyalja; a 
külön részében pedig a fönnálló bajokkal s azok orvos-
lásával foglalkozik, érthető világos nyelven s oly értel-
mesen, mint a ki ezeket a dolgokat az életből ismeri. 
Az egyszerűbb ember is megérti és tanulhat belőle. 
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Ez az az «ora et labora» modern nyelvre lefordítva, 
illetőleg mai viszonyainkhoz alkalmazva. Az egyház a 
maga papjaival mindig megértette korát s mindig ott 
állott, a hol a társadalom bajait kellett orvosolni. Most 
is csak úgy lesz, a mint a hirtelen változott időviszo-
nyokhoz mind többen fognak alkalmazkodni. A német 
papság ezt már régebben megértette, innen az előhala-
dottabb német keresztény társadalmi viszonyok ott. 
Minden jel arra mutat, hogy mi sem fogunk elmaradni. 

Alkalmat veszek azonban magamnak, hogy erről a 
szociális papról és munkájáról megemlékezve, némit 
mást is szóba hozzak. Az idők viszonyai nagyban vál-
toztathatnak a papság időszerű működésén, mint ne-
vezni szoktuk : társadalmi tevékenységén ; de egy dol-
gon nem változtathatnak soha s ez a lelkek, a lelki élet 
gondozása minden időben. A gyóntatószék, a szószék, 
az iskola mindenkor elsőrendű kötelességei maradnak 
a papnak, egyéniségét tekintve pedig a kifogásolhatatlan 
tiszta papi élet. Szóval Krisztus üdvözítő művének a 
folytatása az emberek között. Mert a mai változott viszo-
nyok között is igaz marad, hogy nemcsak kenyérből él 
az ember. 

Azért aranyszabályunk ma is : az egyiket tedd, a 
másikat el ne hanyagold, mert a számonkérés majd 
mindezekért történik. Azt a szövetkezeti ügyet a pap 
támogatása mellett más is elvégezheti ; de a lelkészi 
teendőket nem végezheti el senki, csak az arra rendelt 
lelkipásztor. Ez marad fő- és elsőrendű teendőjének 
mindenkor. Azután pedig a tekintély óvása, a fölebb-
valók iránt tanúsítandó tisztelet, kivált ma, a tömegek 
duhajkodása közepett. A papság teendői tehát megsza-
porodtak, de lényegökben nem változtak. 

* 

Emléklapok a Mária-gyülekezetekből . Buda-
pest, 1906. — Három kedves füzet fekszik előttünk, a 
budapesti Jézustársasági atyák (VIII., Horánszky-utca 22.) 
három : a tisztviselők, az ifjak és az iparosok Mária-
gyülekezeteiről, illetőleg ezen egyesületek mult évi mű-
ködéséről. Mindmegannyi adalék a magyar katholiciz-
mus újjászületéséhez. Mindegyik bevezetőül ismerteti a 
gyülekezet hivatását, azután beléletét és tagjait. A tiszt-
viselők-gyülekezetéről szóló füzet foglalkozik egyúttal a 
Mária-gyülekezetek viszonyáról a többi katholikus tár-
sulatokhoz és nagyon bölcsen megjelöli azt : «Vannak 
katholikus egyesületeink — úgymond — nem is hiába 
éltek eddig, de nincs bennük oly katholikus szellem, 
oly katholikus erő, mely nagy tettekre képes. Ehhez 
katholikus meggyőződés, katholikus életmód kell. Nos, 
a Mária-gyülekezet ebbe a szellembe vezeti bele az ő 
tagjait, ily kész férfiakat bocsát rendelkezésükre a katho-
likus egyesületeknek». 

Van a rendházban : urak, tisztviselők, egyetemi 
hallgatók, kereskedők, iparosok, ifjak és deákok Mária-
egyesülete, mind fiatal hajtások, csak 1903-ból valók, 
de erős fejlődésben, mindmegannyi gócpontjai a fővárosi 
javuló hitéletnek. A tisztviselők egyesülete 60, az iparo-
soké 104, az ifjaké 107 tagot számlál, mert a jó dolgok 
ebben a modern Babylonban csak lassan terjednek, 
kivált ha hozzávesszük, hogy mi sok munkatéren «elkés-
tünk» s most rohamosan sokat kell pótolnunk. 

A füzetek egy épületes belső életről tesznek tanú-
ságot, a mi biztosítja a további terjeszkedést, kivált oly 

kertészek gondozása mellett, a milyenek Bóta és Bús 
Jézustársasági atyák, e gyülekezetek vezetői. Isten áldása 
és a jók támogatása kisérje áldásos működésüket. 

G. Z s o l n a . Örömmel vettem az értesítést, hogy az erdélyi Telei 
püspök úr ilyen avatott kezekre bizta az új káténak tót 
nyelvre való lefordítását. Igy valóban tökéletes munkát vár-
hatunk, mely a közóhajnak fog megfelelni. Alkalomadtán 
alapos tájékoztató ismertetést kérek róla. 

D. B u d a p e s t . Közelebbi tájékoztatást kér tf. Rákóczy 
Ferenc családfájáról. Szülei I. Rákóczy Ferenc és Zrinyi Ilona, 
a kivégzett Zrinyi Péternek a leánya. Nagyszülei II. Rákóczy 
György és Báthory Zsófia. II. Rákóczy György pedig fia volt 
I. Rákóczy Györgynek és Lorántlf'y Zsuzsánnának.— I. Rákóczy 
György mint Bethlen Gábor vezére tünt fel, különben magyar 
nemes Hegyalja vidékéről s Bethlen Gábor után, ennek neje : 
Brandenburgi Katalin rövid fejedelemsége után, az erdélyiek 
1630-ban fejedelmükké választották. Igy származott II. Rákóczy 
Ferencünk fejedelmi családból. Öreg atyja, II. Rákóczy György, 
még református volt s öreg anyja, Báthory Zsófia is férje 
életében, jóllehet katholikus volt, reformátusként viselkedett. 
De a mint férje 1661-ben a csatában elesett, fiával, I. Rákóczy 
Ferenccel, újból a kath. vallást vallotta s egyik legerősebb 
oszlopa lett. Igy volt II. Rákóczy Ferencünk is katholikus. 
A szerencsétlen II. Rákóczy György után a török az erdélyi 
fejedelmi székre véglegesen Apally Mihályt ültette, úgy hogy 
II. Rákóczy György után a Rákóczyak nem voltak többé 
Erdély fejedelmei, míg a fölkelés idején az erdélyiek II. Rákóczy 
Ferencet meg nem választották, mint ilyen távozott aztán a 
száműzetésbe innen hazulról. 

K. E p e r j e s . Márc. l-ig. 
K. B ö h ö n y e . A postai föladó-vevény szolgálhat nyug-

tatványul. 
B. B u d a p e s t . Várta a «Religio» megjegyzését Scholtz luth, 

szuperintendes tapintatlan beszédére a Thököly-temetés alkal-
mából. Hát megteszem most utólagosan. Erre a beszédre úgy-
látszik nagy szükség volt, hogy egy nagy egyház feje ünnepies 
alkalommal bemutassa az országnak, mikép szokták odatúl 
kezelni a történelmet akkor is, mikor a kath. egyházról beszél-
nek. Ha ugyanis mindenki előtt ismert eseményeket úgy ferdí-
tenek el, mint azt Scholtz telte, mit nem tesznek a kevésbbé 
ismert adatokkal ! Scholtz nem olvasta Angyal monográfiáját 
Thökölyről s nem olvasta magának II. Rákóczy Ferencnek jel-
lemzését mostohaatyjáról. Mily máskép beszélt ugyanakkor 
ugyanarról a '1 hökölyről Prónay Dezső báró ! Szomorú, ha a 
világi gondnok tanultabb és tapintatosabb, mint a «püspök», 
a ki egyházának exponense. Jó lesz ezt az esetet máskorra is 
megjegyezni. 

T i s z t e l t e l ő f i z e t ő i m e t k é r e m , a kik még nem fizettek a 
második félévre, hogy előfizetéseiket beküldeni szíveskedjenek. 

TARTALOM: Van Isten. I. Hermann József dr.-
tól. — A munkásnevelés hiányai s azok orvoslása. III. 
Katona József dr.-tól. — Szent Thekla alakja az ősegyház 
irodalmában. I. Hamuj Ferenc dr.-tól. — A kultura és 
erkölcs feltételei. I. N. dr.-tól. — Regény és theologia. VII. 
Szilvek Lajos dr.-tól. — A modern halál. Császár József 
dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y —la-tói. — Iro-
dalom. Tőrök Aurél dr. Az eolithokról. (Az ősember 
kérdése). III. — Csepela : Az agrár ker. szocializmus. — 
Bóta : Emléklapok a Mária-gyűlekezetekből. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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Van Isten. ói.) 

II. Isten létét bizonyítja a világon uralkodó törvény-
es célszerűség. 

A természettudományok megállapítottak, ille-
tőleg a természetben fölismertek bizonyos általános 
törvényeket, melyeknek az egész világ és annak a 
részei alá vannak rendelve. 

Ilyen törvények: 
1. A nehézkedés törvénye, mely uralja a körül-

belül négyezer millió égitestnek egymáshoz való 
viszonyát, mozgását. 

2. Az erő megmaradásának törvénye. 
3. A Kepler-féle törvények, melyek kifejezik nap-

rendszerünk égitesteinek a nap körül való forgását. 
4. Határozott törvények szerint mennek végbe a 

fénynek, a hangnak, az elektromosságnak stb. tüne-
ményei. 

A szervetlen világhoz hasonlóan állandó törvé-
nyek találhatók a szerves világban is; így a szerves 
testek keletkezése, táplálkozása, szaporodása stb. szin-
tén megfelelő törvények szerint történik. 

A természetben látható rend, összhang, mind 
csak azért van, mert a magától közömbös anyag 
állandó törvényektől irányíttatik. Ennek kifolyása 
ama szép természet, melyben élünk, melyei számos 
költő megénekelt, számos festő megfestett s melyből 
a szónok példákat, hasonlatokat, képeket vesz, mert ez 
a természet sohasem hazudik. 

Zoologia, botanika, anthropologia, geologia, aslro-
nomia stb. efféle tudományok bizonyítják, hogy a 
természetben minden törvény szerint történik és 
célra tör. 

Mily csodálatos a négy ezer millió csillagnak egy-
máshoz való viszonya és rendje. Különböző csopor-
tokra, naprendszerekre osztva keringenek pontosan 
meghatározott pályán. Ki van mérve minden csillag-
nak a másiktól való távolsága, meg van szabva gyor-
sasága, keringési ideje, nagysága, tere, ereje, ügy, hogy 
minden összeütközés ki legyen kerülhető. Bámulatos 
az összhangzat e pontban is az astronomia és a 
Szentírás között, mind a kettő ugyanazt mondja : 
«mindent módjával, számszerint és mértékkel ren-
deltél el». (Bölcs. K. 11, 21.) 

Azonban nem is szükséges a körülöttünk levő 
csillagokat vizsgálnunk, hogy erről meggyőződjünk; 
itt van a mi Földünk a maga törvényeivel és célszerű-
ségi tüneményeivel. 

1. Földünk pályájának elipsis-alakja okozza a 
naphoz való kisebb, illetve nagyobb távolságunkat, 
azzal a gyorsabb vagy lassúbb mozgásnak és ezzel 
ismét a földön végbemenő számos szerves és szer-
vetlen folyamatnak az okozója. 

2. Földünk tengelyének hajlási szöge okozza az 
évszakok szabályos változását ; télre tavasz s erre 
nyár következik. 

3. A víznek az a tulajdonsága, hogy föloldja a 
káliumot, a kovasavat, az ammoniákot, a phosphor-
savat s velük összevegyül. I)e ha ezek a szántóföld-
ben vannak, melynek fő termőképességi feltételei, 
akkor a sok eső okozta víz se képes őket a földből 
kivonni, sőt ellenkezőleg a föld vonja ki a vízben 
esetleg lévő termőképességi részeket. 

4. Ha a naptól nem jönne világosság és meleg-
ség földünkre, élet sem volna lehetséges rajta ; és ime 
a napot és a földet mi köti össze, mi a közvetítő 
köztük? Számtalan éteratom, melynek rezgése a nap 
világosságának és melegének hozzánk való jutását 
egyedül teszi lehetővé. 

5. Fontos az is, hogy a levegőben az oxigén nincs 
vegyülve a nitrogénnel, mint a hogy pl. a szénnel 
szokott vegyülni. A szerves világ lélegzését egyedül 
ez teszi lehetővé. Az állati világ belélegzi a levegő 
oxigénjét, mely egyesül a vérben levő carboniummal 
és mint szénsav kilélegezve, a növényzettől fölszi-
vatik s a növény táplálékát képezi. A carboniumot 
a növény magában tartja, az oxigént pedig kilélegzi. 
Ha az oxigén a nitrogénnel vegyülne, a szerves világ 
lélegzése lehetetlen volna, a mi a szerves világ vesz-
tét okozná. 

6. Fontos földünknek nagysága és súlya. IIa föl-
dünk tömege olyan volna, a milyen pl. Jupiteré 
vagy Saturnusé, akkor vonzó ereje is oly nagy volna, 
hogy a kisebb állatok, melyek ma lábaikon járnak, 
a kígyók módjára csak csúszni tudnának; a sas legföl-
jebb a galamb repülési magasságát érné el; az ember 
pedig mintegy nehéz teher alatt roskadozni látsza-
nék. Ellenben ha a föld tömege kisebb volna a jelen-



442 RELIGIO LXV. évf. 1906. 

léginél, pl. akkora csak, mint Mercuré vagy a Holdé, 
akkor ismét a levegő oly ritka volna, hogy benne a 
szerves élet alig volna lehetséges és mi emberek 
részeg ember módjára ingadozva já rnánk s már kisebb 
lökésre is fölborulnánk. 

7. A hideg rendszerint összehúzza, a meleg pedig 
szétterjeszti a testeket. De a föld felszínének három-
negyed részét borító víznél ez nagy zavart okozna s 
vele a természetben; akkor a jég nehezebb lenne a 
víznél, a minek folytán a folyók, a tavak, a tengerek 
fenekére ülepednék le és télen át oly jégtömegek 
alakulnának, melyeket a nyári nap sem bírna föl-
olvasztani. A víznél csakugyan ellenkezőleg is van ; 
legnehezebb és legsűrűbb 4° C-nál ; azon alul ritkább 
és könnyebb. 

Ha most ezeket a törvényeket és célszerűségi 
tüneményeket nézzük, másfelől ha tekintettel vagyunk 
az anyagnak azon sajátságára (lex inertiae, das Gesetz 
der Trägheit), hogy magától közömbös a nyugalom-
mal, a mozgással, bizonyos alaknak föl vagy föl nem 
vevésével stb. szemben, ki állíbatja józan ésszel, hogy 
e törvények létesítője az anyag? Hiszen e törvények 
nincsenek az anyagnak alávetve, ellenkezőleg ezek 
uralkodnak az anyagon. E törvények az anyagtól 
függetlenül léteznek és az anyagból semmikép se 
magyarázhatók ki. A buta anyag ily ésszerű törvé-
nyek alkotására képtelen. 

A természettudományok elismerik e törvények 
létezését, de mivel a szerves és a szervetlen világból 
magából nem származhatnak, kitől származnak mégis? 
Törvény az is, hogy minden okozatnak megfelelő 
okának kell lennie. Olyantól származhatnak tehát, ki 
e törvényeken kívül és felül van, ki e törvényeknek 
létrehozója, ki teremtvén a szerves világot, abba 
bizonyos törvényeket oltott bele és hasonlóan tett a 
szervetlen világgal is, azt is törvényekkel látta el s 
mindent összhangba, rendbe hozott. Ezt a legfőbb 
lényt nevezzük Istennek. Hermann József dr. 

A munkásnevelés hiányai s azok orvoslása. 
ív. 

Emberileg véve az a munkás csak következete-
sen és természetesen cselekszik, a mikor a ma még 
meg nem tisztított anarkisztikus színezetű szocializmus 
tanait hirdetők karjaiba veti magát s egyedül ben-
nük bizik és nekik hisz. Furcsának tetsző állítás és 
mégis igaz ! Mert kérdem, törődött-e valaki más a 
munkás és iparos pályára lépővel? Volt-e módja 
más között választani ? 

Ha nincsenek szociálista munkásvezetők, ha nin-
csenek szociálista mozgalmak, munkás osztályunk 
még most is kiszipolyozott pária volna, többet dol-
goznék talán félannyi bérért, teljesen ki volna szol-
gáltatva a munkaadó kényének, szeszélyének.1 

1 Itt egy kis tájékoztató történeti megfigyelés nem lesz 

Hogy a munkásság a szocializmus alapjaira 
helyezkedett, szervezkedett s szakszervezetei út ján 
pár évtized alatt több jogot és szabadságot vívott ki 
magának, mint annak előtte évszázadok alatt, annak 
minden humánusan gondolkodó ember csak örül. 
Hogy ez nem ment és nem megy minden rázkódta-
tás nélkül s hogy az elkapatott munkásság vissza-
élésekre vetemedik, ez is megérthető. 

Főoka abban van,hogy a munkásvezérek maguk isa 
szocializmus terén csak dilettánsok voltak, maga a mun-
káselem pedig nagyon hiszékeny és nagyrészt tudatlan.1 

A közvetetlenül anyagi hasznot, jogot és szabad-
ságot nyújtó szociálista tanok hirdetői könnyen ki-
verték az ilyen munkás fejéből a vallás tanításaiban 
való hitet, kivált midőn ez a vallás egyúttal türe-
lemre és munkaadó iránt való tiszteletre is intette.2 

A vallástalanságnak a munkásságra való káros vol-
tát nem kell bizonyítani ; mindnyájan érezzük és tud-
juk azt is, hogy az sokszor indokolatlanul keletkezett, 
mert hatalmi túlkapásokból eredő sztrájkok a tár-
sadalmat anyagi romlással sújtják. Ma már a leg-
csekélyebb ok is elég a sztrájk kitörésére, szinte az 
a látszata van a dolognak, hogy vezető embereik 
puszta szeszélyből kezdeményeznek ilyet. Egy mun-
kás megsértése a gyárvezetőség részéről elég a sztrájk 
megkezdésére. 

Mily igazságtalan és zsarnoki egy eljárás ez, 
rosszabb a legszigorúbb önkényuralomnál vagy statá-
riumnál. IIa az a gyár vezetője valakit a gyáron 
kívül megsért becsületében, a sértett fél bíróság elé 
állíthatja, ott védekezhetik, többé-kevésbbé elitélik ; 
de ha ugyanezt a sértést a gyárban követi el a mun-
káson, 1—2 óra alatt több száz főnyi munkásság ki-
áll a munkából, megállítja az üzemet, nem törődve 
azzal, hogy ezrekre menő kárt okozhat teljesen ártat-
lan embereknek. Fegyvert szegez a gyáros mellének : 
kérj bocsánatot vagy ezrekre megkárosítunk! Ez is 
csak a zsarnokságnak egy neme, a mely alatt nyög 
az ipar, de nyögnek maguk a munkások is. A mun-
kásvezérek és a bizalmi férfiak valódi rémei a munka-
adóknak, de egyúttal zsarnokai a munkásságnak is, 
mert ha valaki velük szembe helyezkedik, kész a 
bojkott ellene s nincs maradása. 

felesleges. Nálunk a munkaadó és munkás viszonyai tulajdon-
kép 1868. óta kezdettek alaposan romlani, a mióta a gyári 
üzemekbe, a földbérletekbe s a közéleti vállalkozásokba az 
ú. n. talmud-morál fészkelődött be. Tessék megnézni, mióta 
kezdtek pusztulni felvidéki falvaink s mióta szoktak hozzá 
az emberek, kicsinyek és nagyok, a hasznot, az egymás ki-
zsákmányolását hajszolni minden á ron? Mióta és kiknél kez-
dett a munkás is kiszipolyozott pária lenni? Szerk. 

1 Ép azért az osztó igazságot csak akkor lehet majd a 
munkaadó és a munkás között megvalósítani, ha az állam a ke-
resztény elvek alapján törvényesen rendezi a viszonyokat Az 
önző munkásvezérek nem jobbak a Deákné vásznánál. Szerk. 

2 Igen, mert a most bizonyos egyoldalúsággal folyton 
hangoztatott jogai mellett kötelességei is vannak az ember-
nek a társadalmi életben. Kötelességei is lesznek mindig. Ezt 
felejtik az emberek, innen az áldatlan zűrzavar. Szerk. 
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Mindenki, még a műveltebb és józanabb mun-
káselem is látja most már, hogy ezek a dolgok nem 
vezethetnek jóra; a szociálista munkásmozgalmakat 
helyes útra kellene terelni, olyanra, a melyen nem-
csak a munkás, hanem a munkaadó és az egész tár-
sadalom igényei összeegyeztethetők volnának. Szük-
ségét érzik annak, hogy mindezt békés úton, kölcsö-
nös bizalommal és tisztelettel kellene megtenni. Hogy 
ez így legyen, ahhoz az állam, a hatóságok s az 
egész társadalom együttes munkájára volna szükség. 

Érzem és tudom, hogy sem erőm, sem képessé-
gem nincs ahhoz, hogy az utak és módok megjelö-
lésére vállalkozzam, csupán szerény véleményemet 
bátorkodom előadni. 

Igyekezni kell a mostani munkásság bizalmát 
megnyerni ama tekintetben, hogy sem az állam, sem a 
hatóságok, sem pedig a társadalom szociális szer-
vezkedésüknek nem ellensége; biztosítani kell, hogy 
elért és kiküzdött jogaikat bér, munkaidő, bánásmód 
s a szerződési viszonyok tekintetében senki bántani 
nem fogja; szenvedett sérelmeik elbírálására meg-
felelő fórum fog létesülni ; szakszervezeteiket senki 
bántani nem fogja.1 Azt hiszem úgy a munkaadóra, 
mint a munkásra nézve föltétlenül csak helyes volna, 
ha időről-időre, avagy bizonyos munkára szerződé-
ses viszony köttetnék, a mely szerződés betartását 
hatósági intézkedésekkel kellene biztosítani. Fődolog 
azonban a kölcsönös bizalom helyreállítása. 

A munkásosztály ezidőszerint erősen túllő a célon 
követelései fölállításában, föllépésében rendesen gyű-
lölet és boszú vezeti, nehéz lesz őket kijózanítani, 
csak annyira is, hogy bizalmas tárgyalásokba is bele-
menjen. De annál biztatóbb a siker az új munkás-
osztály irányításában és vezetésében, ha az kellő idő-
ben megindul, ha helyes mederben mozog és ha jó 
kezekbe tétetik le. Értem pedig ez alatt azt, hogy 
a szociális irányú tanításokat és mozgalmakat vallás-
erkölcsi és nemzeti alapra kell helyezni és ezen az 
alapon fönntartani és vezetni.2 

Meg kell azt már kezdeni az elemi iskolákban. 
Nevezetesen a vallástanra nagy súlyt kell lektetni, 
annak tanulását megkönnyíteni és lehetőleg meg kell 
kedveltetni a tanulókkal. 

E tekintetben nem annyira új könyvekre, mint 
1 Egy feltétel alatt, ha azok illetékességük határán túl 

nem csapnak és a munkások megmételyezésének iskoláivá 
nem lesznek. Mit keresnek ezekben a szakszervezetekben a 
«szabadgondolkodók» emisszáriusai, a «mi tudósok» ? Mi 
joga van a felkapott, az öncsinálta munkásvezérnek ott az 
istentelen tanokat terjeszteni, a ker. társadalom alapjait alá-
ásni és pedig minden ellenőrzés nélkül? A mai szakszerve-
zetek sok idegen cél eszközei, a mit tűrni nem lehet. Hiszen 
ott még a «Himnus» megmosolygására is tanítják az embere-
ket. A kérdés tehát minden oldalú rendezésre szorul. Szerk. 

2 Ez mindenesetre a legfőbb feladat, a seductoroktól, a 
zavarosban halászni akaróktól elválasztani az if jabb nemze-
déket. Hisz azok a vezérek csak mások vállain emelkedni 
akaró stréberek, kiket merészségük emel ki a semmi-
ségből. Szerk. 

inkább új módszerre van szükség. Anélkül, hogy 
ócsárolni akarnék, ki kell mondanom, hogy míg a 
profántárgyak tanítása körül napról-napra tökélete-
sedést tapasztalunk, addig a hitoktatásunk — már 
t. i. a módszer szempontjából — jobbára még a régi 
nyomon halad. Ne a magasabb theologiára töreked-
jünk, ne hittudósokat akarjon a gyermekekből faragni 
a hitoktató, hanem egyházukhoz ragaszkodó, a keresz-
tény hit igazságai szerint élő férfiakat és nőket. Ne 
az emlézés és szajkóztatás legyen a hitoktató törek-
vése, ne arra nézzen, hogy a vizsgán,1 vagy a hit-
oktatási felügyelő előtt csattogó-pattogó feleleteket 
tudjanak adni a tanulók a feltett kérdésekre, hanem 
iparkodjék tanítványai szivéhez férkőzni, velük meg-
szerettetni az egyházat és a vallást.2 

Természetesen a sikeres tanításhoz és a jó isko-
lai neveléshez lelkes tanítók is kellenek, ehhez pedig 
szükséges, hogy ezeket ne nyomják a megélhetés 
gondjai. Katona József dr. 

SzentThekla alakja az ősegyház irodalmában. 
II. 

Az «Acta Pauli»-nak felfedezésével annak egyik 
része, az «Acta Pauli et Theclae» néven már másfél 
évezred óta3 ismert rész, igen megnövekedett becsé-
ben és jelentőségében. 

Az «Acta Pauli» ugyanis az első századokban 
a nem kánoni iratok közt egyike volt a legtekinté-
lyesebbeknek. A «Codex Claramontanus»-ban (III. szá-
szad) elfoglalt sorrendjét már láttuk. Eusebius4 az 
«antilegomena» második csoportját (vófrot) ily sorrend-
ben említi : Acta Pauli, Hermas, Revelatio Petri, 
Barnabas, Didache. 

Ezen sorrendből nemcsak azt láthatjuk, hogy az 
«Acta Pauli»-t igazhitű könyvnek tartották az első 

1 De a szülők se várjanak ilyen fülkápráztató feleleteket 
a vizsgán. Szerk. 

2 A mai társadalmi viszonyok s mindaz, a mit a gyer-
mek a felnőttek részéről otthon, a társaságban, az utcán lát, 
megnehezíti a hitoktató munkáját. Ha minden az iskola jó 
szelleme ellen dolgozik, nehéz ott a gyermek kívülről más-
kéj) befotyásolt szivéhez férkőzni. Hisz egyik-másik a legelső 
gyermekkorban már valósággal elnevelve kerül az iskolába. 
De azért mindenesetre fáradhatatlanul kell dolgoznunk a 
magasztos célért s ellene kell törekednünk az ellenkező 
áramlatnak. Szerk. 

3 A «Decretum Gelasianum» nem említi már az «Acta 
Pauli»-t, hanem «Acta Pauli et Theclae»-t. Ebből követke-
zik, hogy az V. század végén már ki volt hasítva a Thekla-
történet az «Acta Pauli» tömegéből és ez már nem is volt 
Rómában ismeretes. — Harnack 1899-ben (Texte u. Unt. XIX. 
3. b.) beigazolta, hogy egy, Cyprianusnak tulajdonított, de 
tényleg az V. század elejébe tartozó (Bardenhewer II. 453.) 
«Caena» cimü latin munka szerzője (Dél-Galliából) még is-
merte és felhasználta az «Acta Pauli» egész szövegét. V. ö. 
Bardenhewer I. 419. 

4 Eusebius, Hist. eccl. III, 25, 1—4. — Az «antilegomena» 
első csoportjába sorozta Eusebius ezen szentírási könyveket : 
Jakab lev., Júdás lev., Péter II. lev., János II. és III. lev. 
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századokban, hanem hogy ősrégi időbe visszanyúló 
könyvnek is tekintették, mert az imént említett 
könyvek mind a II. század elejéig, sőt az I. század 
végébe (Didache, Barnabas) nyúlnak vissza. 

A mi nevezetesen az «Acta Pauli» korát, meg-
írásának idejét illeti, igen eltérők a vélemények. 
Csakis az iránt nincs eltérés, hogy mivel Tertullián 
már idézi az «Acta Pauli»-t (beleértve Thekla törté-
netét is), azért ezen műnek a II. század 3-ik negye-
dében már elterjedt műnek kellett lennie. 

Bardenhewer1 az «Acta Pauli» korára a «termi-
nus ante quem non»-t a 160. évben és a «terminus 
post quem non»-t a 170. évre teszi, korábbi időbe 
visszatolni azért nem akarja, mert szerinte az apokrif-
irodalom általános fejlődés-története ezt nem engedi 
meg. A szerzőre nézve Bardenhewer, Tertullián után 
indulva, azt mondja, hogy az egy kis-ázsiai pres-
byter volt. 

Zahn2 150—180. évek közé helyezi a mű kelet-
kezésének idejét; helyét pedig Alexandriába, Antio-
chiába vagy Palesztinába, főleg az «'ATtoxâXocpiç IKxpou» 
című apokrif művel való rokonsága miatt, a mely 
mű szintén katholikus szellemű és antignostikus 
irányzatú s Palesztinából származott. 

Lipsius3 és Crutwell4 nem foglalnak álláspontot 
e tekintetben; Harnack5 120—170. évek közé, Hennecke6  

160—180. évek közti időbe teszi a mű keletkezésének 
idejét; Hennecke szerint a Thekla-részlet élénk és 
körülményes leírása épen ezen epizód színhelyére: 
Iconium-ra és Seleukiá-ra mutatnak, mint az író 
hazájára. 

Ezen vélemények azon átlagos eredményre vezet-
nek, hogy az egész «Acta Pauli» keletkezésének kora 
a II. század közepénél régibb időre vissza nem ve-
zethető ; de azért nyílt kérdés marad még az, vájjon 
az «Acta Pauli»-nak annyira heterogen természetű 
egyes részletei közül egyikei-másikat, nevezetesen 
az «Acta Pauli et Theclae»-részletet, vagyis Thekla 
legendáját nem egy régebben megírt forrásból dol-
gozták-e fel ezen Pál-cyklus részére ? 

Itt meg kell jegyeznem, hogy az «Acta Pauli»-
nak nem apostoli korból való származása még nem 
bizonyít hamisítás melleit. Egy későbbi író is össze-
állíthatta szent Pálnak Lukács állal az «Apostolok 
Cselekedetei»-ben nem említett7 élettörténeti ese-

1 O. Bardenhewer, Geschichte der altkirchl. Litteratur, 
l. k. 421. és 425. 1. 

2 Th. Zahn, Geschichte des ntl. Kanons, II/II. (Erlangen 
1892.) 891. 1. 

3 Lipsius, Die apokryphen Apostolgeschichten und Apos-
tellegenden II/I. (Braunschweig 1887) 279. 1. 

4 Crutwell, A litterary history of earley Christianity 
(London 1893) 176—8. 1. 

5 A. Harnack, Chronologie, I. k. 494. 1. 
6 E. Hennecke, Neutl. Apokryphen 367. ,1. 
7 így szent Lukács Ap. Csel.-ben sehol sem ír egyes 

érdekes eseményekről, a melyeket pedig szent Pál maga fel-
említ leveleiben, mint: Kor. I. lev. 15, 32 («Si ad bestiaspug-

ményeit, élményeit ; az ilyen könyv persze már eleve 
nem keltette fel a «theopneustia» vélelmét, de nem is 
foglalta magában eo ipso a törléneti hitel hiányát : lehe-
tett az ilyen mű teljesen hiteles történeti munka, de 
lehetett a történetnek mesés, költött részletekkel való 
átdolgozása, sőt lehetett teljesen költött mű. Ezen 
legutolsó feltevés ellen szól az, ha egy müvet kelet-
kezése után való időben soká használt az egyház 
hivatalos ténykedésében (az «Acta Pauli»-ról és neve-
zetesen az «Acta Theclae»-ről is tudjuk,1 hogy a 
keleti egyházban ilyen használatnak örvendtek). 

Banisay2 az «Acta Pauli et Theclae»-re nézve 
azon véleményen van, hogy ezen legendának alapját 
szent Pál életének valósággal megtörtént epizódja 
szolgáltatja, a mely írásban is fel volt már valószínű-
leg az I. században (50—70. é. Galatiában) jegyezve ; 
és ezen Thekla-történet azután később többszörös 
bővítésen menvén át, az «Acta Pauli» kompilátora, 
újabb módosításokkal, beleillesztette Pál-cyklusába. 

Ramsay szerint a Thekla-legendának magva az 
antiochiai «íbjpiofjiaxta» (cirkuszi harc a vadállatok-
kal); az ikoniumi máglyamárlyrium csak később 
készített doublette-je amannak. A «xb]pw îa-/ia» epi-
zódnak történeti magvát3 pedig Ramsay így körvo-
nalazza («a brief outline»): 

Azon időben, amidőn az ő első útjában (45—49. é.) 
szent Pál (Apóst. Csel. 13, 50. 51.) pisidiai Antiochiából 
a zsidók által kiűzetvén, a szomszédos Iconiumba me-
nekült, készültek épen Antiochiában a «íb)pto[i.ayía»-ra, 
a melynek rendezése a syr származású Alexander 
«galatarchos» (galatiai pogány főpap) ügykörébe tarto-
zott. Ezen látványosságra megjött a galatiai római hely-
tartó (praeses, hegemón ; az «Acta» egyes kéziratai 
anachronizmussal «proconsul»-nak nevezik) és Tryp-
haena királynő is. Alexander Antiochia utcáján talál-
kozik az Iconiumból egyedül (szent Pál keresésére4) 
átjött Theklával és őt (nem lévén kísérője) «tEpoSoúXrj»-
nak nézvén, átkarolja, mire Thekla letépi a papi 
koronát fejéről. Ezért Theklát, mint a császár fel-
ismerhető papjának megsértőjét, felségsértés miatt a 
vadállatok elé vettetésre itéli a helytartó. Tryphaena 
királynő közbeveti magát érte, hogy az Ítélet végre-
hajtásáig Thekla az ő házában tartózkodhassék. Innét 
vezetik el a theriomachia előestéjén, hogy a városban 

navi Ephesi» etc.), Kor. II. lev. 11, 26 («in periculis latro-
num, periculis ex genere, periculis ex gentibus, periculis in 
civitate, periculis in solitudine, periculis in mari» etc.). Az 
ephesus-i vadállat-küzdelem leírása szintén egy része volt az 
«Acta Pauli»-nak, a melyet a kopt kéziratban, sajnos, nem 
lehetett megtalálni, de Nikephorus Callisti után tudunk e rész-
let létezéséről. Hennecke, Neutl. Apokr. 362. 1. 

1 Bardenhewer i. m. I. k. 418., 425. 1. 
2 W. M. Ramsay, The church in the Roman empire 

before A. D. 170, London 1900, 375-428. 1. 
3 I. m. 408-414. 1. 
4 A fent már emiitett módot, miként lett Thekla szent 

Pálnak hive, Ramsay szintén történeti ténynek (a mely ezen 
theriomachiát megelőzte) tekinti. 
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az oroszlán ketrecére ültetve közszemlére körülvigyék ; 
ezen menet alatt a nőstény-oroszlán nyaldossa Thekla 
lábait. Utolsó éjjelét még Tryphaena királynő házában 
tölti Thekla; ő vezeti másnap Theklát, mikor a ka-
tonák érte jönnek, kezénél fogva az amphitheatrumig. 
Ezután következik a fent már elbeszélt jelenet a 
nőstény-oroszlánnal, a melyei Ramsay ügy magyaráz, 
hogy a nőstény-oroszlán ráismert Theklára, kinek 
lábait előző napon a ketrec rácsain keresztül nyal-
dosta. Nem sikerülvén a bikák állal való széttépés 
sem, visszaadják ruháit és szabadon bocsátják Theklát, 
főleg azért, mivel ezen utolsó cselekmény (bikáknak 
tüzes vassal való felbőszítése, hogy szétrohanva ketté-
lépjék a lábainál fogva hozzájuk kötött Theklát) 
kezdetén Tryphaena királynő elájülva holtként a 
földre bukott, a mitől Alexander megijedt, mert félt 
a császár haragjától, kinek Tryphaena közeli rokona. 
Tryphaena ezután leányának fogadta Theklát ; Thekla 
pedig a keresztény vallásra téríté Tryphaenát és háza 
népét. 

Ezen esemény-halmazatot Ramsay igaz történet-
nek tekinti, a mely teljesen beilleszthető Claudius 
császár uralkodása idejébe és pedig az 50—54. évek 
ismert eseményeinek és személyeinek keretébe.1 

Gutschmid2 1864-ben még «arcátlan hozzávetőle-
gesség»-nek nevezte azt, hogy ezen legendában emiitelt 
Tryphaenát Claudius császár rokonának lehessen 
mondani ; egyébként pedig épen Gutschmid volt az, 
a ki felhívta a tudományos világ figyelmét arra, hogy 
Thekla-legenda Tryphaena királynője hihetőleg tör-
téneti személy, mert Pontusban találtak egyes, ritka 
régi pénzeket, a melyeknek egyik oldalán egy király 
mellalakja látható ezen fölírással: BASIAEQS ÏÏOAE-
MÍ2N02 ( J I A A D É W Ç IIOÀ£|JUÛVOÇ) a második oldalán pedig 
egy királynő mellalakja e fölírással: BA2IAI22H2 
TPrí>AINH23 (ßacratXi'oTjs Tpucpatvfc). 

Von Sallet és Waddington után azonban főleg 
Mommsen kutatásai beigazolták azt, hogy Claudius 
császárnak közeli rokonai közt volt egy Tryphaena 
(Antonia Tryphaena) nevű pontusi királynő (szuverén 
női uralkodó, nem csak szuverén férfinak neje), a 
kiről semmiféle irodalmi feljegyzés nem emlékezik 
ugyan meg, de elég bő genealogikus adatok marad-
tak fönn a Pontusban talált görög föliratokban és 
érmeken. Mommsen csakis ezen az alapon, epigrafi-
kai és numizmatikai alapon, kutatta fel a Tryphaená-ra 
vonatkozó adatokat és az «Ephemeris Epigraphicá»-
ban azokat közzé is tetle.4 

Ezen adatok szerint a rokonság a következő:5 

1 Ramsay i. m. 382—3, 414. 1. 
2 Gutschmid, Die Königsnamen in den apokr. Apostel-

geschichten (Rhein. Mus. f. Philol. XIX. 1864. 177—9. 1.), 
id. : Hennecke, Handbuch 377. 1. 

3 Visconti, Iconographie grecque torn. II. tab. IX. 3. 
(id. Hennecke. Handbuch 376., Ramsay i. m. 382. 1.) 

* Ephemeris Epigr., I. 270. é. k., II. 259. é. k. 1. 
5 Hennecke, Handbuch zu den nü. Apokr., 378. 1. 

Tryphaenának atyja Polemon pontusi király, 
anyja Pythodoris, férje pedig Kotys thraciai király 
volt. Tryphaenának anyja: Pythodoris pedig leánya 
volt tralles-i Pythodorosnak és Antoniá-nak, Marcus 
Antonius triumvir (Antonia nevű feleségétől szár-
mazó) leányának. Antoniusnak második feleségétől: 
Oclavia-tól (Augustus császár nővére) született egy 
másik Antonia, a kinek liai voltak Claudius császár 
(41—51.) és Germanicus, unokája pedig (Germanicus 
fia) Caligula császár (37—41.). Tryphaena-nak három 
lia volt: Roemetalkes Iraciai király, Polemon pontusi 
király és Cotys «Armenia Minor» királya. Az emlí-
tett érmen látható Polemon tehát hihetőleg ez az 
utóbbi (II.) Polemon, kivel anyja eleinle egyidejűleg 
uralkodhatott, majd pedig Polemon vette át (38—63. 
Kr. ut.) a királyságot Tryphaenától, a ki ekkor a 
magánéletbe vonult vissza. 

A történeti írott kútfőkből annyit tudunk, hogy 
Nero (54—68.) az ő elődjének intézkedéseit nevetség 
tárgyává tette és hatályon kívül helyezte: ő alatta 
II. Polemon elvesztette pontusi trónját is. így tehát a 
«Acta Pauli et Theklae» szerzőjének tudnia kelleti, 
hogy az elbeszélt epizód Tryphaena életének Claudius 
utolsó évei alatl lefolyó szakában történt meg: pár 
évvel előbb még nem volt ő özvegy királyné, a ki 
Iconiumban magánéletet élhetett volna, az 54. év 
után pedig nem lehetett megijednie Alexander gala-
tarchosnak Tryphaena vélt halála miatt, mert Nero, 
Claudiusnak második nejétől (Agrippinától, első neje 
Messalina volt) való lia, saját családjának ellenségévé 
lett, mivel trónját is annak köszönhette, hogy Agrip-
pina megmérgeztette Claudiust, hogy fiát trónra 
juttassa. 

Ezen és egyéb, a történeti kerettel megegyező 
részletek miatt Hennecke is hajlandó elfogadni,1 hogy 
a Ramsay2 által rekonstruált magva a legendának 
valóságos történeti esemény, de tagadásba veszi 
Ilennecke azt, hogy ezen feltűnő jól értesültségből 
I. századbeli «írott» forrásra kelljen visszakövetkez-
tetni ; szerinte ez szóhagyománnyal is megmagyaráz-
ható, a melyet azután az «Acta Pauli» írója fel-
használt. 

Harnack csak annyit hajlandó történeti valóság-
nak elfogadni, hogy Thekla Iconiumban élt és itt 
találkozott szent Pállal, majd Tryphaena királynővel; 
az apostol megtérítette Theklát, a ki azután a hitért 
sokat szenvedett, majd maga is keresztelt és prédikált. 
De Harnack3 sem hajlandó az «Acta Pauli»-nál 
régibb iratot feltételezni, hanem ezt elsődleges 
(«primär») műnek tekinti. 

Rardenhewer4 valószínűnek nem, de mégis lehet-

1 Hennecke, i. h. 
2 Ramsay véleményén van : Conybeare is (The Apót. 

and Acts of Apollonius, 1894, 49. é. k. 1., id. Harnack, Chro-
nologie I. 493. 505. 1.). 

3 Harnack, Chronologie I. 505. 
4 Bardenhewer i. m. I. k. 427. 1. 
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ségesnek tartja azt, hogy az «Acta Pauli» írója a 
Thekla-legenda anyagát már írásban készen találta. 

Zahn1 visszanyúl Jeromosnak «apud Johannem» ki-
tételére és már ebből is János apostol halála előtti, tehát 
I. századbeli szerzőre következtet; de ezenkívül is több-
kisebb, később már sablonszerűvé vált hagiographiai 
elemnek ősi alakját cpen az «Acta Pauli et Theclae»-
ben véli feltalálni, a mely legenda-elemeket azután 
későbbi legendaírók (II. és III. század) többször 
utánoztak. Sőt tovább menve Ignác, antiochiai püspök 
leveleinek egyik helyében (Rom. 5 , 2 : «Utinam fruar 
bestiis mihi praeparatis, quas et opto mihi veloces 
inveniri ; quibus et blandiar, ut cito me devorent, 
non ut quosdam veritae non tetigerunh) világos bizo-
nyítékát látja annak, hogy Ignác is ismerte már 
Thekla élettörténetét és pedig ugyanolyan szövege-
zésben, mint az általunk ismert legendában («Acta 
Pauli et Theclae»). Különösen azonban szent Pál 
arcának és egész külső megjelenésének konkrét vo-
násokban való leírásában lát Zahn, egy a szemtanú 
elbeszélésére visszamutató részletet.2 Mindezek alap-
ján Zahn véleménye az, hogy az «Acta Pauli» írója 
előtt már egy kidolgozott Thekla-élettörténet feküdt, 
mely szerinte legkésőbb 90—120. évek között való 
időből származik. Zahn egyenesen és eléggé élesen 
kimondja ebbeli véleményét, hogy a Thekla-élelirat 
ilyen korai származását egyes kritikusok (Lipsius-t3 

meg is nevezi4) csak azért utasítják vissza és tolják 

1 Zahn, Geschichte des neutl. Kanons, II. (189Ü.) 900. 1. 
2 A görög szövegben így szól e leírás (magyarra át-

fordítva) : «Es egy Onesiphorus nevű férfi, a ki hallotta, 
hogy Pál Iconiumba fog jönni, kiment Simmias és Zeno nevű 
gyermekeiv el és feleségével : Lektrával Pál elébe, hogy őt 
magához meghívja. Titus ugyanis elbeszélte neki, hogyan néz ki 
szent Pál külsőleg. O maga azonban nem látta még testileg, csak 
lelkileg. És kiment a királyi útra, a mely Lystrába vezet és 
nézegette a jövőket Titus leírása szerint. És látta Pált jönni, 
egy kistermetű embert, kopasz fejjel és hajlott lábakkal, 
nemes testtartással, összenőtt szemöldökkel és kissé előre 
nyúló orral, telve barátságossággal ; néha ugyanis embernek 
látszott, de azután angyali ábrázattal bírt». Ilennecke Ntl. 
Apokr. 369. 1., Lipsius, Acta Apostolomul apocrypha 236. 1. Az 
imént idézett szövegben említett királyi út (íj 65ó;) szin-
tén bizonyítékul szolgál Ramsay-nak és Zahn-nak a legenda 
I. századbeli megírása mellett, mert ezen út a Kr. út. 74. év 
után használaton kívül lett helyezve. Hennecke, Handbuch 
377.1. Ramsay i. m. 30—35.1. (St. Paul in Asia Minor). 

3 Lipsius, Die apokr. Apostelgeschichten und Apostel-
legenden II. k. (Braunschweig, 1887.) 461. 1. — Lipsius az 
«Acta Pauli es Theclae»-t 160—190. évek közti időkből szár-
maztatja, főleg azért, mert szerinte Markion még nem ismerte 
a pastoralis leveleket (eredeti feltevés, csakis azon az alapon, 
hogy Markion eretnek nem vette be kánonjába e leveleket). 

4 Harnack (Chronologie I. k. 498. 1.) szintén azért tolja 
ki a mű megírását Hadrianus, sőt esetleg Marcus Aurelius 
idejébe, mivel szerinte az «Acta Pauli et Theclae» írója 
ismerte és felhasználta az Apóst. Cselekedeteit, a János-evan-
geliumot és szent Pál pastoralis leveleit, a mi ő szerinte 
Trajanus uralkodásának vége előtt lehetetlen (?) volt, de 
nincs is reá példa a legrégibb keresztény irodalomban. Har-
nack ezen szavai mutatják, milyen fontos iratot birunk mi 

azt Marcus Aurelius korába, hogy ne kelljen elfo-
gadniok az Apóst. Csel.-nek, továbbá szent Pál pasto-
ralis leveleinek (I., II. Tim., Tit.) és a János-evan-
geliumnak 120. év előtti időből való származását, 
mert az kétségtelennek mondható, hogy a Thekla-
történet írója ismerte az elsőt (Ap. Csel.) és a pasto-
ralis leveleket, de lehetségesnek (?) látszik az is egyes 
helyeiből, hogy ismerte a János-evangeliumot. 

Összefoglalva már most a fonti eredményeket, a 
Thekla-lörténetben egy történeti a laknak: Szent 
Theklának életiratát részben történeti, részben köl-
töli adatokkal, kell fölismernünk, a mely élettörté-
netnek első alakja mindeneseire élőszóbeli elbeszélés 
volt (ebben igaza lesz Hennecke-nek), a mely azon-
ban hihetőleg az «Acta Pauli» keletkezése előtt már 
írásba volt foglalva és az «Acta Pauli» elterjedését 
főleg annak köszönhette,mert TheklaKis-Ázsiában mái-
száza év óta tiszteletnek örvendett az «Acta Pauli» meg-
jelenésekor és azért dacára annak, hogy Tertullián 
tanúsága szerint az «Acta Pauli» a nyugati egyház-
ban a II. században visszautasításra talált, mégis el-
terjedt az xActa Pauli» egész Keleten, sőt később 
a Nyugatnak egyes egyházaiban (Gallia, Észak-Itália, 
főleg Milano) is, mert Szent Thekla egyéniségét 
és élettörténetét történeti értékkel bírónak tartották és 
ismerték. Magában Rómában Thekla tiszteletének az a 
legrégibb nyoma, hogy szent Pálnak az ostiai úton levő 
sírja közelében a középkorban (XIX. János és IX. Be-
nedek pápák idejében) már volt szent Theklának 
kolostora, melyben görög szerzetesek laktak;1 kétség-
kívül a Thekla-kultusz hiánya (a II—III. században) 
volt az oka annak, hogy Róma az «Acta Pauli»-val 
szemben teljesen elutasító álláspontot foglalt el. 

Térjünk már most át a Thekla-történet («Acta 
Pauli et Theclae») egyháztörténeti és főleg dogma-
történeti méltatására. H ( U m y F e r e n c d j . 

A kultúra és erkölcs feltételei. (n.) 
A keresztény erkölcstan szerint képességeink ki-

művelésére s feladatunk teljesítésére oly cél lebeg sze-
meink előtt, a mely mindazon kellékeknek megfelel, 
melyeket a célnak lényege és az emberi természet 
követel s a melyre föltekinthetünk, hogy ne lankad-
junk és mintegy a naptól megvilágítva, megértsük 
minden egyes cselekedetünknek rendeltetését. Ezen 
erkölcstan szerint kiegyezkedik az önzés az önmeg-
tagadással, a kötelesség a tökélelesedéssel és boldog-
sággal. Mert a keresztény tan szerint az ember célja: 
Isten dicsősége és a saját boldogsága; a ki ezt el 
nem éri, céltalanul élt, habár egyes cselekedetei elé 
tűzött közvetetlen célokat mind elérte is, mert ezek 

katholikusok a kánontörténet és így közvetve a dogmatörté-
net szempontjából az «Acta Pauli et Theclae»-ben, ha ez 
valóban az I. századból való. 

1 Hennecke, Handbuch, 370—1, 374. 1.; Neutestl. Apo-
kryphen, 360. 1. 
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mind alárendelt célok s ki nem elégítik az ember 
vágyait; ezek a célok nem birnak magukban oly 
megokolással, mely a gondolkodó elmét megnyug-
tatná. 

A végcél ugyanis az, a mi után mindenki törek-
szik; s mi az, a mi a király és koldus, gazdag és 
szegény, öreg és ifjú, egyszóval minden ember vágyait 
ébren tart ja? A boldogság az, a mi után mindenki 
tör, majd így, majd úgy, minden csalódás dacára, 
mint a puszták utasa a délibáb után. S ha a hiú 
fáradozástól elernyedve lehanyatlik : vagy egy új kép 
serkenti útjának folytatására, vagy a halálban remél 
boldogító nyugalmat találni. Mert a boldogság után 
való vágy kiolthatatlan mindenkiben és senki sem 
szabad ezen törekvés megválasztásában. Tehát az 
ember végcélja a boldogság; ezt a keresztény tant 
hirdeti az ember természete, tehát a tényeken ala-
puló tudomány is. Most már csak az a kérdés, ho-
gyan lügg össze ez a boldogság Isten dicsőségével ? 
Vájjon nem találhatja-e az ember másban is vágyai-
nak végső kielégítését? Mert csak úgy kereshetjük az 
ember végcélját Istenben, ha semmit sem találunk 
az ég alatt, a mi az embert végképen megnyugtatná. 
Erre a kérdésre megfelelhetünk, lia a végcélnak fön-
tebb kifejteit tulajdonságait szemügyre vesszük. 

Először is kérdezhetjük, vájjon nem található-e 
boldogságunk tárgya magában az életben? Az emberi 
élet kétféle elemből van összetéve: érzéki szerves, 
vagyis testi és szellemi folyamatokból, melyek, mint-
hogy egy egységes lénynek létezési módját képezik, 
törekvéseikben csak egy irányt szolgálhatnak, mert 
máskülönben bomlást eredményeznének és nemlétet. 
Ebből következik, hogy az egyik folyamat a másik-
nak alá van rendelve, vagyis a másiknak mint cél-
nak szolgál s ezen második az előbbit mint eszközt 
használja. Kérdés tehát, vájjon a testi élet a szel-
lemit szolgálja-e, vagy pedig megfordítva? Váj-
jon az ember azért gondolkozik, ismeri az igazságot, 
hogy testét fönntartsa s érzékeinek élvezetet szerezzen, 
vagy pedig megfordítva? A felelet erre a kérdésre 
nem nehéz, lia a célnak második helyen említett 
tulajdonságát tekintjük; t. i. hogy a cél magasabb a 
reája törekvő lénynél. A szellemi élet minden bizony-
nyal, minden gondolkozónak meggyőződése szerint, 
magasabb a testinél, habár a gyakorlati élet gyakran 
megfordítja a viszonyt. Mert hiszen az ember töké-
letessége az állat fölött épen a szellemi életben nyil-
vánul, a mit az evolúciós rendszer szóvivői is elis-
mernek. Tehát a testi élet szolgál a szelleminek, 
minthogy ez a magasabb s a szellemi élet az előbbit 
eszközül használja. Következőleg az ember egész élete 
szellemi irányban kell, hogy haladjon s így az ember 
boldogsága is csak itt kereshető. 

A szellemi élet két jelenségben nyilvánul: az 
igazság megismerésében és az akarat cselekedetei-
ben, mely nyilvánulások ismét, minthogy egy egy-
séges egészet képeznek, kell, hogy összhangban legye-

nek. Ez akkor jön létre, ha az akarat a megismert 
igazat érvényesíti, a miből erény támad. A szellemi 
élet tehát az igazság megismerésében és az erény 
gyakorlásában áll. S itt ahhoz a ponthoz értünk, a 
hol megállapíthatjuk, vájjon az ember kielégítő hol 
dogságát életében találja-e, vagy sem. Mert ha a 
földi ismeret, vagyis mindannak tudása, a mi a föl-
dön történik és van és az ebből levont szabályok-
nak érvényesítése az akarat által végleg megnyug-
tatja az embert, akkor az életen kívül más boldog-
ságot nem kereshetünk. De ha ismét e keltő nem 
nyújthat végleges megnyugvást, akkor más tájakon 
kell kutatnunk boldogságunk tárgya után. 

A földi dolgok ismerete csak akkor teljes, ha 
azokat mindazon szempontokból ismerjük, a me-
lyeknek kutatására a velünk született hajlam indít. 
Értelmünk nem elégszik meg a dolgok létének és 
minőségének ismeretével, hanem, a mi leginkább 
ösztökéli a kutatásra, az az, hogy szeretné a dolgok 
és tünemények okát ismerni. S minél jobban ismeri 
a dolog mibenlétét, annál lázasabb a törekvése az 
ok fölfejtése után. Ebből látjuk, hogy az ismeret csak 
akkor ad megnyugvást értelmünknek, lia fölfedi az 
okot; minden más ismeret csak fokozza a vágyat 
az ok után, úgy hogy itt is áll az a triviális mon-
dás: evés közben jön meg az étvágy. Értelmünket 
eszerint csak a földi dolgok végső okának ismerete 
elégítheti ki, ebben talál megnyugvást és boldogsá-
got. A világ végoka a láthatón kívül van, mint min-
den ok az okozaton kívül keresendő; s így az érte-
lem megnyugvásának, boldogságának tárgya is csak 
a földi dolgokon túl található, t. i. Istenben. Tehát a 
földi ismeret nem lehet az a végcél, melynek eléré-
sében teljes boldogságunkat megtalálnék, hanem a 
világ végokának, Istennek a megismerése az ember 
boldogsága. 

A szellemi élet másik nyilvánulása az erény 
gyakorlása, vagyis a megismert igazságnak cseleke-
detekben való érvényesítése. Már az a körülmény» 
hogy az akarat törekvéseiben az értelemtől függ, kö-
veteli, hogy megnyugvását csak Istenben találhassa. 
Ha az értelem Istenben, mint végokban leli mind-
ennek magyarázatát s így kielégítését s lia az ok és 
okozat között való viszonynak követelménye, hogy 
az utóbbi az előbbihez alkalmazkodjék, mert létében 
tőle függ, természetes, hogy az akarat, mint a meg-
ismeri igazságnak érvényesítője, csak akkor nyugod-
hatik meg, lia cselekedeteit Istenhez alkalmazza s 
nem pusztán az élet hétköznapi igényeihez. Tehát az 
akarat boldogságát nem a ttiuló élet igényeinek ki-
elégítésében — nem a földi életben — találja, hanem 
Isten akarata szerint való életben. S így az erény 
csak akkor boldogít, ha Istennel egyesít, ha Istent szerzi 
meg s nem akkor, ha valami pusztán földit s mulan-
dót biztosít számunkra, legyen az akár szellemi, akár 
anyagi jó. Vagyis az ember boldogsága csak Isten 
szeretetében állhal s nem pusztán az erény gyakor-



442 RELIGIO LXV. évf. 1906. 

lásában, mely a szellemi életet képezi. Az ember bol-
dogságának tárgya tehát nem maga az élet, ha mind-
járt szelemi is, hanem az Isten. 

Ezt megerősíti az a körülmény is, hogy az em-
ber teljes és zavartalan boldogságra törekszik. Ilyet 
az erény gyakorlása magában nem nyújthat. Mert 
akármilyen legyen is az ember, egy dolog bizonyos, t. i., 
hogy testét le nem vetheti ; itt a földön mint testből 
és lélekből álló lény tölti napjait, mint osztatlan sze-
mély, vagyis «én», a ki egyaránt magáénak tudja és 
vallja a testi érzéseket és benyomásokat, valamint a 
szellemi életet. Ezen tény okozza, hogy az erény 
magában zavartalan boldogságot nem adhat, mint-
hogy gyakorlása önmegtagadással jár. Ugyanaz a 
személy gyakorolja az erényt s talán boldogságot is 
érez mellette s ugyanaz más oldalról — a testiről — 
hiányt szenved. Az ilyen boldogság csonka, az ember 
pedig teljes boldogságra törekszik; tehát az erény 
nem az a tárgy, mely végleg boldogítja az embert, 
hanem valami más, a mire maga az erény is, mint 
célra irányul. 

Ezekből látható, hogy boldogságunk tárgya nem 
maga az élet, ha mindjárt szellemi is s így végcélunk 
ezen kívül van, Istenben. S ez meg is felel a cél összes 
kellékeinek, t. i. hogy a célra törekvőn kívül álljon, 
ezt fölülmúlja és tökéletesítse, kényszerítő erővel 
bírjon. 

De a mondottakból következik az is, hogy az 
ember boldogsága összeesik Isten dicsőségével s így 
az ember végcélja az Isten dicsősége. Mert a cél 
elérésének föltétele, hogy a lény természetes képes-
ségeit kifejtse; az embernek tehát célja elérésére 
szellemi erőit, értelmét és akaratát gyakorolnia kell, 
a mi állal tökéletesedik is, mert minden képesség 
gyakorlat által erősödik. Az ember az Istennek lehető-
leg mély ismeretére törekedve, az egyeditől és az 
anyagitól fölemelkedik eszményi régiókba, a hol ér-
telmének végtelen mező kínálkozik mindannak a 
megértésére, a mit a föld véges határai között lát ; 
magas hegy ormáról nézi a lent elterülő völgyek 
változatait és a láncolatot egyesítő összhangot. S ha 
véges nem volna, végigtekintene a mérhetetlen vég-
telenségen s fölfogná a létnek teljét; de minthogy 
véges, megtelik legalább azzal, a mit befogadhat, a 
mi után vágyódik. Annyit lát, a mennyit természeté-
nél fogva láthat. Ez az értelem tökéletességének ne-
továbbja. De midőn így az Isten lényege benne 
mintegy tükörben visszaverődik, dicsőíttetik is. Mert 
miként egy szép tájkép, midőn a néző szeme előtt 
kitárul, okvetetlenül bájos voltát hirdeti s minél 
jobban áttekinthető, annál bajosabbnak tiinik föl, 
úgy az Isten is ki nem tárhatja lényét az értelem 
előtt anélkül, hogy végtelen tökéletességét ne hir-
detné s minél jobban közeledik az értelem felé, 
annál fokozottabb ezen tökéletességnek elismerése. 
Ez pedig dicsőség, mert a kiválóságnak ismerete és 
elismerése dicsőség. 

Az akarat is a végcélra törekedve Isten dicső-
ségét keresi, végcélját elérve, Isten dicsőségét hirdeti. 
Mert mit kell tennie, hogy céljának megfeleljen? 
A szellemet uralomhoz kell segítenie, a testet az érte-
lem vezetése alá kell hajtania, hogy a megismert 
igazságot érvényesítse. Minden nemtelent ki kell irta-
nia magából, hogy a végcél adta törvényhez alkal-
mazkodjék; Isten szolgálatára kell szentelni egész 
életét, vagyis az isteni igazságot hirdetni cselekede-
teivel. Ezáltal nemcsak maga lesz tökéletes, de Isten-
nek dicsőségére is válik, mert kinyilatkoztatja kivá-
lóságát, mint egy remekmű, mely alkotóját dicséri, 
midőn eszméit és képességeit megvalósítva állítja 
elénkbe. N. dr. 

JÍrpádházi szent "Erzsébet centenáriuma. 
Salve rosa pietatis, Salve flos Hungáriáé, 
Salve fulgens margarita, In coelesti sede sita ! 
(A szent Erzsébetről szóló régi zsolozsmából.) 

A jubileumok világszerte divatra kaptak. A sajtó-
nak van rá gondja, hogy számon tartsa kiválóbb 
emberek születése vagy halála évfordulóját s így alig 
van hét, melynek ne volna kisebb vagy nagyobb 
jelentőségű emlékünnepe. Ha igazán az érdem ünnep-
léséről van szó, nem lehet kifogást tenni e kegyeletes 
szokás ellen. Horatiusnak minden időre igaza van 
ebben : dignum laude virum Musa vetat mori. 

Az egyház is hódol a megemlékezésnek. Nagyobb 
ünnepein az üdvösség történetének korszakalkotó 
mozzanatait idézi emlékezetünkbe, ezenfölül azon-
ban a katholikusság történetének kiemelkedőbb, örven-
detes eseményeit is megünnepli a százados évfordu-
lókon. Az 1896. évben a franciák, az 1900. évben 
pedig a magyarok ünnepelték a keresztség fölvételé-
nek 1400., illetőleg 900-ik évfordulóját. Hasonlókép 
egyes szentek százados jubileumát is lelkes örömmel 
szokás megünnepelni. XIII. Leo pápa külön encik-
likában (Auspicato) emlékezett meg 1882-ben assziszii 
szent Ferencnek hétszázados emlékünnepéről, a ma-
gyar katholikusok pedig 1892-ben a fényesen kima-
gasló szent László király szenttéavatásának hétszá-
zados ünnepét ülték. 

A jövő év ismét jubileumot hoz reánk. Hétszáz 
éve lesz, hogy a Gondviselés Erzsébetben, II. Endre 
királyunk és Gertrud leányában, űj szentet adott az 
egyháznak. Méltán kelt az ünnepi évhez már eleve 
hangulatot a holnapi Erzsébet-nap. 

* 

Árpádházi szent Erzsébet a középkornak leg-
ismertebb szentjei közt foglal helyet. Hajadon korá-
ban szent Ágnesre emlékeztet, később a feleség és 
anya eszménye, azután teljesen átadja magát Krisztus-
nak s mint a hősies alázatosság, példás türelem és 
keresztény irgalmasság mintaképe fejezi be áldásos 
életét. Erényeinek fényével világosságot áraszt mind-
azokra, kik a keresztény tökéletesség útján akarnak 
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előrehaladni. Már mint gyermek számos jelét adta 
jővő nagyrahivatottságának s a jámborságban, tiszta-
ságban és igazságban messze kitűnt testvérei között. 
Beszélik, hogy első szava az imádságé, első cseleke-
kedete az alamizsnáé volt. Alig volt öt éves, midőn 
Hermann, thüringiai tartományi gróf, megkérette leg-
idősebb fia számára s még csak -tizennégy éves, 
mikor Thüringiai Lajos felesége lett. Házas életében 
a hitvesi szeretetnek fölülmulhatatlan példája. 

Korán megnyilatkozott irgalmasszivűsége, kifogy-
hatatlanná vált a jótevésben, annyira, hogy minden 
boldogságát másoknak boldogításában találta. Négy 
kis gyermeke iránt érzett gyöngéd szeretetből me-
nedékhelyet alapított az árvák számára. Nem egy 
kórházat építtetett a betegeknek s gyámolításuktól 
semmi sem riasztotta vissza. Önfeláldozó szelleme 
másokat is föllelkesített a betegek ápolására s a 
szentünkről elnevezett Erzsébet-apácák hazánkban 
is érdemes munkásságot fejtenek ki Budapesten és 
Pozsonyban. A szegényeket szerető gonddal istápolta 
s a vagyont csak annyira becsülte, a mennyire jót 
tehetett azokkal, kik szükséget láttak. Thüringiát 
pusztító éhség alkalmából kilencszáz szegényt táplált 
határtalan nagylelkűsége. Ezt a buzgóságát gyako-
rolják a róla nevezett Erzsébet-egyletek, melyek 
hazánkban is sok testi-lelki alamizsnát nyújtanak a 
betegeknek. Joggal állítható, hogy szent Erzsébet 
nevétől a szegények határtalan szeretete elválasztha-
tatlan. Természetesnek találja ekkép mindenki, hogy 
assziszii szent Ferencnek a szeretetről és lemondás-
ról hirdetett tanítása megtetszett Erzsébetnek s az 
V. keresztes hadjáratnak áldozatul esett férjének 
halála után fogadalommal lépett a harmadrend 
tagjai közé. 

Az özvegység szomorú napjai 1227-ben következ-
tek be az ifjú tartományi grófnéra. Eddig csak a 
szeretetben tűnt ki, most a keserűségek elviselésé-
ben is hősnek mutatta magát s a rázúduló szenve-
dések közt tett legméltóbb bizonyságot szeretetéről 
Isten iránt. Az Úr akaratán való megnyugvásban 
annyira megerősödött, hogy volt ereje ezt a nyilat-
kozatot tenni : ha feltámaszthatnám férjemet egy szál 
hajammal, nem tenném, ha ez Isten akaratával ellen-
keznék. 

Az üldözések elmultával fönnmaradt napjait 
ahhoz az eszményképhez alkalmazta, melyről Assziszi 
szentje szólott a világnak. Imádság, szenvedés és ön-
feláldozás közt töltötte idejét Marburgban s 1231-ben 
bekövetkezett haláláig folytonosan előbbre haladt 
azon az úton, mely őt a keresztény tökéletesség ma-
gaslatára vitte. Példája bizonyára vonzó erővel volt 
Margitra, Kingára s Jolánra, kiknek szent Erzsébet 
nagynénjük volt s átragyog az ő élete a késő száza-
dokba is, követésre buzdítva mindazokat, kik a ke-
resztény erényekért lelkesedni tudnak. 

Az Érdi-kódex beszéli, hogy II. Endre királyunk 
ily szavakkal fejezte ki reményét leánya jövője felől: 

E leányzó, ha élhetend vala, még nagygyá lészen. — 
Bár az évek számát tekintve rövid ideig élt, alig 
negyedszázadot, mégis naggyá lett Isten és az embe-
rek előtt egyaránt, mert az a természetfölötti nagy-
ság, melyre szentünknek atyja célzott, nem a hosszú 
idővel jár. írva van : az élemedett kor a hibanélküli 
élet. Hősi fokban gyakorolt erényeiért az ég is, a föld 
is kitüntette az Árpádháznak szent asszonyát. Az Úr 
csodákkal halmozta el kegyelmének remekművét, az 
emberek pedig vallásos tisztelettel illették a fele-
baráti szeretetnek megtestesülését. IX. Gergely pápa 
már 1235-ben kihirdette, hogy Erzsébet a szentek 
sorába került s azóta a keresztény magyar nőnek 
eszményképe az egyház oltárán tündöklik. Kódexünk 
mondja, hogy szent Erzsébet halálos ágya fölött igen 
szép mennyei madárka szárnyalt «és kezde előtte 
nagy szép éneklést tenni». A legenda csodás madara 
elfáradt, de a szentünk lelki nagysága iránt fogé-
kony szivek sohasem fogják abbanhagyni annak 
dicsőítését, kiben a legszebb keresztény erények oly 
megható egyesülésben találkoznak. 

Hitélet, irodalom, művészet ritka szeretettel fog-
lalkozott a dicsőséges szent Erzsébet asszonnyal. 
A mint szenttéavatásának hirét mindenfelé lelkes 
örömmel fogadták, úgy november 19-ike sohasem 
szűnt meg a vallásos buzgóság ünnepnapja lenni. 
Az irodalom pedig külföldön is, hazánkban is jeles 
művekkel adózott az első szent magyar nőnek. Mon-
talembert «Magyar szent Erzsébet története» című 
munkájában (1862-iki kiadása teljesen elfogyott) oly 
remekművet alkotott, mely hiteles adataival, rend-
szeres előadásával és kenetes stílusával a szent 
életrajznak mintaképét adja elénk. — Dupanloup 
mondja, hogy ezren áldják Montalembertet ezért a 
munkájáért. Nálunk a tudós Pray György kiadta a 
közeikorú Thüringiai Theodoriknak alapvető élet-
rajzát, míg az Érdi-kódexben (Nyelvemléktár V. kötet) 
fennmaradt legnagyobb magyar legenda-gyűjtemény 
a XVI. század első felének ódon nyelvén, de a buzgó 
szívnek mindig megértett áhítatával szól hozzánk 
«André király leányáról . . . ő nagy szent életének és 
tökéletes jóságos malasztjának bizton üdvösségre 
igazgató példájának és bőséges érdemes voltának 
nagy voltáért». «Ha jó reá gondolunk — folytatja a 
jámbor karthausi szerzetes — ilyen gyarló személy-
nek szerében mássát alig találhatjuk írásban, ki mind 
ő kisdedségétől fogva úgy(an) egyesült volna az Űr 
Istenhez, mind az ő parancsolatinak megtartássában, 
mind ez világnak megutálássában.» 

A művészet is remekbe dolgozott szent Erzsébet 
magasztalására A szentünknek sírja fölött épült mar-
burgi templom a németországi csúcsíves építkezés-
nek gyöngye. Murillonak egyik legszebb képe a bete-
gek körül tanúsított buzgóságában állítja elénk a 
bélpoklosok ápolásában is annyira kitűnt hőslelkű 
nőt s Liszt oratoriumot írt szent Erzsébetről Wart -
burg alapításának nyolcszázados évfordulója (1867) 
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alkalmából. Hazánkban is vetekedtek a művészek az 
Árpádház ritka díszének s kora megcsodált jelen-
ségének megdicsőítésében. Legjelentékenyebb művé-
szi emlékünk e tekintetben a kassai szent Erzsébet-
székesegyház, Felső-Magyarországnak kétségtelenül 
legszebb műemléke, melynek egyik legbecsesebb 
ékessége a szent Erzsébetet s irgalmassági cseleke-
deteit ábrázoló XV. századbeli szárnyas főoltár. Leg-
alább közvetve ép a centenárium évében elkészülő 
budapesti Örökimádás-templom is az Oltáriszentség 
iránt oly benső áhítattal eltelt szentünknek emlékét 
fogja hirdetni. 

Szent Erzsébet legfőképen mégis a szivekben él. 
Neve a leggyakrabban használt keresztnevek közt 
szerepel s kisebb-nagyobb helységek szentünkről vet-
ték elnevezésüket. Népszerűségét azonban misem bizo-
nyítja inkább, mint «a kedves» díszítő jelző. S míg 
a beteg és ügyefogyottak, az árvák és elhagyottak a 
legnagyobb bizalommal csüngnek annak emlékén, ki 
az utókortól «a szegények védőasszonya» elnevezés-
ben részesült, addig a földi hatalmasok is dicsőség-
nek tekintik arra a rokonságra hivatkozni, mely őket 
a királyi családból származó fejedelemasszonnyal 
összefűzi. Megboldogult királynénkat is rokoni kap-
csok fűzték a szentség fényében tündöklő királyi 
ivadékhoz s II. Vilmos német császár méltó büszke-
séggel emlegette («Budapesti Hirlap» 1903. február 7.), 
hogy árpádházi szent Erzsébetet ősanyái közé szá-
míthatja. 

* 

A Gondviselés úgy akarta, hogy a jövő évben 
két magyar szent születése évének jubileumát ünne-
pelhessük. Szent Erzsébet centenáriumával egybeesik 
szent Imre herceg, az Árpád-ház lilioma, születésé-
nek kilencszázados évfordulója. Az egyház egyetemes-
sége megkívánja ugyan, hogy a szentek tiszteletében 
is egyek legyünk s nemzeti különbözésből ne von-
juk meg a tiszteletet azoktól, kik Istennek hősies 
szolgái voltak e földön; mégis alig van nemzet a 
világon, mely a rendesnél nagyobb szeretettel ne 
ragaszkodnék azokhoz a megdicsőült lelkekhez, kiket 
az egyház illetékes tekintélye épen az ő tagjainak 
sorából iktatott a szentek vagy boldogok sorába. Ebből 
a szempontból a jövő év kettős centenáriuma nem-
csak vallásos jelentőségű, hanem egyúttal hazafias 
jellegű s így bebizonyul újra, miként történelmünk-
ben annyiszor, hogy az egyház és haza szeretete a 
legszebb egységben forr össze. Két szentünket jubi-
leumukkor az egyház és haza egyaránt körülfonja a 
kegyeletes megemlékezésnek aranyszálaival. Az Árpád-
ház szentjei épúgy dicsőségei az egyháznak, mint 
ékességei a hazának, melynek élén több mint négy-
száz éven keresztül az Árpádok állottak. Egyház és 
haza közös fölbuzdulással ünnepelhetik közös kin-
csüknek emlékünnepét. Az egyház követésükre buz-
dít, mert életükben példát adtak a keresztény töké-

letességre, a haza kegyelettel hódol emléküknek, 
mert életükből a nemzeti dicsőségnek újabb forrása 
fakadt" Breyer István dr. 

T\egény és theologia. (Vni.) 
e) A coelibátus. Egy öreg angol úrnő is felke-

reste egyebek között Benedettót. E nemes hölgy isme-
retes volt Bómában gazdagságáról, bizarr toalettjeiről, 
teozofikus keresztény miszlicizmusáról s kijelentette 
a szentnek, hogy az ő életcélja minden keresztény 
felekezetnek egyesítése a római pápa alatt olyképen, 
hogy megreformálják a katholicizmust olyan részei-
ben, a melyeket, nagyon képtelenek lévén azok, úgy 
sem hisz senki sem már s nem is lehet tudni, hogy 
mire lehetnének jók azok, mint pl. a coelibátus tör-
vénye és a pokolról szóló dogma. (261. 1.) A szent 
erre mit sem felelt, hanem vállat vonva eltávozott. 

Nem akarom szentünkre a latin közmondást rá-
fogni, mintha hallgatásával azonos nézetét akarta 
volna jelezni ; nem rovom meg udvariatlanságát a 
hölgy, árulását vagy közömbösségét a katholicizmus 
iránt ; nem feszegetem azt, hogy pokol nem létezvén, 
jóformán teljesen megszűnnék úgyis az önmegtar-
tóztatás; nem akarom a tankönyvekből emlékezetbe 
idézni a coelibátus mellett szóló érveket (pl. : nincs 
a természettörvény ellen, nem lehetetlen annak becsü-
letes megtartása, mennyire megfelel a papok és szer-
zetesek élethivatásának, micsoda rengeteg erkölcsi, 
szellemi és anyagi hasznot hajt a vallásnak és tár-
sadalomnak); csak arra akarok röviden rámutatni, 
hogy milyen szerencsétlen fejtegetések kíséretében 
száll sikra Fogazzaro a coelibátus mellett regé-
nyében. 

A regény bölcselője, a nagy vallásreformátor, az 
előkelő író, Selva, ezen erkölcsi tüneményt történeti 
eredetében és kifejlődésében kutatja egy nagyobb-
szabású munkájában, a «Tisztaságról» szóló feje-
zetben. 

A szerző itt olyan állatok életéből szedett pél-
dákkal, a melyek kölykeikért vagy társaikért felál-
dozzák magukat és képesek monogamikus életre, azt 
vitatja, hogy az állatok alsóbbrendű életében is meg-
nyilatkozik az erkölcsi ösztön s kifejlődésében egye-
nes ellentétbe kerül a lest ösztönével s azt a hipo-
thézist állítja fel, hogy haladás és fejlődés révén így 
keletkezett az emberben a lelkiismeret. (45—46. 1.) 

Néhány munkámban (különösen : «Darwin állat-
psychologiája» és «Az erkölcs, mint fegyver a létért 
való küzdelemben») behatólag foglalkoztam az evo-
lúció feltevésének ezzel a szaltomorláléjával (a mely-
ben végérvényesen szegi a nyakát), itt csak íuttában 
tehetek rá egy-két észrevételt. 

Aláhúztam az «erkölcsi ösztönt», mint fából való 
vaskarikát, minthogy az erkölcs értelmet és szabad-
akaratot tételez fel. Ebből az is érthető, hogy a szó 
minő értelmében lehet beszélni az állatok «áldoza-
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fairól». Nyilván a képtelenségek ugyanazon kategó-
riájába tartozik az a modernül hangzó, kalandos 
hipothézis, hogy az állati ösztönből keletkezett az 
emberi lelkiismeret. Az ilyen feltevések halomra 
döntik a logika legelemibb természetű elveit, minők 
az ellenmondás és az okság princípiuma, minthogy 
nem egy dolog az anyag és a szellem és mi sem 
történhetik megfelelő ok befolyása nélkül. A szerző 
nagy fontoskodva és a modern színezés kedvéért az 
evolució ma minden lében kanál gyanánt szereplő 
feltevésébe kapaszkodva tesz erőszakot a legegysze-
rűbb és legismertebb történeti keletkezésén a coeli-
bátusnak a katholikus anyaszentegyházban. Könnyű 
belátni mindazoknak, a kik képesek magukat az 
evolució egyetemes babonaságának mindenható szug-
gerálása alól emancipálni, hogy nálunk a coelibatus — 
minden tudálékos kapkodás nyugodt mellőzésével — 
az evangélium szelleméből és tanácsából, Krisztus, 
a boldogságos Szűz, az apostolok, a szüzek, a szen-
tek példáinak nyomán keletkezett. Itt az állatok er-
kölcsi ösztöne, az emberi lelkiismeretnek evolució 
révén történő származtatása stb. csak szellemi gye-
rekeknek való tudományos szemfényvesztés. Ignotos 
fallit, notis est derisui. A francia mondás szerint, úgy 
látszik, csakugyan arra való az emberiség egyik fele, 
hogy a másikat kinevesse... Az egyház 2000 eszten-
dőn át élt coelibatáriusai és szüzei csak most tud-
nák megismerni az indító okokat, a melyek őket 
rábírták az önmegtartóztatásra! Filius ante patrem! 

l'udvalevőleg az is csak modernül hangzó tudo-
mányos zamatú szószátyárkodás, mikor nagyképűs-
ködve állítja: a testi vágy legyőzetése egy magasabb 
által a faj magasabb létformára való törekvésének 
az eszköze (46. 1.), minthogy a fajok állandóan azo-
nosak maradnak a mult és a jelen tanúbizonysága 
szerint; a lényeg, a természet megváltoztatása a faj 
elpusztulását jelentené. Az örökös és tökéletes coeli-
bátus lényegesen keresztény erény: keletkezését tehát 
nem természeti, «kozmikus» törvények magyarázzák 
meg, hanem a történet és pozitiv törvények, helye-
sebben szólva az evangéliumi tanácsok. Selva még 
a saját álláspontjából is okosabban beszélhetett 
volna anthropológikus törvényekről, mint keresztény 
bölcselet-hittudományi író pedig tudhatta volna, 
hogy a test és a lélek közt duló harc történetileg 
tényleg forrását az áteredő bűnben bírja. Ezt azon-
ban, a mi a keresztény tantételek egyik (a másik a 
megtestesülés, szent Ágoston szerint) alapelvét képezi, 
teljesen figyelmen kívül hagyja fejtegetéseiben, míg az 
emberi erkölcsiség fejlődéselméleti magyarázata egyik 
dédelgetett gondolata más munkáiban is. így Ascen-
sioni (47—48. 1.: , . . quel predominio dello spirito 
che naturalmente appartiene alia specie futura. Vagy 
(XVIII. 1.): . . . é come la primizia d'uno stato cui la 
specie umana non é ancora giunla, e cui sí conviene 
il neque nubent di Cristo). Mindez a fejlődés általa 
feltételezett legfelsőbb fokozatát jelenti, az embernek 

emberfölötti természeité való kifinomodását. Ez a 
Fogazzaro «Übermensch»-e különben, ha képtelenség 
is, még mindig összehasonlíthatatlanul tisztességesebb 
fogalom, mint az annyiszor hajtogatott Nietzsche-féle, 
a mely egyszerűen utálatos. Szilvek Lajos dr. 

Fi renze . A toskánái tartományi püspöki értekezlet "Egyházi 
határozata. Segíts magadon, az Isten is megsegít ! Ennek •« ' _ 
az aranymondásnak útjára van utalva az egyház is _ 
minden időben, különösen napjainkban és kiváltképen RrOmKÜ-
ott, hol anyagi javaiból a világ kifosztotta. A toskánai 
tartomány püspökei legutóbbi értekezletükön határo-
zatul kimondották azt, hogy az apostoti szentszék anyagi 
segítségére állandó gyűjtést rendeznek egyházmegyéjök 
területén. Valamennyi püspök kötelezte magát arra, 
hogy a szentatyának minden esztendőben az egyház-
megye nagyságának és viszonyainak megfelelő összeget 
fog gyűjteni és átadni. Ezzel elismerték az illető püspö-
kök, hogy a szentatya számára gondoskodni kell az 
apostoli szentszék növekvő kiadásaival lépést tartva, 
hullámzásoknak alá nem vetett fix ellátásról. 

* 

Genf. A gonosz példa ragadós. A separatio neve alá 
rejtett szakítás a keresztény vallást egész teljességében 
megvalósító katholikus egyházban járványszerü jelleget 
kezd ölteni. A francia szabadkőművesek katholikus-
ellenes kultúrharcához hasonló valami készül Spanyol-
országban és Svájc némely kantonjában (Baselben, 
Genfben). Az angol iskolatörvénynek is a keresztény 
vallás kiszorítása az iskolából a kimondott célja. Bel-
giumban a legazdálkodott szabadelvűek, szövetkezve a 
szociálistákkal, nagyon szerettek volna már most a 
franciák nyomdokaiba lépni ; de itt a katholikusok ön-
tudata éber, összetartása bevehetetlen. Genfben sikerült 
a nagy tanácsban többséget szerezni a separatiónak. 
Emberek, kik semmiben sem értenek egyet, egyetérte-
nek a katholikus vallás gyűlöletében. Miért? Mert azt 
nem ismerik, csak rágalmakból. Egyébiránt hátra van 
még a nép. Mert itt Svájcban igazi népsouverainitás él 
és uralkodik, még pedig mint a «sötét» középkor áldott 
hagyománya. A mit a bőrükbe nem férő urak a nagy-
tanácsban határoznak, csak akkor válik törvénnyé, ha 
a nép nagygyűlésen elfogadja. 

* 

London . A «Catholic Truth Society». A katholikus 
vallás terjesztése céljából Vaughan bíbornok 1884-ben 
megalapította a fönnt nevezett társaságot. Ki is foglal-
kozzék mindenekelőtt a katholikus vallás ismertetésé-
vel, védelmével és terjesztésével más, mint a főpászto-
rok és a többi papság?! Nos, az angol katholikus otthoni 
hitterjesztő társaság 22 évi fönnállása után jelenleg hogy 
áll? A társaság célja megvalósítására főleg a sajtó útján 
törekszik. Irat és kiad kiváló értékű fölvilágosító iratokat 
a katholikus vallásról, különös tekintettet oly tanokra 
és intézményekre, a melyekre nézve az angol protes-
tánsok körében téves vélemények és hiedelmek vannak 
elterjedve. Hát csakugyan, hogy is győződjék meg az 
én protestáns felebarátom a maga véleményének alap-
talanságáról, ha neki soha senki sem mondja meg, mi 
az igazság és hol és mikép kell azt keresnie? Az angol 
«Catholic Truth Society» húsz évet alig meghaladó mű-
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ködésének az eredménye abban nyilatkozik meg, hogy 
a királyság területén 1000 (ezernél) több telep terjeszti 
a katholikus vallást ismertető és terjesztő iratokat, a 
melyeknek hatása nemcsak az episcopalis anglikánokon, 
de a presbyteriánokon, puritánokon is nagyon meglátszik, 
a ritualisták mozgalma pedig újból élénkebb hullámzásba 
került. Ez utóbbiak magukat legújabban «catholic» 
néven kezdik nevezni, lelkészeik katholikus papi ruhá-
ban kezdenek járni és templomaikat egészen a katho-
likus templomok mintájára kezdik fölszerelni és beren-
dezni. Vannak oltáraik, melyeknél miséhez hasonló 
szertartást végeznek lelkészeik, katholikus misemondó-
ruhába öltözködve. A katholikus egyházhoz való benső-
séges közeledésnek fényes bizonyítékául szolgál a brigh-
toni katholikus nagygyűlés fogadtatása ebben a puritán 
tengeri fürdővárosban. Valamennyi katholikus püspök 
eljött erre a katholikus meetingre, a melyen a katho-
likus hivek száma meghaladta a l().000-et. A brightoni 
puritánok nemcsak szívesen látták a katholikus tünte-
tést, de szinte tüntetően üdvözölték a maguk részéről. 
Protestáns ember, a kinek ősei katholikusok voltak, 
önkénytelen érez lelkében valamit, a mi neki azt súgja, 
miért vagy te más, mint apáid ?* Brightonban Fiáker 
polgármester a város nevében üdvözölte a katholikus 
meetinget. Ez nem puszta udvariasság. Ez a lelkek 
közeledése egymáshoz ! 

Kóma. A Vatikánból és a Vatikán mellől. Bejárta 
a világot a hire annak, hogy szentséges Atyánk kösz-
vénybaja újból fájdalmasan mutatkozott. Súlyt az ilyen 
híresztelésekre helyezni nem kell ; nem azért, mintha 
a szentséges Atya magas személye és szent egyénisége 
figyelmet nem érdemelne, hanem azért, mert az ily7 

bajok abban a korban, a melyet ő szentsége X. Pius 
pápa elért, egész természetesek és a mindennapi élettel 
járók. Elég azt tudnunk, hogy Lapponi doktor meg-
nyugtatólag nyilatkozott. — A legközelebbi consistorium, 
ha valami közbe nem jön, november 12-én tartatik meg. 
Mint új bíborosokat, Bourne westminsteri és Mercier 
mechelni érsekeket emlegetik. Ez utóbbi még néhány 
hónap előtt egyszerű, de nagynevű tanár volt a löweni 
katholikus egyetem bölcseleti karában. Nevét világhírűvé 
tette az által, hogy mint ő maga mondja, az újabb idők 
és századok tudományos törekvéseinek igazi, megbecsü-
lésre érdemes vívmányait Aristoteles, illetve Aquinói 
szent Tamás nagy világfölfogásának kereteiben szépen 
elhelyezte. Ritka munka, ritka siker I Csodálom, hogy 
Megyarországban Mercier munkáit (Les origines de la 
psyliologie moderne, különösen pedig Cours de la Philo-
sophie című több kötetes tankönyvét) csekély méltány-
lásban részesítik. A lengyelek valamennyit lefordították 
lengyelre. Kétkötetes Psychologie-ja a perennis filozó-
fiának és a modern kutatások való eredményeinek fényes 
összegezése. A magyar ifjúságnak Mercierhez kellett 
volna zarándokolnia Löwenbe és nem Wundthoz Lip-
csébe.2 Amott, mindaz megvan hiba és hiány nélkül, 
a mi emitt egyoldalúságával pöffeszkedik. — Hire járt, 
hogy a katholikus vallást Menelik negus Abyssiniában 

1 A mi protestánsaink még nem jutottak el idáig. Még a gyűlö-
let fojtogatja őket, mint a minap Scholtzon láthattuk. Szerk. 

2 Tanárai is oda járnak. Szerk. 

nem részesíti abban az eljárásban, a melyet a katho-
likus egyház egy keresztény országban elvárhatna. Jobb 
idők úttörőjének tekinthető az a kézirat, melyet X. Pius 
pápa intézett a negushoz. 

T ö r ö k A u r é l dr . a eo l i t hok ró l . (Az ősember JJ-QJ, 
kérdése.) A «Természettudományi Közlöny» szeptem-
ber—októberi számában. 

IV. De Mortillet, mint láttuk, a józan ész ellen vé-
tett s ama mindennapi tapasztaláson alapuló logikai elv 
ellen, hogy minden okozatnak megfelelő okának kell 
lennie, midőn a harmadkorbeli eolithokról azt követ-
keztette, hogy azok készítői : «nem voltak és nem lehet-
tek még emberek, hanem csupán az emberi lénynek 
előfutárjai, vagyis átmeneti alakok a mostani ember-
szabású majmok és az ember közt». (610. 1.) 

Értelmes lény, mely nem ember, fából vaskarika. 
Töröknek pedig erre a szembetűnően téves fejtege-

tésre nemcsak hogy nem volt elitélő megjegyzése, ha-
nem a rákövetkező pontban, kifejezvén a saját állás-
pontját, azonfelül még teljesen De Mortillet-hez csat-
lakozik, bizonyságot adván arról, mily gyenge lábon 
áll nálunk, még a felsőbb körökben is, a tényeket mér-
legelni tudó filozófiai gondolkodás. 

Oly jellemző a gondolatmenete a tekintetben, hogy 
mit nem tudnak a tudós férfiak is elhinni, hogy ennek 
bemutatása céljából először egyfolytában idézem fejte-
getését s aztán teszem meg rá a magam megjegyzéseit. 

így beszél Török : «Szerszámokat készíteni csak 
emberi lény tud. Franklin nem hiába «szerszámkészítő-
állatnak» nevezte az embert ; de mesterségesen tüzet 
gyújtani is csak az ember tud. Ime (no!), ha azt be-
bizonyítottnak tekinthetjük (csak úgy, a hogy!), hogy a 
thenay-i silexek csakugyan nem természetes alakulatok, 
hanem szerszámok; továbbá, hogy a silexek mestersé-
ges tűznek voltak kitéve, akkor (halljuk 1) a harmad-
korban oly lényeknek kellett élniök, a melyek értelmi-
ségükre nézve valamennyi többi állati lénynél már ma-
gasabb rendűek voltak s bennük már határozottan meg-
volt az a két kiváltságos tehetség : a találékonyság és a 
kézi ügyesség, melynek az emberiség az uralmát a föl-
dön (ez megint csak anthropocentrikus gondolat!) kö-
szönheti, Ha fontolóra veszszük, hogy az emberiség 
fönnmaradása mesterséges tűzkészítés, valamint szer-
számkészítés nélkül egyenesen lehetetlen, akkor valóban 
bámulattal kell tekintenünk (kire?) az emberiségnek 
a geologiai harmadkorban élt előfutárjaira». (Előfutár-
jaira és nem valódi emberekre? Tessék a praemissát 
ezzel a konklusióval öszzehasonlítani, micsoda «bámu-
latos» logikai ugrás, micsoda elemi tévedés ez Töröknél !) 

«Ha továbbá meggondoljuk — így folytatja — hogy 
a műveltség körén kívül, vadon élő népek oly sok év-
ezred után még ma is, csak mily nagy ügygyel-bajjal 
tudnak tüzet szítani, valóban lángelmével kellett ama 
geologiai harmadkorbeli lénynek bírnia (s még sem volt 
ember?), a kiben először villant meg a mesterséges tűz-
gyújtásnak az eszméje s a ki az eszmét gyakorlatilag 
is keresztülvitte. A tűz föltalálására vonatkozó görög 
Prometheus - mondára célozva, helyesen jegyzi meg 
Peschel : «Az értelem élességére nézve egy ily Prome-
theus . . . semmikép sem áll hátrább a történelmi idők 
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legélesebb elméinél». (S az a harmadkorbeli lény még 
sem volt ember, Török úr?) 

Ritkán üti agvon az ember a saját elméletét oly 
szemmelláthatólag, mint Török e helyütt teszi s saját-
szerű, ő ezt egyáltalán nem veszi észre; ő neki ezek 
dacára is az a harmadkorbeli «lángelméjü» lény nem 
ember, hanem csak az ember előfutárja, állat és ember 
között helyet foglaló középső lény! 

S mint a ki eddig jól beszélt, boldog megelégedés-
sel így folytatja: «Ha tehát (tehát?) de Mortillet szerint 
az emberiségnek dg értelmes ősei voltak, akkor (halljuk 
csak !) az emberi lénynek a Darwin-féle evolucioniszti-
kus tanokon alapuló családfája is (régibb értekezésében 
gúnyolta e miatt Haeckelt !) bizonyára nemes és nem 
hozhat ránk szégyent (csak az ivadékok ne hozzanak ilyen 
állításokkal szégyent a harmadkorbeli lángelméjü ősre!); 
mert kétségbevonhatatlan, hogy lia mi a Földön való 
uralmunkat (anthropocentrikus gondolat!) csak eszünk 
találékonyságának és kezünk ügyességének köszönhet-
jük, a mint azt másnak nem is köszönhetjük (és mi 
tudvalevőleg emberek vagyunk !) : akkor mi egész dicső-
ségünknek alaptehetségét már a harmadkorbeli értelmes 
őseinknek köszönhetjük». (Tehát azok is emberek voltak, 
nemde Török úr! A józan logika egyenesen ezt kívánja). 

«Szabadjon tehát — írja tovább — valamennyiünk 
megnyugtatására kimondanunk azt, hogy mert mi a 
progresszív működésben keressük (a biblia is ott ke-
resi !) az emberiség föladatát, az emberi és állati lény 
közti, egyébként tagadhatatlan rokonságot (az eddig föl-
hozott tények azt egyenesen megcáfolják I) nem a mi 
gyarlóságaink palástolásának és dédelgetésének szempont-
jából tekintjük (ó a világért sem, csak a Virchow által 
annyira kárhoztatott természettudományi dogmatizmus 
szempontjából!), hanem épen ellenkezőleg, mintegy 
figyelmeztetésül arra nézve : miben és mennyiben sike-
rült már ama régmúlt idők óla az emberiségnek testi 
és lelki sajátságaiban az állati típustól eltávolodni!» 

«Ime — így kiált föl végül! — ez a modern ember-
búvárlatnak az álláspontja (nagyon téves !), a mely bizo-
nyára nem azonos azzal (de teljesen azonos !), a mely 
ellen dicső emlékű báró Eötvös József-ünk oly élesen 
kikelt : «Néhány év előtt azon hír terjedt el, bog}' Afri-
kában emberfaj fedeztetett föl, melynek hátgerince né-
hány hüvelyknyire kiáll. Engem a hír félig sem lepett 
meg annyira, mint azon megelégedés, melylyel az egyes 
tudós urak által fogadtatott. Ha egy új Plato, Newton, 
Shakespeare lép föl, bizonyosan nem örülnek inkább, 
mint midőn ezen afrikai farkas felebarátainkban a lánc-
szem állítólag fölfedeztetett, mely az embert a majommal 
összeköti. Úgy látszik, mintha maga a tudomány nap-
jainkban nem az emberi méltóság bizonyságait, hanem 
csak okokat keresne, melyekkel brutalitásunkat igazol-
hassa. (Gondolatok, 158. 1.)» 

Ily eszmemenettel csatlakozik Török dr. De Mor-
tillet erőszakolt nézetéhez. 

Pedig a mi tévedések csak lehetségesek a logikában, 
azt itt mind fölhalmozva találjuk Török beszédében. 

A középiskolai tanulóhoz nem illő következtetési 
ugrások, a pelitio principii-k, a circulus vitiosus-ok, a 
dogmatizmus uralma sorról-sorra váltják föl egymást. 
Szóval a tények és a belőlük vont következtetések oly 
hajmeresztő szembeállítása jelentkezik állításaiban, hogy 

a fehérből nem lehet úgy kihozni a feketét, mint ahogyr 

Török annak a föltételezett harmadkorbeli embernek 
«lángelméjü» cselekedeteiből kihozza azt, hogy még sem 
volt ember. 

Sőt még Peschelt is idézi, hogy : az értelem élessé-
gére nézve egy ily Prometheus (a tüzet föltaláló har-
madkorbeli ember) semmikép sem állt hátrább a törté-
nelmi idők legélesebb elméinél ; de azért, hogy még-
sem volt ember, hanem csak átmeneti alak a mostani 
emberszabású majmok és az ember közt. 

Tudás-e ez, vagy csak hit és pedig a legelvetendőbb 
fajtájából való? Tudás-e ez, vagy csak meggondolatlan 
esküvés egy erőszakoskodó darwinista, De Mortillet sza-
vaira? Azt gondolom, itt az utóbbi eset áll. 

És mit szóljunk még ahhoz a naivsághoz (bocsánat, 
nem tudom máskép jellemezni), midőn boldog hiszé-
kenységgel «valamennyiünk megnyugtatására» még hozzá-
teszi : Ha tehát De Mortillet szerint az emberiségnek 
ily értelmes ősei voltak, akkor az emberi lénynek a 
Darwinféle evolucionisztikus tanokon alapuló családfája 
is bizonyára nemes és nem hozhat ránk szégyent! 

Még annyit sem vesz észre, hogy De Mortillet kö-
vetkeztetése hová vezet. A nemes, az értelmes harmad-
korbeli lényről odavezet a nem nemesre, a nem értel-
mesre : az oktalan állatra. Török egyáltalán nem is gon-
dolt arra, midőn a harmadkorbeli emberi ősünk nemes-
ségét magasztalja, hogy az még nem ős, hanem hogy 
annak az ősei előbbre kell hogy legyenek az előző réte-
gekben, az előző alantabb álló, fejletlenebb állatokban. 
De akkor minek ez a szemforgatás, minek a nemesség-
gel való dicsekvés, miért akar bennünket megnyug-
tatni, mikor a szisztéma oly ridegen követeli a maga 
előzményeit ? 

Jól tudhatja, hogy a darwinisták a negyedkorszak-
ból előnyomulnak a harmadikba, nem hogy az ember 
nemességét keressék, hanem hogy állatot keressenek, 
Virchow-val szólva : majomszagot szimatolnak s Török 
itten mégis valami emberi megnyugtatást kínál. Eötvös-
sel szólva, brutalitásunkat akarják igazolni, csak a Török 
nem látja vagy nem akarja látni ezt. 

Azok a harmadkorbeli silexek, ha autentikusok, 
mindenképen valódi emberre utalnak, olyan emberre, 
mint mi magunk vagyunk s róluk, a lángelméjüség ezen 
termékeiről, állatemberre csak oly szembetűnő vakmerő-
séggel lehet következtetni, mint ezt De Mortillet józan 
észellenes dedukcióiban szemléljük. Szóval ez az egész 
okoskodás valóságos visszaélés a tudomány szent ne-
vével. 

Egyébként, hogy Török mily könnyen rábírható a 
darwinizmusra s hogy mennyire nem mérlegeli állításai-
nak a súlyát, tartalmát, kitűnik egyik közbevetett mon-
datából, melyben : az emberi és állati lény közti, egyéb-
ként tagadhatatlan rokonságot emlegeti. 

Mit foglal magában a rokonság? Bizonyára a közös 
törzsből való leszármazás kötelékét. És miután De Mor-
tillet azt a harmadkorbeli lényt «a mostani embersza-
bású majmok és az ember közt» átmeneti alaknak mondja 
((521. 1.), az emberi és állati lény közti «egyébként tagad-
hatatlan» rokonságot csak a majmoknak és az ember-
nek közös törzsből való leszármazására magyarázhat-
juk. Vagyis úgy, hogy a harmadkor előtt létezett oly 
törzs-állat, mely tovább fejlődve, egyik irányban ember-
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szabású majommá, a másik irányban emberré ágazott 
el, aminél fogva mindkettő ősszülejét tiszteli benne. 

Ámde az ilyen törzsformák fölvétele először is 
ellenkezik a darwinizmus, a transformizmus eszméjével. 
E szerint ugyanis az állatok és növények változatos 
sokasága akkép származott volna, liogy az egyszerűbb 
elődök idővel szerzett előnyös tulajdonságai az utódok-
ban összegeződtek; a törzsformáknál meg ellenkezőleg 
nem az összegzést, hanem épen a régi tulajdonságok 
megosztását kellene a továbbfejlődés föltételéül elfogadni. 
Tehát épen ellenkezőjét állítani annak, mint a mire a 
darwinizmus egész szisztémáját állapítja. 

I)e másodszor, az ilyen lényegesen különböző lények-
nek, a minő az ember és a majom, egy közös törzsből 
való eredése magábanvéve is teljesen lehetetlen. (Wigand : 
Der Darwinizmus I. 242. 1.) 

Ugyanis miképen egyesíthetett volna magában az a 
bizonyos őslény, mely még sem ember, sem majom nem 
volt, oly tulajdonságokat, a melyek külön az emberen 
és külön a majmon észlelhetők? Pedig nyilvánvaló az 
az elv, hogy nem lehet valami az okozatban, a mi nem 
volt meg előbb az okban. Az állattól soha ember, az 
embertől soha állat nem születik. Tehát annak az ős-
lénynek embernek és majomnak is kellett volna lennie 
egyszerre. Ez pedig körülbelül olyan, mintha valaki a 
négyszögletes körnek a létezését vitatná. 

Továbbá, mily módon indulhatott meg abból a 
sajátszerű őslényből egyik irányban az ember, a másik 
irányban meg a majom fejlődése, a midőn a faji jelleg 
a lény legbelső mivoltához, az alaptervhez tartozik, a 
mely nélkül a lény még csirájában sem képzelhető ? 
line, az embriók, létük első idejében hasonlítanak ugyan 
egymáshoz, a mint az a parányi szervezeteknél alig is 
lehetséges máskép; de a hasonlóság még korántsem 
egyenlőség. Hogy az embriók hasonlóságuk dacára is 
lényegesen különböző valamik, elég világosan mutatja 
az a tény, mely szerint a madár embriójából mindig 
csak madár, a macska embriójából mindig csak 
macska fejlődik. Honnan vette volna tehát az az őslény 
a két lényegesen különböző faji jelleget az ember és a 
majom számára? Oly két faji jelleget, melyek között 
ég és föld a különbség? 

Hogyan történt végre, liogy az egyik ág emberré 
lett, mindazzal, a mit e szó csak magában foglal, értel-
mével, haladásával, alkotásaival, civilizációjával s mint 
Töröktől hallottuk, már a geologiai harmadkorszakban 
is lángelmével hirt — a másik ág meg csak majomnak 
maradt, az előbb említett emberi tökéletességek minden 
nyoma nélkül, pedig, hogy mégis mindkettő egy közös 
törzsből százmazott ? 

Ez mind merő lehetetlenség, lehetetlenség tehát «az 
emberi és állati lény közti egyébként tagadhatatlan rokon-
ság» is. 

A palaeontologia az ember számára semmi fejlődési 
időt nem enged meg ; ott élt az már a harmadkorszakban 
tüzel gyújtani tudó lángelméjével, mint kész ember az 
állatóriások között, melyeken fegyvereivel uralkodott. 
Tehát ember volt. 

Erre és csak erre tanítanak a palaeontologia adatai 
s nem másra ; az embernek bárminő állati rokonsága 
tehát ismeretlen a kutató tudomány előtt, mely ezt erő-
sítő adatokkal egyáltalában nem rendelkezik. Ilyen 

irányban való erőlködés, mint imént láttuk, csupán az 
akarnokok fantáziájának számlájára irandó. 

Török ezután folytatva a eolithok bemutatását, Rubot 
tanulmányainak ismertetésénél, még egyszer visszatér 
a vallásfilozófiai kérdésre, az ember eredésére, a miről 
a következő cikkben szólunk. 

* 

A joghallgatók tudományos egyesületének 
Almanachja az 1905—6. évről. Budapest, 190(5. 169. 1. 

Immár hét éve mult, hogy egy lelkes kis csapat, 
az ifjúsági élet komolyabb, magasztosabb fölfogásától 
vezéreltetve, megalapította a Joghallgatók Tudományos 
Egyesületét... Az utóbbi években már oly élénk tevé-
kenységet fejt ki az egyesület, hogy évről-évre kibocsát-
hatja Almanachját. . . tért nyit benne egy-egy jelesebb 
dolgozat, behatóbb értekezés számára is, hogy látható 
jelekben tegyen tanúságot az egyesület kebelében folyó 
lelkes tevékenységről. — Ezt olvassuk az Almanach elő-
szavában. Az év történetét megírta Kubinvi Sándor titkár 
(most már az egyesület elnöke) ; az egyesület könyv-
tárát ismerteti Antony István. Ezután pedig három jogi 
dolgozat következik, mintegy beszélő példája annak, 
mivel és hogyan foglalatoskodnak joghallgatóink ülé-
seiken. 

Ha meggondoljuk, hogy az egyetemi polgárokból s 
nevezetesen a jogász-ifjúságból fejlődnek a jövendő tár-
sadalom vezetői, irányítói, örömmel látjuk körükben az 
oly egyesület működését, melyet «az ifjúsági élet komo-
lyabb, magasztosabb fölfogása» hozott létre, a melyben 
tanulnak és dolgoznak, egyszóval egyesítik azokat az 
ifjakat, a kiknek lelki szükséglete a tanulmányaikkal 
való komoly, irodalmi foglalkozás. Ez az egyesület tehát 
nemcsak afféle egy a többi egyesületek közül való, hanem 
ez az egyesület egyenesen — érdem. A mint érdemet 
szerez minálunk mindenki, a ki a tanulást, a könyv, a 
búvárkodás szeretetét lelki szükségletté emelni iparkodik. 
Mert bajainknak egyik nem legutolsója : ennek a lelki 
szükségletnek a hiánya, melynek helyét köztünk a vég-
hetetlen szórakozásvágy szokta betölteni : ez a mi pusztító 
ragályunk. E miatt haladunk mi oly lassan a nagy 
kultur-nemzetek után. 

A három értekezés tényleg komoly és magasabb 
szintájú tudományos törekvésekről tesz bizonyságot. 

Az elsőt : Elhatárolható-e a bűncselekmény a magán-
jogi vétségtől? cimen, mint büntetőjogi dolgozatot, Bo-
ronkay István írta. Széles irodalmi ismeretre és olva-
sottságra vall ; a különféle nézetek csoportosítása, vala-
mint egész előadása ügyes és világos ; a dolgozat kerek 
kis egész, mely a kérdésről jól tájékoztatja az olvasót. 
Jól esik látni, hogy írója távol áll a Lombroso-féle jogi 
materializmustól; nála «a jognak az erkölcsön kell 
alapulnia» (31. 1.), a jogtalanságot «egy beszámítható 
emberi akaratnak a közakarattal történt összeütközésé-
nek» tartja (43. 1.), a jogtalanság súlyának megállapí-
tásánál «a sértő akarat intenzitását, a szándékosság 
mérvét is» mondja számbaveendőnek. (56. 1.) Csak a 
pantheista Hegelt becsüli mértéken túl. 

A második dolgozat : A birtokjog és birtoktan alapjai 
(római jogi értekezés), Schwarcz Bertalan értekezése, 
szintén mélyebb gondolkozású, gyűjtő és osztályozó 
elme terméke. 

A harmadik dolgozat : Az enciklopédisták etikája 
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és jogbölcselete, Schlachter J.-tői nagy szorgalomra és 
szinte egy joghallgató olvasottságát meghaladó látókörre 
mutat, de alapvető hibákban szenved, úgy a tárgy 
ismeretét, mint fölfogását illetőleg. 

Iig}' pályamunka ez, melynél Pikier Gyula tanárnak 
nagy lehetett aszerepe; mert mint műveiből ismerem,nem-
csak — mint az Almanach, az év történetében mondja — 
«nagybecsű véleményezésével a bírálót irányítani volt 
szives», hanem az ő lelkét és gondolkozását olvasom 
ki az egész dolgozatból. 

Talán jobb lett volna, lia a dolgozat írója a saját 
lábán mozog, akkor lehet, hogy talán kisebb tárgyat 
választ magának tanulmányozásra, vagy ha a pálya-
tételnél marad, a tételt befolyás nélkül s esetleg jobban 
is dolgozza ki ; mert a fiatal agyhoz jól illik ugyan a 
merészebb fantázia, de az öregebb agy hibái nagyon 
rosszul illenek rá. Pedig ez a dolgozat már eléggé meg-
állapodott, leszürődött nézetekkel dolgozik, a mire a 
fiatal embert a kora sem képesíti még. Lássuk ezt a 
dolgozatot kissé részletesebben. 

Az enciklopédisták nemcsak a fönnálló állami rend, 
de, a mint a szerző is jól-rosszul mondja, mivel «az 
uralkodó jog az egyház tanaiban isteni szankciót nyert» 
(122. 1.) az egyház, a kereszténység ellen is küzdöttek, 
talán elsősorban. Hogy már most valaki erről a küzde-
lemről érdemleges bírálatot mondhasson, jól kell ismernie 
a kereszténység tanait és jól kell ismernie az enciklo-
pedistákat tanaikban, törekvéseikben egyenkint. A keresz-
ténységet azonban se az író, se Pikier tanár, mint 
nyomról-nyomra látom, nem ismeri ; az akkori francia 
egyház hibáit látja, de ez nem maga a keresztény tan. 
Már pedig az enciklopédisták harca elvi harc volt egész 
a kereszténység elvetéseig. Ha tehát az összehasonlítandó 
tényezőket, a milyenek itt a kereszténység és az encik-
lopédisták új természet- és vallásbölcselete, nem ismeri 
valaki, hogyan akar közöttük bíróként szerepelni ? 

Az enciklopedistákat magukat is a szerző csak egy-
oldalúlag, a hasonló gondolkozásuak méltatásaiból s 
müveikből ismeri. De ha nem ismeri jól a keresztény-
séget, melyet támadtak, nyilatkozataik súlyát se mérle-
gelheti úgy, a mint az a tárgynak megfelelne. Ne tessék 
Varga Ottó világtörténelmére hivatkozni, a ki szerint 
«abban a harcban egyfelől volt az ész, értelein és 
emberiesség (?), másfelől minden visszaélés, hatalom és 
nyers erő» (146. 1.), mert az még kevesebbel ért a dolog-
hoz, mint a szerző; hanem olvassa el pl. Kreiten müvét 
Voltaire-ről s hasonlókat, mindjárt máskép fogja nézni 
azt a kort s mozgató eszméit. Azt a kort ugyanis még 
teljesen a keresztény levegő táplálta, tehát csak az láthat 
bele igazán, a ki nemcsak a kereszténységben nevel-
kedett, hanem, a ki egyúttal jól tanulmányozta a keresz-
ténység tanait s intézményeit is. Ez hiányzik Pikier 
tanárnál valamint ennél a dolgozatnál is, ez pedig a 
kereszténység intézményeinek méltatásánál tárgyi hiány. 

Hasonlóképen van a harmadik nagy kérdéssel : az 
akaratszabadsággal, valamint az önzéssel, Pikier tanár 
két kedvenc themájával. E körül is forgott az enciklo-
pédisták etikája, de az író ezt is csak egyoldalúlag ítéli 
meg ; beszél az egyház tanításáról, a liberum arbitrium 
indifferentiae-röl (123. 1.), melyet úgy fog föl, mintha 
a szerint az akarat, az emberi cselekvés, a véletlen ered-
ménye volna, mintha a keresztény filozófia szerint az 

akarat elhatározása ok nélkül menne végbe. Ha meg-
felelő könyvet pl. Gutberlet : Die Willensfreiheit und 
ihre Gegner 1899. müvét olvasta volna, tehát lia mindakét 
oldalról tájékoztatta volna magát, egészen máskép nézné 
az enciklopédisták enemű harcát. 

így van a szerző az önzésről, a vallásról, a vallás 
és erkölcs közöli lévő viszonyról szóló fejtegetéseiben 
is, nem tudja, mert a tárgy kellő ismerete híján nem 
tudhatja megítélni helyesen az enciklopedistákat. 

A kellő ismeret hiányára vezetendők vissza a szerző 
ilyféle nyilatkozatai is : «az enciklopédisták érdeme 
annak tanítása, hogy a vallás nem pótolja az erkölcsöt» 
(137. 1.); ugyan megadta neki 1 «Az egyrén kötelességei 
is tökéletesen megváltoztak — úgymond — elmaradtak 
az olyanok, mint az alázatosság, béketűrés s tartózko-
dás (és helyesen történt ez ?) ; helyüket a testi és lelki 
szükségletek helyes, tehát mérsékletes, de teljes kielé-
gítésének kötelezettsége foglalta el». (140, 1.) Vagy : «a 
felebaráti szeretet csak most alakult ki a maga teljes-
ségében (ugyan ne mondja, ki adott helyet a közép-
korban a zsidóknak a római ghetóban ?), mert az enci-
klopédisták azt hirdették, hogy felebarátunk minden 
ember kivétel nélkül, tehát az is, ki más hitben, vagy 
más vallás szabványai szerint él». (140. 1.) Vagy : «valódi 
érdekünk : testünk és lelkünk szükségleteinek helyes 
kielégítése; vágyainkat, szenvedélyeinket ne nyomjuk 
el, hanem elégítsük ki» s hozzáteszi : «az enciklopedis-
táknak ez az etikája, mely a szükségletek helyes ki-
elégítésére sarkal, gyümölcse egy nagy lilozófiai harcnak, 
mely harcban egyfelől küzdött a lemondás, másfelöl a 
kielégítés bölcselete». (141. 1.) Tehát elégítsük ki csak 
a vágyainkat ; nem tudná azonban a fiatal értekező 
megmondani, hogy az enciklopédisták ezen győzelme 
óta miért kell annyira szaporítani a fogházakat és az 
őrültek házait? 

Hogy miben áll a lemondás (az önmegtagadás) s 
miként terjesztette azt el az egyház a középkorban az 
emberek között? arról, mint látom, gyenge sejtelme 
sincs. (142. 1.) 

«Az enciklopédisták — mondja más helyütt — a 
bűnösben és bűntettben nem láttak metafizikai tüne-
ményt (mi ez?). A bűntett épen olyan természetes cse-
lekedet, mint bármely más. A bűnös ember is csak 
olyan, mint a többi». (155.1.) Hát ki állítja az ellenkezőt ? 

De úgy látszik, a szerző szerint, a bűnös még sem 
olyan, mint a többi, mert alább ezt írja : az enciklopé-
disták szerint «a bűntettes a társadalomra veszélyes 
ember ugyan, de cselekedetét ellenállhatatlan természet-
törvények kényszerhatása alatt követi el». (159. 1.) 
Épen olyan ez a tan, mint Lombroso csődöt mondott 
elméiele. (1. Religio 343. 1.) 

És még hogyan dicséri az enciklopedistákat a miatt, 
hogy «a házasság intézményének valódi lényegét tisztán 
sikerűit fölfogniok» (162. 1.), midőn t. i. szerinte abban 
a kérdésben kellett dönteni, hogy mi az igazán erköl-
csös s a társadalomra hasznos és így jogos is : az egyház 
tanítása-e, vagy annak ellenkezője ? S mik voltak azok 
a dicső tanok ? Az enciklopédisták szerint : a házasság 
szerződés, melynek föltételeit és részleteit a szerződő 
felek határozzák meg (no ez szépen nézne ki !). Meddig 
tartson a házassági viszony ? Az enciklopédisták szerint 
nemcsak a szülés időpontjáig, hanem a szülöttek föl-
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nevelésének tarlama alatt i s . . . de azután már nincs 
természeti ok az együttélésre s nincs ok a szabadság 
további megtagadására. Szóval, bogy «a házasság intéz-
ményének valódi lényegét így tisztán sikerült fölfogniok». 

Befejezésül ezt hozza ki: az enciklopédisták erkölcs-
tana a középkor misztikus erkölcstanánál (ismeri ?) jobb 
és magasztosabb, az ö bölcseleti joguk koruk jogánál 
jobb és boldogítóbb volt. (169. 1.) Ime egy pár részlet 
az értekezésből. 

Szóval nem jó ez a dolgozat és pedig a tárgy isme-
retének fogyatékossága miatt. Ilogy hosszasabban fog-
lalkoztam vele, oka az, mivel egyúttal azt is akartam 
bemutatni, hogy a kereszténységet nem ismerő Pikier 
tanár hogyan oktatja róla tanítványait. 

M. G y ő r . Nem úgy áll a dolog, az tévedés. Zubriczky 
dr. az imént a megüresedett alapvető liiitani kathedrát nyerte 
el ; a dogmatikai kathedrára, tehát Proliászka dr. örökébe, e 
sorok íróját még tavaly novemberben hívta meg a hittudo-
mányi kar. 

I). B e s z t e r c e b á n y a . Az országos hittanár- és hitoktató-
egyesület megválasztott tisztviselősége nagyban dolgozik a 
taggyüjtésen, a megindítandó egyesületi közlöny és a kará-
csonyi idő táján (újév előtt) megtartandó megnyitó közgyűlés 
előkészületein. Addig a fölterjesztett alapszabályok is okvetet-
lenül megerősítve kerülnek vissza. Az ügy tehát nem alszik, 
hanem erős előkészületi stádiumban van. 

V. S z a k a s z . Márc. l-ig. Sz. B o g á c s . Még 4 kor. 
T. E s z t e r g o m . Önök, mint növendékpapok, 57-en járat-

ják a «Religiót», mert azt gondolják, igen üdvös, ha már a 
növendékpap megszokja a komoly olvasást s van egyházi 
«Leibjournal»-ja, a melyet az életbe is kivisz majd társul ma-
gával. Igazuk van, a könyv a legjobb barát, ilyen a komoly 
folyóirat is ; vajha ez a gondolkozás közkeletűvé válnék pap-
ságunkban is, a világi katholikusaink között is, egészen más-
kép nézne ki közéletünk. Igen-igen, az embernek már fiatal 
korában kell hozzászoknia az ilyesmihez s mint példájuk 
mutatja, még a növendékpap is, ha erősen akar, képes 
ilyen szerzeményre. 

C y p r i â n n a k . Tetszik önnek, hogy a profán tudomá-
nyokat is belevonjuk a hit tudományi kérdésekbe. Hiszen a 
theologia nagyon sok oldalú tudomány, a mint a természet-
fölötti rend is rá van építve a természetire. Ezt az irányt, 
mint helyeset, ezután is fogjuk művelni, kivált ha írótársaim, 
különösen a tanárok sorából, buzgón fognak támogatni 
cikkeikkel. 

A l e v e l e z é s b ő l . Megható, hogy mennyi jóakarat kiséri 
a «Religió»-t. Egy szegény káplán írja : «A míg a lap mai szín-
vonalát megtartja, ha száraz kenyeret eszem is, mindig jára-
tom»). Egy tanár i r j a : «A folyóirat mindegyre nagyobb és 
szélesebb utat tör magának magvas tartalmával ; kommen-
dáljuk is, a hol csak lehetséges». Minden héten van ilyenek-
ben részünk. Ezt munkatársaim kedvéért közlöm, kik velem 
együtt ingyen fáradoznak egy a magyar katholicizmushoz illő 
folyóirat megteremtésén. Pedig még mindig nem üti meg azt 
a mértéket, melyet szemeim előtt tartok, hogy megmutassuk, 
mennyi ész, erő és akarat rejlik a magyar katholicizmusban, 
ha megnyilatkozni akar. Semmi eszközzel fogtam márciusban 
a dologhoz s már is — Istennek hála I — tervem részben 
sikerült. Igen tetemes pénz kell a folyóirat nyomdai kiállítá-
sához, ahhoz képest az előfizetési ára alacsony, úgy hogy 
nagy száma az előfizetőknek csak eme költségek viseléséhez 
kell s még ez sincs födözve. Más kiadásra meg pénz egy-
általán nem marad. De dolgozom és fizetek, a míg birok, csak 
nyerjen és virágozzék fel az ügy ; megérdemli ezt tőlem egy-

házam. Egyet azonban magam nem vígezhetek: magam nem 
Írhatom tele a lapot. Azért kérem a hozzáértőket, támogas-
sanak irói munkájukkal, korszerű tételekkel. Még vannak 
pihenő erők, a kikben tudomány is van, írni is tudnak. Mu-
tassuk meg, hogy ideális dolgokat is lehet végezni — ingyen. 

O. B a s l i a l o m . (Szabolcs m.) Az utasok sok tapasztalattal 
megrakódva, nevezetesen azzal is, hogy Szabolcsban még 
magyar urak az urak, szerencsésen hazaérkeztek. A nyírségi 
homok valóban nem homok, hanem jól termő talaj, melyet a 
munkás kéz értékesíteni tud. 

B.-né. B u d a p e s t . Véleményemet és felvilágosítást tetszik 
kérni arra a cikkre nézve, mely a «Magyarország» keddi szá-
mában <• Lombroso és az anyja szelleme» cimen megjelent s 
mely a spiritizmussal foglalkozik. Nagyon jól írja, méltóságos 
asszonyom : «a spiritizmusnak nem vagyok hive és sok 
mindenfélét, nem valót is, írnak össze». Hű kath. ember nem 
is lehet a spiritizmus hive, az egyház tiltja a seanceokon való 
részvevést és minden ilyenféle babonát. Es mégis, kérem, 
mindaz, a mi abban a cikkben foglaltatik, igaz lehet, kivéve 
azt a részét, a hol az mondatik, hogy «a katholikus papok is 
széltében-hosszában foglalkoznak a spiritizmussal» (gondolom 
Olaszországot érti) ; ez nem igaz, vagy ha mégis megtörténik, 
akkor az egy kárhoztatandó visszaélés ; mert hiszen a pap-
nak, ha csak a spiritiszta ülésen tanulmányozás céljából is 
jelen akar lenni, különös engedélyre van szüksége; hogyan 
foglalkozhatnék tehát rendszeresen a spiritizmussal, mikor 
az mint bűnös cselekedet tiltva van ? — A mit Francóról 
megjegyez, hogy azt mondta, hogy «ma már csak nagyon 
kevés olyan korlátolt elméjű ember van, a ki nem hisz a 
spiritizmusban», ez való; de ez csak annyit jelent, hogy a 
spiritizmus jelenségeit nem lehet mind merő csalásnak, vagy 
szemfényvesztésnek minősíteni, hanem sok történik ott, a mit 
kétségbe vonni nem lehet s természetes okokból sem lehet 
magyarázni. De a ki a spiritizmusba, vagyis a tények való-
ságában hisz, annak még nem kell, sőt, ha kath. hitéhez ra-
gaszkodik, nem is szabad a spiritizmus hivei, követői közé 
lépni. A dolog úgy áll ugyanis, hogy a spiritizmusban az 
ördög űzi játékát az emberekkel, hogy a kiknek nem elég a 
gondviselő Isten, azok az ördög híveivé váljanak s a kik 
meghidegültek a kinyilatkozfatott vallás irányában, azok az 
ördög csalásainak legyenek áldozataivá. Mert a spiritizmus 
tulajdonképen egy új vallás, a modern hiperkullurának egyik 
fattyúhajtása. Isten, kath. hitünk szerint, megengedi, hogy az 
ördög összeköttetésbe lépjen az emberekkel, őket já rmába 
hajtsa s ha nem tetszett nekik igaz úton járni , az ördög 
útjait kövessék. Igy bűnhődnek, mert megaláztatnak. Érde-
kesen tárgyalja ezt a kérdést Schneider : Der neuere Geister-
glaube. Paderborn 1885. 5. 1. Ez most a müveit körök babo-
nája s úgy látszik visszahatás az anyagelviségre, mely még 
nemrég minden szellemit tagadott. 
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Megjelenik - július és augusztus hónapot kivéve - minden vasárnapon. 

Van Isten. (IIL) 

III. Isten létét bizonyítja a világ folyásának előre-
látható megszűnése. 

A erő (energia) megmaradásának elve szerint a 
természetben semmiféle erő sem vész el, csak át-
alakul más erővé, más mozgássá, pl. a meleg a gőz-
gépnél átalakul hajtóerővé és ez a kerekek dörzsö-
lése útján részben visszaalakul meleggé. 

A tapasztalat szerint azonban az erők gyakrab-
ban alakulnak át meleggé, mint más erőművi moz-
gássá. Clausius (f 1888. Bonnban) pedig mathe-
matikailag bebizonyította, hogy az egyszer meleggé 
átalakult erő többé egészen vissza nem alakítható, 
hanem egy része mindig hátramarad, mint melegség. 

A természetben e szerint semmiféle erő nem vész 
el, továbbá a mi erő egyszer átalakult meleggé, az 
többé a melegből egészen vissza nem alakítható. 

A melegség azonban csak addig képes munkát 
végezni, míg hőmérsékleti különbségre talál. Ha 
ugyanis a világ összes részei a mozgás, illetőleg a 
rezgés ugyanazon alakjával és intenzivitásával bírná-
nak, egymásra többé hatást nem tennének, vagyis 
egyensúlyban volnának. Csak a gyorsabb és lassúbb, 
tehát a különböző fokú mozgások hatnak egymásra 
s középszerű mozgást létesítenek. Ezekből egy nagy-
szerű következmény folyik. Az t. i., hogy valamikor 
a mindenség valamennyi része, a melyek most a 
hőkülönbség folytán egymásra hatnak és ezzel külön-
féle természetes folyamatokat hoznak létre, valamikor 
végleg egyensúlyba jut. Akkor pedig megszűnik a 
világ részeinek egymásra való hatása, megszűnik 
minden természetes folyamat, általános nyugalom 
következik; és beáll a világ folyására a vég, a 
pusztulás. 

A kérdés már most az, mikor álland be ez a 
vég? Vájjon véges, vagy végtelen időben? 

Az erők folytonos átalakulása meleggé és a hő-
mérséklet kiegyenlítése csak akkor tartana végtelen 
időig, ha a világ erőtartaléka végtelen vagy a hőmér-
séklet különbsége végtelen nagy volna, de ez nincs 
meg. Végtelen nagy hideg és végtelen nagy meleg 
nem lehetséges. A lehető legnagyobb hideg — 273°-nál 
van. Végtelen melegség sem lehetséges, mert ekkor 

ez végtelen mozgást igényelne, a mi nem lehetséges. 
A gyorsaság képlete ugyanis v = ^ Vagyis a végtelen 
gyorsasághoz az kívántatnék, hogy a mindenség terét 
végtelen kis idő alatt fussa be az anyag, de ez lehe-
tetlen. Ép ezért végtelen nagy meleg sem lehet; 
annál kevésbbé végtelen nagy hideg. Azaz a hőmér-
séklet-különbségek sem végtelen nagyok ; s így a 
hőmérséklet kiegyenlítése sem fog tartani végtelen 
időn át. 

A világ erőtartaléka sem végtelen. Az erő (energia) 
képlete k = E szerint az erő akkor volna vég-
telen, ha vagy az anyag, vagy a gyorsaság végtelen. 
De ezek egyike sem végtelen, s így a világfolyásnak 
a vége se eshetik végtelen időbe. Azaz végre az 
összes erők átalakulnak vissza nem alakítható me-
leggé : s a nagy energiakiegyenlítéssel beáll a min-
denség nyugalma, midőn minden természetes fej-
lődés megszűnik. 

Különben a mindenségnek lassú megmerevedése 
mellett szól az égitestek eddigi alakulása is. Az égi-
testek lassankint hűltek és hűlnek. A Hold már egy 
kihűlt égitest, hulla a mindenségben. A föld szine is 
kihűlt, de benseje még most is tüzes. A Nap melege 
is fogy. Már ki is számították, hogy a Na]) a maihoz 
hasonló meleggel még 6 8 millió évig fog sütni, 
de 100 millió év múlva ki fog aludni. A Föld melege 
is fogy; annyira, hogy a történti számítások szerint 
12 millió éven belül a Földet örök jég fogja borítani, 
csak az egyenlítő vidékén szűk szalagon lakhatnak 
majd addig a meddig emberek, eszkimók módjára. 

A mindenségnek általános megmerevedését meg-
előzi Földünkön a szerves életnek beálló megszűnése, 
és pedig a szénsavnak lassú megfogyatkozása miatt. 
A szénsav ugyanis a növényzet feltétlenül szükséges 
életeleme. A növények a fény behatása alatt elemeire 
bontják a szénsavat: oxigénre és szénenyre (carbo-
nium). De a szénsav belátható időben meg fog szűnni. 
A szénsav főforrásai : a föld belseje, a honnan a 
tűzhányók útján jut a levegőbe; azután a fa és a 
kőszén és jelentéktelen mennyiségben az állatok és 
emberek lélekzetéből támadó szénsav. 

Minél inkább kihűl a föld belseje, annál cseké-
lyebb lesz a tűzhányók működése és ezzel csekélyebb 
lesz a felszínre jövő szénsav mennyisége is; míg 
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végre a föld teljes megmerevedésénél a szénsav 
főforrása is teljesen megszűnik. 

A fa és kőszén is az ipar- és gyárvállalatok által 
végre végzetesen ki fog használtatni. 

Az állatok és az emberek szénsavtermelése szá-
mításba alig jöhet s így végre a növényvilág meg-
semmisülése kikerülhetetlen. 

De a növényzet másik feltétlenül szükséges eleme 
t. i. a víz is meg fog merevedni. A víz súlya a Föld 
súlyának 25.000-ed része. A Föld egyenlítői sugara 
6 millió m., a tenger átlagos mélysége pedig 3.600 m. 
A föld hülésével a víz a föld belsejébe fog szivárogni : 
a föld anyaga el fogja nyelni a vizet. A mi víz pedig 
a föld felszínén fog maradni, az a hideg hőmérsék-
let folytán örök kristályjéggé fog átalakulni még 
az egyenlítő körül is. 

Éhből következik, hogy előrelátható időben, ha 
mindjárt több millió év múlva is, de mégis véges 
időben, a földön meg fog szűnni minden élet és a 
Föld, hasonlóan a mi Holdunkhoz, egy kialudt égi-
test lesz. 

Azonban épen abból, hogy a világnak egyszer 
vége lesz, következik az is, hogy volt kezdete is; 
mert ha a világ alakulása öröktől fogva tartolt volna, 
akkor ennek a világfolyásnak már régen be kellett 
volna fejeződnie, vagyis a világfolyás kezdetétől 
számított évek ennek végéig: már rég elmultak volna. 

Mindezekből következik végre, hogy kellelt vala-
kinek lennie, a ki a világfolyás kezdetén a minden-
ség anyagrészeit ellátta azon óriási energiákkal, s a 
belőlük folyó mozgással, mely most lassanként egyen-
súlyba helyezkedni törekszik, és azt végre el is éri, 
és ezt a tényezőt nevezzük Istennek. 

IV. Isten létét még számos más bizonyítékkal is 
lehel tudományosan bebizonyítani. 

így a természetben lévő mozgásokból, melyek 
együttvéve egy végtelenül hosszú vasúti kocsisorhoz 
hasonlíthatók. A végtelenül hosszú vasúti kocsisornak 
tudvalevőleg van mozdonya és mozdonyvezetője; 
ugyanígy állítható ez a végtelen sok mozgásról, me-
lyeknek (átvitt értelemben) mozdonyát és mozdony-
vezetőjét Istennek nevezzük. . . 

A világon található különböző mértékű és fokú 
tökéletességekből is bebizonyítható az Isten léte. Ezek 
olyanok, akár a napsugár, a midőn a vízcseppeken 
szivárvány-színekre oszlik; hasonlóan a lényeken 
jelentkező sokféle tökéletesség is az Istennek vissza-
tükröződése. A sok test hasonló sok tükördarabhoz, 
melyek egymáshoz állítva bizonyos szög alatt az 
első tükörben tükröződő tárgyat az utolsó tükör-
darabban is visszatükröztetik: a világ testei mind 
Istennek okozata gyanánt szerepelnek.. . 

Egy és ugyanazon könyvnek másolata feltételezi 
az eredeti kéziratot: így a világon lévő tökéletes-
ségek, igazságok, erkölcsi törvények is feltételeznek 
magukon kívül és felül álló eredeti, független isteni 
tökéletességet, bölcsességet. 

A mi szép, jó, igaz van a világon, az mind a 
világon kívül és felül álló forrásra mutat vissza, és 
ez a lény az Isten. 

Azonban mindegy : akár egy, akár száz bizo-
nyíték álljon is rendelkezésünkre, elég ha mindjárt 
az első bizonyíték is megcáfolhatatlanul követeli az 
Isten létét. 

A legelső igazság tehát az Isten léte. Az Isten 
keresésénél a természettudósok lehetnek vezetőink ; 
de minden felett a hit legyen a mi világító tornyunk. 

Azonban akár hittel, akár eszével ismerje el 
valaki az Isten létét, ne maradjon ezen elméleti 
ismerete mellett, hanem igyekezzék azt gyakorlativá 
tenni. Keresse tovább az Istent; lépjen közelebb az 
Istenhez, ki nélkül se hit, se ész, se vallás, se tudo-
mány, se világ, se élet nem lehetséges, s a kiről 
szent Ágoston mondotta: nyughatatlan a mi szivünk, 
még tebenned meg nem nyugszik, ó Isten. 

Hermann József dr. 

A munkásnevelés hiányai s azok orvoslása. 
v. 

Sajnos, a székesfővárosi hitoktatók vállaira a 
megélhetési gondok nagyon is súlyosan nehezednek. 
Egy hitoktató, ki nyolc gimnáziumi osztályon kívül 
négy évi theologiát is végzett s nem ritkán tudori 
oklevelet is szerzett, kap tiszleletdíjképen kétezer 
koronát, mikor tanítani kezd s lia 30 évig tanít, akkor 
sem kap többet. Tessék ebből a mai lakás- és élelmi-
szerdrágaság mellett megélni. Tessék ruházkodni, 
takarítást, mosást, betegség esetén orvost s gyógy-
szert fizetni. Tessék ebből folyóiratokra előfizetni, 
könyveket venni, mert hiszen hogy a jó pap holtig 
tanul. Tessék mindamaz igényeknek megfelelni, a 
melyeket a mai világ egy pappal szemben támaszt és 
tőle megkövetel. Nemcsoda, ha egyik-másik eladóso-
dik vagy hogy ezt némikép elkerülje és fizetését gya-
rapítsa, a köteles 24 órán felül még hat-nyolc pótló 
órát ad, a mi mellett nemcsak hogy fizikailag tönkre 
megy, kimerül, hanem minden buzgalma mellett is 
csak gyarlóbb munkát végezhet. 

A hiloktató semmivel sem tölt be kisebb fontos-
ságú hivatást a tanítóénál és mégis az ő munkáját 
feltűnően kevesebbre becsülik. Ugyanis a tanító, a ki 
már 18 éves korában kikerülhet a képzőből és lia 
pártfogói vannak, 20 éves korában már a fővárosnál 
működik, öt évi szolgálat után 2900 koronát kap lak-
bérrel együtt. Ezen összeg öt-öt évenkint a fizetés 
10 százalékával emelkedik, pedig a tanító köteles 
óraszáma legföljebb 17—21 közt váltakozik. Méltó a 
munkás az ő bérére. A budapesti hitoktatók, ha 
mást nem, legalább 800 korona lakáspénzt joggal 
igényelhetnek. A míg ugyanis a hitoktató állását csak 
átmenetinek kénytelen nézni, míg az nem nyújt neki 
biztos és állásához mért tisztes megélhetést, a mi 
meilett haláláig vagy egyházmegyéje által leendő 
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nyugdíjaztatásáig maradhat, addig könnyen érthető 
okokból a hitoktatók munká ja sohasem lesz valami 
ideális, már csak azért sem, mert az intézeteknél a 
hitoktatók gyakori változása sehogy sem válhat az 
ügy javára. Szóval ezen a bajon segíteni kellene. 

Ha a hitoktatók látják, hogy munkájuk után 
tisztességes ellátásban részesülnek, hogy állásuk rend-
szeresített, nagyobb buzgalommal és lelkesedéssel 
képezhetik magukat és készülhetnek fáradságos, ter-
hes és bizony sokszor tövises munkájukra , a melyért 
főkép a munkásosztály részéről édeskevés elismerés-
ben részesülnek. 

De menjünk tovább. Az elemi iskolából kikerült 
12 éves gyermekeket sem lehet és nem szabad 
minden valláserkölcsi nevelés nélkül szabadjára 
hagyni. 

A középiskolák tantervezetében a vallástan köte-
lező tantárgy. Ha már most az elméleti tudományos 
pályákra készülő ifjúságnak vallástani tanításáról 
így gondoskodnak, miért fosztják meg ettől az iparos 
és munkáspályára készülőket? Hiszen ezeknek leg-
kevésbbé áll majd módjában ilyen természetű taní-
tást és tanulást másuton pótolni ! Avagy ezeknek nem 
kell sem Isten, sem vallás? 

Az út és mód megvan ezen tanításra. Ott van-
nak az iparos és kereskedelmi tanonciskolák, a hova 
a tanoncok 3—4 évig is járnak, csak ki kell szakí-
tani a hitoktatók részére egy kis órácskát és rögtön 
megy a dolog. Pénzkérdés, a hol ily életbevágó 
erkölcsi érdekekről van szó, nem képezhet akadályt. 
IIa a város vonakodnék ettől, értesse meg az állam 
vele, hogy a palronatussággal nemcsak jogok, de 
kötelességek is járnak. Utoljára is az az áldozat, 
melyet a város a hitoktatás céljaira hoz, nemcsak a 
vallás, de közvetve az egész társadalomnak is javára 
szolgál. 

Magától értetődik, hogy ez a hittanítás nem lehet 
sem olyan, mint a középiskolai, sem pedig az elemi 
osztályok vallástani anyagának, illetőleg a kis káté-
nak egyszerű ismétlése. Minden évfolyam részére 
részletesen kell megállapítani az előadandó anyagot. 
Az ifjakat előre kell fölvértezni azok ellen a tanok 
ellen, a mikkel majd az Istentől és a hazától eltérí-
teni akarják. 

Hiszen a szocializmus jól megfér az Istenben való 
hittel, a vallással, Krisztus tanai a legeszményibb, a 
legtisztább és legigazabb szociálisztikus tanok. Egy-
formák vagyunk mindnyájan, Isten képére teremtve. 
Minden ember egyformán felebarátunk. A munka-
adó és a munkás, a cseléd és gazdája egyformán 
vannak egymásra utalva, tisztelettel tartoznak egy-
másnak s lekötelezettségünk is egyforma. Az egyes 
társadalmi osztályok egy-egy nélkülözhetetlen kere-
ket képeznek a nagy óraszerkezetben ; ha az egyik 
megszűnik működni, megakad a többi működése is. 
Ora el labora mellett hirdetni kell : segíls magadon 
ember, az Isten is megsegít ; mindenkinek joga és 

kötelessége sorsa javítására megengedhető eszközök-
kel törekedni. 

Ha az iskola a valláserkölcsi tanítást, nevelést 
illetőleg, természetesen az összes illetékes tényezők 
támogatása mellett, megtette a maga kötelességét, 
akkor nem kell félteni a jövő munkásnemzedé-
ket sem. 

De az életben is kell, hogy kivegye a maga 
részét az egyház a szocializmus irányításában. Elő-
ször hivatottságánál fogva, másodszor azért, mert a 
szoczializmus hamis irányítása elsősorban és főkép 
ellene fordul. A papság állván az első harcvonalban, 
a küzdelmet neki kell fölvennie s az illetéktelen 
kezekből a vezetési zászlót kiragadnia. A papságnál 
van a hivatottság, a módokat is meg fogja találni a 
felnőttek irányítására és vezetésére.1 A szociáldemo-
krata tanítások híre s a képzettség nélkül való agitá-
torok már az egész országot bejárják, a miért is 
nemcsak a városokban, hanem mindenütt, a legtávo-
labbi s legkisebb plébániákon is foglalkozni kell a 
szocializmussal. A néppel érintkezve, eleve kell azt 
fölvilágosítani a keresztény szocializmus mibenlété-
ről. Törődni kell a szegény nép ügyes-bajos dolgai-
val, szervezni és irányítani kell a munkáselemet, óvni 
kell őket a testi erejük kizsákmányolásától.2 

Az egyházi folyóiratok és a katholikus lapok a 
szocializmus kérdésével állandóan és kimerítően 
foglalkozzanak, hogy azokban úgy a papi, mint a világi 
olvasó a neki való dolgot megtalálhassa. 

Gondoskodni kell továbbá, hogy a munkásság 
és a radikális szociálista elem kezeibe saját lapjain 
kívül más fölvilágosító olvasmányok ís kerüljenek. 
A munkásosztály kezébe kerülő lapok kiválóan ennek 
az osztálynak az érdekeivel foglalkozzanak, őket 
érdeklő dolgokról írjanak, ne legyenek tele elvont s 
a munkást kevésbbé érdeklő dolgokkal. 

Létesíteni kell tanoncottlionokat, a hol pá r fil-
lérért a tanonc ellakhatik s a hol a tanoncok szabad 
idejükben elszórakozhatnak, olvashatnak és neveltet-
nek. A katholikus legényegyleteket fejleszteni kell 
legényotthonok létesítésével, a hol a legények bizo-
nyos számban olcsón és egészségesen lakhatnának. 
Magukat a legényegyleteket a vallási alap mellett 
szorosan a szocializmus alapjaira kell fektetni. Nevelni 
kell a munkásságot minden lehető módon, népkönyv-
tárak, előadások stb. által, mert minél műveltebb 
lesz, annál kevésbbé lesz félrevezethető, az eseménye-
ket annál inkább fogja tudni mérlegelni, meggyőző-
dését és véleményét nem fogja elhallgatni s nem fog 
megtörténhetni majd, hogy egy jelentéktelen szájas 

1 Ha ezt belátja az intelligencia, ám ő is támogassa a 
papságot, jár jon kezére a társadalmi béke helyreállításában. 

Szerk. 
2 Rendesen a falvakon van a papság magára hagyatva 

szociális tevékenységében, a hivatalos közegek sokszor épen 
ellene dolgoznak a szemita túlkapások megfékezésében. 

Szerk. 



492 RELIGIO LXV. évf. 190Ü. 

kisebbség terrorizálhasson egy szólni nem merő és 
nem tudó többséget, mint ez napjainkban szemünk-
láttára nap-nap után történik. Katona József dr. 

Szent Thekla alakja az ősegyház irodalmában. 
III. 

3. Ha Ramsay véleményét feltétlenül tennők az 
előttünk levő szövegre nézve magunkévá, akkor 
világos, hogy az «Acta Pauli et Theclae»-nek 
rendkívüli nagy becse volna, mert akkor egy az 
evangéliumokkal és sz. Pál leveleivel egykorú, 
vagy nem sokkal ifjabb irattal volna dolgunk. Ue 
ilyen értékűnek Ramsay sem tartja állítását, ő is 
megengedi, hogy a történetnek első, vagyis alapirata, 
többszörös interpolatio után kapta azt az alakját, 
a melyben előttünk, mint az «Acta Pauli» egyik 
része ismeretes. Még így is azonban igen nagy jelen-
tősége van ezen iratnak egyháztörténeti és nevezete-
sen dogmatörténeti szempontból. 

a) Egyháztörténeti érdeklődést kelt az említett 
irat mindenekelőtt azért, mert benne látjuk az első 
női martiniak feltűnését és tiszteletének kifejlődését. 
A keleti egyházban Theklát : «TtpoycônapTuç -/.où ïôa-coÀoç» 
néven nevezték, mert ő volt az első női martir (mint 
Stephanos diakon az első férfi martir), a szüzesség 
megfogadásában és a földi jegyes visszautasításában 
a későbbi szent szüzek és szűz-vértanúk példányképe. 
és ő volt az első és egyetlen női hithirdető. Szent 
Theklát, mint a női nem példányképét ünneplik 
az egyházatyák már a III. és IV. században : Metho-
dius (VII. század) az ő «A tíz szűz lakomá»-jában, 
Athanasius (III. század) az ő «Thekla életé»-ben, sőt 
Hieronymus is, dacára az «Acta Theclae» ellen való 
állásfoglalásának, magát Thekla egyéniségét, mint az 
erények foglalatját, dicséri Eustochiumhoz írt leve-
lében.1 Ettől fogva Photius-ig Thekla alakja állandó 
panegyris tárgya Keleten : az isauriai Seleuciában, 
a hol az «Acta» szerint Thekla élete végén élt és 
meghalt,2 ősrégi templom állott Thekla tiszteletére, 
melynek helyébe isauriai Zeno császár újat épített 
(478.); az V. és VI. században Konstantinápolyban 
már 3 Thekla-templom áll. Epiphanius (Panar. 79. 
Nr. 5.)8 Szűz Mária, Jézus anyja, után csak Thek-
lát említi föl név szerint a szentek közül: «Sed 
nec Thecla nec alius quispiam e sanctis adoratur». 
Még Milano-ban Ambrosius is (Ad virg. lapsam 

1 Hennecke. Ntl. Apokr. 360. 1. : Handbuch, 371. 1. ; Acta 
Sanctorum (Bolland.), mens. Septcmbr. torn. VI. 551. 1. l .has . 

2 Acta Sanctorum id. köt. 551. I. 1. has. 
3 Thekla halálát egyes görög kéziratok (ABCGM, lásd : 

Lipsius, Acta ap. apocr., 1. k. 270—2. 1.) legendás kiszínezéssel 
úgy adják elő, hogy Thekla felment Seleukia mellett a hegyre 
és egy sziklában eltűnt, majd a föld alatt Rómába ment és ott 
halt meg és ott lőn szent Pál sírja közelében eltemetve. Ezen 
legendás toldalék igen valószínűleg a római Thekla-kolostor 
görög szerzeteseitől ered. Hennecke, Handbuch 374. 

c. 3.) igy korholja az elbukott hajadont: «Quid 
faciès coram Maria et Thecla et Agne et immu-
culato choro puritatis?1 Milanóban temploma is 
volt Theklának. Nazianzi Gergely Julián, a hite-
hagyó császár ellen írt harmadik támadó beszédé-
ben szemére veti a császárnak, hogy nem félt meg-
vetni a martirokat sem, sőt azoknak legnagyobbjait 
sem, és itt az apostolok, István diakon és Lukács 
után csak Theklát említi föl a mártírok közül; és 
elősorolva azok hősiességét, Thekla szenvedéseinek 
nemeit lehet a fölsororolt kínokban fölismerni.2 

A legrégibb martyrologiumban (Mart. Hieronvmia-
num saec. VI.) már föl van véve (szept. 23.) Thekla 
martirnő neve és ettől fogva a későbbi martyrolo-
giumokban is (Bedae mart. etc.);3 a görög menolo-
giumokban4 is benne van neve ősidőktől fogva, rend-
szerint szept. 24. alatt. 

A seleuciai régi templom is már fényes templom 
volt, a melyhez az egész Kelet keresztényei, főleg a 
női nemből, búcsút jártak, hogy különféle bajaikban 
(elveszett tárgyak stb.) és betegségekben segítséget 
nyerjenek. Az isauriai Zeno által 478-ban épített temp-
lom még fényesebb volt. De már a régi templom 
körül is férfi és női szerzetházak állottak ; a szent 
szűznek tiszteletére szűz hajadonok őrködtek a temp-
plomban.5 Minderről Basilius selenciai püspök (f 400.)° 
ír művében, a melyet Stilting S. J. (Acta Sanctorum 
m. Sept. torn. VI.)7 még mesékkel telített munkának 
itélt, de az újabb kritika, protestáns részről is, ked-
vezőbben bírál el;8 egyébként a szentünk tiszteletére, 
templomára és az oda való zarándoklásra vonatkozó 
adatokat Stilting is történeti hítelűeknek mondja. 

Theklának ezen feltűnő tisztelete érdekes vallás-
történeti problémát vet föl. 

Seleuciában Athene istennőnek és Apollo (Sarpe-
don néven tisztelték itt) istennek fényes templomai 
voltak, mindkettő hegyen, épen úgy, mint Thekla 
temploma, melyet Athene templomával szemben 
fekvő hegyre építettek. Athénét a város védőjének 
tartották, őt is mint férfias és tiszta szüzet tisztelték, 
kinek szüzek is szolgáltak templomában, a ki bete-
geket is gyógyított («Minerva medica»); Sarpedon-
Apollónak pedig egész Keleten hírnévvel bíró jósdája 
volt a seleuciai templomban, a hol a jövendőt tuda-
kolták még állami ügyekben is (Aurelianus hadjárata), 
de gyógyítónak hírében is állott Sarpedon-Apollo. 

Ezzel szemben nem tagadható, hogy sz. Thekla 
tiszteletében és a hozzávaló folyamodás eseteiben 

1 Acta Sanctorum i. h. 1. lias. 
2 U. o. 551. 1. 2. lias. 
3 U. o. 555. 1. 2. lias. ; Hennecke Handbuch 371. 1. 
4 Acta S. id. k. 556. 1. 2. has. 
5 Basil. Seleuc., Mirac. 17. 
6 Basilii Seleuc. : De rebus gestis s. apostoli et proto-

martyris Theclae ; a 1. II. cime : Miracula s. protomartyris 
Theclae. 

' Acta S. id. k. 557. 1. 
8 Lucius i. m. 205—214. 
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hasonló elemekel találunk, melyek az említett két 
pogány isten tiszteletére emlékeztetnek. 

Lucius bizonyára téved abban,1 hogy Thekla 
tiszteletének oly óriási mérve az V. században ennek 
a régi Athene-és Sarpedon-kultuszból adoptált elemek-
nek tulajdonítható, de abban közel járhat Lucius az 
igazsághoz, hogy sz. Theklától kérték és sz. Theklá-
nak tulajdonították a keresztényekké lett selekciaiak 
mindazon jókat, melyeket azelőtt pogány isteneiktől 
kértek volt és tőlük véltek megkapni ; a mi által a 
pogányságból imént megtért seleuciai keresztények 
megtérésük után szülővárosuk híres szentjének tisz-
teletébe akaratlanul is belevitték az Athene- és 
Apollo-liszteletnek közömböseknek látszó elemeit. De 
maga a Thekla-kultusz nem származott az Athene-
és Sarpedon-kultusz átalakításából, mint Lucius 
vélni látszik; maga Lucius2 is ellentmond ennek 
akkor, mikor előadja, hogy Seleucia város pénzein 
még a IV. században is látható a páncélos és paizsos 
Athene-alak, tehát ezen időben a város többsége és 
hivatalos jellege még pogány volt, sz. Thekla tiszte-
lete azonban már régen virágzott a seleuciai keresz-
tényeknél. Seleuciai Basilios3 annyit mond, hogy 
sz. Thekla legyőzte Athénét és Sarpedont, a mi magára 
Theklának történeti személyére is áll, mert ő sokakat 
a keresztény vallásra térített Seleuciában, de áll az 
ő szentélyére és kultuszára is, a mely túlélte az emlí-
tett pogány isten és istennő szentélyeit és kultuszát. 

A Thekla-problema csak egv példa arra, mire 
törekszenek a vallástörténetészek a hagiographia terén ; 
de ez a példa azért fontos, meri az apostolok korá-
ban élt első martirnőnek kultuszáról van szó, a kinek 
személyében a vallástörlénelírók a hagiologikus fej-
lődés elsődleges mártir-példányát látják és azérl 
módszerüket épen nála akarják megpróbálni. 

bj Egyháztörténeti és szorosan vett dogmatörté-
neti érdeklődést kelt az «Acta Pauli et Theclae» 
elején — mikor szent Pál Iconiumba jött Onesipho-
rus házába — szinre hozott Demas és Hermogenes 
(gnostikus) eretnekek alakja és tanítása. Ennek a két 
eretneknek nevével Timotheushoz írt II. levélben 
találkozunk,4 de tévtanításukról olt nem mond sz. Pál 
semmit, csak hűtlenségükről. Az «Acta Pauli et 
Theclae» 14. fejezetében azonban az állíttatik, hogy 
Demas és Hermogenes téves tanítása az volt, hogy 

1 E. Lucius : Die Anfänge des Heiligenkulliis in der christl. 
Kirche. Tübingen, 1904. 20G. 1. 

2 Lucius i, m. 206. 1. 
3 Basilii Set., Mirac. 1. 
4 II. Tim. 1. 15—16. cScis hoc, quod aversi sunt a me 

omncs, qui in Asia sunt, ex quibus est Phygelus et Hermo-
genes. (10.) Det misericordiam Dominus Onesiphori domui» 
etc. — II. Tim. 4., 9. : «Demas enim me reliquit, diligens 
hoc saeculum et abiit Thessalonicam.» — A Tim. I. levelet 
szent Pál Macedóniából irta65—6. é. körül, kevéssel utóbb Titus-
hoz irt levelet (Nicopolisba vagy Nicopolisból), majd elfogat-
ván, 66—67. évben írta a II. levelet Tim.-lioz, a ki ekkor, úgy 
látszik, Iconiumban volt. 

a test feltámadása nem fog megtörténni, mert a fel-
támadás már megtörtént, először a gyermekek nem-
zése állal, másodszor pedig az által, hogy a keresz-
tény ember Istent igazán megismervén, feltámad.1 

Feltűnő körülmény az, hogy ezen utóbbi tévtanítás-
ról már szent Pál is tesz említést Timotheushoz írt 
levelében (2., 1(> 18.), de ott e téves tanítás hirde-
tőinek nevei : Hemenaeus és Philetus,2 a mi termé-
szetesen nem zárja ki azt, hogy Demas és Hermo-
genes is ezen tanításnak voltak terjesztői. Kitűnik 
továbbá az «Acta Pauli et Theclae»-ből az is, hogy 
Demas és Hermogenes nem voltak hívei a sz. Pál 
állal ajánlott nemi önmegtagadásnak, vagyis hivei 
voltak a sexuális liberlinismusnak és azért vádolták 
hamisan szent Pált Thamyris előtt arról, hogy szent 
Pál a testi feltámadáshoz szükségesnek hirdeti a tel-
jes sexuális önmegtartóztatást és így elcsábítja a fér-
jektől nejeiket és a leányoktól kérőiket (c. 12.). 

Harnack3 épen Demas és Hermogenes tanításai-
ban ráismerni vél a már kifejlődött gnosticismusra 
(Markion, Valentinus) és ezen gnostieismus ellen meg-
indult katholikus ellenmozgalomnak épen nem kez-
detleges, hanem már eléggé kifejlett stádiumára. 
Azonban Harnack ellenében Zahn-nak4 kell adnunk 
igazat, a ki nem lát ebben az I. századba bele nem 
illeszthető vonást, mert már II. Tim. 2., 18. ismeri 
a feltámadásra vonatkozó hamis tanítást. 

Abban Harnack is egyetért Zahn-nal Lipsius5 

ellenében, hogy az «Acta Pauli et Theclae»-nak elbe-
széléséből és nevezetesen szent Pálnak ott (5., 6. fej.) 
idézett prédikációjából feltűnően kiemelkedő dicsőí-
tése az önmegtagadásnak (eyxpaxsta) és tisztaságnak 
(áyveta, castitas)6 nem tekinthető gnostikus vonásnak, 
a mely miatt pedig épen Lipsius az «Acta»t magát 
gnostikus irányzatú, vagy legalább is semmiesetre 
sem antignostikus irányzatú műnek tartja. 

Alljon itt az «Acta P. et Tb». 5. és 6. fejezetének 
egész szövege :7 (5). «Es mikor Pál Onesiphorns há-

1 A feltámadásnak második módja csak a görög kéz-
iratokban és a kopt fordításban van meg, mig a kopt-énál 
is régibb eredetiből készített latin fordítások ezen második 
feltámadási módról hallgatnak. Hennecke, Handbuch 386. 1. 

3 II. Tim. 2, Ki—18. : (l(i.) Profana autem et vaniloquia 
devita; multum enim proficiunt ad impietatem, (17.) et 
sermo eorum ut cancer serpit, ex quibus est Hymenaeus et 
Philetus, (18.) qui a veritate exciderunt, dicentes resurrectio-
nera esse iam factam et subverterunt quorundam fidem. 
Talán a «quorundam» alatt «Demas és Hermogenes» értendők. 

3 Harnack, Chronologie, II. k. 501. 1. 
« Zahn, i. m. II. k. 901. I. 
5 Lipsius : Die apokr. Apostelgeschichten. II. k. 456. 1. 
6 Az «3-fKpaTsia» (continentia) szó úgy a sexuális ösz-

tön, mint az étel és ital (böjt) és kényelem utáni vágy féke-
zését magában foglalja és megfelel az aszkézis fogalmának. 

7 Lipsius: Acta apóst, apocr. I. k. 238—40.; Hennecke: 
Ntl. Apokr., 369—70. — Lipsius a görög szöveget (rekonstruálva 
több kézirat, főleg EFGA után), Hennecke a görög szöveg 
német fordítását közli, de a C. Schmidt által fölfedezett kopt 
szöveg több és más kéziratokkal eléggé támogatott varián-
sainak tekintetbe vételével. 
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zába betért, ott nagy öröm lett és térdhajtás (xÀiaiç 
ycváxwv) és kenyértörés (xXáaip apxou) és Isten igéje 
az önmegtartóztatás és feltámadás felett («Àôyoç 9-eoO 
7T£p: xfjç èyy.pocTEÎxç v-al àvaaxaaewç»),1 miközben Pál 
így beszélt : Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meg-
látják az Istent. Boldogok, a kik testöket tisztán 
megőrizték, mert Isten templomaivá lesznek. Bol-
dogok az önmegtartóztatók («^axáptoi á èyxpaxstç»), 
mert Isten fog velők beszélni. Boldogok, a kik ezen 
világról lemondtak, mert ők Istennek fognak tet-
szeni. Boldogok, a kiknek feleségeik vannak, úgy 
mintha nem is volnának, mert Isten lesz az örök-
ségök. Boldogok, a kik az Istent félik, mert ők Isten 
angyalaivá lesznek. (6) Boldogok, a kik félnek az 
Isten szavaitól, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok, 
a kik Jézus Krisztus bölcseségét elfogadták, mert 
ők a Magasságbeli fiainak hivatnak. Boldogok, a kik 
a keresztséget megőrizték, mert ők felüdíttetnek az 
Atyánál és a Fiúnál. Boldogok, a kik Jézus Krisztus 
megismeréséhez eljutottak, mert ők világosságban 
fognak járni. Boldogok, a kik Isten szeretetéért a 
világi viselkedést elhagyják, mert ők az angyalok 
felett fognak ítélni és az Atya jobbján fognak meg-
áldatni. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmas-
ságot nyernek és nem látják az Ítélet keserű napját. 
Boldogok a szüzek testei, mert azok Istennek tet-
szeni fognak és nem fogják elveszteni tisztaságuk 
jutalmát, («(juafröv xrjp àyveiaç»). Mert Isten igéje az 
ő megszabadulásuk műve lesz az ő Fiának napjára, 
és nyugalmat fognak találni az egész örökkévaló-
ságon át.» 

Ez az «Acta Pauli et Theclae»-ban szent Pálnak 
prédikációja, a melynek több mondata az ön-
megtartóztatás, a tisztaság és szüzesség dicsőítését 
tartalmazza, és mint ilyen egészen megegyezik szent 
Pálnak I. Cor. 7. fejezetben kifejtett álláspontjával. 

Harnack 2 abban a II. század 2. felére valló kö-
rülményt lát, hogy az «Acta Pauli et Theclae» be-
vezető soraiban (c. I.) a szerző Szent Pálnak Demas 
és Hermogcnes(az apostol hamislelkű kísérői) részére 
tartott oktatásáról azt mondja, hogy azzal az apostol-
nak célja volt két kísérőjével megkedveltetni az 
Üdvözítő «születésének és feltámadásának» evan-
géliumát. A «Tcepï xyjç yevvrjcjewg xalâvaaxâaewç»3 praegnans 

1 Az «èfxpa-ïsia» és az «àvàa-aat;» közti összefüggést 
Demas és Ilermogenes így magyarázták meg Thamyrisnek : 
«() (sz. Pál) azonban elrabolja a férjektől asszonyaikat és a 
hajadonoktól a férjeket, midőn azt mondja: «Számotokra 
nincsen másként feltámadás, mint hogyha tisztán éltek és a 
testeteket be nem szennyezitek.» Persze ezt a két hűtelen 
kisérő mondja szent Pálról ; ilyen exclusivitással nem prédikál 
sz. Pál a makarismus-beszédben. 

2 Harnack, Chronologie I. k. 501. 1. 
3 Az 5. fejezetben («Acta P. et Th.») sz. Pálnak Onesi-

phorus házában tartott fenti makarismus-beszédének beveze-
tésében előforduló ezen szavakban : «xAíaij -jová-mv, xXáat; 
ápxou, Xófoj 3-soù» markans és archaikus felsorolást lát Lip-
sius is (Apokr. Apg. II. k. 4G3, 1.) és azt ősrégiség jelének 

összefoglalás Harnack szerint már mutatja, hogy az 
«Acta» irója a gnosticizmussal való katholikus ellen-
tétet pontosan tudja kifejezni, és erre nézve párhu-
zamos például hozza fel Harnack 1 a fent már em-
lített «Korinthusi III. levelet», a melyben szent Pál 
a korinthusiaknak kérésére, Simon és Kleobius eret-
nekek ellen, épen Jézus természetfeletti születését 
(Szentlélektől és Szűztől) és feltámadását fejtegeti és 
bizonyítja. Mikor ezt Harnack irta (a «Chronologie» 
1. kötete 1897-ben jelent meg), még nem tudta azt, 
hogy az «Acta Pauli et Theclae» csak egy része 
a csak nevében és töredékében (Martyrium Pauli) 
ismert nagy «Acta Pauli»-nak ; és mégis elég közel 
helyezte oda újját a két önállónak tartott darab 
közt fennforgó rokonságra, értem az «Acta Pauli 
et Theclae»-t és a korinthusi levélváltást. Ezt az 
utóbbit illetőleg Harnack-nak megjegyzése alappal 
bír, mert a «Kor. III. levél» rhetori, bő szövegezése 
valóban a III. század közepére vall, de az «Acta 
Pauli et Theclae»-ban csak rövid szavakkal van oda-
vetve szent Pál tanítása, a mely- ben talán az elvont 
fogalmakkal való szövegezés feltűnő, de bő példákat 
találunk erre már szent Ignácnál is.2 

Az előbb idézett Áóyo; 8-ecO mpl â-pcpaxeiaç 
kifejezés miatt Lipsius az «Acta Pauli et Theclae-r nek 
megírását gnostikus (enkratita) köröknek tulajdo-
nítja, a melyekből származnak az «Acta Petri» 
«Acta Thomae», «Acta Fhilippi», «Acta Andreae» ; de 
ezt az összes kutatók elvetik, mert a tisztaságnak 
és a bőjtölésnek nagyrabecsülése nem, csakis ennek 
exklusiv túlzása gnostikus vonás és az eyxpaxssa-nak, 
mint a praedicatio Paulina egyik fő elemének, fel-
említését a katholikus ősegyház tanával megegyező-
nek találják.3 

A fenti makarismusok (boldogságok), mint első 

tekinti, de azért ő még sem akar l(i0. évnél lejebb (régibi) 
időre) szállani; 160. év után pedig épen nem volt már idő-
szerű az archaismus. — A 7. fejezetben (midőn Thekla az 
anyja háza ablakában ülve hallgatja szent Pál prédikációját), 
a prédikáció tárgyát szerző «T6V ápeiaj -/.ai zrj; npocsuxf/; 
Xó-fov» szavakkal («a tisztaság és imádság szava») jelzi. 

1 U. o. 
2 Ignat. ad Magnesios c. 11. : «ut plane certi reddamini 

de nativitate el passione et resurrectione» (»ev Tg fswijasi xal 
T(;j jtáö-st xal Tjj ávaaxáaet,») Funk, Patres Apost.II. 238. (gör.), 
239. (lat.) 1. 

3 Harnack i. h. ; Zahn i. m. II. k. 902. 1. — Idevág a 
Pastor Hermae-nek egyik helye : Vis. III. 7., 4., a hol a keresz-
telt ember főkötelezettségeként szerepel a «ïj/bzr,~ áArjO-sía;», 
továbbá egy másik helye : Visio III. 8., 3—4., a hol az egy-
házat jelképező tornyot (rcip-jo;, turris) 7 asszony tartja, 
a legszükségesebb keresztény hét erény (rcicro;, éfxpátsia, = 
continentia, ÉTCÁÓTTJ; = simplicitas, àxaxla = innocentia, OS[IVIX7JJ 

= castitas, iTtiaTijn7] - scientia, á-já-rj = Caritas), a melyek 
közül a sorban előbb álló szülőanyja (Hermas szerint) sor-
ban következőnek, tehát valamennyinek a : TIÎOTIÇ. Ezen sor-
rendből az is világos, hogy az éfxpá-ceia alatt nem épen a 
sexuális önmegtartóztatást, hanem általában az önuralmat 
és önmegtagadást értették az ősegyházban. Szól még Hermas 
az «è-pcpaTsia»-rôl : Mand, I. 2., Mand. VIII. 1—3. 
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tekintetre látható, részben a Máté-léle (5, 7—9) ma-
karismusok megismétlései, kibővítve szent Pál állal 
vagy talán a szerző által konstruált, de szent Pál 
szájába adott más makarismusokkal, de mind olya-
nokkal, a melyeknek alapján az evangéliumokban 
is ajánlott erényekre lehet rá ismerni ; a synoptikusok, 
főleg Máté, továbbáaTim. II. levélnek és a Korinthusiak-
hoz irt I. levél használata a szerző részéről két-
ségen kívül áll. Hanuy Ferenc dr. 

A kultúra és erkölcs feltételei. (in.) 

Isten dicsősége és az ember boldogsága, melyet 
ez tökéletessége által ér el, tehát együvé tartozik ; ez 
a közelebbi, az a végső cél, egyiket a másik nélkül 
elérni nem lehet. Miként a növény a világosság felé 
törekedve s természetének törvényeit betartva fejlő-
dik, úgy az ember is Isten felé tartva, a törvények 
teljesítése által tökéletesedik és boldogul. Isten a sa-
ját dicsőségét az ember sorsához legbensőbb kapcsok-
kal kötötte ; nem akar dicsőséget boldogságunk nél-
kül s mi ezt nem találjuk meg a másik nélkül. Cse-
lekvésünknek megegyezése Isten akaratával erkölcsi 
rendet szül s azért akár Isten dicsőségének, akár 
tökéletesedésünknek elhanyagolása rendetlenséget és 
boldogtalanságot hoz az életbe és a világba. 

Ebből látjuk azt is, hogy mi a keresztény kul-
iurának alapja s hogy ez az egyedüli alap, melyen 
valódi kultura épülhet. Mert ha a kultura alatt bizo-
nyos fejlettséget értünk, akkor emberi kultura alatt 
az emberi képességeknek, az ember lényegének meg-
felelő fejlettségét kell értenünk. Az embert emberré, 
állatnál felsőbb lénnyé szellemi képességei, értelme 
és akarata emelik; ezeknek fejlettsége tehát adja a 
kulturát. Már pedig minél inkább közeledik valamely 
lény annak érvényesítéséhez, a mi megkülönböztető 
tökéletességének alapja s minél inkább emelkedik 
a fölé, a mit az alsóbbal közösen bir, annál fejlet-
tebb. Az ember szellemi képességei — tehát maga 
az ember — ennélfogva annál fejlettebbek, minél 
inkább közelednek a szelleminek megismeréséhez, 
illetőleg annak gyakorlásához s minél inkább emel-
kednek a testiség fölé, vagyis uralkodnak a testen-
Ennélfogva az ember annál nagyobb kulturával bir, 
minél jobban ismeri Istent s minél jobban tud ural-
kodni alsóbb vágyain. A mely kultura más célokat 
tűz ki, emberinek nem nevezhető s a kereszténység-
gel kiegyeztethetetlen ellentétbe kerül. Lássuk tehát, 
milyen célt tűz a modern ethika az ember elé, hogy 
ebből a modern kulturára következtethessünk. 

Akár a közéletet, akár a kultúrember magánéle-
tét nézzük, azt tapasztaljuk, hogy a modern kultura 
vagy az embert, vagy az emberiséget tekinti végcél-
nak. Mert mit észlelünk a közéletben ? A politikusok 
csak egy létezésre méltó lényt ismernek, t. i. az álla-
mot és pedig Istentől független államot. Minden tö-
rekvésük odairányul, hogy ez a bálvány uralkodjék 

mindenen, testen és szellemen, mindenki benne lássa 
azt a fölséges lényt, melyért egyedül érdemes élni, 
melynek törvényei az erkölcsnek kizárólagos sza-
bályai, mert hogy ők képezik a közlelkiismeretet. 
Az embernek egyedüli föladata szellemi és anyagi 
javait az állam céljaira fordítani, mert hogy minden 
csak azért van, hogy az állam létezzék és viruljon. 
Nagyhatalmi állás, irányadó befolyás a hatalmak 
koncertjében, világkereskedelem, gazdasági túlsúly és 
más hasonló jelszavak világosítják föl a j ámbor hon-
polgárt arról, hogy tulajdonképen miért is van ő a 
világon. Epen azért művelődnie is úgy kell, hogy ezen 
feladatának megfeleljen; félre a humanisztikus, 
klasszikus és idealisztikus neveléssel, csak reáltár-
gyaknak van helyük az iskolában, mert hogy 
csak ezek felelnek meg az állam céljainak. A gyön-
gébbek kedveért ezt az új istent elnevezik a szük-
séghez képest néha nemzetnek, néha hazának, hogy 
valamiképen loi ne zúduljon az ember nemesebb 
része. 

A kultúrember magánéletében pedig még szomo-
rúbb jelenségeket látunk. Ö csak egy célt ismer, 
az anyagi jólétet és egy törvényt, az egoizmust, az 
önzést, ő önmagának istene s vágyai ennek az isten-
nek parancsai. Mert is miért is volnának beléje oltva, 
ha nem kellene kielégíteni. Minden törekvése tehát 
oda irányul, hogy olyan helyzetbe jusson, a melyben 
ezen rendeltetésének eleget tehet. Áldozni is tud, a 
fáradságot sem kiméli, de csak azért, hogy a földi 
siker gyümölcseit élvezhesse. Ha gyönge, szociálistává 
lesz ha gazdag és hatalmas, Nietzsche elveit követi. 
Minthogy ő végcélja önmagának, tetszése és hajlamai 
szerint válogatja meg boldogságának tárgyát; a leg-
alsóbb fokon morfium és alkohol, majd az asszo-
nyok képezik a nyugvó pontot, valamivel föllebb a 
fényűzés, utazás és művészet tartja ébren a törek-
vést, a különcök a tudományban és polgári erény-
ben keresnek nyugalmat. A ki valami magasabbra 
veti föl szemeit, az hogy elmaradott a világtól, nem kul-
túrember. 

A tulajdonképen való erkölcs eltűnt a gyakor-
lati életből, mert az elmélet megingatta alapjait, első 
sorban az ember végcéljáról szóló hamis tanaival. 
S kik a modern kultura erkölcstanítói ? A magánélet 
filozófiájára tanít Spencer Herbert, a ki Demokritos-
nak és Epikurosnak tanait modern köntösbe buj-
tatta. A közéletre pedig Gizicky, Paulsen és Hart-
mann ad utasításokat. S mit tanítanak ezek az em-
ber végcéljáról? Spencer szerint az ember célja az 
életnek hatványozása, a mi más szavakkal annyit 
tesz, hogy az embernek arra kell törekedni, hogy 
minél többet élvezzen s minél kevesebbet szenvedjen ; 
a siker és haszon az erénynek fokmérője.1 Az utób-
biak pedig odaállítják a közjót és a haladást általá-

1 Ezt hirdeti nálunk Pikier és a Társadalomtudomány 
tudósai. Szerk. 
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nos bálványul, a minek már korábban Hegel adott 
kifejezést más formában, midőn azt állította, hogy az 
állam a megtestesült Isten. A modern ethika tehát 
az emberben, vagy az emberiségben látja az ember 
végcélját s minthogy a szellem létét el nem ismeri, 
az állati ösztönök uralmát hirdeti. S ezen tannak 
eredménye a modern kultura, mely az életben vas-
következetességgel érvényesül. 

Isten és a halhatatlanság tagadása folytán egész 
nemzedék az egyedül üdvözítő egoizmusnak és erő-
sebb jogának evangéliuma szerint nevelkedett; hiszen 
a tudomány és művészet, a kultura legszebb gyü-
mölcsei, melyek az ember nemesítésére vannak 
hivatva, az önzésnek és az ököljognak szolgálatába 
álltak és állnak a mai napig. Természetes, hogy így 
sem jólét, sem haladás nem támad, hanem rohamo-
san emelkedő egyenlőtlenség a különböző néposztá-
lyok között, egymás kizsákmányolására irányuló 
irgalmatlan törekvés, a gyöngébbnek embertelen el-
nyomása, a vagyonnak néhány kézben való fölhal-
mozódása, a proletáriatus fenyegető növekvése. S így 
a «kultura» egyrészt a létért való küzdelem hadi-
tudománya, másrészt pedig az embernek elállatiaso-
dása fönt és alant; ott élvhajhászat, pénzvágy, má-
sok iránt mutatott közömbösség, tétlenség, itt dur-
vaság, szellemi eltompultság, erőszak és alkoholizmus. 
Hamis elvből nem is következhetik más. 

Hamis ez a modern ethikai elmélet, mert habár 
az embert állítja oda végcélul, mégis egy természe-
tében gyökerező igényét kielégítetlenül hagyja. Az 
értelem szerint élő ember teljes boldogságra törek-
szik, mert nemcsak a konkrét javakat ismeri, hanem 
a jót is s így képes magának a teljes boldogságról 
fogalmat alkotni; az akarat pedig a megismert jő 
után tör. Ezt az élet, bármennyire hatványozzuk is, 
nyújtani nem képes s az emberi lermészet szavát 
hallatta Solon, midőn mondta: «Halála előtt senki 
sem boldog», mert a földi javakat a lehetőség leg-
felsőbb mértéke szerint élvező Salamon király sem 
mondhatott mást, mint hogy ezek mind csak hiúsá-
gok hiúsága és a lélek gyötrelme. S midőn most az 
emberi nemnek legnagyobb részét oly szánalmas 
erkölcsi és anyagi állapotba hozta, vájjon mivel nyug-
tatja meg ez az elmélet a nyomortól fölzaklatott 
kedélyeket? A haladással vigasztalja, mintha a mai 
embernek nem volna jussa a boldogsághoz; pedig 
beléje van oltva az igény, tehát joga is van hozzá. 
Vájjon milyen más kulturát eredményezhetne ilyen 
utasítás, mint azt, melynek ellensúlyozására ugyan-
azok, a kik lerakták alapjait, ethikai társaságokat 
alakítanak. 

A modern ethika elvei a görög hanyatlás nap-
jaiban születtek, a mi annak bizonyítéka, hogy még az 
Olympus szellemének uralmával sem voltak össze-
egyeztethetők. Hogyan egyezkedhetnék ki tehát a ke-
resztény szellem az említett elveken alapuló kultúrá-
val? A világosság elűzi a sötétséget, de nem egyezkedik 

vele. A keresztény felfogás pedig így viszonylik a 
modern kulturához. Az ember végcéljáról szóló tana 
bevilágít a föld sötétségébe, mint az örök napnak 
sugara s a földet Isten országává teszi, melyben az 
élet rövid és viszontagságos, de a törekvőt az örök 
boldogságba vezeti, melyet nem itt a föld szűk ha-
tárai között,hanem fönn az Istennél talál meg mindenki, 
ha őszintén utána törekszik. S ezzel míg egyrészt 
megvigasztalja a szenvedőt s már itt a földön bol-
dogítja, addig másrészt erőt ad neki és kitartást 
ahhoz a munkához, mely az úgynevezett kulturálla-
potot megteremti. Mert miként a földmíves az idő 
viszontagságai között is, az aratás reményében, a mun-
kánál marad ; úgy a keresztény gondolkodású ember 
az örök jutalom reményéből merit erőt földi rendel-
tetésének betöltésére, a minek szellemi emelkedés és 
nagyobb jólét a természetes következménye. Azért a 
keresztény erkölcstan uralma alatt tudja úgy a sze-
gény, mint a gazdag, hogy élvezetekben nem szabad 
elmerülnie, szabálya nem a szenvedély és az alacsony 
önzés, hanem fölötte álló visszautasithatatlan törvény, 
mely a kuliura és a jólét előmozdítását szent köte-
lességévé teszi. A kultura érdekében tehát nem ki-
eggeztetni, hanem uralomra kell segíteni a keresz-
ténységet a modern kulturával szemben. Maguk a 
kulturemberek is ezt tartják egyedül lehetségesnek, 
mert mint tapasztaljuk, ők kiegyezkedésre nem haj-
landók, hanem hadat üzennek mindennek, a mi ke-
resztény s elveikkel okozott bajok ellen mindenfelé 
kapkodnak segítség után, csak a kereszténységet 
kerülik. Érzik, hogy csak uralomról lehel szó, a 
melyet csak küzdelemmel és nem fegyverbarátság-
gal lehet elérni. N. di\ 

J{egény és theologia. (iX.> 
f) A síron túl. Az éltes angol hölgy szavaira nem 

ad semmiféle felvilágosítást szentünk, noha az egyház 
egy-két tételt dogma gyanánt tanít a pokolról. Ebben 
hallgatva téved a szent, máshol azonban beszélve is. 

Egy kérdésre méltóságteljesen így felel : Hiszem, 
hogy egészen bolygónk elpusztulásáig a másik, t. i. az 
úgynevezett túlvilági életünk nagy, folytonos munkás-
ságból fog állani a földön, s hogy ebben mindazok 
a lelkek (intelligenze) részt fognak venni, a melyek 
igazság és egységre törekesznek. (269. 1.) Egy másik 
kérdésre pedig így felel: az ő mestere, Don demente . 
Az emberi lelkek a halál után valószínűleg olyan 
állapotban és környezetben lesznek, a melyeket, 
miként mostani életünket, a természet törvényei 
szabályoznak; s a hol, mint jelen életünkben is, a 
jövendőt csak előjelekből (indizi), bizonyosság nélkül, 
fogjuk megismerhetni. (22. 1.) 

No hát ezek egészen újsütetű tanítások, a me-
lyekről sem a Credók, sem a katekizmusok, sem az 
írás, sem az atyák vagy a zsinatok mii sem tudnak. 
Az evangéliumban, Krisztus tanítása szerint, halála 
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után, Lázár és a dúsgazdag azonnal megkapták a 
jutalmat és büntetést. A firenzei egyetemes zsinat 
lanitja, hogy a tiszta lelkek a halál után azonnal 
mennyek országába, a halálos bűnnel terheltek ellen-
ben azonnal a pokolba jutnak. 

g) A hierarchiával meg épenséggel mostohán 
bánik el szerzőnk regényében. Krisztus isteni joggal 
tette meg a római pápát földi helytartójává s itt azt 
a tiszteletlen gyanúsítást olvassuk (63. 1.), hogy míg 
a galileai halász mester (fő halász) a halacskákat 
víztartóba helyezte el, a római halászmester nyársra 
húzza azokat (megsüti— nyárson — «frigge»). És ezt 
a kifejezést egy buzgó reformátor-szerzetes teljes 
meggyőződéssel találja sikerültnek! 

A 69. lapon úgy van a pápa feltüntetve, mint 
a ki akadályát képezi annak, hogy az emberek 
Krisztusnak szolgálhassanak. (Esiterete voi, per paura 
di Pietro, a servire Cristo?) És egy buzgó refor-
mator-szerzetes felugrik, hogy megölelje a szónokot, 
a ki ilyen okosan beszél! Minden természetfölötti 
mozzanattól eltekintve, illik, lehet-e igy beszélni a 
római pápákról, a kik közül annyi előtt hajtja meg 
zászlóját a történelem, s a kiknek vagy egy harma-
dát oltáraira emelte fel a hatholikus egyház? IX. Pius, 
XIII. Leo, X. Pius akadályok abban, hogy Krisztust 
szolgálhassuk ? 

Aztán miket mond a mi szentünk a római pá-
pának fogadtatása alkalmával! Lerántja előtte az 
egyházat, az Indexet, az Officiumot, az áhítat külső 
gyakorlatait, a papságot, a püspöki kart, a bíboro-
sokat, a laikusokat; ajánlja a pápának, hogy ne en-
gedje magát kormányoztatni, hogy hagyja el a 
Vatikánt; arcába vágja a pápának, hogy a Quirinál-
ban helyesebben értelmezik a krisztusi szeretetet 
mint a Vatikánban (325—351), szóval szentünk való-
ságos «enfant terrible» a pápa előtt, s minden jám-
bor katholikus szívszorongva várja, hogy mikor 
fogja már egyszer be a száját, avagy mikor ajánlja 
fel a pápának az egyház jól felfogott érdekében az 
okos cserél, hogy menjen a pápa kertészbojtárnak 
Subiacó-ba, ő pedig majd elkormányozza a 250 millió 
katholikust . . . 

S ezzel a fogadatlan, szabad szájú prókátorral 
szemben micsoda szerepre kárhoztatja az egyház 
krisztusi joggal kirendelt legfőbb urát és főpásztorát 
hagiografusunk? Körülbelül úgy viselkedik az, mint 
egy vádlott a bírája előtt. Hallgat, nyugtalankodik; 
lehajtja fejét, tűnődik; sőt mentegeti magát, hogy ő 
fáradt, öreg ember, a ki nem képes a szent által 
javaslatba hozott üdvös reformokat életbeléptetni; 
megkéri, hogy imádkozzék érte; meghívja máskorra 
is egy kis instrukcióra! 

Hát hogyan illenek az ilyen rosszakaratú hülye-
ségek IX. Pius, XIII. Leo, vagy X. Pius pápára, 
tekintve azoknak akár egyéniségét, akár válogatott 
környezetének és kongregatióinak mindent látó és 
latolgató tanácsait és javaslatait? El lehet-e ezt kép-

zelni józan ésszel, hogy ilyen emberek ezelőtt a 
néhány esztendős ügynevezett szent előtt úgy fognak 
viselkedni, mint iskolás gyerek a falusi iskolában a 
tanítója előtt? Nem öreg korukban csináltak annyi 
kolosszális dolgot a pápák az anyaszentegyházban? 
Az ilyen furcsa szentek imádsága tartja-e fenn a 
pápaságot, vagy Krisztus imádkozott-e szent Péterért 
és utódaiért, hogy ezek erősítsék meg testvéreiket, 
minthogy Péter a kőszál, a melyen az egész anya-
szentegyház épült, s ő legelteti a juhokat, nem pedig 
megfordítva ? 

Mikor pedig a belügyminiszter a pápaságról egy 
annyira tiszteletlen mint Ízléstelen hasonlatban nyilat-
kozik: A pápaság hátramaradva ténfereg s a vágó-
hídra hurcolt marha módjára csak akkor tesz 
egy-két lépést előre, ha nagyot rántanak rajt a 
kötéllel (minthogy ez a durvaság szükségképen 
hihetetlennek látszik az olvasó előtt, ide irom az 
eredeti szöveget: restió come una bestia che tinta 
il macello, e poi, quando è tirato ben forte, fa un 
salto avanti per tornarsi a fidutare termo fino a 
un altro strappo di fune, 373. 1.) — a mi kedves 
szentünk, a ki olyan kíméletlenül diskurál Krisztus 
helytartójával, egy szóval sem utasítja rendre ő ex-
cellenciáját, sőt azt sejteti, hogy egy olasz miniszter 
csak lelkiismerete ellenére fordulhat a Vatikánhoz, 
még pedig nem a királyi, hanem az egyházi Vatikán-
hoz. (373. 1.) — Valóban csodálatos Fogazzaro az ő 
szentjeiben ! 

A püspökök, bíborosok, papok és szerzetesek 
szintén mostoha elbánásban részesülnek regényünkben. 

Széniünk önsanyargatásának egyik éjjelén vízió-
ban egy csomó vörös, violaszinű és fekete alakot 
lát, a melyek őt fenyegetve az Angyalvárra (börtön) 
mutatnak. (117. 1.) E három szilihez nem szükséges 
kommentárt írni. Mindezek a jó, a szent ügy kér-
lelhetetlen ellenségei ! 

A püspökök ne csak diadalivek alatt és harang-
zúgás mellett menjenek az emberek közé, elzárkózva 
azoktól keleti fejedelmekként. (341. 1.) 

Mintha bizony másként nem is mennének, vagy 
nem lenne egyéb foglalatosságuk, minthogy házról-
házra járjanak, mint levélhordozók, vagy végre-
hajtók! Az ünnepélyes fogadás, h a n e m képmutatás, 
különben mindig örvendetes jele az egyház és löl-
kentjei iránt való eleven ragaszkodásnak. Vagy csak 
a képviselőjelölteket meg főispánokat érdemes ünne-
pélyesen fogadni? Krisztus Urunk sem inti le az 
ünnepélyes fogadást az evangéliumban. 

Az egyik bíboros (185. 1.) azon van, hogy egy 
gyanús tanár megmaradhasson katedráján az ifjúság 
félrevezetésére, hogy egy protestáns kormány közben-
járására ne tegyék az indexre ezt megérdemlett 
könyveit, hogy érsekének tartozó engedelmességét 
egy füllenléssel kijátssza. Nemde, jól fest egy ilyen 
kardinális az egyházi kormányzat élén, hogyr egy 
másik, intranzigens ecseteléséről hallgathassak ? 
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A kongregációk különösen megfeküdték szen-
tünknek a gyomrát s nagyon igyekszik kapacitálni 
a pápát, nehogy valamiképen indexre engedje tenni 
Selva Írásait. (Tényleg Fogazzaro regénye mégis 
indexre jutott !) 

Gondoljunk csak arra, hogy mi a püspöki kar 
egyházunkban hitünk, a történet s a mindennapi 
tapasztalás szerint ; hogy mennyi kiváló férfiú van 
a bíbornoki karban, a kik az egyházért vérüket is 
hajlandók ontani ; hogy mekkora szakképzettség, 
minő lelkiismeretesség és tapasztalatok ékesítik az 
egyes kongregációk tagjait — és nagyon könnyű dolog 
lesz ezek után Fogazzaro rosszindulatú fecsegéseit 
kellőleg értékelni. 

Helyszűke miatt egyes erre vonatkozó részleteket 
nem sorolhatunk lel, a regény olvasása azonban 
meggyőzi az embert a felől, hogy a papokat és szer-
zeteseket általában jó csomó gyöngeség és ferdeség, 
fogyatkozás és hiba kíséretében mutatja be, úgy 
hogy az összbenyomás eredménye csak ellenszenv, 
elhidegülés lehet a papok és a szerzetesek iránt. Ha 
tesz kivételt, abban sincs köszönet. így pl. I)on 
Clemente igen kiváló szerzetes, de eretnek tanokat 
hirdet. 

A papok különben Fogazzaro más regényeiben 
is (Daniele Cortis, Piccolo Mondo Antico) szánalmas, 
ha épen nem nevetséges figurák. Rokonszenvét 
csak azok nyerik meg, mint ebben a regényében is 
láthatni, a kik buzgó barátai az eretnek vagy lázadó 
úgynevezett reformoknak. 

Ezek szolgáljanak Fogazzaro «11 Santo» regé-
nyének jellemzésére. s _ ü v e k L í , / o , d r 

Jl hivatalos istenitiszteletek.' 
Komoly és tanult férfiútól vettük a következő 

megfontolásra méltó sorokat: 
Újabban mindig sűrűbben tartatnak hazafias és 

hivatalos istenitiszteletek. Leginkább a katholikus tem-
plomok használtatnak föl színhelyül (olykor mások is, 
l. i. zsidók, protestánsok szintén tartanak istenitiszte-
lelet) s ekkor meghívók küldetnek a hatóságokhoz, sőt 
papi hivatalokhoz és egyesületekhez is. Sokhelyütt 
úgylátszik az is előfordul, hogy katholikus papok is 
megjelennek, ünnepi díszben, a másvallásúak imahá-
zaiban és istenitiszteletén. Boldogult Szabó Imréről 
tudom, hogy a szombathelyi zsidóimaház fölavatásán 
jelen volt s szépen reprezentálta a «társegyházat», vagy 
«társfelekezetet». Mások is tették és teszik. 

A katholikus templomokban tartott istenitisztele-
tekre meghivatnak (püspöki utasításra, szokás folytán 
stb.) a hatóságok. Azt, hogy protestáns lelkészi fórumok 
meghívatnának — nem tudom ; ily esetet nem ismerek. 
De meghivatnak a hatóságok, melyeknek fejei itt-ott 
protestánsok, úgy hogy például megtörténik a véletlen 
folytán, hogy legjava részben protestánsok foglalják el 
templomaink legszentebb és leglátszatosabb díszhelyeit. 
Protestáns fő- és alispánok, polgármesterek és kép-

viselőtestületi tagok. Azonfelül katonatisztek. Megesik, 
hogy a meghívottak diskurálnak és nevetgélnek, kriti-
zálva a mi szertartásainkat, karénekünket stb. stb. 

Oly városokban, melyek a katholikus plébánia 
patrónusai is egyúttal, a polgármester, a tanácsosok 
úgy viselkednek, mint patrónus és a plébános sok-
helyütt úgy fogadja őket (sőt amúgyabban, mert az 
egyházjog nem írja elő), mint patronusokat a templom-
ajtóban, fölöltözve például pluvialéban, szenteltvízzel s 
bevezeti őket a szentélybe helyeikre. 

A meghívott protestánsok (t. i. a hivatalos mise 
alkalmával) megjelennek díszmagyarban, nézegetnek 
(persze nem imádkoznak) s nem értvén azt, «épülnek» 
a mi előttük furcsa liturgiánkon, mely szemeikben ba-
bonaszámba megy. Pedig rendesen ilyenkor fejtetik ki 
minden pompa, különösen az inl'ulás miséknél. Van 
infula, pedum, assistentia, ezer hajlongás és benyo-
másaik szerint : embertisztelet, úgy hogy ezek a vattás-
beli idegenek azzal a benyomással távoznak és ez ter-
mészetes is, hogy itt nem az Istennek, hanem ember-
nek szolgáltak. Hozzá olyankor rendesen valami magyar 
beszéd sincs, mint például a másvallásúaknál, úgy hogy 
előttük az egész csak olyan vakparádé. 

Ujabban vannak magyar betétek, régi énekek Bogi-
sichtől, vagy mástól — ezt nem is szabadna s szigorúan 
el van tiltva. Vannak női szólók s a végén vagy a pap 
jelenlétében, vagy az elvonulása után a Hymnus vagy a 
Szózat eléneklése. 

Jó lenne ezt a dolgot megbeszélni, mert igazán 
nem helyes az, a mi történik. Szabad-e ilyesmi ? Sza-
bad-e másvallásúakat meghívni, velük parádézni, őket 
fogadni s viszont a másvallásúak imaházaiba papoknak 
elmenni, vagy akár civilkatholikusokiiak ? Mit kellene 
itt tenni? 

Mondhatom, hogy okos, meggyőződéses hivek meg-
ütköznek azon, hogy míg ők a templom hajójába utasít-
tatnak s szerényen ezzel megelégesznek, a szentélyben más-
vallásúak vagy olyanok lbgtalnak helyet, kik vagy nem 
katholikusok, vagy lia katholikusok is, máskor ott nem 
láthatók. Ez nem igazságos mérték. 

Igen kérem, tegye ezt az egész apparátust szóvá. P. 

Azt hiszem legjobban tettük szóvá az ügyet ma-
gának a levélnek közlése által, mely a Rituum Con-
gregatio irányítása nélkül egymagában is sok meg-
fontolni és meggondolni valót nyújt a komoly gon-
dolkodású embernek. 

Van benne szó az ú. n. hivatalos istenitisztele-
tekről s van a városi patrónus fogadásáról ; a levél 
fölemlíti azt is, mikor mihozzánk jönnek idegen vallá-
súak s azt is, mikor a mieink mennek idegen isteni-
tiszteletre; van szó kórusról s a betétekről, szóval az 
egyházi énekről s ezenfelül a levél illusztris írójának 
minden sorából az az egy7 gondolat rí ki : uram, nem 
jól van ez így, ahogy van ! 

Tökéletes igaza van az írónak, profanálva van 
nálunk minden szertartás, egész a temetésig, úgy 
hogy ha lehetne — a fővárosról nem is szólva — 
kisebb városainkban egyáltalán nem volna érdemes 
meghalni, vagy miután ezt megcselekedni muszáj, 
nem érdemes a temetésre elmenni, mert az már — 
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bocsánat a kifejezésért — igazi trágyadombja a ke-
gyeletlenségnek és a mechanizmusnak, mint a hogy 
az végbemegy. Ugy hogy nekem Párisba — ebbe a 
szerintünk modern Babylonba — kellett mennem, 
hogy egy emberhez illő tiszteségess temetést lássak, 
kegyeletettudó közönséggel. A templomot színháznak, 
a temetést fecsegő, kritizáló helynek nézi az ú. n. 
intelligens publikum jó nagy része. 

Persze, hogy idáig fejlődött a dolog, jó részben 
a papságnak is köszönhető, ez is egy maradvány 
abból az elhanyagolt mult századból, mikor még 
mindnyájan liberálisok voltunk s sok egyéb hanyag-
ságunk mellett a templom és szertartásaink is elvesz-
tették igaz értelmüket a világiak szemében. De nem 
is volt visitatio canonica, mely egyebek között ebben 
is határt vetett volna a további hanyatlásnak. 

Az úri közönség illetlen viselkedését illetőleg 
némi ritkább kivételt leszámítva, nem különbözik a 
hivatalos istenitisztelet a nem hivatalostól. Sajnos, 
ebben egyszerűen a műveltség dolga forog szóban, a 
mit elég nehéz előmozdítani. Két dolog segít, nem 
ezen, hanem a templom — in quo tremenda coram 
iacet victima — megtiszteltetésén, hogy vagy nagyon 
ritkák legyenek azok az ú. n. hivatalos istenitisztele-
tek, vagy ha már a fensőbbség elrendeli, akkor a 
lelkész menjen el a hivatali főnökhöz, pl. az alispán-
hoz s jó szerivel közölje vele, hogy módjával figyel-
meztesse hivatalnoktársait, hogy az a templom szent 
hely, a hol legalább is oly illedelmesen illik visel-
kedni, mint például az alispán hivatalos szobájában. 

Ezen a téren sokat kell visszacsinálnunk — 
egész Pázmányig. A papság először maga áhítatosan 
végezze a szertartásokat s azután jó modorral, kellő 
prudentiával fogjon hozzá a helyzet rendezéséhez, az 
uri hivek felvilágosításához, végig a szertartások egész 
vonalán, ha kell jár jon érdekében házról-házra, meg-
érdemli azt tőle az Úr Isten. 

Hog)' viszont a mieink, papok és világiak, el-
mennek a más vallásúak vallási szertartásaira, ez is 
egy egyházjogi paragrafus elfelejtése folytán követ-
kezett be, melyet legalább a papnak illenék el nem 
felejtenie s ez a «de communicatione in sacris» szól. 
Ha ugyanis a vallások akarnak különbözni egymás-
tól, hát különbözzenek s ezt ne zavarjuk össze az 
élet polgári vonatkozásaival, a polgári tisztességadás-
sal. Ha a más vallását, mint embert, meg akarod 
tisztelni, azt ne az imaházában tedd, mert az nem 
a privát tisztelgésekre való hely, egyébiránt csak a 
magad vallása iránt tanúsítasz közönbösséget s muta-
tod, hogy nem vagy a meggyőződés férfia. Ennek a 
mutogatása pedig se a te tiszteletedre nem válik, 
sem ily úton és módon másokat tisztelni nem lehet. 

Ha valaki elmegy a más vallásúak temetésére, 
ezt értem, mert polgári végtisztességet akar a megholt 
iránt mutatni ; de hogy egy dignitárius teljes papi 
díszben megjelenjen a más vallásúak istenitisztele-
tén az imaházban, vagy pl. mint nemrég előadták az 

esetet, oly koncerten, melyet tisztán másvallású ima-
ház alapja javára rendeznek, ez egyszerűen meg-
tévesztése a híveknek a vallási gondolkozásukban s 
esetleg még azt a gondolatot is vonja maga után, 
hogy miért nem gondol az az úr legalább is annyit 
a saját elhanyagolt templomával, mint az idegenével. 
Igazán sokszor úgy vagyunk ezekkel a dolgokkal s 
embereinkkel, mint a régi görögök mondották: 
Graeci per Ausoniae fines sine lege vagantur. Sokan, 
még a papok is, a vallást is indifferens polgári ügy-
nek nézik. 

Az a patronus-fogadás is a templomajtóban vidé-
kenkint sok változatot, sok degenerálást mutat, nem 
csoda, sokszor összefügg ez a plébánia-javadalom el-
nyerésének ugyancsak változatos módjaival és sok 
egyébbel, a mi melleit az Úr Istennek is háttérbe 
kell szorulnia. Sok emberi elem ragadt idő folytán 
a mi szent dolgainkhoz, melytől meg kellene végre 
tisztogatni. Talán ha majd a canonica visitatiókra 
kerül valaha a sor, sok dolog a rendes kerékvágásba 
kerül. 

Legyen azonban most ezekből elég ennyi. Szo-
morú dolgokkal nem szeret az ember hosszasan fog-
lalkozni. A ki komolyan veszi a vallás dolgait, az 
magától is rájön eme figyelmeztetés számba vehető 
mondottak után arra, hogy a vallás dolgában mi illik és 
mi nem illik; mi szabad és mi nem szabad. Köszö-
net illesse az írót, hogy a mai minden téren javulni 
kezdő katholicizmus viszonyai között végre az Isten 
házára is rámutatott, hogy ime abban még sok talál-
ható a régi «schlendrián»-ból. 

Budapest . Protestáns dekadencia. Hit és pénz. Az "Egyhá; 
erdélyi református egyházkerület közgyűlésén az igaz- ^ y - _ 
gató-tanács javaslatot terjesztett elő, mely a papok és , . 
tanárok mellékfoglalkozásának korlátozását célozza, R r o n tK c 

hogy az illetők a hitélettel, a lelkiélettel való foglalko-
zástól anyagi kapzsiság állal el ne vonassanak. Csodá-
latos, liogy e fölött nagy vita támadt és a vége a vitá-
nak az lett, hogy maradt a dolog úgy a hogy van, az 
anyagiak hajszolása terén szabad a vásár. lián ff y Dezső, 
és ez neki nagy dicsőségére szolgál, könyekre fakadt 
az anyagias irány győzelme lelett. Szavai történelmi 
nevezetességűek, a mennyiben a protestáns szellemnek 
dekadenciáját kézzelfoghatóan bizonyítják. Mi a dolgot 
nem dekandenciának tartjuk, hanem következetesség-
nek. A protestantizmusnak főelve az egyéni önkény a 
hitéletben. Ez az éltetője és egyúttal megölője a protes-
tantizmusnak. Vajha az atyafiak okulnának és készítenék 
az utat oda, a honnan kitértek, a kath. anyaszentegy-
házba. Bánffy szavait ime leszögezzük, a mint követ-
keznek : 

Pirulva kell kijelentenem, hogy olyan dekadencia út-
ján vagyunk, mely a züllés felé visz. Személyesen meg-
győződtem róla, hogy a papok és tanárok nemhogy oda-
haza tanulmányaikat folytatnák, de alig várják, hogy 
pénzintézetekbe és más mellékes foglalkozási helyeikre 
menjenek. És a közgyűlés többsége leszavazza az indít-
ványt, mely ezeket a visszaéléseket korlátozni akarja. 
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A múltban én is hozzájárultam a fizetések rendezésé-
hez. Most, a mikor ideálokat kell keresnünk, a mellék-
jövedelmet tartják előbbrevalónak. Nincs jogom vál-
toztatni a határozaton, de arra van, hogy aggodalmamat 
elmondjam szeretett egyházam érdekében. Kifejti ezután 
Bánffy, hogy ezután minden mellékfoglalkozásra vonat-
kozó följelentést, mmt fegyelmi esetet szigorúan fog el-
bírálni. Harminchat esztendeje, úgymond, hogy e szé-
ken ülök és most gondolkozni kezdek azon, hogy mi 
köt engem hozzá : a rang, valami érdek, vagy egyházam 
szeretete. Hiába ülök itt, azt kell látnom, hogy az igaz-
gatótanács állandó gyanúsításnak van kitéve. Lehet, hogy 
nem helyes, a mit elmondtam, de el kellelt monda-
nom. Ha így megyünk tovább, züllésbe visszük az egy-
házunkat. Látom a veszedelmet, érezni fogják a papok 
és tanárok is. Szüntessék meg ezt az állandó harcot. 
A papok és tanárok ne csak a zsebet nézzék. A múlt-
ban férliaink gályára mentek egyházunkért, ma biztos 
javadalom kérdéseit tartják szem elölt. 

Lépten-nyomon fenyeget a baptisták, nazarénusok 
hódítása s maholnap rájövök, hogy hódításuk meg-
okolt. Azok beszélnek a hitről, mi itt a zsebről tárgya-
lunk. Elkövetkezik majd e törekvő vallásfelekezetekkel 
szemben, hogy nem lesz kinek prédikáljanak a tiszte-
letes urak és kit tanítsanak a tanár urak ; nem lesz se 
papi, se tanári fizetés, akkor elmehetnek igazán posta-
mesternek, bankigazgatónak és szövetkezeti elnöknek. 
Ezt meg kellett már egyszer mondanom ! 

* 

M ü n c h e n Par is . A keresztény nők szövetkezése és 
mozgalma. Megmozdult a dévolus femineus sexus védel-
mére a keresztény vallásnak, a melynek különösen a 
női nem nagy lölmagasztalását köszönheti. Francia-
országban és Németországban körülbelül egyszerre indult 
meg a mozgalom, vagyis annak a «Ligue patriatique 
des françaises», emitt a «Katholischer Frauenbund» 
nagy elhatározással fölvette a keztyüt a férfinem el-
vallástalanodásával szemben. A francia keresztény nők 
szövetségének középpontja Parisban van, 53 rue de Vau-
girard. Innen indul ki a háló, a mozgalom, az akció az 
egész országra. Nagyobb szabásúnak ígérkezik a német, 
különösen a bajor katholikus nők, a «Kath. Frauen-
bund» mozgalma. Ez a Bund f. hó 4-én tartotta máso-
dik közgyűlését Münchenben a Café Luitpold ragyogó 
fejedelmi termeiben. Nem valami zuggyülés volt ez a 
sokadalom, hanem királyi hercegnők jelenlétében fényes 
országos megnyilatkozása a bajor katholikus nők hit-
buzgóságának, a melyet Luitpold régensherceg maga is 
köszönő távirattal tüntetett ki a hozzá küldött hódo-
latra. És vájjon mivel foglalkozott a «Kath. Frauen-
bund» közgyűlése? Mind oly dolgokkal, a hol a hit-
buzgó női nem jótékony befolyását érvényesítheti : be-
tegápolással, cselédüggyel, munkásnők gondozásával, 
szóval a keresztény Caritas kimeríthetetlen programm-
jával. Különös értékkel emelkedett ki az előadások so-
rában a női nem érvényesüléséről mondott beszéde egy 
erőslelkü nőnek, a ki erősen kikelt az ú. n. Herren-
ínoral ellen. A férfiak, úgymond, fölhányják nekünk az 
ő katonai szolgálatukat. Mi a katonai szolgálat az anya-
sághoz mérve? Bűnre nézve az isteni Megváltó férfi és 
nő közt nem tesz különbséget. Máskép itél a világ. Kö-
vesse el a nő a legcsekélyebb hibát, rögtön ki van zárva 

az emberi társadalomból. Ellenben a férfi megtartja 
hivatalait és méltóságait és kitüntetéseit! Férfinak és 
nőnek egyenlő mértékkel kell mérni. A férfierkölcsöt 
a nőtől megkívánt magaslatra kell emelni. Megjegyzendő, 
hogy a Kath. Frauenbund közgyűlésén a legkiválóbb 
férfiszónokok Aueracher O. S. Fr., Koch S. J. stb. vet-
tek részt. 

* 

S z e n t p é t e r v á r . Visszatérések a kalholikus egyházba. 
A Nowoje Wremja jelenti Chelmből, hogy egy év lefor-
gása alatt 40 50.000 ember tért vissza az unióra, vagyis 
a katholikus egyház kebelébe. A nevezett lap a dolgok-
nak ilyen alakulását annak tulajdonítja, hogy az orosz 
intelligencia nem törődött a néppel, a szakadár papság 
és az állami hivatalnokok pedig elnyomták a népet. 
A wilnai kormányzóságban szintén hódító előnyomu-
lásban van a katholikus vallás. Egyes helyeken a katho-
likus hitre visszatért nép visszafoglalta a katholikus 
egyháztól előbbi időben erőszakkal elfoglalt templomo-
kat. E miatt zavargások törtek ki; sok katholikust el-
fogtak, de nem sokára szabadon bocsátották őket. Több 
visszafoglalt templom katholikus kézen maradt. 

Török Aurél dr. az eolithokról. (Az ősember j r 0 l 
kérdése.) A «Természettudományi Közlöny» szeptem-
ber—októberi füzetében. 

V. A harmadkorbeli ember-kérdés erőszakolt vita-
tása után végre rátér Török magoknak az eolithoknak, 
az állítólag a harmadkorból való emberi kőszerszámok-
nali az ismertetésére. Értekezése ezen utolsó részében 
Rútot erre vonatkozó tanulmányait ismerteti s végül 
összegzi az eredményeket. 

Az eredmény összefoglalva ez: «Bármilyen nagy 
értéket tulajdonítunk is Rútot vizsgálatainak és bár-
mennyire gyarapodtak is a harmadkori szerszámokra 
vonatkozó ismereteink, lehetetlen elzárkóznunk ama 
sajnálatos tény előtt, hogy eddigelé még semmiféle is-
meretünk nincsen magukról az eolith kőszerszámok 
készítőiről (t. i. harmadkorbeli emberi — vagy mint 
akarják : állat-emberi csontokat még nem találtak) : 
már pedig ez volna a fődolog az emberi lény szárma-
zásának további kutatására nézve». (628. 1.) 

Ebből a nyilatkozatból két dolog következik. Elő-
ször is egy amolyan csendes, talán akaratlan megtaga-
dása üe Mortillet fönnebbi fejtegetéseinek, ki az eolith-
kőszerszámok készítőit értelmes lényeknek tartja ugyan, 
de még nem embereknek, csak az ember előfut árjainak 
és pedig azon a levegőbe akasztott alapon, mert «az 
őslénytan törvényei ilyen feleletet nem engednek meg». 
Mint láttuk ezek «a törvények» csak olyan mondva-
csinált állítások. Ime Török sem tartja ezt az alapot 
elégségesnek, a kérdést eldöntőnek, azért itt utólag be-
vallja, hogy bizony a «fődolog» az emberi lény szár-
mazásának további kutatására nézve nem annyira az 
u. n. «törvények», hanem ama kőszerszámok készítői-
nek az ismerete volna, az pedig hiányzik. 

Következik másodszor egyr fontos és tanulságos 
ténynek a megvilágítása. Török t. i. itt tanúságot tesz 
arról, hogy az eolith-szerszámkészítőknek, vagyis az 
u. n. harmadkorbeli embernek testi maradványait eddig 
még nem sikerült felfödözni. Ez ismét cáfolat ugyan-



31. szám. RELIGIO 400 

csak a «Természettudományi Közlöny» 1904. évi februári 
pótfüzetében Kadic Ottokárnak «A krapinai diluviális em-
ber kövült maradványairól» cimen írt s illusztrált cik-
kére, melyben már két év előtt hirdette, hogy ime az 
átmeneti állat-ember mégis csak előkerült, megtalálta a 
horvátországi Ivrapinán, egy a harmadkor végén s a 
diluvium kezdetén keletkezett s az interglaciális időhöz 
tartozó barlangban Gorjanovic Károly zágrábi tanár, 
1899 augusztus havában. 

Nagy hangon hirdette, hogy az a pár emberi ma-
radvány (egy-két állkapocs darab egy pár foggal, hom-
lokcsont), a mit Gorjanovic talált, «az ember korát s 
természetes (t. i. állati) fejlődését illető kérdésre nézve 
igen ionlos». Primitiv kőszerszám is hogy pár ezer ta-
láltatott. Ezt az embernek igenis nem állati eredetét 
mutató leletet ismertettem az «Alkotmányban» (1905 
február 1(5.) s ime Török is vallja most, hogy bizony 
az ember előfutárját mai napig sem sikerült felfödöznie. 
Pedig Kadic ugyancsak verte a mellét, hogy Gorjanovic 
lelete igenis az. 

Még egy pár év előtt a negyedkorszakbeli emberi 
csontmaradványok között keresték az állat-embert, az 
átmeneti alakot. Most már a folytatott vizsgálatok után 
ilyet nem mernek mondani, hanem a harmadkorszakba 
kapaszkodnak. Hogy bizonyosan ott lesz az az előre 
megállapított szisztéma által követelt állalember! 

Nagy tanulságul szolgálhat ez a példa a haladás 
tüzes barátjainak, a kik egy-egy ilyen tudós felfödözés 
után mindjárt készpénznek fogadják a leletekre ráfogott 
bizonyító erőt s azonnal készek követelni az egyháztól : 
béküljön ki a tudománnyal, azaz mondjon le erről és 
erről a dogmájáról. Mikor pedig a tudomány előbb-
utóbb maga kénytelen magát korrigálni, hogy biz a 
lénynek mondott tény, még sem volt tény. 

A harmadkorban reménykedik Török is, mivel De 
Mortilletnek erősen hisz s azért sajnálatának kifejezése 
mellett, hogy azt a harmadkorbeli embert még nem 
sikerült eddig fölfödöznie, a jövő föladatát így körvona-
lozza: «A legközelebb megoldandó föladat tehát ezek 
szerint az volna : kimutatni, hogy a negyedkorbeli 
szerszámok készítői egyenes leszármazottjai-e a har-
madkorbeli eolith-szerszámok készítőinek ; és minthogy 
több mint valószínű (milyen kegyes!), hogy azok a 
lények, a melyek (nem: a kik?) a geologiai negyed-
korban egyrészt még eolith, de másrészt már pale-
olith-szerszámokat is készítettek, emberek voltak, ezen 
a mesgyén az emberiség legelső megjelenését vissza-
menőleg lehetne követni. De ez csak akkor válik lehet-
ségessé, ha maguknak az eolilh-szerszámkészítőknek 
testi maradványait már fölfödöztük. Legyünk tehát 
addig türelemmel !» 

Tehát legyünk csak türelemmel. De a türelem mel-
lett férfiasan mondjuk ki azt is, hogy a mai álláspont 
és pedig a tényekre támaszkodó mai álláspont szerint 
még senkinek sincs joga az ember állati eredetét vi-
tatni, a tudomány erre nem nyújt alapot ; továbbá, 
hogy senkinek sincs joga az anthropocentrikus rend-
szert tagadni s végül mindezek alapján ki kell monda-
nunk, hogy Töröknek sem volt tudományos oka régibb 
helyes anthropologikus nézetéi megváltoztatnia. 

Föllevések, óhajok, gyanú-okok alapján nem lehet 
komolyan nézeteket változtatni. 

Hogy ez csakugyan igazság, megerősíti akaratlanul 
is ismét maga Török dr. értekezése utolsó pontjában, mi-
dőn ezeket mondja: «Nem szükséges mondanom, hogy 
épen a legutóbb kiemelt körülménynél fogva, hogy t. i. 
magukról az illető eolith-szerszámkészítőkről, a lesti 
ereklyék hiányában, még semmit sem tudunk, az eolith-
szerszámok ügye is még a föltevések mezében mulalko-
zik ; minélfogva a nézetek pro és contra egymást érik, 
(no hát akkor, miért változtat nézetet?) Legyen szabad 
tehát — így végzi — mintegy befejezésül, a hazai 
közönséget még e tekintetben is némileg tájékoztatnom. 

A mult évben Klaatsch a franciaországi Cantal dé-
partementbeli harmadkori eolilh-szerszámokról tanul-
mányt írt, a melyben Rútot érdemeit méltatja és a maga 
részéről is a francia leletek valódiságát, azaz azt bizo-
nyítgatja, hogy az illető eolith-silexdarabok csakugyan 
valódi szerszámok voltak ; továbbá egész határozottság-
gal kikel De Mortillet Gábor — itt már föntebb terjedel-
mesen ismertetett — ama nézete ellen, hogy a harmad-
kori eolith-szerszámok készítői nem igazi emberek, 
hanem csak amolyan majomemberek voltak. Szerinte 
emberi lény már a harmadkorban élt». (029. 1.) 

Azaz summa summarum, az egész eolith-kérdés még 
a föltevések mezében mutatkozik, a nézetek pro és kontra 
érik egymást — és? És Török dr. mégis letelte már a 
fegyvert, ilyen semmi alapon lemondott előbbi helyes 
nézetéről és a legmesszebbmenő tudós következtetésekre 
ragadtatta el magát, hogy igenis: «létünkről, szárma-
zásunkról a mi egész további okoskodásunknak egészen 
másnak kell lennie, mint volt annak előtte». Kérdezzük 
és a kifejteltek alapján egész határozottan kérdezzük : 
miért és milyen alapon változtassuk meg nézetünket? 
Mi úgy látjuk, hogy létünkről, származásunkról a mi 
egész gondolkozásunk a tudomány világítása mellett is 
a régi maradhat, sőt ha komolyan vesszük az okosko-
dást, nem is szabad másnak lennie, mint a régi volt : 
Kezdetben teremté Isten az eget és földet. . . és teremté 
az embert az ő képére : isten képére teremté őt, férfiúvá 
és asszonnyá teremté őket. (Gen. f. 1., 27.) 

Nemcsak a bibliának, hanem a kutató tudomány-
nak is a szava ez. 

* 

Egy érdekes kérdés, az ősember kérdése foglalkoz-
tatott bennünket. Körülbelül kimerítettük mindazt, a 
mit a legújabb tudományágak, a palaeonlologia és az 
anthropologia, ma e kérdésben mondani tudnak. Kuta-
tás közben találkoztunk az erőszakoskodó darwinisták-
kal, a kikről megszólás nélkül el lehet mondani, hogy 
náluk: slat pro ratione voluntas. Egyik-másikon szinte 
kirí nem a tudomány érdeke, hogy valamit a biztos 
lények alapján kiderítsen, hanem az a törekvés, hogy 
jó-rossz szerivel, miként tagadhalná meg a bibliái. 
Találkoztunk komoly tudósokkal is, kiket ilyen szen-
vedély nem mozgat, hanem a kik komolyan mérlegelik 
a lényeket s a tények nyújtotta igazságtól eltérni semmi 
természettudományi dogmaiizmus kedvéért nem haj-
landók. Ilyen a legújabb, a fönntebb említett Klaatsch 
is, a ki helyes belátással azt mondja : értelmes lény, 
mely tüzet gyújt és követ farag, mi lehetne más, min-
den tapasztalatunk szerint, mint ember, olyan mint mi 
vagyunk. 
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Keresztény felebarátom, tehát egész nyugodtan val-
hatod továbbra is és pedig nemcsak hitbeli, hanem a 
kutató tudomány által is beigazolt igazságként, bogy 
teremtve vagy, hogy a jó Isten a te Urad és Terem-
tőd, a kit imádni tartozol. 

S végül még egy dolog az, a mit e tanulmány be-
fejeztével el nem hallgathatok. S ez a szörnyű filozófiai 
képzettséghiány, a mit lépten-nyomon ezeken az evo-
lucionista urakon tapasztalni volt alkalmam. A logikai 
gondolkodás hiányát. 

A legvilágosabban beszélő lényt sem tudnak jól 
megfigyelni s a legkiáltóbb következtetést sem tudják 
belőle helyesen levezetni. Valóságos antilogistikus min-
tája ennek De Mortillet fönntebb hosszasabban ismer-
telett okoskodása s Török dr.-nak akár minden lapja. 
Csak evolucionista szagú legyen valamely állítás, mind-
járt szentírás nekik, azonnal erős hitvallással elfogad-
ják anélkül, hogy csak komolyan megvizsgálnák is. 
Hisznek, mint akár egy fanatikus muzulmán. 

Én nekem, ha evolucionista volnék, egyebek között 
például nehezen menne a fejembe az a Thomson után 
1836 óta folyton utánmondott fölosztása a történelem 
előtt való időnek : kő-, bronz- és vaskorra. Hogyan 
felelhet meg ugyanis a föltételezett fokozatos kuliurai 
fejlődésnek az, hogy az ember ismeretében az összetett 
megelőzte az egyszerűt : a bronz használata a vasét, a 
termésréz és ón ötvözete, tehát egy nagy intellektuális 
művelet az egyszerű vas használatát ? Töröknek (562. 1.) 
és másoknak ez nem okoz nehézséget. 

Ha ezek az urak tanulták volna a theologiát s ha 
hozzászoktak volna az abban uralkodó szigorú bizonyí-
tási és fogalmi meghatározási módhoz, akkor bizonyára 
a természettudomány terén se találkoznánk annyi gon-
dolkozási könnyelműséggel s annyi alaptalan hittel, mint 
a mennyit ott most öntudatlanul is elpazarolnak. így 
azonban igaza van Hurternek, hogy : fidei adversarii 
nulla in re forte tam saepe, quam adversus logicam 
peccant. Ez az állandó hibájuk kutatásaikban. 

* 

A «Protestáns egyházi és iskolai Lap» 
nov. 11-ki számában a lelkészi és a világi elem 
együttes közreműködéséről a protestánsok egyházi 
életében igen tanulságos képet rajzolt. Miután mi 
közvetellen tapasztalatból nem ismerjük ezt a de-
mokratikus hitéletet, de a kérdés közöltünk is sok-
szor megbeszélés tárgya, közlöm a cikket, hogy olva-
sóim szélesebb körben elmélkedjenek rajta. 

Az említelt lap «Hierarchia— Küriarchia» cimen 
ezeket í r j a : 

Folyó hó 22-dikére össze van híva Budapestre a 
református papi kongresszus. Hogy mily kérdéseket 
fog tárgyalni, nem tudom, mivel bár innen is, onnan is 
hangzottak fel vélemények, ezek nem szűrődtek le vala-
mely határozott programúiba s a kongresszus megtar-
tására vonatkozó felhívás is csak nagy általánosságban 
jelöli meg a célt, a melyet a tanácskozásoknak szol-
gálnia kellene. Egy dolog azonban, hiszem, hogy 
szóba fog kerülni és ez: az egyházkormányzatban 
a világi elem túlsúlya és a lelkészi elem leszorítta-

tása.1 A kongresszust összehívó dr. Pályi Ede azt 
mondja ugyan, hogy a kongresszus nem irányul a 
hivatalos egyház ellen ; nem célja az sem, hogy 
harcot indítson a világi elem ellen : de ha azokat a 
cikkeket tekintem, a melyek a papi kongresszusra 
vonatkozólag a Magyar Szóban megjelentek s a 
melyek közül nem egy igen keserű hangon pana-
szolta föl a világi elem túlsúlyát és a lelkészi elem 
háttérbe szoríltatását, akkor aligha hiszem, hogy a 
két elemnek egymáshoz való viszonya szóba ne ke-
rüljön a tárgyalások rendjén. 

Mielőtt azért olt szóba kerülne, szóvá teszem én 
itt és pedig azzal a jó szándékkal, a mely nem a 
harc felidézésére, hanem a helyzet tisztázására és 
annak békességes javítására irányul. 

A kongresszus összehívását sürgető lelkészek 
közül többen felpanaszolták a világi elemnek az egy-
házkormányzatban érvényesülő túlsúlyát ; sőt, a sze-
rintük küriarchikus helyzettel szemben (az urak 
uralma), a hierarchikus elvet2 hangoztatták. Lássuk 
tehát, hogy igazuk van-e elvileg, igazuk van-e gya-
korlatilag s lia vannak hibák, miképen volnának 
azok orvoslandók ? 

A protestáns egyházak szervezete, a «szent nép 
és királyi papság» evangéliomi alapelvéből3 kifolyó-
lag, továbbá mivel a gyülekezetet (a népet) teszi az 
egyházalkotmány fundamentomává, természeténél 
fogva nem lehet más, csak demokratikus, szemben a 
róm. kath. egyházzal, a mely, mint az egyenlőtlen 
jogúak társasága, csak hierarchikus lehet, a melyben 
minden hatalom és jog felülről lefelé terjed. A pro-
testáns egyház eme demokratizmusából természet-
szerűleg következik, hogy valamint az egyházköz-
ségekben lelkészi és világi elem együtt alkotják a 
gyülekezetet, úgy a gyülekezetek mandatariusaiból 
alakult s fokozatosan magasodó egyházhatósági testü-
letekben is érvényesülnie kell a lelkészi elem mellett 
a világi elemnek is. A protestáns egyház szervezete, 
evangéliomi lényegét tekintve, nem lehet sem hierar-
chikus, sem küriarchikus, hanem csak demokratikus. 

A mi magyar protestáns egyházainkban, igaz, 
hogy nem érvényesült kezdettől fogva egészen tisz-
tán ez a demokratikus elv (úgy-e?) s mikor érvé-
nyesülni kezdett, heves küzdelmeknek lett felidéző-
jévé ; de azért sohasem hiányzott, hanem a prot. 
egyház természetéhez legkevésbbé sem illő (ime !) 
fejedelmi és földesúri patronátus formájában szere-
pelt jelentőségteljes tényező gyanánt. 1883. óla azon-
ban egyházalkotmányilag van szabályozva a lelkészi 
és a világi elem szerepe és pedig a legalsó egyház-
alkotmányi faktor: a presbitérium kivételével, minden 

1 T. i. a prot. lelkészek módot keresnek fölszabadulni a 
világi elem gyámkodása alól. Szerk. 

2 Vagyis hasznosabbnak látják a kath. szervezetet. 
Szerk. 

3 Szeretném tudni, melyik evangéliomban van az az elv 
kimondva ? Szerk. 
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fokozaton a paritás elve alapján.1 Helyesen-e? — 
e felett a kérdés felett, a protestáns egyházalkotmány 
demokratikus természetét tekintve, szerintem, vitázni 
teljesen felesleges. Megváltoztatására törekedni, nem-
csak áldatlan harcok felidézése, hanem a protestáns 
egyház evangéliomi2 demokratikus elveinek félretélele 
volna. Ha tehát az összeülendő papi kongresszus 
esetleg ily törekvésnek kívánna szárnyat adni, meg-
győződésem szerint igen rossz dolgot cselekednék, 
miután a világi elemnek az egyházkormányzalban 
és az egyházi törvényhozásban való egyenlő befolyása 
ellen elvi szempontból küzdeni nem volna más, mint 
a prol. egyházfogalom és egyházszervezet evangéliomi 
alapelveinek félretétele és olyan elvnek érvényesí-
teni akarása, a mely a prot. egyházfogalommal ellen-
kezik. 

Elvi szempontból tehát, szerintem, nem lehet 
panaszt emelni a világi elem érvényesülése ellen. 
Elmélet és gyakorlat, elv és valóság azonban — fáj-
dalom ! — ritkán fedezik egymást a földi életben, 
így vagyunk a lelkészi és a világi elem paritásával 
is. A gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy lia a pari-
tás megvan is a számban, de nincs meg a súlyban, 
az érvényesülésben, a mennyiben, talán a presbité-
riumoktól eltekintve (bár a nagyobb gyülekezetek 
presbitériumait itt sem vehetjük külön), a felsőbb 
egyházi hatóságok körében ma mindenütt a világi 
elem vezet és dominál.3 Ha ez elvégre szemet szül-
és szóvá tétetik, ezt már értem s e fölött már lehet 
vitatkozni. 

A lelkészi és világi elem érvényesülésének mér-
lege az utóbbi években tényleg megbillent és pedig 
a világi elem javára. Egyházmegyei, kerületi, konventi 
üléseken, zsinaton valóban nem igen látunk egye-
bet, mint a világi elem domináns szerepét, a mely-
nek igen sokszor nem a buzgó vallásosság, a tiszta 
egyháziasság, hanem a politika adja meg a karak-
terisztikumát.4 Ha nem így lett volna s nem így 
lenne, bizony nem töretett volna annyi rés egyházi 
és iskolai autonomiánk bástyáján :5 nem hevertetett 
volna be egyházi intézkedéseinkbe az exigentiák tu-
dománya és sok minden másként lehetne, mint a 
hogy van. 

Ezen a helyzeten segíteni valóban kívánatos 
volna. Vigyázzunk azonban, hogy a fürösztő-vizzel 
együtt magát a gyermeket is ki ne öntsük. Ha konsta-
táljuk a bajt, keressük meg higgadtan annak okát is 
és úgy fogjunk az orvosláshoz. 

A paritás mérlege miért billent a világi elem 

1 Tehát nem is 2,3-ad világi és V3-ad egyházi, hanem a 
paritás elve alapján. Szerk. 

2 Dehogy evangéliomi ! Evangélióm demokráciát nem 
ismer, hanem a 12 apostol hierarchiáját. (Máté l(i,18; 18, 18 
stb. L. «Religio» 395. 1.) Szerk. 

8 Ime, íme ! 
4 Re tanulságos egy vallomás ! 
5 Hát igy óvják az autonomiát? Szerk. 

j avá ra? Nem a számbeli túlsúly következtében, mert 
e tekintetben megvan az egyenlőség, hanem két más 
oknál fogva. Az egyik ok az, hogy az egyházi életünk 
terén szereplő világiak jó nagy része vagy nincs 
kvalifikálva vallásosság, egyházias buzgóság és egy-
házalkotmányunk természetének ismerete által arra 
a vezető szerepre, a mely neki adatott s ebből kifo-
lyólag csak hatalmaskodni k íván 1 az egyszerű «tisz-
teletes urak» felett, vagy pedig az egyházat csak poli-
tikai szemüvegen tekintvén, oly szellemben kívánja azt 
vezetni, a mely talán jó a világi politika, de nem az 
egyház szempontjából. A másik ok pedig, a mi az 
előbbinél még főbenjáróbb, az, hogy lelkészi elemünk 
erkölcsi súlya meggyengült és sem az agilitás, sem 
az egyházkormányzat terén szükséges praktikus tudás 
tekintetében nem képes fölvenni a versenyt a világi 
elemmel. (Ez szomorú !) 

Ne essék zokon lelkésztársaimnak ez, a mit most 
mondottam. Nem lekicsinyleni kívánom őket, sem 
nem a világi elem malmára akarom hajtani a vizet, 
hanem ellenkezőleg, azt szeretném elérni vele, hogy 
a helyzet kedvezően átalakuljon. 

Nem vonom kétségbe, hogy az egyházkormány-
zatban szereplő lelkészek nem volnának teljes fegy-
verzettel ellátva a speciális papi, a kathedrai szolgá-
latokra; de sok évekre terjedő megfigyelés alapján 
azt igenis fájdalommal állítom, hogy az egyházkor-
mányzat terén szükséges szélesebb látókör és prak-
tikus tudás tekintetében inferioritásban vannak a 
világi elemmel szemben. (!) Sajnálattal látom, hogy 
mihelyt valamely olyan kérdés kerül egyházi gyűlé-
seinken szőnyegre, a mely a világi hatóságok, a i 
állam, vagy az állampolitika köreit érinti s mint 
ilyen gondos mérlegelést, körültekintést igényel; vagy 
lia jogi kérdések elbírálásáról, vagy az egyházi tör-
vénykönyv rendelkezéseinek alkalmazásáról van szó: 
alig akad egy-egy lelkész, a ki ezekhez hozzászo-
knia,2 hanem a világiak viszik a vezető szerepet és az 
általuk ajánlott módon hozatnak meg, nem mindig 
előnyére az ügynek és az egyháznak, (!), a határo-
zatok. És sajnálattal látom, liogy lelkészi elemünk 
még a speciális papi kérdések körében sem érvé-
nyesíti súlyát, úgy a mint kellene. Az adminisztráció, 
a törvény alkalmazása, a melyben a világi elem 
dominál, teljesen kiszorította gyűléseinkről az egy-
ház belső építésére tartozó kérdéseket; tehát pap-
ságunk engedte magát leszoríttatni még arról a tér-
ről is, a melyen biztosan állhatna és vezető tényező 
lehetne. 

Ime, ezekben van az én megfigyeléseim szerint 
a világi elem túlsúlyának a magyarázata. S mi lehetne 
a tényleg meglevő baj orvosszere? Nem a világi 
elemnek az egyházkormányzatból való kiszorítása s a 
hierarchia és kúriarchia harcának felidézése, hanem 
egyfelől gondos megválogatása az egyházkormányzat 

1 Riz ez úgy van ! 2 Nem ért hozzá ? Szerk. 
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terére beengedett1 világiaknak, másfelől pedig a lel-
készi elem erkölcsi súlyának a növelése. 

Ehhez pedig nem kell harc és háború, hanem 
csak az emberek igazi értékének helyes mérlegelése 
és a papi oklevél kézhezvétele után is folyton tartó 
önképzés. Az egyházkormányzatunk terén szereplő 
világiak mind a lelkészeknek köszönik megválaszta-
tásukat. Kezükben van tehát a hatalom, hogy csak 
olyanoknak adjanak mandátumot,2 a kik arra való-
ban érdemesek is. Csak ne a nagy névre, ne a ma-
gas állásra, ne sógorságra és komaságra nézzenek, 
hanem a valódi érdemekre és hivatottságra, majd 
meglátják, hogy nem lesz szükségük panaszra a ha-
talmaskodás és a lenézetés miatt. S csak kövessék a 
régi szép példaszót: a j ó pap holtig tanul ! — ak-
kor nem fogja őket túlszárnyalni a világi elem 
sohasem. * H. 1. 

Igy ír a protestáns egyház beléletéről a «Prot, egy-
házi és iskolai Lap». 

Régen olvastam ilyen tanulságos cikket a de-
mokratikus egyházi szervezet életbeli megnyilatkozá-
sairól. Különösen fülemben csengnek az utolsó sorok : 
Kezükben van a lelkészeknek a hatalom, hogy csak 
olyanoknak adjanak m a n d á t u m o t . . . hisz akkor az 
egész demokratikus szervezet — egy humbug! De 
különben is, hogy nincs előnyére «az ügynek és az 
egyháznak», és hogy a gyűlésekről kiszorította «az 
egyház belső építésére tartozó kérdéseket,» Jó tehát 
az ilyen szervezet ? + 

K e m p i s T a n i á s s Kr i s z tu s köve té se . Fordította 
Platz Bonifác dr. Kiadta a Szent-István-Társulat. 1906. Ára 
a különféle kötések szerint 1 kor., P60 kor. és 2-80 kor. 

A ki nálunk Kempis művét, a Szentírás után a 
világirodalom első remekét, újonnan le akarja fordítani 
magyarra, mielőtt nehéz munkájához fogna, egy dolgot 
kell megfontolnia : Kisfaludy Béla dr. híres bírálatát 
Nogáll János magyar Kempiséről. (Kath. Szemle 1887. 
209. 1.) Ebből a bírálatból kettőt tanulhat : először is 
remekbemenő megfogalmazását a Kempis fordításához 
kötött követelményeknek ; másodszor azt, hogy van már 
magyar Kempisünk s ez a Nogáll remekmüve, melyért 
egymagáért akarták beválasztani az Akadémiába. 

Mielőtt pedig a stil esztétikájához értő Kisfaludy ezt 
a döntő ítéletét kimondta volna, mélyreható összehason-
lítást tett a Pázmány-Molnár, Intay, Sujánszky, Jáky és 
Nogáll Kempis-fordítása között és a mérlegelés után a 
pálmát — kétségkívül helyesen — az utolsónak ítélte 
oda. Ezen is ajánlott bizonyos simításokat, de ezt csak 
az egy Nogáll maga lett volna képes eszközölni művén. 

Van már tehát magyar Kempisünk, a mi annyit 
jelent, hogy azt újból lefordítani fölösleges, mert a liíhetet-
lenséggel határos, hogy valaki egyhamar jobbat termel-
jen Nogállnál. Már pedig a remekművet csak utánnyo-
másokban szokás sokszorosítani ; lia tehát az egyik ki-
adás elfogyott, ugyanazt újból kell lenyomatni. Maga a 

1 Beengedett ? Micsoda demokratikus beszéd ez ? 
2 Akkor ez valódi Tisza- vagy Bánffypolitika, de nem 

demokrácia. Szerk. 

sentenliosus eredeti, melyből elég egy olvasásra egy-két 
mondai, Nogállnál szinte eredeti szépségében ragyog, a 
magyar nyelv elbájoló zenéje s a gondolatok csodálatos 
plaszticitása kíséretében. Leszámítva Pázmányt, mint 
Kisfaludy bírálatából kitűnt, újabban senkiseni fordította 
le szebben, hívebben — Nogáll előtt s utána, az előttünk 
fekvő új munkában, nem fordította le szebben Platz dr. 

Tehát ez az új fordítás semmivel sincs indokolva, 
hacsak nem azzal a magában véve nemes szándékkal, 
hogy legnagyobb kath. társulatunk a maga részéről is 
ily módon akart hozzájárulni az «Imitatio» terjesztésé-
hez. Módnak ez is mód s utoljára minden jó szándékot, 
bármiként nyilatkozzék is az, méltányolni kell. Már 
pedig a ki Kempis terjesztéséhez közreműködik, az jó 
dolgot művel. Ha valamikor nálunk nagy keletje volt e 
műnek, még katonáink is tarsolyáikban hordozták a 
csatatereken, úgy mindenesetre, kivált napjainkban, óhaj-
tandó, hogy minden keresztény ember tulajdonát ké-
pezze az, lia Platz fordításában is. Sokkal több lesz akkor 
köztünk a jó ember. 

Az új fordítás magában véve jó, visszaadja a nagy 
mű gondolatait, természetesen távol attól a plasztikától 
s azoktól a megragadó formai színektől, melyekkel Nogáll 
fordítása ékeskedik. Akár így, akár úgy, a műnek a leg-
nagyobb elterjedést óhajtjuk. 

L. N y í r e g y h á z a . Küldöm, csak azt nem tudom, az egész 
évi folyamot akarja-e ? I). úr velem együtt szép üdvözletét •' 
küldi a prépost úrnak s mindnyáj oknak. Sz. jól gondozza 
egészségét, hogy megalkothassa a szövetkezetet, mert ez való-
ban a modern pasztorációnak kiegészítő része. 

A. E s z t e r g o m . Jó lesz dec.-ben is, de a köztájékoztatás 
céljából lehetőleg kimerítően kérem. 

K. I . a w o c z n e Azt í r j a : kezdő vasúti gyakornok vagyok 
2 korona napidíjjal és 7 kath. lapot járatok. — Uram, fogadja 
ezért nagyrabecsülésemet. Vannak, akiknek 7 korona napi 
jövedelmük is van s nem két, hanem egy kath. lapot se járat-
nak. Higyje el, ön ezeknél gazdagabb. 

Cz. V e s z p r é m . Jól van fiatal barátom, legyen úgy, mint 
levele második részében írja. Közölje velem azok neveit, akik 
folyóiratomat kívánják. Az egyház jövendő reményei az én 
reményeim is, illetőleg a Religióé. 

B. Bozsnyó . Elfér a Religióban minden, ami a «tudomány» 
fogalma alá tartozik, csak helyes felfogással tárgyaltassék. 

G. G y ő r . Olvasatlanul nem szoktam valamit ismertetni ; 
legközelebb azonban ön is sorra kerül. Tetszik tudni, minden 
csak időben és térben történhetik. 

TARTALOM: Van Isten. III. Hermann József dr.-
tól. — A munkásnevelés hiányai s azok orvoslása. V. 
Katona József dr.-tól. — Szent Thekla alakja az ősegyház 
irodalmában. III. Hanuy Ferenc dr.-tól. — A kultura és 
erkölcs feltételei. III. N. dr.-tól. — Regény és theologia. 
(Fogazzaro II Santó-ja). IX. Szilvek Lajos dr.-tól. — 
A hivatalos istenitiszteletek. P.-től. Egyházi világ-
krónika. —y —la-tói. — Irodalom. Török Aurél dr. : 
Az eolithokról. (Az ősember kérdése). V. — A Prot. Egy-
házi és Iskolai Lap : Az egyházi és a világi elemről. — 
Platz dr. : Kempis Tamás-a. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 
Steplianeum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Az Isten országa. (i.) 

Sokszor olvassuk az evangéliumokban e kifeje-
zéseket: «Isten országa, mennyek országa, regnum 
Dei, regnum coelorum} Mind a kettő ugyanazt jelenti, 
a Krisztus által alapítandó messiási országot, a földi 
és mennyei egyházat, a keresztény társadalmat. Ez a 
fogalom az egész kereszténység alapgondolata, mely 
a próféták jövendöléseiből hosszas fejlődés útján 
alakult az ó-szövetségben s melyet Krisztus Urunk 
megvalósított és megtestesített az új-szövetségben. 

I. 

Ismeretes, hogy az ó-szövetségi vallás alapeleme 
volt az egy Istenben való hit mellett a Messiásnak, 
Isten földre jövendő Fiának, Izrael és az emberi nem 
megváltójának reménye. A Messiás szó tulajdonké-
pen annyit jelent, mint fölkent. Fölkenték pedig az 
ó-szövetségben a főpapokat és királyokat. Mikor tehát 
a zsidóság a várt megváltót héberül Messiásnak, görö-
gül Krisztusnak nevezte, azt akarta kifejezni, hogy a 
próféták által megjövendölt és Izrael népe által várt 
Messiás főpap és király lesz egy személyben ; de nem a 
szó közönséges értelmében, hanem par excellence, 
vagyis ő lesz az igazi főpap és király, kinek minden 
más csak jelképe és helyettese. Mivel pedig a főpap-
nak népe, a királynak országa kell hogy legyen, a 
Messiást is egy nagy eszményi országnak élére állították. 

A Messiást, mint a nemzetek meghódítóját és az 
egész világ urát ír ják le a zsoltárok (2., 71, és 109.) 
és Dániel (7, 14. 27.); a Messiás örök trónjáról és 
hatalmáról beszél a 44. és 71. zsoltár és Dániel (7, 14. 
27.); a bölcsesség, igazság és béke fejedelme gyanánt 
rajzolja őt a 71. zsoltár és Izaiás (11. fej.). Az új 
Jeruzsálem, vagyis a messiási ország szépségét és 
boldogságát kápráztató színekkel festi Izaias 60. feje-
zete: Surge, illuminare Jerusalem stb. Nabukodono-

1 Az Isten országa ßaaiXeia -toö 9-so5 kifejezést főleg Márk 
(15-ször), Lukács (33-szor) és Pál (10-szer) használják ; azon-
kívül Máté (4-szer), János (2-szer), az Apostolok cselekedetei 
(6-szor). A mennyek országa ßaaiXe£a -mv oüpavóöv kifejezés Máté 
sajátja (31-szer). Ezek mellett szórványosan előfordul egy-
szerűen az ország, az Atya országa, Krisztus országa is az evan-
gélistáknál. 

zornak Dánieltől megfejtett álmában (Dán. 2. fej.) a 
messiási ország hegyről leszakadt kő, mely össze-
zúzza a pogány világbirodalmakat, s melyben a szen-
tek uralkodnak (Dán. 7, 22.) az «Ember fiának» 
királyságában. (Dán. 7, 13. s köv.) 

A zsidó theokratikus felfogás következménye 
volt, hogy a messiási országot is egészen a theo-
kratia mintájára képzelték s theokratikus fogalmakba 
és képekbe öltöztették. A Messiást Dávidnak, orszá-
gát Dávid feltámasztott királyságának nevezték; a 
messiási ország ellenségeit pedig a zsidó nép ellen-
ségeinek : egyptomiaknak, babyloniaknak, edomiták-
nak s a fogságban megismert északi barbár népeknek 
(log- és Magognak nevével jelölték. Miként a theokra-
tiában (a liturgikus ténykedések kivételével) az egy-
házi és világi hatalom összeolvadt, úgy a messiási 
országban is egyesülve gondolták az erkölcsöt és 
jogot, a vallást és politikát. Ily módon a messiási 
ország egyrészt szellemi és erkölcsi, másrészt anyagi 
és politikai: a kettős természetű theokratiának foly-
tatása, kiépítése, kiterjesztése és beteljesedése, a nem-
zeteknek a theokratia által való meghódítása és be-
olvasztása, az Isten és az erkölcsi világrend diadala, 
világuralma, szóval Isten országa a földön. Miként 
a térben, úgy az időben sincs ha tá ra ; ölökké tart, 
s belenyúlik a túlvilági örök életbe, miként maga is 
nem más, mint a földre szállott mennyország. 

Körülbelül ez az a kép, melyet a fogság előtti 
és fogság utáni próféták a messiási országról rajzol-
nak. Világraszóló szellemi ország az, de a theokratia 
politikai színeivel festve; ágait az egész világra ki-
terjesztő fa, de a theokratia törzséből kinőve. Ha 
néha túlságosan politikainak és zsidó nemzetinek lát-
szik, ne feledjük, hogy a politikai helyzetek hatása 
alatt zsidók festették azt első sorban zsidóknak. 
S épen a sokszor nagyon is túlzó leírás (pl. az űj 
Jeruzsálem leírása Izaiásnál), valamint az erős nem-
zeties színezet, mely szószerinti értelemben kizárná 
az egyetemességet, mutatja, hogy a képben a lénye-
get meg kell különböztetni a ruhától, a valóságot a 
költéstől. 

Lényeges átalakuláson ment keresztül a messiási 
ország fogalma a makkabeusi korszakban és a Has-
moneus papkirályok uralkodása idején. 
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A perzsa uralom alatt a zsidóknak elég jól ment 
dolguk; de annál jobban elnyomták őket a szyriai 
Seleucida királyok (kivált Antiochus Epiphanes), a 
kik a zsidó nemzet és vallás teljes kiirtására törtek. 
Az elnyomás és üldözés keserűségét növelte az a 
tudat, hogy ők az Isten választott népe valának, 
melyet uralkodás illetett meg, nem szolgaság s me-
lyet Isten csak ideiglenesen büntethet bűneiért. Annál 
nehezebben tűrték tehát az igát és annál jobban 
sóvárogtak a szabadulás és a messiási korszak bol-
dogsága után. S minél nehezebb volt az iga, annál 
közelebb hitték a szabadulást és dicsőséget. A Mak-
kabeus-család vezérlete alatt végre sikerült szabad-
ságukat kivívni, s ettől fogva a római hódításig a 
Makkabeusok utódai uralkodnak főpapi, majd egy-
úttal fejedelmi és királyi minőségben. A politikai 
függetlenség a messiási korszak hajnalának látszott. 

E korszakban igen nagy szerepel játszott a zsidó 
theologia és a messiási eszme fejlődésében a fari-
zeusi párt. Valószínűleg még a Makkabeusok előtt 
keletkezett a törvényért és erényért buzgólkodó 
khaszid felekezetből. (Chaszidim = jámborok, igazak). 

Maga a farizeusi párt a mózesi törvény határ-
talan liszteletével a hazáért való rajongást egyesí-
tette. Mint ilyen, természetesen támogatta a szabad-
ságharcot s ennek következtében a Hasmoneus feje-
delmek alatt hosszú ideig kormánypárt gyanánt sze-
repelt és mindjobban megerősödött. A farizeusi párt 
csinált a mózesi vallásból a történelemben páratlanul 
álló külsőséges vallást. A mózesi törvény maga nem-
csak vallási, hanem egyúttal polgári törvény is volt 
s a theokratia természetének megfelelőleg a vallás-
erkölcsi és polgári jogi rendet összeolvasztotta. A val-
lási kötelesség polgári kötelesség is volt, a polgári 
vétség egyúttal vallási bűn és megfordítva. A farizeu-
sok rajongtak a mózesi törvényért, azt betűszerint, 
de példátlan csűrés-csavarással magyarázták s abból 
az állítólagos hagyomány segítségével ezer meg ezer 
jogi és szertartási szabályt alkottak, a halachát, 
melyet később a rabbik kodifikáltak a Misnában. 
Kezükben a prófétáknak erős nemzeties jellege mel-
lett is erkölcsös, emberszerelő és fönséges vallása oda 
fajult, hogy a külső törvény és szertartás teljesen 
háttérbe szorította, sőt sokszor megfojtotta az erköl-
csöt, a belső vallásosságot, melynek helyét elfoglalta 
a külsőségek nevetséges túltengése, az arcátlan kép-
mutatás s a vallásnak a politikába való felszívó-
dása. Az erkölcsi érzés e csodálatos kificamodása nem 
azt tekintette vallásos és erkölcsös embernek, a ki 
Istent tisztelte, szerette, nemes szívű volt, felebarát-
jával jót tett, hanem azt, a ki a Thorát bújta, minél 
több állatot áldozott, tisztátalant nem evett, kétszer 
böjtölt hetenkint, tizedet adott még a kaporból is, az 
utcaszegleten imádkozott, minden evés előtt mosa-
kodott, a törvény parancsait úgy tartotta szem előtt, 
hogy minél nagyobb imaszijjakra (tefillin) és ruhája 
szegésére írva viselte, a pogányokat és bűnösö-

ket messze kikerülte, a római adót zúgolódva fizette, 
habár máskülönben felfuvalkodott, házasságtörő, uzso-
rás, kegyetlen volt. 

Ezen felfogás átalakította a messiási reményeket 
is. A farizeusi párt írástudóinak kezén a messiási 
eszméből mindegyre jobban eltűnt a főpap s előtérbe 
lépett a király ; a messiási ország, az Isten országa 
mindinkább politikai ország lett. A Messiás itt mái-
hős, a ki megszabadítva Izraelt elnyomóitól, világ-
birodalmat alapít, melyben a zsidók lesznek a nem-
zetek urai, minden kincs és hatalom birtokosai, a 
népek (gojim) pedig a zsidók szolgái.1 Elősegítették 
ezt az eszmealakulást a politikai események is. Kr. e. 
63-ban Pompejus elfoglalta Jeruzsálemet s ettől 
fogva a zsidók, bár egy ideig még saját feje-
delmeik voltak, mégis függő viszonyba jutottak a 
rómaiakkal szemben. Kr. e. 37-ben a rómaiak 
az idegen (idumeai) Heródest ültették a zsidók nya-
kára király gyanánt, a ki egyike volt a világ-
történet legkegyetlenebb zsarnokainak. Kr. u. 6-ban 
Zsidóország főrésze (Júdea) teljesen beolvasztatott 
a szyriai provinciába s kapzsi és kegyetlen hely-
tartók (procuratorok) hatalma alá került. A jöven-
dölésekből (a királyi pálca elvétele Judától, a Daniel-
féle hetven évheted eltelte) úgy látták, hogy a Messiás 
eljövetele nem késhetik soká. Az első tény pedig, 
melyet a Messiástól vártak, épen az volt, hogy a 
rómaiakat elűzze. Ez magyarázza meg, hogy Krisztus 
Urunk ideje körül számos hamis Messiás lépett föl 
s a politikai Messiás reménye csalta bele a zsidó 
népet a római birodalom ellen való reménytelen 
harcba, mely oka lett a nemzet és Jeruzsálem pusz-
tulásának (Titus alatt Kr. u. 70-ben) s mely később 
Hadrian idejében Bar-Kokhba vezetése alatt hasonló 
gyászos eredménnyel ismétlődött. 

Ilyen volt a Messiás és messiási ország eszméje 
a zsidóknál Krisztus idejében. Meg kell azonban 
jegyezni, hogy voltak a zsidók, sőt a farizeusok közt 
is sokan, a kik a túlzástól mentek maradtak s a 
politikai messiási országot egyúttal erkölcsi ország-
nak is képzelték, vagyis a farizeusi fogalmat egyesí-
tették a régi tiszta messiási eszmével. És míg sokan 
az örök boldogságot csak a földi messiási országba 
helyezték, addig mások a messiási ország mellett az 
igazak túlvilági örökéletében, paradicsomban is hit-
tek, melybe a messiási ország majdan beleolvad. 

Az újszövetségi könyvekből2 kitűnik, hogy maguk 
Jézus tanítványai is politikai messiási országot vár-
tak. Csak fokozatosan gyógyította ki őket az Úr ezen 
elfogultságukból s lassanként ismertette meg őket a 
messiási ország valódi természetével. Jézus szenve-
dése előtt már megértették, hogy a messiási ország 

1 Ez a felfogása a talmudnak is, mely különben nem 
más, mint a farizeusi theologia későbbi fejlődésének írásba 
foglalása. 

a Pl. Máté 20, 20. skk. Márk 10., 35. skk. Lukács 24, 21. 
János 7, 3. skk. Csel. 1, 6. 
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lelki ország, de azt még mindig egyúttal földi királyság-
nak is képzelték. Nehéz is volt abban az időben a 
bár látható, de mégis szellemi ország fogalmát meg-
érteni, kivált a zsidóknak. Jézus halála kellett, hogy 
a földi ország ábrándját eloszlassa; feltámadása, 
mennybemenetele, de főleg a Szentlélek kiáradása, 
hogy az apostolok az Isten országáról tiszta fogalmat 
alkossanak. S z é M y h t v á n d r 

Szent Thekla alakja az ősegyház irodalmában. 
IV. 

cj Egyháztörténeti, valamint dogmatörténeti szem-
pontból az «Acta Pauli et Theclae»-ben nincsen sehol 
sem szó templomokról, sőt istentiszteleti helyül szol-
gáló temetőkről sem, hanem csak magánházakban 
(EEÇ XÖV TOÖ 'OvTjaicpópou OÍXOV) tartott istentiszteletről,1 

a melynek főrésze volt a kenyértörés («xàXaiç apxou») 
(Act. A p. 2., 46. ; 20., 7.). Mivel egy szóval sincs 
említés téve a szeretetlakomáról, abban a régiség 
jelét láthatjuk, oly időt t. i., a mikor még a sze-
retetlakoma és a kenyértörés egybeolvadt, a milyen 
stádiumot mutat a Didache2 is, de már fejlettebbet 
árul el Justinus Martyr, a ki azután a kenyértörés 
helyett az «súyapioxta» szót hozta forgalomba,3 

dj A keresztelési formulára vonatkozólag Lipsius4 

jónak véli az «Acta Pauli et Tlieclae»-ben is tanút 
fölfedezni azon felfogás mellett, hogy a kereszt-
séget még a II. században is nem a Szent-
háromság, hanem csak Jézus Krisztus nevében szol-
gáltatták ki. Ezen bizonyítékot Lipsius Theklának — 
midőn az arénán a vízbe ugrik — tett ezen felkiál-
tásában lá t ja : «'Ev xö ávójiaxt, 'Irjaoö Xptaxoö Oaxépa 
yjfiépa ßaari^cp,ac» ; persze azért ő ezen «régi» formu-
lában is csak arra nézve talál bizonyítékot, hogy az 
«Acta» nem újabb mű 160—190. évnél. Sajnos, még 
ma is vannak az egyháztörténetírók közt, főleg pro-
testáns részen, hivei azon felfogásnak, hogy ezen 
formula «èv xö ovójxaxt I. X. ßaTtxiÇsxai» volt régebben 
a keresztelési formula5 és csak a II. század végén 
változtatták át a «trinitaria formulá»-ra és csakis 

1 II. Tim. 1,16. Szenl Pál így ir : «Det misericordiam Domi-
nus Onesiphori domui», itt az «oîy.o;» alatt az ő háznépe 
értendő. A magánházakban való istentiszteleteken Actus 
Apóst. (2., 46. ; 5., 42.) «xa-c' oîxov» szóval fejezi ki, pl. 
(Act. 2., 46.) : «xXffivxe; YMZ' oíxov äpxov»). 

2 W. Moeller (Schubert), Lehrbuch der Kircheng. I. k. 
(Tub. 1902.), 131. 1. 

3 Just M. Ápol. I. c. 66; Moeller i. m. 334. 1. 
4 Lipsius, Die apokr. Apg. II. 463. 1. 
5 Hivatkoznak Máté 28., 19. ellenében a következő szent-

írási he lyekre: Ap. Csel. 2., 38.; 8., 16.; 10., 48.; 19., 5.; Rom 
6., 3. ; Kor. I. 1., 13—15. ; 6., 11. ; Gal. 3., 27. — de ezen helyek 
egyikén sincs közölve keresztelési formula, hanem csak az 
mondatik, hogy Krisztusban, Krisztusra, Krisztus jegyében, 
nevében vagyunk megkeresztelve és a vele való új-szövetségre 
felavatva. Ezt a protestáns egyháztörténeti tankönyvírók leg-
jelesebbike: Moeller is elismeri, mikor kérdésünkről így í r : 

ekkor interpolálták Máté 28., 19. versébe1 a Szent-
háromság-formulát. Alant a jegyzetben bővebben is 
rátérek ezen ellenvetésre, itt csak utalok a Didache-ra, 
a mely elmondja a keresztelés módját és két izben 
a «trinitaria formulá»-t is említi (c. 7.) és mégis 
később (c. 9.) szólva a megkereszteltekről, csak ezt 
mond ja : «Nemo autem edat neque bibat a vestra 
gratiarum actione, nisi qui baptisati sunt in nomine 
Jesu.» Tehát egyidejűleg a «trinitaria formula» mellett 
az «in nomine Jesu» kifejezés is előfordul, mely 
a keresztségnek egyik hatását, a kereszténnyé levést 
jelenti; de az tagadhatatlan, hogy az «in nomine 
Jesu» kifejezés a II. század végétől fogva nem szo-
kásos már és így annak előfordulása rendszerint 
régibb időnek jele. 

A keresztségre nézve még a klasszikus őskeresz-
tény korra mutat az a kifejezés, a mely épen ezen 
«Acta»-ban tűnik fel először (a 160. év utáni megiratást 
engedve is meg): «otSóva xijv év Xptcjxqj atppayíSa» (dare 
signacululum in Christo = dare bapt ismum = meg-
keresztelni) ; ezen kifejezéssel élt Thekla (c. 25.), 
midőn a máglyáról sértetlenül megszabadulván, szent 
Pált az Iconiumon kívüli sírboltban fölkeresi és látva 
szent Pál ijedelmét, őt így szólitja meg: «Csak a 
Krisztusban való pecsétet (acppayiç) add meg nekem 
és nem érhet engem kísértés.»2 

ej Egyháztörténeti szempontból tanulságos az 
«Acta Pauli et Theclae» iratban a venatio (ib]p:o|j,os-/ía) 
leírása és általában a bűnvádi eljárás (nyomozás, 
ellogatás, kihallgatás, Ítélet, büntetés) végrehajtása, 
bár épen e pont körül sok anachronismus is van az 
«Acta»-ban, a mi a későbbeni betoldásoknak és ön-
kényes változtatásoknak tulajdonítható a másolók 
részéről, a kik így érthetőbbé, modernebbé akarták 
tenni a maga archaikus alakjában a felolvasásnál 
(«Apostolos») nehezen érthető részleteket és műszókat. 
Az iconium-i máglyabüntetést (Theklára) épen ezért a 
kutatók egészében későbbi toldaléknak veszik;3 Ico-
niumban,e kis városban, nem volt helytartó, sem halál-
büntetés, de nem is valószínű az «Acta» elbeszélése, 
hogy egy anya követelje a bírótól saját leánya meg-
égetését. 

f j Alexandros galatarch föllépésében (pisidiai 

«Die Aufnahme in die Bruderschaft der «Heiligen» d. h. 
Gott Geweihten, geschieht durch die Taufe auf Christum 
(Rom. 6., 3. ; Gal. 3., 27.). Dass mit diesem Ausdruck sich 
die dabei gebrauchte Formel deckte, ist nicht gesagt. Der 
Inhalt vertieft sich durch den Gedanken des Mitsterbens und 
Mitauferstehens mit Christus zum Leben.» (Rom. 6.) Ez 
komoly beszéd. 

1 Ezen interpolatio-föltevést «willkürliche Annahme»-
nak nevezi és visszautasítja Th. Zahn is. (Einleitung in das 
N. T., III. kiad. Leipzig, 1907. 316. 1.) 

2 Lipsius, Acta Apóst, apocr., I. 353. 1. 
3 Ramsay, i. m. 391. é. k. — Itt megjegyzem, hogy 

I. közleményemben (461. 1. i. hasábon jegyzet 7. sorában) 
tévesen írtam «AntiochiábóL, e helyett «Iconiumbôl» ; a hely-
tartó tehát «Iconiumbôl» űzte ki szent Pált, mert ez itt téri-
tette meg Theklát. 
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Antiochia utcáján) és Thekla ellen az utcán elköve-
tett merényletében (átkarolás) Ramsay épen egy igen 
fontos és a Claudius császár idejére valló vallástör-
téneti adatot lát, a melynek már a II. században 
nyoma veszett. Az ázsiai pogány templomokban az 
isteneknek szüzéletre kötelezett hajadonok is szol-
gáltak, sőt ezek tekintettek épen ihletett egyéneknek, 
kiktől a jóslatot váró templomlátogatók (incubatio, 
incubatores = a templomban alvás, egész éjen át 
jóslatra várás) sugallatot várnak, a mikor a «rcaXXa-
y.eúeaó'at xaxà ^prjqióv» (dare se ad fornicationem iuxta 
oraculum) is vallási kötelezettségük volt nevezett 
hajadonoknak.1 Az ázsiai hiero-porneia ijesztő fertő-
jénél állunk itt, a mely az I. században még élő 
kultusz volt szerteszét Ázsiában, sőt bevándorolnak 
a leigázott ázsiai népek kéj ábrázoló istenei Rómába 
is. Alexandras ilyen nőnek tekintette az utcán egyedül 
járó, előkelő külsejű Theklát. 

g) Az antiochiai «îb)piop,a-/ôa» elbeszélt részletei 
már túlnyomó részben megfelelnek a történetből 
csak újabban ismeretessé vált eljárásnak. Hajadon-
nak kivégzése az I. és II. században még igen ritkán 
fordulhatott ugyan elő, de mégis előfordult még 
pogány hölgyekkel szemben is, bár Tacitus szerint 
hallatlan dolognak tartották a kortársak azt, hogy 
Tiberius császár Sejanus fiatal leányát kivégeztette.2 

Az amphitheatrumban (görögül : oráScov, az «Acta» 
görög szövege is ezt a szót használja) való therio-
machia előtti napon való körülhordozás is megfelel 
a római bevett szokásnak, a melyről Tertullian 
(Spect, 7.) és Juvenalis (X. 35.) említést is tesznek ; 
ilyen alkalomkor egy táblán volt szokás jelezni a 
bűncselekmény minőségét, Theklánál a táblán : 
«lepôauAoç» (Sacrilega)3 volt írva. Theklának az amphi-
theatrum porondján (csupán kis övkendővel takarva) 
megjelenése és ottani imája,4 az ekkor a szemér-

1 Ramsay i. m. 397—8. 1. — Ramsay idéz egy tralles-i 
hálaadó feliratot ennek bizonyítására, a mely feliratban egy 
előkelő nő hálát ad Zeusnak, hogy ősei példájára ő is : 
«TOcXXaxs'joaos "/.ai xaxá xpiW^v». 

2 Tact, Annál. 5., 9. — Ramsay i. m. 399—400. 1., azt is 
korhűnek találja, hogy Theklának megengedték, hogy az 
utolsó éjt Tryphaena házában tölthesse ; ezt előkelő rangú 
halálraítélteknek engedték csak meg és pedig «fide-iussor» 
ajánlkozására ; szökés esetében a lide-iussor került ugyan-
azon büntetésbe. Nőknél ezen kedvezmény különösen helyén 
volt. Továbbá az is megfelel a történeti hűségnek, hogy 
Theklát, mielőtt a szintérre dobták, levetkeztettek ugyan, de 
kötényt («subligaculumo) adtak reá. Le Blant (Ammianus 28., 
I. 28., Actes, 247. 1., id. Ramsay 403. 1.) idéz egy bűnesetet, 
a melyben egy bakót megégettetni rendelt a bíró azért, mert 
egy elitélt előkelő római nőt kötény nélkül, mezítelenül 
hagyott menni a kivégzéshez. 

3 Ramsay i. m. 400—1. 1. — A «íepóauXo;» néven nevezett 
bűntettesnek bűncselekményét említi: Ap. Csel. 19., 37. 

4 Thekla imája, az ideális női szeméremnek egyszerű, 
az őskeresztény időbe visszamutató kifejezése, igazán meg-
ható, így szól : «En Uram és én Istenem, a mi Urunk Jézus-
nak, a Messiásnak Atyja, Te vagy az üldözöttek segítője és 
Te vagy az elhagyottaknak kísérője ! Tekints le a Te szol-

lilében és gyengédségében megsértett női nem képvi-
selője iránt a néző nők közt keletkezett részvétnvil-
vánítás, mind olyan részletek, a melyek a későbbi 
sablonszerű hagiográfiai írásmódban nem fordulnak 
elő és épen azért, mert nem csodahajhászásból, hanem 
érdektelen elbeszélési hűségből magyarázhatók meg 
csak, Ramsay hiteles adatoknak tekinti, bár ugyanő 
a vadállat-jelenetek közül csak a nőstény-oroszlánnak 
megszelídülését tartja az eredeti (I. század) elbeszélés 
főeseményének, a többi vadállat és groteszk helyzetek 
beillesztését hajlandó későbbi toldaléknak nézni. A nők 
rokonszenve egészen érthető még a pogány nők 
részéről is, mert Thekla elitéltetése Antiochiában az 
«Acta» szövege szerint is, nem a keresztény vallás 
követése miatt, hanem a pogány főpap megsértése, 
tehát az államvallás sérelme miatt történi és így 
Thekla halálábau a «nő» kivégeztetését láthatták. 
Erre már Ramsay1 figyelmeztet. És ha erre tekin-
tettel vagyunk és Ramsay-nak azon említett véle-
ményét is elfogadnék, hogy az iconiumi máglyabün-
letés esete későbbi toldalék, akkor o d a j u t u n k , hogy 
Thekla nem is szenvedett vértanúi kínokat, hanem 
egyszerűen büntetést, egy bár erénye védelmében 
elkövetett — vallássértésért. Ez azonban semmiképen 
sem teszi valószínűtlenné, hogy a Thekla-történetnek 
Ramsay rekonstrukciója szerinti magva sem érdemel 
történeti hitelt, hanem csak azt bizonyítaná, hogy a 
Seleuciában öreg koráig szentül élő és ott elhunyt 
Thekla életének ezen eseményét, mint épületes ese-
ményt, megírni hasznosnak találták már az I. század-
ban és épen így lehetne megérteni a sok későbbi be-
toldást, azon okból t. i., hogy Thekla szenvedései 
martyrium-nak tekinthetők legyenek. Hihetőleg ilyen 
célzata volt annak is, hogy Thekla önkeresztelésének 
meséjét kitalálták; ezen önkeresztelési epizódnak 
történeti hitelességét a kutatók egyike sem próbálja 
védelmezni (Ramsay2 sem), de azért valószínű, hogy 
az «Acta Pauli el Theclae» első szerkesztője (90—120. 
é. között) azt már a szóbeli elbeszélés után művébe 
beillesztette, ezen időre azonban az «e?ç övojia I. Xp.» 
formulából magából következtetést tenni nem lehet. 

Az semmiesetre sem mondható valószintinek, hogy 
Theklának szent Pál megengedte volna a prédikálást 
és a keresztelést ; bár az sem mondható valószínűt-
lennek, hogy ez a körülmény is már a szóbeli elbeszé-

gálódra, mert ime, az asszonyi szemérem nincs eltakarva 
rajtam ; és én itt állok mindeme népnek közepette. En Uram 
és én Istenem ! gondolj szolgálódra ezen órában». Ezen imát 
csak a syr szöveg őrizte meg, a koptban sincs meg, úgy 
látszik. (Hennecke jelzi a koptnak a görögtől való eltéréseit, 
de erről hallgat.) Ramsay i. m. 403., 413., 492. 

1 Ramsay i. m. 407. 
2 Sőt Ramsay (i. m. 413. 1.) expresse hivatkozik 

Le Blant-ra azon tekintetben, hogy a theriomachia alatt 
az elitélt egyén «rendszerint» cölöphöz volt kötözve ; ha így 
volt Theklánál is — a min pedig alig lehet kételkedni — 
akkor ő a vízbe nem ugorhatott belé, igv tehát az önkeresz-
telés meg sem történhetett. 
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lésben megvolt és belekerült az első szerkesztésbe 
és ennek révén a II. század vége felé az akkor el-
készített «Acta Pauli»-l)a, dacára annak, bogy a női 
próféták tevékenysége (-pocpr;-t% itt vándorhithirdetőket 
jelent)ezen időtájt a gnosztikusok példái folytán(Simon 
mágus kíséretében: Helena-Ennoia; Dositheus simo-
nianus kíséretében: Luna; Apelles marcionitakíséreté-
ben Philumena stb.) nagyon kompromittálva volt és az 
ő ilyen szereplésük egyébként is ellenkezett az egy-
ház hagyományos fegyelmével és szent Pál állás-
pontjával (I. Kor. 14., 34.) is. A Thekla-iratban, 
majd az «Acta Pauli»-ban, Thekla ilyen szereplését a 
keresztény olvasók mindenesetre rendkívüli dolognak 
tekintették, melyet szent Pálnak külön intézkedéséből 
származtattak, de nagy szentnél (Thekla) fordulván 
e kivétel elő, annak utánzására vagy általánosítására 
nem gondolhatott senki. 

* 

Visszatérve a kiinduló pontra: nem kell azt saj-
nálnunk, ha teljesen alaptalannak bizonyul be az 
oroszlán megkeresztelésének («baptisati leonis») az 
eredeti «Acta»-ban való megemlítése, valamint azt 
sem, ha valószínűtlennek mutatkozik a legenda egyik-
másik egyéb részlete (iconiumi máglya, ön keresztelés, 
női keresztelő és hitszónok), mert még így is egy 
igen értékes és érdekes történeti maradványt látunk 
a Thekla-legenda esemény-anyagában és annak ránk 
maradt szövegében. Ez utóbbi ugyanis a kánonon 
kívüli őskeresztény legrégibb iratokkal (Didache, 
Ignatius, ep. Barnabae, Pastor Hermae) hihetőleg 
egykorú, legalább a kritikailag kihámozható történet 
magjára nézve. És épen ez a magyarázata azon fel-
tűnő jelenségnek, hogy a keresztény ősegyházi iro-
dalomnak, nevezetesen az apokrifek irodalmának, 
kutatói és feldolgozói az «Acta Pauli et Theclae»-vel 
olyan körülményesen foglalkoznak. 

Hanuy Ferenc dr. 

A hazafiság} mint szociális tényező. (i.> 
Magyarországon ez idő szerint két főbb egymás-

sal ellentétes irányzat és párt létezik a szociális 
reformtörekvések terén. Az egyik irányzatot a «magyar-
országi szociáldemokrata párt» képviseli különböző 
szakszervezeteivel egyetemben, a másikat pedig az 
immár örvendetes fellendülésnek induló «keresztény 
szociálista párt» alkotja, melynek szintén van már 
több és pedig az egész országra kiterjedő szakszer-
vezete. Vannak ugyan egyiknek is, másiknak is, kivált-
képen a szociáldemokrata irányzatnak egyéb árnya-
latai is, így pld. az újjászervezettek, a parasztszociá-
listák s több efféle árnyalatok. Mindezek azonban 
tulaj donképen csak egy irányzatot képviselnek, mert 
a lényeges pontokban mindannyian egyetértenek, 
miután a Marx-féle elvek és az erfurti tervezet alap-
ján állanak. Az Owen, Gäbet, Bakunin stb.-féle szélső 
és mérsékelt kommunizmusnak, vagyis anarkizmus-

nak pedig ha vannak is hazánkban titkos vagy be-
vallott hivei, hivatalos szervezetben csoportosítva 
nincsenek. A Huszár-Kuncsik-féle keresztény szo-
ciálista fészkelődés pedig nem tekinthető valójában 
egyébnek, mint feltűnési viszketegre valló és a ke-
resztény szociálista egyöntetűség megrontására irá-
nyuló oktalan mozgolódásnak, a mely éjien ez okból 
nem is talál visszhangzásra, sőt ellenkezőleg, ország-
szerte csak ellenérzést kelteti a józan gondolkozású 
keresztény szociálisták táborában. 

Igy tehát tulajdonképen mostanság csak két főbb, 
egymással ellentétes szociális irányzat észlelhető ha-
zánkban: a szociáldemokratáké és a keresztény szo-
ciálistáké. Az előbbiek felekezetlen, vagyis vallástalan 
és nemzetközi, az alábbiak pedig vallásos, keresztény 
és hazafias alapon állanak programmszerűleg és gya-
korlatilag egyaránt. 

Úgy az elmélet, mint a gyakorlati kivitel terén 
több lényeges pontban eltérő és ellentétes álláspontot 
foglal el e két irányzat, mindazonáltal a főbb ütköző 
pontok köztük a következők: a magántulajdon rend-
szerének elvi tagadása, a vallásnak a magánügyek 
körébe való sorozása és a nemzetköziség. Ezekkel 
teljesen ellentétes állásponton van a keresztény szo-
cializmus, mert kifejezetten és bevallottan keresztény 
ethikai alapból indul ki, a tőke visszaélései ellen 
küzdve a magántulajdon jogosultságát elismeri és 
védelmezi s a kisemberek felsegélyezési akciójánál 
a hazafiságot nem csak ki nem rekeszti, hanem egye-
nesen, mint szociális tényezőt alkalmazásba is veszi. 

Csak erre az utóbbi pontra akarok e helyütt 
kiterjeszkedni és rámutatni, miként alkalmazza, mint 
szociális tényezőt, a hazafiságot a keresztény szocia-
lizmus és miként használja fel a nemzetköziséget a 
szociáldemokrácia ábrándos utópiáinak szándékolt 
megvalósításánál. 

Tárgyunkra vonatkozóiaga következőket találjuk 
a magyarországi szociáldemokrata párt hivatalos 
programmjában (I. 4.), melyet az 1903. évi budapesti 
pártkongresszus elfogadott és magáénak ismert el : 

«Minthogy az egyik ország proletárjainak osztály-
helyzete szorosan összefügg a többi művelt országok 
proletárjainak osztályhelyzetével: osztályharcuk nem-
zetközi küzdelemmé válik. A magyarországi szociál-
demokrata párt ennélfogva kijelenti, hogy nemzetközi 
párt, minden ország elnvomottaival együtt érez és 
együtt küzd». 

Mintha csak Marx1 szavait hallanók, melyekkel 
1 Marx Károly a mai szociáldemokrácia egyik főatyamestere, 

1818-ban Trierben született és Londonban halt meg 1883-ban. 
Főbb munkái ezek : «Das Kapital», melynek csak első, a tőke 
termelési folyamatát tárgyaló kötetét fejezte be teljesen, a 
2. cs 3. kötet kéziratai nyomán barátja, Engels Frigyes adta 
ki 1885. és 1894-ben. «Misére de la philosophie. Réponse à la 
philosophie de M. Proudhon». Ezt 1847-ben Brüsszelben, adta 
ki. «Zur Kritik der politischen Oekonomie». Berlin, 1859. «Mani-
fest der kommunistischen Partei». London, 1848. Magyarra is 
le van fordítva. Ara 20 fillér. 
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az «internationale», vagyis a nemzetközi munkás-
szövetkezet hivatalos kiáltványát végzi : «minden 
országok proletár jai! egyesüljetek!» 

Hogy azonban közelebbről tájékozva legyünk 
eme programmpont tulajdonképeni értelme felől, 
nézzük, miként magyarázzák ezt hivatalosan maguk 
a pártnak hivei. A szociáldemokrata párt egyik elő-
harcosa és írástudója, Csizmadia Sándor, ilyképen 
kommentálja ezt a programmponto t 1 : 

«Nemzetközi szociáldemokraták vagyunk. Még 
pedig nem olyan értelemben, mint a hazafiak haza-
fiak. A hazafiaknál a hazafiság azt jelenti, hogy gyű-
löljünk mindenkit, a ki más nemzethez tartozik, vagy 
ha nem gyűlöljük, de legalább ne is szeressük és 
soha ne becsüljük annyira, mint önmagunkat. (?) Ez 
a felfogás nagyon szépen hozzáülik a polgári önzés 
egyéb kategóriáihoz. Nagyon téved az, a ki azt hiszi, 
hogy a nemzetköziség a hazafiság megforditottja. 
Vagyis: ha a hazafiak gyűlölnek és lekicsinylenek 
mindent, a mi nem magyar, akkor a nemzetköziek 
meg gyűlölnek és lekicsinylenek mindent, a mi ma-
gyar. Ez a felfogás nagy tévedés volna. A nemzet-
köziség nem a saját nemzetünk megvetését, hanem 
minden nemzet szeretetét jelenti. A nemzeti érzés 
ma már mesterségesen ápolt érzés, melynek az élő 
valóságban gyökere nincs. Ma nem nemzeti, hanem 
osztálykülönbségek azok a válaszfalak, melyek az 
embereket egymástól elkülönzik. A proletárok hely-
zete alapjában véve az egész művelt világon egy-
forma. Kizsákmányolásuk és elnyomatásuk egyazon 
forrásból fakad : nemzetközi magántulajdon rend-
szerén alapuló tőkés termelésből. A közös ellenség 
ellen csak közös erővel lehet sikeresen küzdeni. 

Az alacsony értelmi színvonalról tanúskodó vádat, 
hogy hazafiatlanságot követünk el, mikor nemcsak 
a külföldi kizsákmányolás, de külföldi testvéreinkkel 
egyesülve, a magyar kizsákmányolás ellen is küzdünk, 
legfeljebb megmosolyogjuk, de általa célunktól ma-
gunkat elteieltelni nem engedjük. Épen úgy nem 
méltatjuk figyelemre azt a tanácsot sem, hogy nem 
törődve sem külföldi testvéreinkkel, sem a külföldi 
kizsákmányolással, magyar zászló alatt a magunk 
erejével igyekezzünk a magyar kizsákmányolóktól 
engedményeket könyörögni ki. Ez nemcsak oktalan 
időpazarlás, de teljesen hiábavaló fáradság volna. 
A történelemből tudjuk, hogy a kizsákmányolók ön-
szántukból soha semmit nem adtak sem Magyar-
országon, sem másutt. 

De nemcsak azért vagyunk nemzetköziek, mert 
a józan ész ezt úgy diktálja, hanem főképen azért, 
mert az a gazdasági alap, a melyen a társadalom 
nyugszik, már rég és legteljesebb mértékben nemzet-
közi. Gazdaságilag egybe vagyunk kapcsolva az egész 
világgal. Ezt a kapcsolatot eltagadni annál nevet-

1 Mit akarunk ? ! A magyarországi szociáldemokrata párt 
programmjának magyarázata. Irta Csizmadia Sándor. Buda-
pest, 1903. Ára 20 fillér. 20—21 1. 

ségesebb, mert hiszen úgy is látja mindenki, a ki 
nem vak. Az érdekek nem nemzetek, hanem osztá-
lyok szerint oszlanak és csoportosulnak. Igy a munká-
sok érdeke egy az egész világon, bármely nyelven 
beszéljenek is. A tőkések és munkások érdeke nem 
egy, bármilyen nagyon egy nyelvet beszéljenek és egy 
nemzethez tartozzanak is. A munkások harca nem lehet 
nemzeti, hanem osztályharc,nemzeti különbség nélkül». 

A magyarországi nemzetközi szociáldemokrata 
pártnak ez az elméleti és a nemzetköziséget látszóla-
gosan elfogadhatóbb, mérsékeltebb fogalomkörbe 
szorító felfogása és a hivatalos elvi álláspontja nem 
födi tökéletesen sem a doktrinär szociáldemokraták 
tanítását, sem pedig a magyarországi társak gyakor-
lati magatartásával és saj tóorgánumaikban észlelhető 
irányzattal összhangzásban nincsen. 

Ettől a hivatalos magyarázattól teljesen eltérő, 
ezzel homlokegyenest ellenkező nézeteket vallanak a 
haza és a hazafiság felől egyes őszintébben megnyi-
latkozó szociáldemokrala írók. Igy pld. egyik szociál-
demokrata kiáltványban ilyen kitételekre ta lá lunk: 
«Átkozott legyen az ú. n. haza!»1 Marx és Engels2 

már 1818-ban a kommunista párt kiáltványában8 

így í rnak: «A kommunistáknak szemökre vetették, 
hogy a hazát, a nemzetiséget meg akarják szüntetni. 
A munkásoknak nincs hazájuk. Azt nem vehetjük el 
tőlük, a mijük nincsen». A francia Hervé-nek, az antimi-
litarizmus egyik legfőbbszóvivőjének,ismeretesjelszava 
így hangzik: «Az ország zászlaját a szemétdombra!» 

A szociáldemokratáknak ajövendőbeli «Zukunfts-
staat»-ról, a jövendő államról táplált megvalósít-
hatatlan ábrándjaik is arról tanúskodnak, hogy a 
hazáról és a hazafiságról, az általánosan elfogadott 
és helyesen értelmezett fogalmaktól eltérőleg gondol-
kodnak és hogy náluk a keresztény ethika elvei 
szerint igazodó hazafiságról szó sem lehet, hanem 
hogy az általuk vallott nemzetköziség ma jdnem tel-
jesen egyenlő értékű azzal, a mit mi közönségesen 
hazafiatlanságnak szoktunk nevezni. A szociálde-
mokrácia ugyanis anyagi, vagyis gazdasági szem-
pontból a termelés elközösítésére (Vergesellschaftung 
der Production), a magánvagyonnak a kollektiviz-
musban termelési eszközökbe való átvitelére törekszik. 
Alaki, vagyis politikai értelemben pedig a szó tulajdon-
képeni értelmében vett demokrácia, vagyis feltétlen 
népuralom megvalósítását célozza. Azonban a szociál-
demokrácia korántsem polgári demokrácia, hanem 
szociális, társadalmi népuralom után vágyakozik. 

1 Magyarra is le van fordítva. Ára 20 tillér. 
2 Engels Frigyes, szül. '810. nov. 28. Barmenben, meghalt 

Londonban 1895. aug. 5. Marx-al együtt sokat irt és dolgozott 
a munkásmozgalmak és szociáldemokrata törekvések terén. 
Nevezetesebb művei : Die Entwickelung des Socialismus ; 
Der Ursprung des Privateigenthums. Marx halála után «Das 
Kapital» cimű művének második és harmadik kötetét is ő 
adta kí több izben. 

3 Cathrein, Erkölcsbölcselet II. k. 202. 1. — Meyer, Der 
Emancipationskampf des vierten Standes. II. 116. 
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A szociálizmus, a szociáldemokrácia anyagi, vagyis 
gazdasági részét, ugyanis nem akarja bármely demok-
ratikus államforma keretei között megvalósítani, 
hanem inkább minden államformát a szociálizmus-
ban akar föloldani, mindennemű politikai szervez-
kedés helyébe a szociális szervezkedést akarja he-
lyezni feltétlenül demokratikus formában. A szociál-
demokrata rendszerben tehát az anyagi vagyis gazda-
sági rész az alaki, vagyis politikai résszel a legben-
sőbb, legszorosabb összefüggésben áll.1 

A mai fogalmak szerint vett államok és állam-
formák megszűnnek, helyükbe lép a demokratikus 
társadalom, a melyben nem létezik sem nemzetiség, 
sem haza, sem a mai értelemben vett jogállam. Knorr 
szociáldemokrata kátéja ezt a kérdést ilyképen tár-
gyalja : «Fr. 122. Aber der Socialismus muss doch in 
einer bestimmten Staatsform verwirklicht werden ?» — 
«Gewiss! aber die socialistische Gesellschaft wird 
dieser Form einen so wesentlich andern Inhalt geben, 
dass Republik und Monarchie, Begriffe der kapita-
listischen Gesellschaft, ganz ausser Betracht bleiben.»2 

Bebel a német birodalmi gyűlésen mondta, hogy mi 
a célja a szociáldemokrata államalakításnak:« Auf-
hebung des Staates, um Schaffung einer Organi-
sation der Verwaltung, der nichts obliege, als die 
Leitung von Produktions- und Austauschprocessen, 
also mit einer Organisation, die mit dem heutigen 
Staat nichts mehr zu thun hat».3 A jövendőbeli 
szociáldemokrata hazában és államban nem lesz 
kormányzás, hanem csak kezelés. Mihelyt ugyanis 
nem lesz már egyetlen elnyomott társadalmi osztály 
sem, mihelyt a mai osztályuralommal és az egyesek-
nek a mai termelési anarchiából keletkező küzdel-
mével együtt megszűnnek az ebből származó össze-
ütközések és túlkapások is, akkor már nem lesz 
többé megtorló hatalomra, államra sem szükség. 
Fngels erre vonatkozólag azt mondja : «Der erste 
Akt, worin der Staat wirklich als Repräsentant der 
ganzen Gesellschaft auftritt — die Besitzergreifung 
der Produktionsmittel im Namen der Gesellschaft — 
ist zugleich sein letzter selbstständiger Akt als Staat. 
Das Eingreifen einer Staatsgewalt in gesellschaftliche 
Verhältnisse wird auf einem Gebiete nach dem andern 
überflüssig und schläft dann von selbst ein. An die 
Stelle der Regierung über Personen tritt die Ver-
waltung von Sachen und die Leitung von Produk-
tionsprocessen. Der Staat wird nicht «abgeschafft», 
er stirbt ab. . .»4 

Ez tehát mind más, mint a hogy Csizmadia a 
nemzetköziséget magyarázta. T a u b e r S á n d o r d ] . 

1 Görres-társulat «Staats-Lexikon»-ában Brüll és Kämpfe 
cikkei «Socialdemokratie» és «Socialismlis» cimek alatt. 
V. k. 89—139. 1. 

2 Knorr, Socialdemokrat. Katechismus 37. 
3 Bebel und sein Zukunftsstaat 30. Dr. Engelbert Käser, 

Der Socialdemokrat hat das Wort. 3, kiadás 50. stb. 1. 
4 Engels, Dührings Umwälzung. 302. 

A kultúra és erkölcs feltételei. (IV.) 

Az erkölcstannak második alapfogalma az erkölcsi 
jó, mert e körül forognak összes tételei. Hiszen arről 
kell fölvilágosítást adnia, mit tehet az ember, mit 
kell tennie s mit kell kerülnie; vagyis meg kell álla-
pítania az erkölcsi jó és rossz között meglévő különb-
séget. Erre nézve tehát birnia kell bizonyos mérő-
vesszővel, csakúgy, mint az orvostannak az egészség 
és betegség megkülönböztetésére. Ha ebben a tekin-
tetben homályban hagy, föladja létjogát, mert semmi 
bizonyosat sem mondhat s ha ebben téved, halomra 
dőlnek összes elvei. S a mint a végcél megállapítá-
sánál kötve van a logika és metafizika törvényei-
hez, úgy az említett különbség megjelölésénél is 
ugyanezen szabályokhoz kell alkalmazkodnia. Mert 
az erkölcsi jó és rossz között meglévő különbség az 
észnek dogmája, melyet figyelmen kíviil hagyni vagy 
módosítani nem lehet s így a józanul gondolkozó 
ész csak azon a csapáson haladhat, melyet az emlí-
tett elv kijelöl. 

Azon föltételek között, melyeket az erkölcsi jó 
megállapításánál, vagyis az erkölcsi norma fölállítá-
sánál, szem elől téveszteni nem szabad, az első az, 
hogy az erkölcsi rend nem azonos a fizikaival, vagyis 
hogy az erkölcsi jóság nem azonos a fizikai jósággal-
Nemcsak azért, mert különben ethikáról szó sem 
lehetne, de méginkább azért, mert a tudománynak a 
tényieges adatokból kell kiindulnia, máskülönben 
képzelődés volna és nem ismeret. Már pedig a józan 
közfelfogás szerint az erkölcsöt az értelmességen 
alapuló tulajdonságnak tartjuk, vagyis csak értelmes 
lénynek tulajdonítjuk s ebben keressük azt, nem 
pedig kőben, növényben vagy állatban, egyszóval a 
fizikai testben. S továbbá az értelmes lényben is 
különbséget teszünk fizikai lényege és erkölcse kö-
zött, fizikai tökélye — egészség, tehetség — és erkölcsi 
jósága, az erény között. Sőt a cselekedetben is el-
választjuk annak fizikai mivoltát az erkölcsitől; a 
legtökéletesebb vívás erkölcsileg rossz lehet, például 
a párbajban. 

Az erkölcsi jó normájának második kelléke, 
hogy tárgyilagos, objektiv legyen, a mi annyit tesz, 
hogy érvénye független legyen az emberi akarattól s 
a dolog lényegében lelje alapját. Miként a fizikában 
a nehézkedési törvény független attól, vájjon az em-
ber ismeri vagy akarja-e, örök érvényű, mert a tes-
tek légyegén alapszik; épen úgy az erkölcs normá-
jának is ilyen föltétlenül kell a jó és rossz között 
meglévő különbséget megszabnia. Mert különben nem 
törvény, nem szabályozó, hanem szabályozott. Ilyen 
norma hiányában az erkölcstan legföllebb az emberi 
fölfogás változatainak lajstroma lehetne, de nem gya-
korlati tudomány, mivel biztos és általános érvényű 
fölvilágosítást nem nyújthatna. S azonkívül mellőzné 
a tényleges adatokat, mert közmeggyőződés, hogy az er-
kölcsnek ilyen objektív normája van, máskülönben ért-
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hetetlen volna, miért beszélnek az emberek erkölcs-
ről. Már az a tény, hogy erkölcsről fogalommal 
birunk, föltételezi az objektiv norma létét, mert kü-
lönben légből kapott volna az egész fogalom. S mint-
hogy ez a norma a dolog lényegéből folyik, azért 
változhatatlan és általános érvényű, vagyis minden 
emberre és minden cselekedetre egyaránt alkal-
mazható. 

Továbbá ezen norma kell, hogy a jó és rossz kö-
zött meglévő különbség végérvényes okát adja; vagyis 
meg kell oldania azt a kérdést, miért jó vagy rossz 
valamely tett és pedig ügy, hogy további megoko-
lásra ne szoruljon. Épen azért minden elv, mely vagy 
egy felsőbb normára utal, vagy az erkölcsi körön 
kívül helyezi a jó és rossz között meglévő különbség 
okát, nem lehet az erkölcsi jónak normája. Az első 
esetben nem oldja meg a fölvetett kérdést, a má-
sodik esetben pedig kitér a megoldás elől a fogalmak 
összezavarása által. 

A keresztény erkölcstan alapelve: keressétek 
Isten országát, vagy a mint ezt szent Pál mondja: 
«az ottfenn-valókat keressétek, hol Krisztus vagyon, 
az Isten jobbján ülvén». (Kol. 3, 1.) Ez más szavak-
kal annyit lesz, hogy Isten az erkölcsnek legfelsőbb 
normája. Mert ha a kereszténynek az a föladata, 
hogy Isten országát keresse, akkor keresztény állás-
pontról csak az lehet jó, a mi ezen ország törvényei-
vel megegyezik, ezt pedig Isten határozza meg. Ezen 
alapelv különben természetes következménye az em-
ber végcéljáról hirdetett igazságnak. Ha általában 
mindaz jó, a mi céljának megfelel, úgy az ember is 
akkor jó, ha Isten szerint igazodik, mert ő képezi 
az ember végcélját. Következőleg minden cselekedet-
nek erkölcsi mivolta attól függ, vájjon megegyezik-e 
Isten akaratával, vagy sem. 

A keresztény erkölcstan szerint tehát az ember-
nek cselekvéseinél Istenre, az anyagin és múlón felül-
álló lényre kell vetnie tekintetét, hogy jól cseleked-
jék. A mi más szavakkal annyit tesz, hogy az erkölcsi 
jónak az anyagitól független értéke van, hogy nem 
a fizikai tökélytől, sem a mulandó haszontól, vagy 
sikertől függ, hanem a cselekvő szellemének meg-
egyezéséből földfölötti céljával és okával. Vagyis a 
keresztény erkölcs normája valóban erkölcsi rendet 
megalapító elv, a melyhez az embernek, mint fölötte 
álló szabályhoz, alkalmazkodnia kell, lia erkölcsi lény, 
szóval ember akar maradni. Ez az elv nem zárja ki a 
hasznosságot a cselekedetből, nem áll szemben acselekvő 
ember természetes törekvésével és helyzetével. Az em-
ber saját javára törekszik s az anyagi világban töb-
beknek társaságában tölti életét, itt is kell valamit 
létesítenie, sikert elérnie, hasznot hoznia. A keresz-
tény erkölcsi norma szerint saját javára él, mert 
végcélja felé közeledik; hasznára van a társadalom-
nak, mert a hasznosság leggyakrabban annak föl-
tétele, hogy a cselekedet erkölcsileg jó legyen, a 
mennyiben fizikai lényege épen a hasznosság. 

Ha Isten az ember végcélja, az erkölcsi jónak 
normája, azaz ha az a jó, a mi Isten lényegével, aka-
ratával, megegyezik, következik, hogy a keresztény 
erkölcstannak alapelve objektiv értékű, változhatat-
lan és általános érvényű. A mint egy lénynek — az 
embert sem véve ki — nem áll hatalmában végcél-
ját meghatározni, mert erre már természeténél fogva 
rendelve van, úgy ez a végcél az ember akaratától és 
képességeitől függetlenül létező jó, a melynek eléré-
séhez csak egy bizonyos út vezet. Ezt az utat a vég-
cél lényege határozza meg, Isten az ember végcélja, 
kinek lényege felől tévedhet az ember, de a mint azt 
nem teremtheti, úgy nem is változtathat rajta s követ-
kezőleg oly erkölcsi elvet bir benne, mely akaratától 
s minden körülménytől független. S épen azért nem 
változtathat rajta semminemű körülmény, ugyanaz az 
mindenkor és mindenkire nézve. 

Látjuk azt is, hogy a keresztény alapelv vég-
érvényes okát adja az erkölcsi jó és rossz között 
meglévő különbségnek. Mert Isten fölött semmi sincs, 
minden alatta van s a végcélon túl más cél nem 
létezik; a többi, a mire a cselekvés irányulhat, a vég-
célnak szolgál és szerinte igazodik. Tehát az elme nem 
kutathat más okok után, meg kell nyugodnia, a mint 
a törekvés befejeződik, a végcél elérésénél. S ezen 
magyarázat az erkölcsi szférán belül mozog, mert 
szellemi szempontból okolja meg a jóság mivoltát, a 
mennyiben az emberi cselekedetnek szellemi irányát, 
melyet csak az értelem foghat föl s csak az érzék-
fölötti akarat követheti, határozza meg. 

A kereszténység ezen alapelvével megveti a 
valódi emberi kulturának alapját, mivel az embert csak 
az fejlesztheti, tökéletesítheti, a mi természetének meg-
felel; s az egész emberiségnek haladását, úgy szellemi, 
mint anyagi téren, csak az mozdíthatja elő, a mi a tevé-
kenységnek oly irányt ad, melyen nincs megállapo-
dás, minthogy az ember természetében a nyugvás 
már a sülyedésnek kezdete. A keresztény erkölcsi 
norma, midőn a jónak szabályát nem a föld szűk 
határai közt állapítja meg, hanem a végtelen régiói-
ból hozza le s nem a test igényeit tolja előtérbe, 
hanem a szellemnek emelkedését kívánja, a haladás-
nak oly rugót ad, melynek ereje ki nem apad soha. 

N. dr. 

A magyar baptisták• (ix.) 
12. cikk. Az isteni törvényről. A mi baptistáinkat, 

mint eddig is ismételten tapasztaltuk, «Hitvallomá-
suk» megszerkesztésében nem vezette logika; nem 
csoda, mert hiszen a 10. cikkben maguk nyíltan 
jelentik ki, hogy még a tanítóikban is «tudományos 
ismereteket kívánatosaknak tartanak, de nem múl-
hatatlanoknak». Innen az az igazi falusi össze-vissza-
ság hitcikkelyeik egymásután következésében, annyira, 
hogy még a «tanultnak» is nehéz köztük az össze-
függést, az alapelvek és folyományaik egymásutánját 
fölismerni s egyáltalán tanaikról helyes képet alkotni 
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magának. Hogy aztán az ócsai paraszt-filozófus milyen 
képeket alkot magának róluk, s hogy mi lehet hité-
nek tartalma ezen hitcikkelyek alapján, igazán nehéz 
elképzelni. 

Az előző 11. cikkben a Hitvallomás egy álmiszti-
kus elmélkedést tartalmaz az embernek szentségre 
való törekvéséről, mely «szentségnek lényege nem 
egyéb, mint szent és gyermekded szeretet Isten és 
az ő parancsolatai iränt»; de azért ezekről a paran-
csolatokról, vagy, mint mondja, az isteni törvényről, 
csak a rákövetkező, vagyis a 12. cikkben tárgyal. 
Nekik mindegy, vájjon az ok megelőzi-e az okoza-
tot, vagy az okozat az okot. Lássuk már most foly-
tatólag ezt a 12-ik cikkelyt. 

Luther egykori alapvető tanításával szemben, hogy 
az újszövetségben kegyelem uralkodik s nincs tör-
vény, a mit ő evangéliumi szabadságnak nevezett, s 
ez nyomban (1525-ben) a parasztlázadásban nyilvá-
nult, baptistáink elismerik az isteni törvényt s azt 
vallják e cikkben: «ámbár az újszövetségi kegyelem 
háztartása alatt élünk, mégis az isteni törvény, a 
mint már a paradicsomban adatott (ez egészen új gon-
dotat!), a Sinain bővebben megmagyaráztatott s az 
Úr jézus által oly világosan kitiintettetett, nem helyez-
tetett erőn és haláron kiviil», hanem, teszik hozzá 
sajátszerű értékeléssel: «mint azelőtt, hasznos és alkal-
matos rendeltetésű». Nem mondják, hogy ez a tör-
vény lelkiismeretben kötelező, hanem hogy csak 
«hasznos és alkalmatos rendeltetésű». 

Hogy ezzel a törvén)' fogalmát összezavarják a 
tanácséval, azt ők nem veszik észre s hogy ekként 
ethikájuk alapját homokra építik, még kevésbbé 
tudják. 

Az így felfogott «isteni törvénynek» hasznos és 
alkalmatos voltát három pontban világítják meg. 
Hogy aztán ez az egész nehezen érthető beszéd, t. i. 
a törvény hasznos voltának a vitatása, mint egyálta-
lán bármely törvény és kegyelmi eszköz fölvétele, 
miként fér meg a 6. cikk végén kifejezett alapelvük-
kel, hogy «a kegyelmi állapot az új élei (a baptistává 
levés) első pillanatával jelenik meg és soha többé 
el nem múlik», azt se Csopják, se senki nem fogja 
megmagyarázni ; de hát ők mégis beszélnek, hogy 
valamit magyarázni látszassanak. 

A kegyelmi állapot szerintök soha többé el nem 
múlik, az embert egész életén át kiséri, de azért 
mégis föltételezik, hogy az az újjászületett, tehát 
kegyelmi állapotban levő baptista mégis csak bűnös 
lehet élete folyamán — fehér és fekete egyszerre -
a minél fogva az isteni törvény hasznos voltát ekként 
magyarázzák : a törvény 

aj az embernek vad, féktelen szenvedélyeit zabo-
lázza (hol van akkor a kegyelmi állapot?) s Isten 
szentségének és igazságának tekintélyét e földön fen-
tartja. 

Ugyan hogy tehetné ezt egy oly törvény, illető-
leg rendelkezés, mely csak hasznos és alkalmatos 

rendeltetésű? Hiszen emberi szenvedélyeink ilyenen 
könnyen átgázolnak ! 

b) Vezéreljen a bűnök felismeréséhez (a törvény?) 
s legyen tanítómester a Krisztusra (a törvény legyen 
tanítómester ?) azáltal, hogy szentsége és sérthetetlen-
sége, nagy terjedelme és lelki értelme (?) által meg-
mutatja a bűnös embernek (a baptista kegyelmi álla-
potban van!) mily lehetetlen megtartása s így a 
kegyelem és bocsánat szükségének érzetét felkölti. 

Tehát hogy mire jó a törvény? A Hitvallomás 
szerint arra, hogy «nagy terjedelme» által rátanítsa 
az embert, hogy tulajdonkép nem is lehet, már t. i. 
azt a törvényt, megtartani. És másodszor, hogy a 
kegyelem és bocsánat szükségének érzetét felköltse 
abban a baptistában, a ki elejétől végig elmulhatat-
lanul kegyelmi állapotban van. E szerint vagy a (>. 
cikk végén kifejezett s imént idézett alaptanuk az 
ember újjászületéséről hamis, vagy ennek az expo-
zíciónak nincs semmi értelme. 

cj Világosítsa meg ez az újjászületettet (már t. i. 
a törvény világosítsa meg azt, a ki kegyelmi állapot-
ban, léhát már megvilágosítva van !), hogy gyönyör-
ködjék az Isten törvényén a belső ember szerint, 
hogy a helyes utat el ne tévessze, maga által válasz-
tolt szentségre (mi lehet ez?) ne jusson, s a fenséges 
célt, melyre rendeltelett, hogy Islen képében teljesen 
megujuljon, szem előtt tartsa; a testnek gyarlósága 
miatt (az ember test és lélek szintézise!), mely e föl-
dön még mindig körülfogja. 

Szóval az isleni törvény a baptisták szerint 
afféle öreg dajka, a ki óvja, vezeli a gyermeket s ha 
a gyermek nem hallgat rá, mit tegyen egyebet, sirva 
fakad. Ez mindenesetre valami űj fogalma a tör-
vénynek, mely vezet, vezet, ha az ember vezetteti 
magát általa, de magában véve különben ártatlan dolog, 
mert szankciója, büntető hatása, egyáltalán nincsen. 

lis már most melyik is tulajdonképen az az isteni 
törvény, melyet az imént «nagy terjedelműnek» ne-
veztek? Megmondták mindjárt a bevezetésben: az, 
mely már a paradicsomban adatott, a Sinain bőveb-
ben megmagyaráztatott, s az Úr Jézus által oly vilá-
gosan kitüntetletett. 

Ebből még a részletekre nézve nem sokat 
tud meg az ember, de igen a következő pontból, 
mely így szól : A mi a törvény szertartásos részét 
illeti, hisszük, hogy az a Krisztus által betölletett s 
minthogy Ö vele a valóság jelent meg az árnyék 
helyébe, ez félretétetett s a Jézus áldozatában (kereszt 
halála), melyhez hittel ragaszkodunk, áll a törvény 
ama részének betöltése. A mi azonban a törvény 
erkölcsi részét illeti, miként az a tízparancsolatban 
foglaltatik, hisszük, hogy abban Istennek lényege 
(micsoda, lényege?) és akaratja örök időkre nyert 
kifejezést. 

Ezzel a baptisták az erkölcsi törvény szempont-
jából az ó-szövetségbe helyezkednek bele, a tízparan-
csolat alapjára, a természeti törvényre s abból az 
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ószövetségből csupán a szertartásos részt vetik el. 
Igy képzelik «az újszövetségi kegyelem háztartása 
alatt való életet». Ennek megfelelően az utolsó pont-
ban a szombatról értekeznek, mert «az Isten tíz 
parancsolatjának mindegyike egyenlő tekintélyű és 
szentségű és ezt kiváltképen a szombatnapot illető 
negyedik parancsolatról hisszük». «Követeljük, liogyr 

e napon mindenki gyakrabban olvassa a szentírást, 
hogy a gyermekek abból oktattassanak s hogy ren-
desen látogassák az istentiszteletet.» 

A baptistákat e szerint akár zsidózó felekezet-
nek is tekinthetjük, olyannak, mely Krisztust tanító-
nak igen, de törvényhozónak el nem ismeri ; mely 
tartja ugyan az újszövetség könyveit, de azokban 
új törvényt, új parancsolatokat nem talál, nem találja 
a keresztény morált, azt a többletet, mely a mózesi 
tízparancsolaton felül van. Krisztus szerintük a mózesi 
törvény szertartásos részét betöltötte, azért az félre-
tétetett, de többet aztán nem is tett, egyebekben 
maradt a régi tízparancsolat. 

Hogyan lehet ez ? Hisz már az előző cikkekben 
is találkoztunk a baptisták részéről olyan, az üdvös-
ségre szükséges és az újszövetségi szent könyvekre 
támaszto.tt rendelkezésekkel, melyek nem a tízparan-
csolatból következnek, hanem mint új törvény jelent-
keznek. Szóval magában a Hitvallomásban is oly 
többletre akadunk, melyet nem fed a tízparancsolat. 

Az 5. cikkben pl. azt tanítják az örök életre el-
választottakról, hogy: ezeknek adatott az örök élet 
a Krisztusban s egyszersmind elrendeltettek mind-
azon eszközök, melyek őket a Krisztusban való hit-
hez, a szentséghez és az örök üdvösséghez juttassák. 
Istennek ezen rendelete változhatatlan és örök. Beszél-
nek a 6. cikkben kegyelmi eszközökről, melyeknek 
sorrendje «általunk, emberek által, az isteni akarat 
megszegése nélkül, meg" nem rontathatik». Tehát ezek-
kel az eszközökkel a baptistának élnie kell, ha 
üdvözülni akar. De ez már magában véve is oly 
tani többlet, melyet az ószövetség nem ismert, mely 
a tízparancsolatban nem foglaltatik. Mózes pl. a 
keresztségről és az úrvacsoráról semmit sem tudott. 

Szóval a jó baptisták egyrészt a keresztény világ-
rendhez is csatlakoznak, de másrészt zsidózók is 
akarnak maradni ; felállítanak új tanokat, melyekből 
új ethika is folynék s mégis csak a régi mózesi 
ethikát akarják; a miből nyilvánvalóan következik, 
hogyr valóban a vallási szisztéma felállításához nem-
csak kívánatos a «tudományos ismeret», hanem 
«múlhatatlanul» szükséges is, különben nem ilyen 
képtelen Hitvallomással mutatkoztak volna be a 
világnak. 

13. cikk. A házasságról. Mint isteni és polgári 
intézményről beszélnek a házasságról, de hogy szent-
ség és hogyr kötelékileg felbonthatatlan, arról nem 
tudnak semmit. Hisszük — így szól a cikk — hogy 
a házasságot Isten szerzette, kölcsönös segítségül 
férfi és nő között, az emberi nem szaporítása s a 

fajtalanság elkerülése végett, továbbá, hogy a férfi 
csak egy asszonyt vehet nőül, az asszony csak egy 
férfit férjül, míg mindketten életben vannak. 

Azt tartjuk, hogy keresztények az Úr nevében 
egyedül hívőkkel léphetnek házasságra. 

Mint isteni és polgári intézménynek, a házasságnak 
mindkét részről kell megerősíttetnie. Az utóbbi az 
ország törvényei szerint (s itt bizonyítékul hivatkoz-
nak a kánai menyegzőre Ján. 2, 2. ; ez az exegezis 
legújabb fajai), az előbbi az Úr gyülekezetében az 
Isten igéje és ima által történik. 

Az elválást, ha az Isten igéjével össze nem egyez-
tethető okokból történik, valamint az elváltaknak újbóli 
házasságra lépését tilosnak tartjuk. Azonban házas-
ságtörés eseteiben (nem értik Krisztus szavait Máté 
19, 9, melyek csak az ágytól és asztaltól való elválasz-
tást jelentik v. ö. I. Kor. 7, 10) s rossz akaratú el-
hagyásnál (rosszul hivatkoznak sz. Pálra I. Kor. 7, 
12, a ki hitetlen férjről és hitetlen feleségről 
beszél, tehát nem tiszta keresztény párról) hisszük, 
hogy az ártatlan félnek elválása s újbóli házasulása 
Isten igéje szerint megengedhető. Az elválásnál, vala-
mint a házasulásnál a polgári törvény határozmányai 
megtartandók. (Még erre is találnak érvet a szent-
írásban. Péter I. 2, 13 : «Azért engedelmeskedjetek 
minden emberi rendnek az Úrért». Szóval nincs 
semmi és nem lehet semmi, a mit szentírásból ne 
tudnának bizonyítani.) 

Mint látjuk, házassági tanuk régi protestáns tan, 
megtoldva a kormánytól jóváhagyáskor belediktáll 
polgári vonatkozásokkal, melyekre nyomban találjuk 
a szentírási helyeket, mintha bizonyítani akarták 
volna, hogy nincs oly kormány, mely olyat kíván-
hatna tőlük, a mire ők nem tudnának mondani 
szentírási kádenciát, persze csak úgy vaktában. 

A kath. tantól e szerint csak úgy különböznek 
ebben, mint a többi protestáns felekezetek, neveze-
tesen a házasság szentségi jellegét és köteléki fel-
bonthatatlanságát illetőleg. Nyiltan kimondják, hogy 
az intézkedési jog teljesen az államot illeti, «az el-
válásnál, valamint a házasulásnál a polgári törvény 
határozmányai megtartandók», a miben túlmennek 
még az eddigi prot. gyakorlaton is. Mint vallási tár-
sulat a fontos intézményből semmit se tartanak meg 
maguknak, csak az imát fölötte. Furcsa kis paraszt-
felekezet. 

Jlz új káté s annak fordítása. 
Az országos káté-bizottság még sem dolgozott 

és fáradozott hiába. A bizottság ülésein észlelt és 
kelleténél hosszabb viták s kapacitálások, a melyek 
nem annyira a dolog érdeméből, mint inkább az 
egyes egyházmegyék birtokában levő új kátékhoz 
való SZÍVÓS ragaszkodásból eredtek, még sem hiúsí-
tották meg teljesen a bizottság önzetlen és sok fá-
radsággal, felelősséggel járó munkáját. Az új káté 
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mégis csak megjelent és az esztergomi főegyház-
megyei hatóság által jóvá is hagyatott. Hála és köszö-
net legyen ezért Erdély lángbuzgalmú és fáradhatat-
lan püspök urának, valamint a tulajdonképen való 
kidolgozásban fáradozott szűkebb bizottságnak. 

Egységes kátét az egész ország katholikus isko-
láiba behozni nem sikerült ugyan. Úgy az egri, mint 
a kalocsai, mint pedig az esztergomi régi káték 
használatban maradnak még, mert az új káté jóvá-
hagyása nem azt jelenti, hogy az eddig használatban 
volt különféle káték egyszerre eltűnjenek, mint Mózes 
varázsvesszejének legyintésére az egyptomi csapások. 

Korántsem akarom itt a «csapás» szóval az eddig 
használatban volt káték tiszteletreméltó múltját 
becsmérelni ; azt azonban bátran kimondom, hogy 
ha nem is tűzbe valók a régi káték, mint az orszá-
gos káté-bizottságnak némely hevesebb vérű tagja 
véleményezte, de arra minden bizonnyal megértek 
már, hogy illő tisztelettel félretétessenek és helyüket 
az új káték foglalják el minél nagyobb mértékben. 

Szándékosan mondom : «minél nagyobb mérték-
ben» és nem «mindenütt», mert nem akarok a pusz-
tában kiáltónak szerepére vállalkozni és a nagy nehéz-
ségek és akadályok között létrejött űj káténak rossz 
fogadtatást előkészíteni. Tudom ugyanis, hogy az új 
káténak általános behozatala az ország összes népis-
koláiba, jó sokáig csak a jövő zenéje marad; a nagy 
és hangos ajánlgatás pedig inkább csak gyanúokot 
keltene. Mert joggal mondhatná bárki : vagy jó az 
új káté, vagy nem. Ha jó, akkor nem kell annyira 
ajánlani, mert jó bornak nem kell cégér; ha rossz, 
akkor semminemű reklám nem teheti jóvá. 

Nem is ajánlani, vagy nem ajánlani szándéko-
zom e helyütt az új kátét, hanem engedve a «Reli-
gio» szerkesztője szíves fölszólításának, mint az új 
káténak tót nyelvre való fordítója, egyet-mást, sine 
ira et studio, tisztelve mindenkinek a meggyőződé-
sét, el akarok mondani az új kátéról és a fordításá-
val járó sok türelmet igénylő körülményekről. 

Az erdélyi püspök úr, mint az országos káté-
bizottságnak elnöke, csekélységemet bizta meg az új 
káténak tót nyelvre való lefordításával. A püspök úr 
előtt, a ki mint egy második Mózes, a szeretet varázs-
vesszejével vezetett át minket, az országos káté-bizott-
ság tagjait, a már-már fölöttünk összecsapó vita-
hullámok Vörös-tengerén, azon cél lebeghetett, hogy 
az új káté minél előbb s minél nagyobb mértékben 
elterjedjen a jó s vallásos tót nép között, hogy az 
élet nehéz küzdelmei között és oly sok lelketlen 
csábitó izgatásának kitéve, szent hitünknek magasz-
tos igazságait minél előbb a maga nyelvén s minél 
könnyebb, egyszerűbb nyelvezetben elsajátítsa. 

Hogy Onagyméltósága épen az én szerény erőmre 
bizta a nehéz, de fölötte magasztos föladatot, azt 
onnét magyarázom, mert az utolsó bizottsági ülésen, 
de azelőtt is az írásbeli jelentéseimben többször ipar-
kodtam a püspök úr becses figyelmét a tót fordí-

tásra fölhívni s erre nézve az én szerény közremű-
ködésemet is fölajánlani. Tehettem ezt a kellő sze-
rénység mellett némi önérzettel is, mert e téren már 
azelőtt is erőmhöz mérten tollammal közreműködtem 
a Felvidék jó tót népének lelki javán. Mellőzve más 
egyebet, csak a Gerely «Képes Bibliá»-ját említem 
meg, mely az én fordításomban és a Szent-István-
Társulat kiadásában nagy számban forog a felvidéki 
tótság között. Eme bibliafordítás ellen, legalább 
tudtommal, semminemű kifogást nem emellek a tót 
nép hitbuzgalmi irodalmával foglalkozó körök. E kö-
rülmény által fölbátorítva s az új kátét minél előbb 
használni kívánó barátaim által is ösztönöztetve, neki-
fogtam a fordítás sok türelmet s körültekintést igénylő 
munkájának. 

Minél jobban belemélyedtem az új káté tartal-
mába, beosztásába, kérdéseibe és feleleteibe, annál 
nagyobb öröm töltött el annak láttára, hogy a hit-
oktatás súlyos munkájához végre valahára csakugyan 
sikerült oly segítő eszközt nyernünk, mely úgy a 
hitoktatók fárasztó munkáját, mint pedig a tanulók 
megfelelő előhaladását nagyban megkönnyíteni, illetve 
elősegíteni van hivatva. Újra hangsúlyozom, hogy 
tisztán egyéni meggyőződésemnek akarok e helyütt 
kifejezést adni s nem reklámot írni. Tessék csak 
figyelemmel és türelemmel végig lapozgatni az új 
káténak mind a két füzetét, vagyis az «Elemi Kate-
kizmust» és a «Kis Katekizmust», tessék azt a mosta-
náig használatban volt régi kátékkal alaposan össze-
mérni és aztán tárgyilagos Ítéletet mondani. 

Nem hiszem, hogy találkoznék az országban 
olyan hitoktató, a ki a régi káték módszerét, kér-
déseit és feleleteit, valamint a kis gyermek értelmi 
erejével semminemű arányban nem levő hosszú, 
nehéz meghatározásait mindig és mindenben szol-
gailag követte volna. Negyedszázados papi pályám 
javarészét a hitoktatásban töltöttem el, de olyan 
növendékre még nem akadtam, a ki a régi káté 
meghatározását, pl. a szentek egyességéről értelmesen 
s kellő szabatossággal elmondta volna. Egy jeles elő-
menetelűés magyar anyanyelvű növendékem hiba nél-
kül mondta el az anyaszentegyház meghatározását s 
arra a bizalmas kérdésemre, hogy érti-e, mit mon-
dott, pirulva ugyan, de mégis csak bevallotta őszin-
tén : hogy7 nem. 

Ha már más előnye nem is volna az új káténak, 
mint azoknak a régi rémséges meghatározásoknak 
az elhagyása, már ez is határozott előnyszámba 
menne. Nem hiszem, hogy valaki mindenben töké-
letesnek tartja az új kátét, de hogy célszerűbb, köny-
nyebb, az illusztrációk folytán a gyermek érzelmi 
világára vonzóbb, azt előítélet nélkül tagadni nem 
lehet. 

Próbaképen behoztam az új kátét a zsolnai püs-
pöki árvaház leányiskolájába s örömmel látom, hogy 
növendékeim biztosabban s nagyobb örömmel tanul-
ják az új káté feleleteit. November hó 13-án egy kis 
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«népszavazást» tartottam a fejlettebb növendékekkel ; 
azt kérdeztem tőlük, melyik káté tetszik nekik job-
ban, a régi-e vagy az új ? Látni kellett volna az örö-
möt a mosolygó arcokon. Egyhangúlag az új káté 
mellett szavaztak. Talán azért, mert képek vannak 
benne? kérdeztem. Azért is — felelték — de meg 
azért is, mert «jobb, rövidebb, érthetőbb, könnyebb». 
Ezek a jelzők mind az ötödik és a vele együtt levő 
hatodik osztály tanulóitól származnak s nem valami 
útbaigazításból vagy reávezetésből erednek. Tessék 
próbát tenni. Alighanem ugyanaz lesz a szavazás 
eredménye másutt is. 

Néhány részletesebb dologról az új kátét illető-
leg majd jövőre. Gáli József. 

újra, hogy «inkább kell engedelmeskedni Istennek, mini 
az embereknek». Így teremti meg a francia szabadkőmű-
ves zsarnokság a francia katholikus világiak körében a 
szabadságnak hőseit. A francia szociáldemokraták külön-
féle árnyalatai nemrég fejezték be a Limogesban tartott 
kongresszusukat. Ez a kongresszus arról nevezetes, 
hogy teljessé tette a szociáldemokrácia vezérelvének 
hármasságát, a mennyiben az eddigi «ni Dieu, ni mailre» 
(se Isten, se úr) anarchisztikus elvhez hozzáadta betető-
zésül a hazaárulás szabadságának a gyalázatát, ha nem 
is kimnndva, de belenyugodva abba, hogy a francia 
szociáldemokráciának ezentúl jelszava hármas tagadás 
legyen : «ni Dieu, ni maître, ni patrie», se Isten, se úr, 
se haza ! Edgar Quinet programmja teljes megvalósulás-
ban. Nemzetek, ha tönkre menni akartok, kövessétek!1 

Egyházi Pár is . A Clemenceau-kormány kiáltványszerü nyilat-
kozata. A szociáldemokrácia szentség- és tisztességnélküli 
teljes <Íszentháromsága». Okt. hó 5-én olvasták föl a par-
lamentben az új kormány programmszerü nyilatkozatát. 
Nagyhangú, mint maga a kormány lelke, Clemenceau, 
A szabadságról azt mondja kérkedöleg, hogy a «szabad-
ságnak alkalma lesz természetes fejlődésre a köztársa-
sági kormányforma minden ágában». Azután elmondja, 
hogy szabadság cégére alatt micsoda tiprásait a lelki-
ismereti szabadságnak készül elkövetni. Az iskola «el-
világiasítását» (tudjuk, mit jelent ez) rövid idő alatt 
fogja végre hajtani», a Falloux-törvényt — mely közép-
iskolai szabadságot biztosított az egyháznak — el fogja 
törülni és hogyha az egyház moccanni fog merni szabad-
ságának visszaóhajtása után, ők «új rendszabályokra 
fognak fölhatalmazást kérni». A miniszteri kiáltványnak, 
melyet azóta minden községben kiszögeztek, szavai az 
utóbbi eljárásra vonatkozólag a következőleg vannak 
megfogalmazva, emlékeztetve a farkas és a bárány me-
séjére: «Az egy «idegen hatalomtól» származó szellem 
uralma netaláni visszafoglalására célzó támadásainak 
útját el fogjuk zárni s a vallás gyakorlásának szabad-
ságát biztosítani fogjuk, a mennyiben a törvény rendel-
kezéseit gyengeség nélkül fogjuk alkalmazni és ha szüksé-
ges lenne, új rendszabályokra fogunk felhatalmazást 
kérni». Ime a szabadkőműves szabadságszeretet: szabad-
ság hangoztatásával az ajakán tiporja a katholikus vallás 
gyakorlásának szabadságát és még vadabb jogtiprásokkal 
fenyegetődzik. A pápa, a katholikus hitvallás szerint, min-
den katholikus hivő lelkében otthon van és a szabadkőmű-
ves szabadságszeretet rá akarja erőszakolni a francia 
katholikusokra, hogy ők a pápaságot «idegen hatalom»-
nak tekintsék. Ep most tartották a francia katholikus 
jogászok évi közgyűlésüket, a melyen Latnarzelle szená-
tor bátran hirdette a józan ész és a katholikus hit együt-
tes amaz alapigazságát, hogy inkább kell engedelmes-
kedni Istennek, mint az embereknek. Es a szabadságot 
ajkain hordozó szabadkőműves kormány utasította az 
illető hely ügyészségét, hogy indítson bünfenyítőt az 
ellen, a ki a lelkiismeretszabadságnak ezt az isteni el-
vét fennen megvallotta. Lamarzelle szenátor nem az az 
ember, a ki minden árnyéktól megijed. Levelet írt az 
illető szakminiszternek, kijelentve, hogy ne keressék, ki 
mondta ki azt a nagy igazságot ; ő önként jelentkezik 
és bemutatkozik a miniszternek és szemébe mondja 

B e y r o u t h . A beyrouthi egyetem gyarapodása. Jézus 
társaságának kiváló érdemei közé tartozik, hogy a hol 
a tulajdonképeni Ázsia Európával találkozik, tudomány-
egyetemet alapított, tart fenn és fejleszt kifogyhatatlan 
szellemmel és kitartással. A beyrouthi egyetem eddig a 
theológiából, a filozófiából és az orvostudományból 
osztogatott csupán doktori okmányokat. Ezentúl a ter-
mészettudományokból és a keleti nyelvek tudományá-
ból is fog diplomákat osztogatni a jezsuiták beyrouthi 
tudományegj'eteme. Az első, ki a keleti nyelvek dokto-
rává lett, Bauer Ede irhoni J. t. atya. Avató értekezése 
Uzumget arabs költő, Mohamed kortársa, költészetének 
méltatásáról szól. A disputa és a promóció ünnepi ak-
tusán ott volt II. Ephrem Ignác szyr katholikus pat-
riárka és M. Fulque du Parc Franciaország szyriai ál-
talános konzulja.3 —y —la. 

Az ang l ikán r i t ua l i s t ák ró l — kapcsolatban a 
Religioban nemrég (1. 30. sz.) közölt adatokkal — né-
hány figyelemreméltó apróságot találunk a belga «Gazét 
van Antwerpen» egyik októberi számában. A lap egyik 
tudósítója személyesen megfigyelte a ritualisták több 
templomát. Ezek a ritualisták képezik köztudomás sze-
rint az anglikán egyház azon irányát, mely legközelebb 
áll a katholikus egyházhoz és arra törekszik, hogy az 
anglikán egyházban mindazt ismét helyreállítsa, a mit 
a reformáció kiszedett belőle, csak a pápa fennhatóságá-
ról nem akarnak hallani. Ugyancsak ők voltak, a kik 
annak idején annyira küzködtek az anglikán papszen-
telés érvényes volta mellett, melyet azonban — mint 
tudjuk — XIII. Leo pápa érvénytelennek jelentett ki. 
Halljuk a tudósítót ! 

«A szent Bertalan-templomba lépve, legott sze-
münkbe ötlik az ajtó mellett a szenteltvíztartó ; felette 
függ az istenitisztelet rendje az egész hétre : vasárnap 
csendes mise, melyben áldoztatnak is, azután ünnepé-
lyes nagymise teljes papi segédlettel ; d. u. a kitett «01-

1 Quinet munkáját a hetvenes években gróf Károlyi Gábor for-
dította le magyarra. Hatása ott folytatódik a gyalázatos «haladók»-kal 
rokonszenvező magyar, vagyis inkább újmagyar pozitivisták mindent 
fölforgatni törekvő mozgalmában. Már attól a segítségtől, melyet a 
«principii sobsta» szokott megteremni — elestünk. —y —la. 

2 A magyar katholikus tudomány-egyetem hol késik az «éji 
homálvban» ? 
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táriszentség» imádása. A hét többi napján naponta van 
szentmise, ünnepen kettő is. Gyónni lehet egész nap, a 
sekrestyés köteles Íziben letelefonálni a gyóntatót, mi-
helyt gyónó jelentkezik. Négy gyóntatószék van a tem-
plomban; mindegyikben ott a rács, térdeplő, feszület, 
karing és stóla. A templom falait az ismert 14 keresztúti 
állomás képei díszítik. Az egyik mellékoltár szűz Mária 
tiszteletére van szentelve ; szép Mária-szobor van rajta 
virágok és viaszgyertyák közt. A főoltár olyan, mint a 
katholikus templomban, csak az oltárszekrény hiányzik 
róla. Ezt ugyanis abbeli féltükben, hogy a protestáns 
atyafiak meggyalázhatnák, külön kis folyosón helyezték 
el, mely a templomba nyílik és melyet kápolnává ala-
kítottak át. Itt három lámpa ég a tabernákulum előtt, 
melyet finom selyemhímzésű függöny rejt el a nem ille-
tékes tekintetek elől; állandóan két anglikán apáca 
végzi előtte imádságát a legnagyobb áhítattal. 

A «Gyümölcsoltó Boldogasszony»-ról nevezett tem-
lomban a nevezett tudósító két fiatal papra akadt, a 
kik reverendát és négyszögletes papi birétumot viseltek ; 
az egyik a breviáriumot végezte ! Épen vége volt a 
gyászmisének, a ravatal még ott állott a templomban, 
hat sárga viaszgyertya állott mellette. A feketébe bur-
kolt főoltáron ott volt három latin kánontábla, nem-
különben a Missate Romanum ismeretes mechelni ki-
adása. A sekrestyés megmutatta tudósítónknak az 
oltárkövet és az előírt hármas vászontakarót is. A sek-
restye tele volt a katholikusok rendes templomi sze-
reivel ; még a körmeneti kereszt, a füstölő és a 
szenteltvízhintő sem hiányzott. A faliszekrényben két 
pazar drágaságú ciboriumot, mostranciát és kelyhe-
ket talált; úgyszintén egy ereklyetartót, melyben töb-
bek közt szent Klétus ereklyéjét is látta. Még csak 
azt említi meg a lap, hogy a sekrestyében latin di-
rektórium is volt és a falon az ismert mise előtt és 
után mondandó imákon kívül egy kis tábla is függött 
az illető anglikán püspök nevével. 

Ha az idézett lap nem lenne egyike a legmegbízha-
tóbb lapoknak, szinte el sem hinné az ember e csoda-
dolgokat! Mosolyogjunk fölöttük, vagy hálálkodjunk az 
Istennek . . . ? 

Világ világossága, világosítsd meg őket! Somogyi. 

* 

S m y r n a . Az olasz királyság és az olasz katholikus 
missziók. A Szentírás mondja, hogy az isteni bölcsesség 
a föld kerekségén játszik az emberekkel. Az egyház 
első szülött leánya, Franciaország, kövei viszonozza az 
egyháznak életadó kenyerét ; otthonában üldözi, misz-
szióiban magára hagyja az egyházat. Az isteni gondvi-
selés a katholikus missziók francia világprotektorátusát 
az angol, a német, az olasz hatalmak növekedő oltal-
mával helyettesíti. Különös dolog ! Az «Unitó Italiana» 
a pápaság, az egyház ellenére jött létre és most már a 
katholikus missziók területén, az egyház, a pápaság ér-
dekeit szolgálja. Itt Smyrnában nov. hó 6-án, nemzetközi-
leg is nevezetes ünnepe volt a katholikus egyháznak és 
Olaszországnak. Marengo érsek a török és olasz hata-
lom tüntető jelenlétében szentelte fel az itteni olasz 
katholikus misszió-iskolát. Olaszországot maga a szul-
tán mellett meghitelesített olasz nagykövet, Imperiali 
őrgróf képviselte. A kikötőben két olasz hadihajó járult 

ágyúlövésekkel az ünnep hatásosságának emeléséhez. 
Megjegyzendő, hogy Olaszországban két országos egye-
sület, a «Dante Alighieri» és a «Socielá di Cristofo Co-
lombo» áll folyton növekedő tevékenységgel a katho-
likus missziók szolgálatára, amaz Afrikában, emez 
Amerikában.1 —y —la. 

* 

Az a u s z t r i a i k a t h o l i k u s i sko la -egyesü le t dísz-
ű l é s é n (nov. 15-én) báró Koller Sándor az amerikai 
katholikusok nagy tevékenységét és áldozatkészségét 
emelte ki beszédében. 

Az Egyesült-Államok lakossága jelenleg 80 millió 
lélek, kik köziil 15 millió katholikus. E katholikusok 
csak óriási erőmegfeszítéssel szerezhették meg az egyen-
jogúságot a felekezetekkel. Jelenleg 10.000 világi és 
4000 szerzetespap működik az Egyesült-Államokban. 
A katholikus templomok száma 11.640, melyhez éven-
kint 200 -300 új épül, úgy hogy 1288 kalholikusra egy-
egy templom esik. A katholikus iskolákban 1,200.000 
a tanulók száma. Van továbbá 81 szeminárium, 7 ka-
tholikus egyelem, a legújabb Georgetown-ban, a legré-
gibb pedig Washingtonban. Az utóbbi 10 millió korona 
alaptőkével rendelkezik. (Megjegyzendő, hogy az egye-
temet az amerikai püspökök alapították és a mint egy 
amerikai volt egyetemi tanártól hallottuk, minden katho-
likusnak kötelessége a pápa határozott akarata értelmé-
ben az egyetem föntartására évenkint valamit áldozni.) 
A nevezeti 7 egyetem közül 4 szerzeteseké, (a jezsui-
táké), kik maguk építették és pedig oly impozáns alak-
ban, remek parkokkal, játszóterekkel, hogy egyszerűen 
páratlanok a maguk nemében. A washingtoni egyetem 
hallgatóinak száma meghaladja a 4000-et. Az Unió és 
egyes államok semmiféle segélyben nem részesítik a 
katholikus oktatásügyet, a katholikusok mindent a sa-
játjukból födöznek. Vannak munkások, kik napidíjaik-
ból vonnak le jámbor célokra, a new-yorki kath. rend-
őrök pl. maguk gondozzák plébániájuk miseruháit stb. 
Óriási a katholikus egyesületeknek, testületeknek száma, 
melyeknek évi bevétele 8—9 millió korona. 

A katholikusok politikai egyesületeket nem ké-
peznek. 

Belső hitéletükről tanúskodik ama tény is, hogy 
a munkások számára már kora hajnalban tartanak kü-
lön miséket, sőt külön a katholikus hírlapírók számára 
is, melyen 400-nál többen is megjelennek. (Mi volna, 
ha nálunk is «hirlapíró-istenliszteletet» hirdetnének ki : 
nem a zsinagógáink telnének-e meg leginkább jámbor 
hivőkkel ?) 

1810-ben csak egy katholikus újságuk volt, most 
pedig számuk 300-ra rúg. 

Észak-Amerikában nincsen holmi «Kanzel-paragráf» 
hanem igenis van egy «privileg of pulpit», melynek ér-
telmében a papnak jogában áll nyilvános ügyeket 
nyiltan, szabadon tárgyalni. Egyébként is sokban igen 
méltányrosan bánnak az egyházzal. A templomok nem 
fizetnek semmiféle adót, a templomi műtárgyak adó-
és vámmentesek, a papok féljegyen utaznak és minden-
nemű katonakötelezettségtől teljesen mentek. B. V. 

1 Mi a magyar missziói tevékenység az olaszokéhoz, a franciáké-
hoz, a németekéhez, az angolokéhoz képest ? 
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Iroda- Die engl i sche Kolonisat ion in Irland. — Von 
lom. D r - Moritz Julius Bonn. I. II. Bd. Stuttg. und Berlin. 1906. 

Századunk leghatalmasabb birodalmainak egyike, 
a sokaktól irigyelt Nagy-Britannia, mind az öt világ-
részben elsőrangú, számottevő hatalom, akár az egész 
impérium kiterjedését, akár lélekszámát, akár gazdag-
ságát vesszük tekintetbe s minthogy a mi korunk 
anyagelvi bölcselete csak ilyen föltételekre alapozza a 
«nagyság» fogalmát, Angliát tárgyazó legtöbb munká-
ban a «Rule Brittannia» adja a vezérmotivumot. 

A fönntebb cimzett könyv, melyet ezennel ismer-
tetni akarunk, szintén Angliával foglalkozik, különösen 
pedig a hármas királyság egyik országának, a sorsüldö-
zött, szegény Irlandnak gyarmatosítását írja le. 

Szerzőnknek, mint mondja, nem volt szándékában 
két kötetre terjedő, nagyobb munkát írni, de hosszú 
éveken át tartó kutatásainak oly nagy adathalmaz lett 
az eredménye, hogy kényelmesen egy kötetbe nem volt 
beszorítható. Mindazáltal kimerítő történelem sem lebe-
gett szemei előtt, csak az Irlandban alkalmazott angol 
gyarmatpolitika módszerét kívánta — úgymond — kri-
tikailag megvilágítani. 

Azonban nekünk úgy látszik, hogy a szerző igen 
szerény nézetűnek mutatja munkáját. A «megvilágítás» 
oly terjedelmesen, annyi egykorú s kifogástalan forrás 
nyomán teljesítve még pedig «kritikailag» teljesítve, 
mint azt az ő könyvében látjuk, elsőrangú irodalmi 
vállalkozás, melybe csak alapos tudós bocsátkozhatik. 

Valóban, ha Anglia történelmének részletei között 
szemlét tartunk, alig találunk olyanra, mely a kritikai, 
beható méltatást nagyobb mértékben megkövetelné, 
mint a «zöld szigetre» vonatkozó részlet. 

Csaknem nyolcadfél század, pontosabban szólva, 
735 év folyt le azóta, hogy Anglia belefogott Irland 
meghódításába — s ezen hosszú századok dacára még 
napjainkban is csak gyűlölni tudja az irlandi a hódító 
angolt. 

Maga ez az eg}' ténykörülmény közvetetlen hatású 
bizonyíték arra, hogy Anglia gyarmatpolitikája Irland-
ban teljesen elhibázott volt s magában hordta a siker-
telenség átkát. Sőt nem is jól fejeztük ki magunkat : 
az a politika egyenesen ellenséges volt. Hiszen a sok 
közül elég csak a XVII. századi küzdelmekre gondol-
nunk, hogy az angolok gyarmatosítását valódi mivoltá-
ban lássuk. Kétszer támadtak föl a szegény irek «gyar-
matosítóik» ellen a XVII. században; az első lázadási 
vérbe fullasztotta a kegyetlen Cromwell ; a másodikat 
pedig III. Vilmos nyomta el. Mindkét alkalommal 
szörnyű szenvedés zúdult a szerencsétlen népre. Crom-
well nem kendőzgette az ő «gyarmatosítását», melyre 
egyedül találó szó, még Macaulay 1844. február 19-diki 
parlamenti beszéde szerint is, csak a «kiirtás» «extir-
pation» lehet. Kereken kimondotta a «Protector», hogy 
Irlandot protestánssá teszi1 s hogy szándékát meg nem 
valósította, Macanlay sajnálkozva annak a körülmény-
nek tudja be, hogy nem élt még 20 évvel tovább. 

l i m e , ezt sohasem említik a protestánsok, mert Cromwell 
(f 1G58.) puritán (prot. secta) volt, de országunk gazdasági viszonyain 
ugyanabban az időben egy Colbert éleslátásával segíteni akaró Kollo-
nicsra ráfogták, a mit az sohasem mondott : az országot először 
koldussá, azután katholiklissá, végre németté teszem. (Religo 383. 1.) 

Szerk. 

Ha már most valaki Bonn könyvében az angol-
konnány gyarmatosításán kezdve a «great Queen» nérói 
vérengzésein át, adatról-adatra, eljut csaknem a XIX. 
század közepéig, a mikor végre az irlandi katholikusok 
emancipációja bekövetkezett, önkéntelen is kitör belőle 
az a kérdés, hogy mikép juthatott a tudós szerzőnek 
eszébe, hogy ily közismert, világos dolgot hosszú éve-
ken át gyűjtött adatok alapján tegyen kritikai meg-
világítás tárgyává? A tárt kapu betaszítása klasszikusabb 
irodalmi fogással el sem képzelhető. 

Valóban jelen címével a munka szinte szarkazmus-
nak mondható. Ha a szerző ilyent akart írni, egészen 
jó úton indult. Hiszen — hogy mindig csak a föntebb 
jelzett történeti ténynél maradjunk nincs mulatta-
tóbb valami, mint «a népszabadság és alkotmányosság 
klasszikus hazájáról» azt olvasni, hogy csak a XIX. 
század közepe táján emberelte meg magát annyi méltá-
nyosságig, hogy megszüntesse az irek rabszolgaságát, 
liögy valahára némi méltányosságot tanúsítson a katho-
likus egyház vagyis azon egyház iránt, mely neki — 
t. i. Angliának — mindjárt a megtérését követő máso-
dik században egyéb nagyságok között Venerabilis Be-
dát ajándékozta, kit az újabbkori, egyik leghíresebb 
angol kitűnőség, Burke (Essay on English History p. 
229.) «Father of english learning» — az angol tudomány 
atyjának nevezett ! 

Abból a célból tehát, a melyet a szerző említ, az 
adatok nag)' halmazát kimagyarázni bajosan lehet. Ám 
azért távol legyen tőlünk, hogy más tekintetben : ethno-
grafikus, társadalompolitikai, nemzetgazdasági, földirati, 
klimatológiai stb. szempontból ugyanazon adatok nagy 
értékét kétségbe vonnók. Ellenkezőleg a legnagyobb el-
ismeréssel vagyunk a szerző finom érzéke iránt, mely-
lyel a jellegzetest minden adatban ki tudta emelni s 
különféle vonatkozásaiban is föltüntetni. 

Csak egy vonatkozás nincs kellőleg sehol sem ki-
emelve: a vallási. Ezt nagy hiánynak tart juk; annak 
kell tartanunk ; mert hiszen négyszáz esztendő óta az 
angolok főleg a katholikus íreket «gyarmatosítják». 
Ennek a mozzanatnak adjon a tudós szerző illő szerep-
kört a második kiadásban, melynek ahhoz képest aztán 
más címet is adnánk, például: Irland kálváriája. Csak 
így lesz a munka igaz, határozott jellegű, kikerekített 
egésszé. ^ Mailáth József gr. 

A római kathol ikus népiskolák és kisded-
óvodák közigazgatása. Kiadta a győregyházmegyei 
főtanfelügyelőség. Győr, 1906. 214 lap. Ára 2 korona 
50 fillér. 

Végre ilyen könyvünk is van, mely népisko-
láink vezetésének, igazgatásának, illetőleg adminisztra-
tív körének összes teendőit, törvények, rendeletek, püs-
pöki utasítások s a jogszokás szemmeltartásával rend-
szerbe foglalja. 

Ha népiskoláink fejlesztése, gondozása 1868 óta, 
vagyis a népoktatási törvény megalkotása óta rendsze-
resen és kellő szakismerettel történt volna, milyen más-
képen állnánk ma. Nem került volna az állam kezébe 
annyi népiskolánk, pedig mondani szokták, hogy az is-
kola az egyház leánya és a melyek még megvannak, 
felszerelés, gazdasági ellátás, a tanítók anyagi javadal-
mazásának szempontjából mily más állapotban volnának 
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Szép beszédeket mondani, pillanatra föllelkesedni 
tudnánk és pedig igen jól ; ellenben okosan, megálla-
pított terv szerint cselekedni és a cselekvésben kitar-
tani, vajmi ritkán. Pedig csak a tervszerű működés 
hasznos, mely látja a teendők sorrendjét és a legszük-
ségesebb teendőket azonnal munkába veszi. 

Azután meg szakszerűen ismerni is kell a teendő-
ket, jóakarat sok dolognál egyáltalán nem elég. Innen 
van, hogy: iura ecclesiae violantur, quia ignorantur. Sok 
jogunk, jogos ügyünk elveszett, tudatlanság folytán. 
(Mint most is, a legújabb államsegélynél se veszik észre 
mindnyájan a benn rejlő államosítást.) 

Csak a legutóbbi évtizedben állíttattak fel az egész 
egyházmegyei tanügyet gondozó főtanfelügyelőségek s 
ime, csak az idén lát napvilágot egy szakkönyv, mely 
az egész népiskolai közigazgatást rendszeresen és kime-
rítően tárgyalja. 

Jól későn, de így is jobb, mint soha ; hogy azt, a 
mi még megmaradt, kellő szakértelemmel és a teendők 
ismeretével megvédhessük és fejleszthessük. Dicséret érte 
Balics Lajos dr.-nak, a győregyházmegyei főtanfelügyelő-
nek. Nagy és gondos munkát végzett, melyet egyetlen 
iskolai igazgató (plébános) sem nélkülözhet, ha az 
egyház érdekében állónak tartja a katholikus népiskolát 
és ha tudatosan akarja végezni erre vonatkozó teendőit. 

Nyolc szakaszban elmond mindent, a mi a népiskolai 
teendőket illeti. Az egyház iskolaállítási jogán s az 
iskolaépítésen kezdve sorba tárgyalja az iskola fölsze-
relését, a népiskola hatóságait, az iskola jellege meg-
állapításának, megváltoztatásának rendkívül fontos kér-
dését ; azután a népiskola telekkönyvét, hogyan kell az 
iskola ingatlanait biztosítani (mennyit vesztettünk eb-
ből a nembánomság folytán !) ; a hitközségi iskolaadót, 
a községi és államsegélyt (ezt a trójai falovat) ; a ta-
nító alkalmazását s fegyelmi ügyeit, jövedelmeit, a nyug-
díjügyet; a tankötelezettséget s annak végrehajtását; a 
tankönyvügyet, az irodák körüli teendőket ; az utolsó, 
vagyis a nyolcadik szakaszban pedig csatol egy sereg 
írásmintát, hogyan kell az iskolaüggyel kapcsolatos 
mindenféle hivatalos iratokat megfogalmazni. 

Az egész könyvből az a benyomásom, hogy önálló, 
az egyház sajátját képező népiskolai tanügyünk oda van 
már ; kivált az államsegély révén félig már is az állam 
rendelkezése alá tartozunk s valószínűleg így fog az 
fejlődni tovább, míg az egyház végre tisztán fizető 
alanynak marad. Mennyire nem úr az egyház a saját 
iskoláiban, talán legtisztábban mutatják a tanító fe-
gyelmi ügyei (60. 1.), oly esetben, ha az államnak az 
ú. n. államsegély címén a katholikus iskolába ingeren-
ciája van. Legyen a tanító erkölcsi szempontból bár-
mennyire alkalmatlan a katholikus tanügy vezetésére, 
ne ismerjen semmi tiszteletet föllebbvalói irányában, 
botrányt-botrányra halmozzon, a püspök el nem moz-
díthatja fegyelmi Ítélettel ; mivel : «ez az Ítélet végre-
hajtás előtt a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
mindenkor fölterjesztendő és jogérvényessé csak akkor 
válik, lia a miniszter annak vételétől számított egy hó 
előtt a közigazgatási bizottság kiküldött tagja közremű-
ködésével foganatosítandó vizsgálat alapján újabb ítélet-
hozatalt nem kíván». (63. 1.) 

A minisztert a pártfogók egész sora környezi meg, 
a dolog sokszor 2—3 évig húzódik el a püspöki tekin-

tély nagyobb dicsőségére és a katholikus tanügy na-
gyobb javára. 

A 120 koronát (tehát 60 Irtot) meghaladó állami 
segélyért ennyi jog! 

Különben megérdemeljük helyzetünket, azért a 
munkáért és gondozásért, amit 1868 óta csaknem a leg-
újabb ideig népiskoláinkra fordítottunk, megérdemel-
nénk, ha már mindent elvesztettünk volna. Ha van vi-
gasztaló valami a dologban, az csak az, hogy a protes-
tánsok, autonómiájuk dacára, nem állanak jobban, 
autonómiájukat már e tekintetben keresztül-kasul lyu-
kasztotta át az állam. Mert szintén nagyon gondozzák 
egyházuk belső ügyeit. 

A műben jogi szempontból csak egy-két kifogásol-
ható hely található. így plébánost a kántor stb. mód-
jára a «hitközség alkalmazottjának» nevezni nem sza-
bad (32. 1.); ő leje, lelkipásztora a bitközségnek, de 
nem alkalmazottja. Vagy a magyar törvény csak feleke-
zetekről beszél, mert államvallást nem ismer ; de mi ne 
beszéljünk a magunk iskoláiról, mint felekezeti isko-
lákról. Nem vagyunk mi felekezet, nem szakadtunk 
mi el senkitől. így pl. minek az ilyen beszéd : «görög 
katholikus felekezeti népiskolai tanítók» (57. 1.), nem 
elég a : görög katholikus népiskola elnevezés ? «Feleke-
zeti iskolánál a tanító alapfizetését...» (76. 1.), miért 
nem mondjuk azt így: katholikus népiskolánál? 

A nem szabatos jogi kifejezések ép úgy, mint a 
törvények nem ismerése sok bajt okozott és okoz katho-
likus egyházunk jogállásának. 

Különben a könyv egy föltétlen szükségletnek tesz 
eleget, azért minden iskolai hatóságnak meg kell azt 
szereznie. 

* 

B o r r o m e u s . Katholikus hitszónoklati folyóirat. 
Szerkeszti : Gerebenics Sándor, Győr. Egész évre 8 ko-
rona. XXI. évfolyam. 1. füzet. 112. I. 

Hitszónoklati folyóirat, mely az év vasárnapjaira, 
ünnepeire s más kiválóbb alkalmakra szóló szentbeszé-
deket hoz, jó segítő-eszköze a lelkipásztoroknak, kiknek 
hivatásuk a szószék szolgálata. Még annak is, a ki 
maga készíti beszédeit s ez a valódi helyzet, mert igazán 
csak a saját lelke termékét adhatja elő hasznosan e 
corde ad cor — a szónok, mondom még az ilyennek is 
szolgálatot tehet az ilyen folyóirat, már csak abból a 
célból is, liogj' lássa, miként s mely témákról beszélnek 
kartársai. 

A miből következik, hogy csakugyan van rendelte-
tése az ilyen folyóiratnak, sőt egyes esetekben s néme-
lyeknél talán nagyobb is, mint gondolnók. A közölt be-
szédek átlagával pedig az ilyen folyóirat egyenesen fok-
mérője az illető kor hitszónoklatának s ha előkelőbb 
a folyóirat, maguknak a kor szónoki tehetségeinek is. 

A «Borromeus» az előttünk fekvő első füzetével 
már 21-ik évfolyamába lépett. Tehát a próbát kiállotta. 
Végig olvastam s azt látom, hogy komoly folyóirattal 
van dolgunk, melynek szerkesztője ambícióval szolgálja 
az ügyet. Valamennyi beszéd eredeti termék (van pedig 
Advent első vasárnapjától kezdve újévig nyolc vasár-
és ünnepnapi s négy alkalmi beszéd, végül pedig ádventi 
keresztény oktatások (öt) a messiási jövendölésekről), 
mind hazai szerzőktől. Valamennyi gondosan kidolgozva 
s a kellő terjedelmet sem haladják túl. 
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A négy ádvent-vasárnapi beszéd ciklust képez a 
keresztény jellemről, sőt időszerű szociális tartalmú 
beszédet is találunk (60. 1.) a karácsony után való va-
sárnapra. Az ádventi keresztény-tanítások (bizonyára 
délutánokra) magától a szerkesztőtől igen hasznos új-
donság a folyóiratban. Komoly, szép beszéd az év utolsó 
estéjére szóló, a rozsnyói nagypréposttól. 

Ezek a beszédek általában, a hazai mértékhez vi-
szonyítva, a jobbak sorába tartoznak ; meglátszik az 
egészen, hogy a gondos szerkesztő a lehető legjobbat 
igyekszik hozni. De természetesen ő is csak a meglévő-
ben válogathat. Arról aztán ő sem tehet, hogy nálunk 
kevesen forgatják a dogmatikát s nem mindnyájunk szo-
kása az elmélkedés. E kettővel való állandó foglalko-
zás pedig adhat csupán a szentbeszédeknek oly zama-
tot, oly tartalmat, melyet semmivel sem lehet pótolni, 
még akkor sem, ha nem szorosan dogmatikai tárgyú a 
beszéd. Az az alaposság, az a magyarázó erő, az a vi-
lágos és művelt beszéd, mely a kettőnek nyomában 
jár, mindjárt megérzik a szónokon: üres moralizáló-e, 
frázis-gyártó-e, vagy alapos fölkészültségű szónok ? Az 
a mondás, hogy a jó pap holtig tanul, semmi szóbeli 
készséggel, semmi szóbőséggel nem pótolható. Hiába, 
régi köztapasztalat nálunk, hogy a dogmatika alapos 
megismerése nem a legelső erényeink közé tartozott, 
pedig láthattuk, hogy a köztünk megforduló jezsuita-
szónokoknak épen ebben rejlik nagy erejük, beszédeik 
kenetessége és tartós hatása. 

Az ilyen folyóiratnak tehát épen az lenne egyrik 
legszebb hivatása, hogy ilynemű mintákat is terjesz-
szen a klérus között, hogy lássuk be végre, mikép a 
hetenkint ezernyi-ezer templomban elhangzó beszédeink 
dacára miért látszik oly kevés nyoma a nagy munká-
nak a hivő nép gondolkozásán és életmódján. S lia 
nehéz enemű eredetit kapni, hát idegenből kell lefordí-
tani, csak igazán minta legyen az, mely megszüntesse 
azt az unalmas ú. n. szószéki hangot, az üres tautoló-
giát, az ítéleti nagyításokat, egyszóval a nem művelő, 
hanem legfellebb nagyhangú ürességeket. 

Tetszik nekem a névtelen plébános, a ki azt az 
ádventi beszédciklust írta a keresztény jellemről ; az 
alaposan művelt, okos fej ; ennek a tartalmas, minden 
sallangtól ment, finom stílű beszédei jól elmondva igazi 
oktató beszédek, melyek nem maradhatnak tartós hatás 
nélkül. Ennek a ügyeimét irányítsa a szerkesztő dog-
matikai beszédek készítésére. 

Végül még egyet akarok megjegyezni. Miért enge-
dik ki a használatból, mondjuk csak : a szónoklati di-
vatból kimenni a homiliás beszédeket? Többet érnek 
azok, mint legtöbb szokásos beszéd. Természetesen az 
tanutást, biblikus és dogmatikus ismereteket tételez föl, 
tehát nehezebb, mint a mindenkor nyelven kész mora-
lizálás ; de szép és hasznos. A hivek nem csak hallják 
az evangeliumi szakaszt, de megmagyarázva s a benne 
foglalt egyik-másik igazságot kifejtve hallván, épülnek 
is rajta, mintegy maga Jézus beszél hozzájuk. Nem 
hiába használták ezt a formát a régi szentatyák, vala-
mint az egyház sem írta elő cél nélkül az evangéliumi 
részletek felolvasását. Mily különös is az, a lelkipásztor 
felolvassa a hiveknek az előttük sokszor érthetetlen 
szakaszt s aztán egészen másról, sokszor a felolvasott 
szöveggel semmi összefüggésben nem álló dolgokrót be-

szél. Természetesen, ha a lelkipásztor végig ment a sza-
kaszok magyarázatán, ügy hogy hivei nagy részében 
azok értését föltételezheti, akkor a rendes beszédekre s 
más igazságok fejtegetésére térhet át ; de rosszul teszi, 
a ki sohasem tartott homiliás beszédeket. 

Emlékszem egy esetre. Egy öregebb ember egy 
Szent-István-napi istenitisztelet után kérdezte : ugyan ké-
rem, ez a mi papunk olyan furcsát olvasott az evan-
géliumban, hogy: attól pedig, a kinek nincsen, a mije 
van is, elvétetik tőle. (Luk. 19, 26. a girákról.) Hogy 
lehet ez? Az illető helyen a malasztról beszél Krisztus 
girák képében, a korosabb férfi ezt sokszor hallotta, de 
magyarázatát soha. így aztán az egyház legiidvösebb 
szándéka, hogy a hivek ismerjék az evangélium fönsé-
ges tanait, épen kételkedésre s hasonló bajokra vezethet. 

Jó lesz teliát a szerkesztőnek a szentbeszédeknek 
ezt a fajtáját is művelni. 

Ezek különben mind csak afféle jámbor óhajok 
részemről, lévén a jobb ellensége a jónak. Mert a törek-
vést tekintve s a mai lehetőségeket, a szerkesztő és fo-
lyóirata valóban dicséretet érdemelnek; azért fölkaro-
lásra ajánlom, mert ha majd eszközökkel rendelkezik, 
az egyébiránt komoly folyóiratát az említett irányokban 
nem csak hajlandó, hanem képes is lesz fejleszteni. 

B. K a l o c s a . Az első szám kivételével, mely elfogyott, 
az egész évfolyamot megküldöm. Az most december végéig 
10 korona. 

T. Nagy-Megyer . Teljesen ki van egyenlítve. A mit ír, 
hogy «lapja, mint valami oázis jelenik meg szemeim előtt a 
környező szellemi sivatag közepette», költői auxesis és csak 
ifjú lelkének hangulata ; nekem azért szolgál vigasztalásul, 
mert egyik jele annak, hogy a fiatalság kezd olvasni, kezdi 
megszeretni az önképzést, a mitől sok jót, egészen új viszo-
nyokat lehet remélleni. 

T. E s z t e r g o m . A példányt a többivel küldöm. 
B. I n n s b r u c k . Csak agitáljon, a jó ügy érdekében tör-

ténik. Tudományos buvárlataik között talán egy-egy modern 
egyháztörténelmi,dogmatörténelmi, jogi, biblikus, filozófiai stb. 
tételen is megakad a szemök, melynek megírása közben írója 
is tanul, a Religio olvasói is szívesen veszik. Sok korszerű 
kérdés van, melynek megvilágítása szükséges; ilyenekből 
kérek egy-egy tanulmányt. 

P. Szege t i . A jövő számban. 
K. E p e r j e s . Március l-ig. Azok a számok nem a ház-

ban hányódtak el ? 
H. S e l m e c b á n y a . Igen, az sajtóhiba a 489. oldalon. 
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feltételei. IV. N. dr.-tól. — A magyar baptisták. IX. — 
Az új káté s annak forditása. Gáli Józseftől. — Egyházi 
világkrónika. Többektől. —Irodalom. Bonn: Die englische 
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FELELŐS SZEHKESZTO 

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

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Jlz Isten országa. ói.) 

Krisztus Urunk számtalanszor beszélt az Isten 
országáról és meghatározta annak természetét. A Mi-
atyánk kérései közé is befoglalta és pedig mindjár t a 
legelső kérés után ezt : Jöjjön el a te országod. Krisztus 
tanítása szerint az Isten országa mennyből eredő és 
mennybe törekvő, szellemi, sőt természetfeletti világ-
birodalom, melyet Isten az ő külső dicsőségére, nevé-
nek megszentelésére világ kezdetétől tervezett s a 
Messiás által megalapított. Félig és egy ideig a világ-
ban van, de nem e világból való; a földről az égbe 
nyúlik s örökké folytatódik és beteljesedik a menny-
országban. Isten látható országa a földön az egyház, 
sőt az egész keresztény társadalom ; Isten láthatatlan 
országa a túlvilágban a mennyország. Mindkettőnek 
királya a Messiás, ki felette uralkodik a mennyből, 
mint láthatatlan feje; győz, uralkodik és parancsol 
benne. Christus vincit, Christus régnât, Christus impe-
rat. Kis mustármagból nőtt nagyra ez ország, eljutott 
minden nemzethez, áthatotta és átalakította a világot, 
mint a kovász a tésztái ; jók és rosszak vannak benne, 
mint buza közt a konkoly az aratás idejéig. Kegyetlen 
harcokban, gyermekei vére ontásával győzte le a 
zsidóság és pogányság hatalmát, igazságaival diadalt 
aratott a pogány világnézet felelt, örökösen hadat 
visel a lest, világ és ördög ellen s örökös támadások 
és küzdelmek közt él, de a győzelem biztos remé-
nyében, míg majdan egészen átköltözik isteni jegye-
séhez és előre küldött gyermekeihez az égbe, hogy 
megdicsőülve örökké folytassa éleiét. 

Ez az Isten országa az evangéliumok szerint. 
Már az eddigiekből is látszik, hogy az Isten 

országának életében különféle részek, mozzanatok és 
viszonylatok vannak ; mikor az Isten országáról beszé-
lünk, ezeknek majd egyikére, majd másikára gondo-
lunk. A Biblia, az egyház szertartásai, a theologia 
majd egyik majd másik szempontból beszélnek az Isten 
országáról, miáltal annak ötféle értelme, ötféle Isten-
országa ered. Minden Isten országának megfelel Krisz-
tus egy-egy eljövetele (parusia). Ahányféle az Isten 
országa, annyiféle a parusia, illetőleg ugyanannyi 
értelemben és vonatkozásban mondjuk és mondja a 
Biblia is mind a kettőt. Ezek öntudatos megkülön-

böztetése igen fontos, mert eloszlatja az új-szövetségi 
könyvek számtalan látszólagos ellenmondását, össze-
zavarásuk pedig veszedelmes tévedésekre vezethet és 
tényleg sokszor vezetett is. Legyen elég megemlíteni, 
hogy ezek összezavarásán alapszik a chiliasmus, a 
Protestantismus láthatatlan egyháza és számtalan 
exegetikai félreértés. 

Ötféle Isten országát kell tehát a bibliai és egy-
házi nyelvszokás alapján megkülönböztetni, melyek 
a következők. 

1. Isten látható földi országa, vagyis a küzdő 
egyház. (Begnum Dei visibile.) Ennek megfelel Krisztus 
testi eljövetele vagy születése. (Parusia carnalis.) 
Ezekről beszél a Biblia számtalan helye ; s a legtöbb 
hely, mely az Isten országáról beszél, úgy a próféták-
nál, mint az evangéliumokban egyenesen kizár minden 
más magyarázatot, mint a látható egyházat. Kétség-
telen, hogy Krisztus idejében a zsidók az Isten országa 
alatt nemcsak látható, de nagyon is anyagi, politikai 
országot értettek. És világos, hogy látható Isten-
országra vonatkozik minden olyan hely, mely az 
Isten országában levő gonoszokról, konkolyról, rossz 
halakról stb. beszél (pl. Máté 13, 24. skk. 41. 47. skk.), 
mert sem a szellemi, sem a mennyei Isten országá-
ban bűnösök nem lehetnek. 

2. Isten láthatatlan földi országa, vagyis az igazak 
összessége, illetőleg a Szentlélek malasztja az igazak-
ban, nemzetekben és egyénekben egyaránt. (Begnum 
Dei invisibile.) A mennyiben ez az egyes igazak lelké-
ben van, Isten belső országánakis nevezhető.(Begnum 
Dei internum.) Ezeknek megfelel Krisztus eljövetele 
a Szentlélekben, különösen pedig az egyes nemzetek-
hez a hithirdetés és megtérés által, az igazak szivébe 
pedig a hit és malaszt által. (Parusia spirituális his-
torica et interna.) Ezen láthatatlan Isten országáról 
van szó pl. Máté 21, 43.: «elvétetik tőletek (t. i. a 
zsidóktól) az Isten országa»; Luk. 17, 20.: «nem jön 
el az Isten országa szembetünőképen» ; Luk. 17, 21. : 
«az Isten országa bennetek van» ; Kor. I. 4, 20. : 
«nem a beszédben vagyon az Isten országa, hanem 
az erőben» stb. Továbbá láthatatlan parusiáról van 
szó, a hol Krisztus azt igéri, hogy eljön a Szent-
lélekben (pl. Ján. 14, 18. 28. 16, 16.), vagy a hol azt 
mondja, hogy kopogtat szivünk ajtaján (Jel. 3, 20.). 
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3. Isten győzedelmes országa, vagyis az Isten 
országának harca, diadala, büntető Ítélete, a tévedés, 
bűn s az ellenséges nemzetek, különösen a zsidóság 
és a római pogányság felett. (Regnum Dei victorio-
sum.) Ezen Ítélet és győzedelem hőse Krisztus, a ki 
megjelenik egyháza harcaiban s küzd, győz és ítél, 
mint az Isten országának királya. (Parusia triumphalis 
et judicialis.) Az Isten országának diadala folytonos 
és örökös, de főmozzanatai mégis a következők : 
itélet a zsidóság felett Jeruzsálem pusztulása által, a 
római birodalom felett a népvándorlás által, a nemze-
teknek meghódítása a kereszténység által, az anti-
krisztus és minden rossz végleges eltiprása az ünne-
pélyes utolsó ítéletkor. Erről a győzedelmes Isten-
országáról gyakran beszélnek már a próféták. Ezt 
festi a 2. és a 109. zsoltár; ez a Dániel-féle nagy 
kő, mely összezúzza a világ birodalmait (Dán. 2, 42. 
v. ö. Máté 21, 44.); erre vonatkozólag mondja szent 
Pál, hogy Krisztusnak uralkodnia kell, «míg minden 
ellenségét lábai alá teszi». (Kor. I. 15, 25.). Továbbá 
Krisztus győzedelmes parusiájáról beszélnek a Jeruzsá-
lem pusztulására és a világ végére vonatkozó jövendölé-
sek (Máté 24—25. fej. és a párhuz. helyeken); ezt 
festi le költői színekkel a Jelenések könyvében az 
Ige harca a vadállat ellen (19, 11—21.); ezt ünnepli 
ugyanott a szentek diadaléneke (18—19. fej.). Talán 
ily értelemben kell venni az Üdvözítő azon igéretét 
is (Máté 16, 28., Ján. 21, 22.), hogy némely hallgatói, 
névszerint szent János, megérik az ő eljövetelét orszá-
gában, t. i. Jeruzsálem pusztulásával (s az evangélium 
elterjedésével) kezdődő győzelmét. 

4. Isten vagy Krisztus ezeréves országa. A zsidó 
messiási ország és paradicsom mintájára az ős-
kereszténységben is nagyon el volt terjedve azon 
nézet (chiliasmus), hogy Krisztus a világ végén eljön, 
feltámasztja az igazakat (resurrectio prima) s azok-
ból és a földön talált igazakból dicsőséges földi 
országot alapít, melyben az igazak vele fognak ural-
kodni ezer évig. (Regnum Christi millenarium és 
parusia chiliastica.) Csak erre következik azután a 
pogányok és az ördög elleni végső harc s a második 
vagy általános feltámadás az utolsó ítélettel. Voltak, 
a kik az ezeréves országban érzéki élvezeteket vártak; 
ezek eretnekek voltak. (így Cerinthus, az ebioniták, 
montanisták, Nepos). Azonban aí igazhivő keresz-
tények jelentékeny része is, kivált keleten a három 
első században, hitt az ezeréves országban, csakhogy 
azt szellemi és a szentekhez méltó földi boldog-
ságnak képzelte. (így Papias, Jusztin, Irenaeus, Tertul-
lián, Lactantius, Victorinus, Methodius stb.) 

Bármily különös is e nézet, a ki az ősegyház 
gondolatvilágát ismeri, egészen természetesnek találja 
azt. A kereszténység átvette a zsidóságtól a messiási 
eszmét s legalább a keresztény theologia és néphit 
sok zsidó véleményt, mely a bibliai igazságoknak 
költői felékesítéséből eredt. Krisztus sokszor beszélt 
országáról, t. i. az egyházról és mennyországról ; 

hívei uralkodásáról, t. i. képletes értelemben; közeli 
második eljöveteléről, a mi alatt részint szellemi el-
jövetelét, t. i. az evangélium elterjedését, részint a 
világ feletti győzelmét, részint az egyéni halált követő 
kiilön ítéletet, mely az egyénre nézve egyértelmű a 
végitélettel, kell érteni. Azonkívül Krisztus második 
eljövetelének idejét szándékosan bizonytalanságban 
hagyta, hogy éberségre és készenlétre ösztönözzön. 
Országát pedig a zsidó messiási ország képeiben írta 
le. Közeleső gondolat volt tehát, hogy az egyház 
rövid (mert az örökkévalósághoz hasonlítva csak-
ugyan rövid) küzdelme után megvalósul az Isten 
országa már e földön, a zsidó messiási ország mintá-
jára, melynek folytatása lesz a mennyország. 

Ez a felfogás hatja át az ősegyháznak csaknem 
egész apokalyptikus és eschatologikus irodalmát. 
S hatalmasan támogatta azt látszólag a Jelenések 
könyvének 20. fejezete, mely határozottan megkü-
lönbözteti az első és második feltámadást; az előbbi 
után leírja a szentek ezeréves országlását Krisztus-
sal, ennek elteltével az ezerév előtt megkötözött ördög 
feloldását, Gog és Magog harcait a szentek országa 
ellen s az ördöggel együtt való végleges legyőzeté-
süket. Erre következik a második feltámadás, az itélet, 
a kárhozat s (a 21. fejezetben) a mennyei Jeruzsálem. 

A dolog magyarázata az, hogy a Jelenések könyve 
jelképes jövendölés költői alakban, még pedig a világ-
irodalom legnagyszerűbb drámai költeménye.1 Ezen 
nem kell csodálkozni; hiszen az ó-szövetségi Bibliá-
ban is számos szent könyv alakjára nézve valóságos 
költemény; legyen elég csak a zsoltárokat említeni. 
A Jelenések könyve tehát a költői részletekben szintén 
bővelkedő prófétákból, az apokrif irodalomból, zsidó 
theológiából és költészetből kölcsönöz eszméket, sza-
vakat, színeket, merész képeket, jelképeket, diszít-
ményeket, költői szabadsággal alkalmazván azokat 
saját gondolatainak kifejezésére. Fölséges dómot épít 
régi templomok s újabb csarnokok és szobrok kövei-
ből. így szövi bele a világvég rajzába a zsidó messiási 
ország képét nagyszerű allegória gyanánt. 

A kortársak a zsidó theologiai fogalmak hatása 
alatt ezt szószerint vették, lehet, hogy maga az emberi 
szerző is; de a sugalmazó Szentlélek képletesen értette 
azt. S az egyetemes egyházat nem is vezette félre a 
szép allegória. Cajus, Hippolytus, Origenes, Alex. 
Dénes, Eusebius, Vazul, Nyssai Gergely, Jeromos, 
Ágoston felismerték az allegóriát, az ezeréves mes-
siási ország jelképében az egyház földi életének rajzát. 

5. Isten dicsőséges mennyei országa a megdicsőüli 
egyház az égben, a szentek társasága Istennél, szóval 
az, a mit közönségesen mennyországnak nevezünk. 
Habár az egyes emberekre nézve már a halál pilla-
natában eljön Krisztus az ítéletre; habár maga a 
mennyország már Krisztus halálával megnyílott, 

1 Erről majd máskor írok valahol, az egész Apokalypsis 
magyarázatának keretében. 
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hogy az igazak lelkeit befogadja s ennyiben rá juk 
nézve már a halál után megkezdődik : mégis a maga 
teljességében csak Krisztus utolsó dicsőséges eljöve-
tele (Parusia gloriosa) valósítja meg a mennyei Isten-
országot az utolsó Ítélet után, mikor az Úr össze-
gyűjti az igazakat és bevonul velük az örök dicső-
ségbe. Erről a dicsőséges Isten országáról beszél 
Krisztus az utolsó Ítélet leírásában (Máté 25, 34.) ; 
ezt írja le a mennyei vendégség képében (Máté 8, 11., 
22, 2—14. 26, 29.; Márk 14, 25.; Luk. 14, 15—24. 
22, 16. ; Jelen. 19,7.) ; főleg erre vonatkoznak a messiási 
ország örökkévalóságát hirdető helyek (pl. Zsolt. 44, 7. 
71, 5. ; Luk. 1, 33. stb.) ; ez az Isten városa, a mennyei 
Jeruzsálem (Jel. 21, 2.); erről beszélnek Máté (13, 43.), 
szent Pál (Efez. 5, 5.) stb. A dicsőséges parusiát is 
igen sokszor említi a Szentírás : pl. Máté 16, 27. 24, 
30. 42. és a párhuzamos helyeken. Máté 25, 31., 
Thessz. I. 4, 14. skk. stb. 

Az Isten országának mindezen fajai (eltekintve 
az ezeréves országtól, mely csak theológiai félreértés 
volt) tulajdonképen kétféle Isten országára vezethetők 
vissza : a földire és mennyeire. Az előbbi lehet látható, 
láthatatlan és győzedelmes, a különféle szempont sze-
rint, melyből tekintjük. Hasonlóképen főparusia is 
kettő van : Krisztus első eljövetele vagyis testi szüle-
tése, melynek csak folytatása a lelki és diadalmas 
parusia ; továbbá második eljövetele, mely szintén 
magában foglalja a diadalmas parusiát, illetőleg annak 
főtényét a végitéletet és azonkívül a mennyei ország 
megvalósítását. Meg kell még jegyezni, hogy az Isten 
országa és az Úr eljövetele a Bibliában és az egyház 
nyelvében csak néha jelenti határozottan és kizárólag 
a felsorolt fajok egyikét vagy másikát. Legtöbbször 
úgy «az Isten országa» mint «az Úr eljövetele» hatá-
rozatlan értelemben használtatik, vagy pedig együtte-
sen (collective, synthelice) több fajra is vonatkozik, 
sőt néha valamennyit magában foglalja. Mert az Isten 
országa tulajdonképen egy és oszthatatlan, melynek 
különféle részei, élelmozzanatai, működései vannak. 
S valamennyit, a mennyiben még teljesedésbe nem 
ment volna, felöleli a Miatyánk második kérése : 
Jöjjön el a te országod. Székely István, dr. 

A megtestesülés titka az ész világánál. (i.) 
Az Ige megtestesüléséről szóló tan a keresz-

ténységnek tán leghomályosabb, de egyszersmind leg-
fénylőbb hittitka,1 mely vakító ragyogásával bevilá-
gítja az egész világmindenséget. 

Jézus Krisztus, a megtestesült Ige, a keresztény-
ségnek, hitünknek, reményünknek és szeretetünknek 
alapja, középpontja és végső célja. A világtörténe-
lemnek is ő a gócpontja, minden kor, minden nem-
zet ő reá tekint, mint műveltségének, haladásának 

1 Hittitok az ész erejét fölülmúló kinyilatkoztatott igaz-
ság. Szerk. 

kútfejére s úttörőjére. Az ószövetség idejében a po-
gányság epedett utána, a zsidóság előkészítője volt; 
az újszövetségben megjelenése új világot teremt a 
boldogság után törtető emberiségnek. 

Es ez egészen természetes. A bűn Isten és az em-
ber közt áthidalhatatlan örvényt teremtett. A te-
remtés koronája, Isten képmása: az ember para-
dicsomi gyászos bukása folytán oly szánalomraméltó 
sorsra jutott, hogy senki raj ta más nem segíthetett, 
mint maga a végtelenül megbántott Isten. A meg-
váltás magasztos művét pedig a megtestesült Ige, 
Jézus Krisztus, hajtotta végre, ő lett forrása a halálra 
kárhoztatott ember új, örök életének. 

Igy nem csoda, ha «nincs másban senkiben üd-
vösség, mert nem is adatott más név az ég alatt az 
embereknek, melyben nekünk üdvözülnünk kellene». 
(Ap. csel. 4, 12.) 

Ámde az eredeti bűn folytán rosszra haj ló 
emberek mindig «inkább szerették a sötétséget, 
mint a világosságot», (Ján. 3, 19.) s így kezdettől 
fogva hitünknek e legfényesebb titka ellen intézték a 
leghevesebb támadásokat, mert «a világ világossága, 
ki meg akar világosítani minden e világra jövő em-
bert», az értelmi sötétségben bolorkálóknak nem 
tetszhetik. 

A zsidóság és a pogányság már az egyház első 
korában egymásután irtóháborút folytatott e szent 
tan ellen, mert egy oly Megváltó, ki egy személyben 
mint valóságos Isten és mint valóságos ember jele-
nik meg e földön, a ki rabszolga módjá ra hal meg 
keresztfán s mégis imádást követel : «bolondság»-nak 
látszott az érzéki élet gyönyöreibe merült pogányság 
előtt s a világhatalomról ábrándozó zsidóság is «bot-
rányt» látott benne. (Kor. I. 1, 17—31.) 

De maguk között a keresztények közt is akad-
tak amaz ősi időben olyanok, kik szent János apos-
tol szerint «megosztották Krisztust» (Ján. 4, 3.); majd 
istenségét tagadták, mint az ebioniták és ariánusok, 
majd emberségét, mint a dokéták és apollináristák. 

Miután pedig az eretnekek is belátták, hogy a 
Megváltónak mégis csak igaz Istennek és igaz em-
bernek kellett lennie, mert külön-külön, akár mint 
Isten, akár mint ember, nem válthatott volna meg 
bennünket, századokra kiható viták támadtak az Ige-
Istennek az emberi természettel való összeköttetése 
és e kettőnek egymáshoz való viszonya körül. Ho-
gyan, mily alapon történt a végtelennek a végessel 
való egyesülése ? Hogyan értelmezendő a Szentírás 
e klasszikus helye : «Az Ige testté lőn ?» (Ján. 1, 14.) 
Vájjon csak külső járuléki módon egyesült az Ige-
Isten a názárethi ember-Jézussal, vagy pedig állagi, 
személyi m ó d o n ? Egy lény támadt-e az egyesülés-
ből vagy pedig kettő a két természetnek megfelelően ? 
s így más-e Krisztusban az Ige-Isten s más-e az em-
ber-Jézus, vagy pedig Jézus Krisztus, az Isten-ember, 
egy és ugyanaz a lény, egy személy csupán? 

Ezek voltak azok a nagyfontosságú kérdések 
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melyek az V., VI. és VII-ik században úgy egyházi, 
mint politikai téren nagy forrongásokat idéztek elő. 
Kivált Nestorius, konstantinápolyi pátriárka, volt az, 
ki makacsul szembeszállt az egyház tanításával s azt 
állította, hogy Krisztusban tulaj donképen két sze-
mély, két hypostasis (önálló átlag) volt s igy a názá-
rethi Jézus, Mária fia, nem volt Isten, hanem csak 
ember, kiben Isten Fia, az Ige, mint templomában 
állandóan lakozott. Szerinte tehát nem az Isten szü-
letett, szenvedett s halt meg érettünk, hanem csak 
az ember-Jézus, kinek szenvedéseit Isten a benn-
lakozás miatt magának is tulajdonította, miként a 
király is az ő kövelének cselekedeteit magáénak 
vallja. Ebből kifolyólag szűz Maria a szó valódi ér-
telmében nem Isten Anyja s az Oltáriszentségben 
nem Isten teste van jelen, hanem csak az ember-
Jézusé. 

Az egyház e téves tanításokkal szemben, kivált az 
efezusi (431.) és a chalcedoni (451) egyetemes zsinatok 
dogmatikai határozataiban világosan kifejtette tanát, 
hogy az Ige-Isten az emberi természettel önálló állag 
szerint, személyi módon, egyesült, vagyis hogy Jézus 
Krisztus, az Isten-ember egy önálló állag (hypostasis), 
egy személy két (isteni és emberi) természetben. 

Ez a tétel a megtestesülésnek, sőt mondhatjuk az 
egész keresztény7 hitnek alaptana, magva, melyből szük-
ségszerűen folynak a többi hitigazságok : a megváltás 
fönsége, Mária istenanyai méltósága, az Oltáriszentség 
értéke és ereje, Jézus legszentebb Szivének imádása, 
a malasztról és a szentségekről szóló tan stb. Ezzel 
a tétellel áll vagy megdől az egész kereszténység. 

E nagy, középpont természetű hittitokba akarunk 
emberi eszünkhöz képest némi bepillantást vetni. 
Nem a Szentírásból, nem a szenthagyományból és az 
egyház hitágazati határozataiból akarjuk bebizonyí-
tani Krisztus személyi egységét, hisz akkor a bizo-
nyítékok egész halmazát kellene fölsorolnunk ; ha-
nem azt akarjuk az ész világánál szemügyre 
venni, hogy miben is áll tulaj donképen a megtestesü-
lés lényege? egyesiilhet-e a végtelen a végessel sze-
mélyi módon? nem födöz-e föl benne az ész valami 
ellentmondást, a mi miatt az a hivés tárgyát nem 
képezhetné ? 

Természetes, e célhói egy kis metafizikát kell előre-
bocsátanunk, mert ha nem vagyunk tisztában az 
alapfogalmakkal, akkor nem is ismerhetjük föl kellő-
képen a kérdéses tárgy mibenlétét s könnyen vég-
zetes zavarokba, tévedésekbe sodortatunk. 

Mindenekelőtt ismernünk kell az állag, a termé-
szet, az önálló állag (hypostasis) és a személy között 
levő különbséget, mert e fogalmakra értekezésünk-
ben minduntalan visszatérünk. 

Az állag (substantia), mint magyar neve is mu-
tatja, oly lényt jelent, mely önmagában áll s nincs 
másban, mint alanyban (nem szorul másra, mint 
alanyra, hogy létezhessék). Tapasztalatunk ugyanis 
arra tanít, hogy minden dolog vagy olyan, mely 

minden más lénytől függetlenül önmagában is meg-
áll, létezik, (pl. ez az ember, ez az ásvány); vagy 
olyan, mely önmagában nem létezik, hanem valami 
másban (pl. a tudomány, a fehérség az emberben). 
Az elsőt állagnak, a másodikat járuléknak hívjuk. 

E szerint az állag főalkotó eleme és tökéletes-
sége abban áll, hogy önmagában létezik és támasz-
tékra nem szorul, mint hordozó alanyra, hogy létez-
hessék. 

A természet csak fogalmilag különbözik az állag-
tól, vagyis a természet a valóságban ugyanaz, mint 
az állag, de nem jelenti a dolgot, mint önmagában 
létezőt, vagy annak lényegét, hanem a belőle szár-
mazó cselekvőségi elvet. E szerint az állag az az 
elv, mely valamit cselekszik (princípium, quod); a 
természet pedig az, a mi által az állag tesz valamit 
(princípium quo). Más szóval a mi erre a kérdésre 
felel, micsoda, az a természet ; a mi pedig arra felel, 
kicsoda, az az állag. 

Vizsgálódásunkban tovább menve az egyes (az 
egyedi, individuális) állagot meg kell különböztet-
nünk az általános állagtól. Amaz alatt a valóság-
ban'létező s másról nem állítható lényt ért jük; emez, 
az általános, pedig a valóságban nem létezik s más-
ról, mint állítmány állítható. 

Pl. Péter, ez a fa, ez a ház stb. valóságban lé-
tező egyes állagok s másról nem állíthatók; nem 
mondhatom, hogy János: Péter is. Ellenben ember, 
állat, növény, stb. vagy az emberiség a valóságban 
nem létező, általános állagok s másról állíthatók. Pl. 
Péter ember, ez a fa növény. Az általános állag, 
vagy természet, mint ilyen, sehol sem létezik, ha-
nem csak az egyes állagokban. 

Krisztus Urunkban is az emberi természet nem 
pusztán elvontság, mint az általános állagokról mon-
dottuk, nem határozatlan és általános valami, ha-
nem egy valóságban létező egyedi (individuális) em-
beri természet, mint bármelyikünk természete. 

Az egyes állag megint lehet teljes es nem teljes. 
Teljes az állag (természet), ha magában véve egy 
egészet képez és nem másnak az alkotó része, pl. 
Péter, ez a fa. Nem teljes az állag, ha csak része 
egy teljes állagnak; pl. a test, a lélek, vagy a kéz, 
a láb az emberben, A miből következik, hogy a tel-
jes állag tökéletesebb, önállóbb, függetlenebb a nem 
teljesnél; mert az egésznek mindig nagyobb a tö-
kéletessége, a függetlensége, mint a résznek. 

Hogy azonban valami önálló állag is (hyposta-
sis) legyen, ahhoz nem elegendő, ha csak egyes és 
teljes az állag, mert a kinyilatkoztatás arra tanít ben-
nünket, hogy létezhetik teljes, individuális állag és 
még sem képez egy7 önálló, független alanyt, hanem 
másnak a tulajdonát, részét képezi vag}7 több alany-
nyal is közölhető. így Jézus Krisztus emberi termé-
szete egyes és teljes (semmi sem hiányzik belőle) s 
még sem önálló állag (személy), mivel nem bir saját 
önálló létezéssel, hanem az Ige személyének a sajátja; 
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a Szentháromságban pedig az egy isteni állag három-
mal közös, három személynek képezi a tulajdonát. 

Az önálló állag tehát önmaga által teljes, egész 
állag (substantia tota in se), vagyis teljesen függet-
len s mással nem közös egész állag. 

Az önálló állag különleges megkülönböztető 
jegye e szerint a teljes függetlenség és mással való 
közölh eteti enség. 

Ezek után áttérhetünk a személy fogalmának 
megállapítására. Kmetgkó Károly dr. 

A kultúra és erkölcs feltételei. (V.> 
Az akarat rendszerint a jóra irányul, de azért nem 

jó mindaz, a mire hajlik, minthogy a szerint iga-
zodik, a mit az értelem elébe állít ; vagyis az ember 
azt kívánja, a mit jónak képzel. Ha tehát az érte-
lem az egyes cselekedetnél a valódi jót, a mi az 
embert fölemeli, mutatja be, akkor az akarat ezt cse-
lekedetével megvalósítja ; s így egyrészt maga az em-
ber tökéletesedik, másrészt olyasmit hoz létre, a mi az 
emberiségre nézve előnyös. Hogy pedig a keresztény 
norma ilyen fölemelő jót mutat be, kiviláglik abból, 
hogy az emberi baladás azon fordul meg, vájjon a 
felsőbb ember — a szellem — győzedelmeskedik-e 
az alsóbb emberen, az érzékiségen ; ez utóbbinak 
uralma sülyedés az emberiről az állatihoz. Már pedig 
a keresztény alapelv ez utóbbinak útját már eleve 
elzárja, midőn a jóság lényegét a szellemi célhoz 
való alkalmazkodásba helyezi. De egyszermind hajtja 
is az embert, hogy meg ne állapodjék, hanem szün-
telenül törekedjék előre. 

Az emberi élet ugyanis folytonos küzdelem a 
szellem és test között, mert a léleknek igazi termé-
szete a magasra való törés, míg a test erkölcsileg is 
a nehézkedés törvénye szerint igazodik. Az értelem a 
végtelen után tör s akkor érzi magát elemében, mikor 
az eszmék régióiban mozoghat, a hol az egyedinek 
korlátait, mintegy a bilincseket, lerázza s általános tör-
vényeket állapít meg. Az akarat nem elégszik meg a vé-
gessel, az ideiglenes meg nem nyugtaja, egyes vágyainak 
kielégítését kiábrándulás kiséri, vagyis hiúságnak 
érzete, mely kielégítetlenül hagyja a szivet. Képzelő-
déshez fordul, a mely az elérendőt végtelenségbe 
vagy eszményi mezbe burkolja, de midőn vágyának 
tárgyat elérte, megcsalatva érzi magát. Innen a dicső-
ség utáni vágy, mellyel az ember legalább nevét 
akarja a véges idő határain túl megörökíteni; innen 
minden törekvés, mely a mulandó létnek legalább 
emlékét megőriztetni akarja. 

Míg a test, a mint csak az egyedit tudja meg-
ismerni, úgy vágyai is abban lelik megnyugvásukat; 
a mint anyagból van, úgy az anyagi felé vonzódik; 
a mint magában tehetetlen, úgy föl sem szárnyalhat, 
sőt inkább akadályozza a szellemet is, midőn ez a 
végesség korlátain fölülemelkedni akar. Az érzékeket 
elzárni kell, midőn az értelem eszményivel foglalko-

zik, a test vágyrait leláncolni kell, midőn az akarat na-
gyot akar létesíteni. A keresztény erkölcs normája 
e küzdelmet ébren tartja, hogy miként a fém foly-
tonos csiszolás által fényhez és élhez jut, az ember 
is tökéletesedjék, vagyis haladjon s azért a haladás 
keresztény eszme. Mert ha egyredül az jó, a mi köze-
lebb hoz Istenhez, úgy az emberi törekvésnek végte-
len pályája van; mert Isten végtelenül tökéletes, azért 
törekvésünk áttekint a túlvilágba, melynek nincse-
nek határai. Ha Isten a mértéke a jónak, úgy nincs 
az a pont, a melynél az ember megállapodhatnék, 
mert a véges sohasem úti meg a végtelen mértéket. 
Itt folytonos törekvés, folytonos küzdelem szükséges, 
a mely ha megvalósul, adja a haladást, az emberi 
kulturát. Mert az erkölcsi haladással össze van kötve 
minden más haladás s az erkölcsi rend megzavarása 
akadálya minden haladásnak. 

Az értelmi haladáshoz, a tudás körének tágítá-
sához ugyanis jó ei'kölcs kell, mert mindig az aka-
rat az, a mi az értelmet működésre bírja s a figyel-
met irányítja ; milyen mérhetetlen különbség van a 
hétköznapi ember között, a ki erkölcsi tompultság-
ban tölti napjait, kinek terveit csupán az érzéki ön-
zés irányítja és oty ember között, kinek élete foly-
tonos áldozat a kötelesség oltárán. Ez összehason-
líthatatlanul több ismerettel és belátással bir az igaz-
ságról, ő sokat világosan lát ott, a hol a másik sötét-
ségben tapogatódzik. A tudomány nem pusztán a 
gondolkodás logikai működésének eredménye, hanem 
erkölcsi jelentőséggel bir, mert az akaratban gyökere-
zik, mely aláveti magát a tényeknek és törvények-
nek. A hol semmi komoly akarat, semmi törekvés, 
semmi érzék a fensőbb igazság iránt, ott a tudo-
mány magja terméketlen talajba esett, ott csak értelmi 
hátrafejlődés várható. A keresztény erkölcstan alap-
elve pedig fölemelő erkölcsöt teremt. 

Ebben leljük okát annak is, hogy habár a keresz-
ténység csupán a jövő élet boldogságára látszik 
bennünket utalni, megalapítója a jelen élet boldog-
ságának is, mert oly erkölcsöt tanít, mely az akara-
tot az érzékiség bilincsei alól fölszabadítván, nem-
csak az egyesnek lelkét nyugtatja meg, hanem az 
értelmet is oly világossággal tölti el, melynek segé-
lyével tovább haladhat minden hasznosnak fölfede-
zésére. Tehát nem szigeteli el magát a világtól, ha-
nem keresztülhat minden földin és emberin, bog}' 
azt fölemelje s kielégítse mindazt, a mi az ember-
ben él és azt mozgatja. Hőstettekre képesíti az em-
bert, a milyenek nélkül közjó nem képzelhető s 
annál kevésbbé a haladás, mely oly áldozatokat kíván, 
a minőkre csak az képes, a ki az erkölcsi jót a keresz-
tény norma szerint itéli meg, vagyis akaratát egy 
fölötte álló erkölcsi rendhez alkalmazza. 

Nézzünk most át a szomszédba, a modern kul-
tura erkölcstanába, vájjon milyen bölcseséget talá-
lunk benne. És pedig vegyük szemügyre először a 
konkrét kulturembert, a mint a gyakorlatban nekünk 
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bemutatkozik s hámozzuk ki ebből erkölcstanának 
alapelveit; azután térjünk át az elméleti erkölcs-
tanra, miután a gyakorlat rendszerint megelőzi az 
elméletet, s ez csak nemesiti s megerősíti az előbbit, 
Különben is az ember gondolkozása rendesen szivé-
nek története, meggyőződése inkább érzelmében, mint 
értelmében gyökerezik, nem képes eszével fölérni, a mit 
szivébe is be nem fogad s azért az elméletekazemberiség 
szivének virágai, vagyis a társadalmi kultura csapadékai. 

Először is a közéletben minden téren azt látjuk, 
hogy a szellem az anyagnak rabságába esett, mert 
ma csaknem kizárólag anyagi érdekeknek szenteli 
magát és az egész életet az ipar, kereskedés és üzlet 
körére szorítja s ügy a magán, mint a nyilvános élet 
céljának egyedül a gyönyört és a gyönyör eszközét, 
a pénzt vallja. Az államférfiak és törvényhozók 
vezérgondolata a hasznossági elv, melynek megvaló-
sításánál néha fűszer gyanánt ideálisnak látszó, de 
valóban semmitmondó szólamokat dobnak a tömeg 
közé. A legkirívóbb jogtalanság, elnyomás és kizsák-
mányolás, csalárdság és hazugság a sikerben és ha-
szonban leli szentesítését. Csak egy bűnt ismer a 
kultur-közélet s ez a sikertelenség. Az irodalom külön-
féle változatokban hirdeti az aljas szenvedély jogait, 
a költészet hangosan izgatja az érzékeket az élet gyö-
nyöreinek kimerítésére, a művészet kíméletlenül 
rántja az emberiséget az állatinak csodálásába, szel-
lemét elölő mámorba. A ki a kulturvilág részéről 
elismerésben akar részesülni, annak vagy az élvezet 
valami uj nemét kell föltalálnia, vagy, ha körülmé-
nyei nem engedik, valami világra szóló bűntényt el-
követnie, legalább hirdesse, hogy az embernek ehhez 
joga van. Azért a mai kulturember előtt, ha siker-
hez és értékhez akar jutni, csak két út áll nyitva : 
erőszak és hízelgés. A ki nem képes népeket és orszá-
gokat elnyomni, hogy érvényesülhessen; a ki vagyoni 
túlsúlyával rabláncra nem fűzheti embertársait, az 
hízelegjen a szenvedélynek tehetsége szerint, ez 
naggyá teszi a kulturvilág szemében, mert hiszen 
így cselekedve, az ő erkölcsi fölfogását hirdeti. 

N. dr. 

Jl hazafiság, mint szociális tényező. (n.) 
A szociáldemokrata vezérek mégis tiltakoznak 

az ellen, mintha a szociáldemokrácia arra töreked-
nék, hogy a munkások osztályát tegye uralkodó 
osztállyá. Szerintük ugyanis az uralom fogalma álta-
lában véve nem demokratikus és épen ezért a szo-
ciáldemokrata elvekkel ellentétben áll. «Die Social-
demokratie ist conséquente Demokratie. Sie will 
eine Staats- und Gesellschaftsordnung, die, fussend 
auf der Gleichberichtigung aller Menschen, die Quel-
len der Ungleichheit verstopft, weder Herren noch 
Knechte duldet und eine brüderliche Gemeinschaft 
von freien Menschen begründet.» Mondja Liebknecht} 

1 Liebknecht, Was die Sozialdemokraten sind, und was 
sie wollen. 9. 

A mai állam szerintük egyedül és kizárólagosan 
az osztályuralomban gyökerezik. Mihelyt ezt a szo-
ciáldemokrácia megszünteti, azonnal magától meg fog 
szűnni az állam létezési joga, sőt lehetősége is. «Ist so der 
Staat die notwendige Organisation einer auf Klassen-
herrschaftberuhenden Gesellschaftsordnung, so verliert 
er, sobald die Klassengegensätze durch Aufhebung 
des Privateigentums gefallen sind, seine Existenz-
nolwendigkeit und Existenzmöglichkeit. Der Staat 
hört mit der Beseitigung des Herrschafisverhältnisses 
allmählich ebenso auf, wie die Beligion aufhört, wenn 
der Glaube an übernatürliche Wesen oder an ver-
nunftbegabte übersinnliche Kräfte nicht mehr vor-
handen ist.» Irja Bebel.1 

Ilyen és ezekhez hasonló véleményeket vallanak 
azok, kik a nemzetközi szociáldemokrácia rendszerét, 
ennek elveit és jogosultságát tudományos bizonyító 
eszközökkel is igyekeznek igazolni. Pedig a mennyire 
beleillenek ezek az elvek és nézetek a szociáldemo-
krácia világfölfogásába, épen annyira ellenkeznek a 
keresztény ethika elveire támaszkodó és általános 
fölfogás szerint vett hazafiság fogalmával. A keresz-
ténység, a katholikus vallás is ismer bizonyos érte-
lemben vett nemzetköziséget, a mely nem zár ki 
tevékeny szeretetéből egyetlen népet vagy nemzetet 
sem,2 legyen az «görög vagy zsidó» ; azonban az ily 
értelemben vett nemzetköziség nagyon is összefér az 
államnak, a hazának szeretetével, melyet nemcsak 
ki nem zár, hanem ellenkezőleg, kölelezőleg előír, 
természetfölötti indítóokok igénybevételével megszen-
tel és erén nyé avat föl. Nem így áll a dolog a szo-
ciáldemokrácia nemzetköziségével, a mely a józanul 
értelmezett hazafisággal még mesterséges erőlködé-
sekkel sem egyeztethető össze. 

Egyébként a szociáldemokraták gyakorlati tevé-
kenysége is elégséges bizonyító érveket szolgáltat arra 
nézve, hogy az ő elméleti nemzetköziségük tulajdon-
képen hazafiatlanság, bármennyire tiltakozzanak is 
hivatalosan ez ellen «az alacsony értelmi színvonal-
ról tanúskodó vád» ellen. Tessék csak végiglapozni 
a «Népszava», «Szabad Szó», «Testvériség», «Szocia-
lizmus» és egyéb hírlapjaikban és népirataikban kö-
zölt cikkeket és azonnal tisztában lesz az olvasó 
aziránt, hogy a szociáldemokrata nemzetköziség és 
a hazafiság egymással össze nem férnek. Szüntelenül, 
céltudatosan gúnyolnak és nevetségessé tesznek min-
denféle hazafias lelkesedést és szövetkezést, legyen az 
akár tulipán-mozgalom, akár Bákóczy-ünneplés, akár 
bármiféle más hazafias egyesülés vagy fölbuzdulás. 
A magyar nemzet és hazafiság jelképét, a három-
színű lobogót, következetesen megvetik s helyette a 
nemzetköziség vörös zászlaját használják, pedig leg-
alább is mindkettőt kellene valamiképen alkalmaz-
niok és fölhasználniok, ha a nemzetköziséget a haza-
fisággal összhangzásba lehetne hozni. 

1 Bebel, Die Frau. 340. 1. 
2 Hitze, Arbeiterfrage 4. K. 17. 1. 



31. szám. RELIGIO 400 

Ellenkezőleg a szociáldemokrácia a nemzetközi 
hazafiságot mint szociális tényezőt veszi igénybe abban 
a munkában és törekvésben, mellyel ábrándos és 
kivihetetlen elméleti rendszerét igyekszik megvalósí-
tani. És ez nagyon természetes és következetes dolog 
is. A hazaszeretetnek ugyanis természetszerű alapja, 
forrása és előföltétele a szülőföld iránt táplált kegye-
letes szeretet. Ennek pedig alapja és úgyszólván 
lényeges előföltétele a tulajdonjog. A vagyontalan kol-
dusoknál, a föld nélkül való Jánosoknál a szülőföld 
iránt érzett vonzalom nagyon kezdetleges és fogya-
tékos. Csak akkor keletkezik és erősbödik később a 
munkásban a szülőföld iránt bizonyos kegyeletes 
vonzódás és szeretet, ha ott már huzamosabb időn 
át tartózkodott, dolgozott, ha családi, rokoni, baráti 
kötelékek fűzik szülői házához, lakóhelyéhez, szülő-
földjéhez, a hol földi pályafutását kezdette, a mely 
boldog gyermek- és ifjú korának emlékeit őrzi és a 
melyre való visszaemlékezés mindenkor nemes és 
vigasztaló érzéseket kelt föl szivében. Mindez azonban 
bizonyos értelemben magántulajdont, ha még oly 
kicsiny kis hajlékot vagy házi tűzhelyet, vagy valami, 
ha még oly apró és szerény, fekvőbirtokot tételez 
föl.1 A szociáldemokrata kollektivizmus azonban elvi-
leg kizárja a magántulajdont, a melyet igazságtalan-
ságnak, jogtalanságnak tart és csak olyan társadal-
mat ismer el, melyben minden legkisebb földterület 
is minden állampolgár tulajdona a nélkül, hogy ki-
zárólagosan egyé volna.2 Ilyren elmélet pedig sem-
miképen sem kedvez a hazafias érzés kialakulásá-
nak és fejlődésének. 

Ellentétben a szociáldemokrácia nemzetközi 
hazafiatlanságával a keresztény szocializmus pro-
gramming" hirdeti és sürgeti a hazafiságot és ezt 
mint szociális tényezőt és eszközt alkalmazza reform-
törekvéseinek megvalósításánál. A magyarországi ke-
resztény szociális egyesületek országos szövetségének 
Budapesten 1905. október 15-én tartott második kon-
gresszusa által elfogadott keresztény szociálista pro-
gramm (II. r. 2. §.) idevonatkozólag így szól : «Mivel 
a népek nemzetekké tömörülve vesznek részt az 
emberiség életében, szivünk egész melegével ragasz-
kodunk a magyar hazához, büszke öntudattal valljuk 
magunkat a magyar haza gyermekeinek és teljes 
erővel azon leszünk, hogy békés egyetértés, keresz-
tényi szeretet, méltányos elbánás és hazafias érzület 
kösse össze e hazának bármily ajkú polgárait, hogy 
így vállvetve, együtt munkáljuk népünk jólétét és 
hazánk boldogságát». 

Mint ebből a programúiból világosan kitetszik, 
a keresztény szociálizmus a hazafiságot kifejezetten 
és erőteljesen hangsúlyozza és nálunk Magyarorszá-
gon a magyar nemzethez, hazához, országhoz, állam-
hoz való őszinte ragaszkodást és szeretetet, mint szo-

1 Jókai «Új földesurának» : Az a hant, mely ide köt 
cimü fejezete remekül festi ezt. Szerk. 

2 Cathrein, Erköicsbölcselet. 201. s köv. 1. 

ciális tényezőt akarja a kisemberek fölsegélyezésére 
irányuló törekvésében alkalmazásba venni. 

És ezt teljes joggal és sikerre vezetés biztos ki-
látásával teheti, lia figyelembe vesszük a haza és 
hazaszeretet fogalmát és jelentőségét, kiváltképen a 
szociális téren. A «liaza» ugyanis fogalmilag bizonyos 
erkölcsi egységet, közös kapcsolatot és összetartozást 
fejez ki, a melyben az egy közös földterületen lakó 
népnek fiai tekintet nélkül életkorra, nemi, faji és 
vallási különbségre, születési rangra, társadalmi állásra 
és élethivatásra, közös emlékekben, szenvedésekben 
és örömökben, jó- és balsorsban, reménységekben 
és csalódásokban, a mult, jelen és jövő változó viszo-
nyaiban mint egy testnek tagjai, mint egy és ugyan-
azon családnak gyermekei összeforrnak és másokkal 
szemben érvényesülni igyekeznek. A «nemzet», «ország» 
és «állam» fogalmak nem teljesen azonosak a haza 
fogalmával, habár közeljárnak hozzá. A nemzet 
fogalma inkább valamely közös földterületen lakó 
nép gyermekeinek történelmi, származási, faji és 
nyelvi összetarttozását és közösségét juttat ja kifejezésre. 
Az ország fogalma pedig jobban a közös földterület 
egységét és közösségét jelzi, az állam fogalma pedig 
a közös társadalmi, politikai, törvényhozási, jogszol-
gáltatási és kormányzati szervezetben megnyilvánuló 
egységes összetartozást és közösséget fejezi ki. 

A keresztény szociálizmus a szülőföld, a haza 
iránt való kegyeletes vonzódást és szeretetet előírja, 
szorgalmazza és ápolja. Azt akarja, hogy a hazafiság 
érzelme ne csak ösztönszerű és természetes viszon-
zása legyen annak a sok jótéteménynek, melyeket a 
jelen nemzedék a hazától vett s a melyekre a jövendő 
nemzedékek is reményteljesen számíthatnak, hanem 
egyszersmind mint erény is meglegyen a honpolgá-
rok szivében, melynél fogva necsak pusztán termé-
szetes háladatosságból, hanem egyúttal vallásos indító-
okokból is érzelmekben és tettekben nyilvánuló ke-
gyelettel viseltessenek az iránt a haza iránt, mely 
őket szülte, ápolta, egykor eltakarja s a mely ideig-
való és örök boldogulásuknak egyik biztosító és 
előmozdító eszköze. És a hazafias érzés ápolására a 
mai zilált társadalmi, gazdasági és politikai viszo-
nyok között égető szükség van. A jelenlegi zűrzava-
ros társadalmi és gazdasági állapotok kiváltképen a 
kis exisztenciákra nehezednek súlyosan és nagyon 
alkalmasak arra, hogy ezekben a haza iránt való 
köteles ragaszkodást megingassák, annál is inkább, 
mivel egyes saját zsebükre dolgozó népvezérek ügye-
sen föl is használták ezeket a mostoha gazdasági 
viszonyokat arra, hogy a kisembereket elidegenítsék 
saját nemzetük, hazájuk és szülőföldjük iránt. Épen 
ez okból tar t ja szükségesnek a keresztény szociáliz-
mus a hazafias érzés fejlesztését és ápolását. 

A keresztény szociálizmus a természet és a ke-
resztény ethika parancsoló előírásán felül azért is 
sürgeti és szorgalmazza híveinél és elvbarátainál a 
hazafias érzés ápolását, mivel ezt a helyes érte-
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lemben fölfogott és gyakorolt, igazságos határok kö-
zött mozgó hazafiságot nagyon alkalmas és hathatós 
emelőeszköznek tartja arra nézve, hogy hazánkban 
a munkásosztályra s a kisemberekre súlyos teherként 
társadalmi nehezedő állapotok előnyösen megváltoz-
zanak, úgy a kisemberek széleskörű segélyeire nézve, 
mint az általános társadalmi közjólét és békés szociális 
együttérzés és együttmunkálkodás érdekében. A ke-
resztény szociálizmus ugyanis át van hatva attól a 
meggyőződéstől, hogy a mely országban a hazafias 
érzés hanyatló, gyengülő és kihalófélben van, ott 
ugyanoly mértékben hanyatlik, gyengül és pusztul a 
társadalom erkölcsi ereje, egysége, ellenálló és mun-
káló képessége. Ellenkezőleg a keresztény ethika 
elvein alapuló hazaszeretet erényének ápolása és 
erősbödése által hatványozott mértékben fokozódik 
és föllendül az országnak erkölcsi, nemzeti, állami, 
gazdasági, politikai, sőt nemzetközi ereje, értéke és 
befolyása is. 

Szembeötlő példa erre a kicsiny és elszigetelt 
Japánnak gyors szociális, politikai és nemzetközi fej-
lődése, a melyre szakértők általános véleménye sze-
rint döntő befolyással volt a japánoknak hazájuk, 
államuk és államfőjük iránt való hűséges ragaszko-
dása, a haza iránt való lovagias, hősies önfeláldo-
zása, szóval a «bushidó», melyet a kereszténység 
szelleme még nagyobbakra is képesítene. Míg ellen-
kezőleg az óriási orosz birodalom szociális, gazda-
sági, politikai és nemzetközi téren egyre hanyatlik, 
miután népeiben az összetartó nemzeti érzés -és hon-
szeretet mindig jobban ernyed és pusztulásnak indul. 

Ilyképen alkalmazza a keresztény szociálizmus 
a hazafiságot szociális tényező gyanánt abban a tisz-
teletreméltó társadalmi akcióban, mellyel a kisem-
berek sanyarú helyzetén segiteni s őket a gazdasági 
és erkölcsi válságtól megmenteni igyekszik és a mely 
törekvése a legbensőbb kapcsolatban áll a keresz-
ténységnek és az egyháznak szellemével, a mely nél-
kül, vagy a melynek ellenére, szociális mozgalom 
sikerre egyáltalán nem vezethet. Mert helyesen jegyzi 
meg Perin «Az egyház az összes nemzetekben élő 
Krisztus, ki azokat szellemével áthatja és ama töké-
letességre emeli, melynek isteni élőképét ő maga 
adja nekik, ha t. i. nem mondanak le önként az 
egyháztól való elválás által azon elvről, mely erejü-
ket alkotja». T a u b e r S á n d o r d r 

Az alapokról szóló törvénytervezet (x.> 
A Lukács-féle, a mi három (t. i. vallás-, tanul-

mányi és egyetemi) alapunkat az állam tulajdonába 
átjátszani akaró törvénytervezet megbeszélésében még 
júniusban megállottunk. És pedig az ezen alapokra 
vonatkozó történeti visszatekintést tárgyaltuk le, mely-
nek folyományakép megállapítottuk, hogy a régi jog 

1 Perin Károly, A keresztény társadalom törvényei. 612.1. 

szerint az ország fejedelmét az egyházi és más hasonló 
alapítvány tekintetében csak a ius s up remi patronatus 
regii illeti meg és másodszor, hogy a Mária Terézia 
alapítványi okmányaiban (tanulmányi és egyetemi 
alap) fölsorolt javak eredetileg egyházi javak. 

Ezek után, hogy újból fölvegyük az elejtett fona-
lat, a javaslat szerzője (Csorba Ferenc min. tanácsos) 
fölveti a kérdést, mit kellene a szóban levő alapok 
viszonyainak rendezésére vonatkozó törvénynek tar-
talmaznia, ha t. i. azokat az alapokat végre törvény-
ben rendezni akarnánk? (Ez akart t. i. felelet lenni 
az autonomiai mozgalmakban hangoztatott katholikus 
kívánságokra.) 

S mit felel a kérdésre? Egy körmönfont felelet-
tel válaszol. Hosszű fejtegetésében azt hozza ki, hogy 
a múltban se a Horánszkyaknak nem volt igazuk, 
mikor azokat az alapokat az állam, sem Apponyi 
Albertéknak, mikor azokat a magyarországi katho-
likus egyház tulajdonának deklarálták; hanem, hogy 
azok kezelő tulajdonosa voltaké]) az állam, úgy azon-
ban, hogyr a jövedelmet katholikus célra köteles for-
dítani. Egy szóval, hogy azok az alapok se autono-
mikus, se nem autonomikus katholikus testületnek 
ki nem adhatók.1 

Nézzük ezt a két részt külön-külön, nagyon 
érdekes az. Abból indulván ki, hogyr Mária Terézia 
alapítvánnyá tetle a tanulmányi és egyetemi alapot, 
először kérdezi : kicsoda tehát tulajdonosa a tanul-
mányi és egyetemi alapoknak ? 

Mária Terézia okmányai szerint — így felel — 
nem a magyarországi katholikus egyház, nem a 
magyarországi katholikus hivek egyeteme, nem a 
magyar állam, hanem az általa létesített alapítványok 
a tulajdonosok, a melyeknek önálló jogi személyi-
ségét nemcsak az alapítványokra vonatkozó általános 
jogszabályok, hanem a legmarkánsabban épen Mária 
Terézia alapító-oklevelei deklarálják. Azt állítani, 
hogy ezen alapítványok a magyar államé, a magyar-
országi katholikus egyházé, vagy a magyarországi 
katholikusok egyeteméé, sajátképen a magántulajdon-
jog szentségének megtagadását jelenti, mert hisz az 
alapítványok tulajdonjoga ugyanazon magánjogi védő 
szabályok uralma alatt áll, a melyek alatt a többi 
magántulajdon. 

Hát eddig rendben volnánk, mert ilyen, mint a 
tervezet beszéli, minden alapítvány természete ; azzal 
senki, mint magántulajdonnal, a saját magáncéljaira 
jogosan nem rendelkezhetik, se el nem költheti, se 
el nem ajándékozhatja. 

De menjünk tovább. Fölmerül a további kér-
dés — folytatja a tervezet — hogy vájjon egyházi, 
avagy világi alapítványokkal van-e dolgunk? Jelesül 
állami, avagy egyházi érdekeket vannak-e hivatva 
ezen alapítványok szolgálni? 

1 S ez a szellem a miniszteri bürókban nemcsak Lukács 
idejében élt. 
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Egyházi avagg világi hatóságokai illeti-e külö-
nösen azok vagyonának kezelése és jövedelmük ren-
deltetési célra fordítása? 

Ez ime maga a sarkalatos kérdés, melyet a ter-
vezet a következő rendkívül érdekes körmönfont-
sággal ekkép old meg: 

A mi a tanulmányi és az egyetemi alapok vagyoná-
nak eredetét illeti, kétségtelen, hogy azok messze 
túlnyomó részükben oly földbirtokokból álltak, a 
melyet első királyaink (tegyük mindig hozzá: családi 
vagyonukból) a magyarországi katholikus egyház 
valamejy oly intézménye számára ajándékoztak, a 
mely intézmény az idők folyamán megszűnt vagy 
célját vesztette. Kétségtelen továbbá az is — a mint 
ez Werbőczy Hármaskönyve I. részének 10. címében 
is ki van fejezve1 — a régi magyar közjog szerint 
az ily vagyonok a királyra, mint államfőre (ime a 
nagy jogi ugrás: az államfőt fölcseréli a supremus 
patronussal !) szállottak vissza azzal a kötelezettség-
gel (ime !), hogy azokat ismét valamely egyházi intéz-
ménynek adományozza. Ezenkívül a tanulmányi alap-
ban vannak egyéb eredetű oly kisebb vagyonok is, 
a melyeket a jezsuiták jórészt egyesektől, mint kegyes 
alapítványokat kaptak. A Jezsuita-rend föloszlatása 
alkalmával Mária Terézia az 1775. évi 5489. szám 
alatt kelt udvari rendeletében kimondja, hogy ezen 
nem «ad titulos beneficiorum ecclesiasticorum» tar-
tozó, magánosoktól származó, vagyonrész a szó leg-
szigorúbb értelmében a koronára (!), mint az uratlan 
javak birtokosára szállott (hát azoknak eredetileg 
világi rendeltetésük volt?), igazi «fiskális»-nak tekin-
tendő s ő a javak értékét kizárólag «kegyelemből» 
fordíthatja a magyar tanulmányi alapra (eltérőleg a 
királyi adományból eredő javaktól, melyek az 1548. évi 
XII. törvénycikk rendelkezése alá estek s a melyeket 
ép ezért a magántulajdon szentségének sérelme nél-
kül nem is lehetett volna más, mint egyházi vagy 
katholikus jellegű tanügyi célra fordítani). 

A tanulmányi alapítvány «kegyelemből» adott 
imént jelölt vagyonrészeire nézve, azt hiszem — igy 

1 Werbőczy ezen fejezetében (tit. 10.) tisztán látjuk a 
világi és az egyházi birtok közt fönnforgó különbséget. Míg 
Werbőczy a királyt a világi vagyonokra egyszerűen succes-
sor-nak nevezi, az egyházi vagyonra vonatkozólag ezt mondja : 
«§. 3. Praeterea cunctorum quoque dominorum plaelatorum 
et virorum ecclesiasticorum : princeps ipse noster verus 
pariter et legitimus successor est ; non quantum act bonorum 
et jurium possessionariorum ab ecclesia abtationem et seques-
trationem, sed quantum alteri (vacantibus praelaturarum 
sedibus et ecclesiarum rectoratibus) ad gubernandum cum 
ecclesia cottationem. Salvo jure confirmationis archi-episco-
patuum, et episcopatuum, quae iurisdictioni sacro-sanctae 
Romanae duntaxat ecclesiae subesse dignoscitur». Márkus : 
Corpus Juris Hungarici 1897. 68. 1. — Nem érezte Csorba dr. 
ezt a különbséget a világiak javainak öröklésével szemben, 
mely a címben kifejezést talál, hogy a király más értelem-
ben örököse a világi és egyházi javaknak ? Ez utóbbiakra 
nézve t. i. csak mint főkegyúr vigyáz, hogy épségben szálljanak 
át a püspök-utódra. 

folytatja — ez az állásfoglalás a helyes, hogy a javak 
a királyi ajándékozással fölvették a királyi adomány-
ból származó azon nagyobb tömegű javak jogi ter-
mészetét, a melyekből az alapítvány állott. 

Igy csúsztatván be a főkegyúr helyébe az állam-
főt, a koronát (pedig a főkegyúr és a korona egy 
egész természettel s következőleg összes jogi folyo-
mányaikban különböznek egymástól), a következő 
körmönfont következtetést vonja a mondottakból : 
Nemcsak a régi magyar törvényiek helyezik kétség-
telen világításba, hogy a királyi adományból szár-
mazó egyházi javak (a hová a most mondottak szerint 
a tanulmányi és egyetemi alapok zöme is tartozik), 
az illető egyházi intézmény megszűntekor az egyházi 
célra való rendelkezés végett a királyra (persze mint 
főkegyúrra) szállnak vissza, vagyis, hogy a javak 
eredetüknél fogva nem egyházi jellegűek (hát mi?) s 
hogy eredetük királyi, világi, állami jellegét (ime 
hová lyukad ki !) minden időkre megőrzik ; hanem 
a szóban levő javak tekintetében kétségtelenül ki-
tűnik ez a Jezsuita-rend föloszlatásakor fölmerült 
abból az incidensből is, a mely szerint 1773. évi 
augusztus 18-án egy hivatalos pápai körrendelet intéz-
tetett a magyar püspökökhöz, a mely szerint Corsini 
bibornok utasítja a bécsi nunciust, hogy a Jézus-
Társaságának bármilyen javait, dolgait és tartozékait 
«in nomine Sacrae Sedis apprehendat et retineat pro 
usibus a Sanctissimo designandis», vagyis: «foglalja 
le a Szentszék nevében a Szentszék által kijelölendő 
célokra». A kancellaria 1773. évi szeptember 8-án 
(tehát az absolutizmus korában) a legerősebb hangon 
fölír a pápai breve ellen, a mely: «sem az országos 
törvényekkel, sem az apostoli magyar király tekin-
télyével nem egyeztethető össze». Ennek folytán tár-
gyalás indult meg a Szentszékkel, a metynek ered-
ménye az volt, hogy a vagyon nem a Szentszékre, 
hanem a szent koronára (ismét korona !) szállott, 
nem a Szentszéknek, hanem a királynak (talán a fő-
kegyúrnak?) biztosai foglalták azt le és nem a Szent-
szék, hanem a magyar király (illetőleg 'a főkegyúr) 
rendelkezett annak további céljai felől. 

Nyilván kitűnik ezekből — mondja tovább — 
hogy a királyi adományból származó egyházi vagyo-
nok eredetüknek királyi, vagyis állami jellegét (ez 
aztán logika!) mindenkor megőrzik és úgy de iure, 
mint de facto megőrizték. 

E tételnek kétségtelen jelentősége van úgy az 
alapítványok célja, mint vagyonkezelésük és jövedel-
mük rendeltetésszerű fölhasználására vonatkozó jog-
kör tekintetéből is. 

Vagyis közönséges szóval kifejezve: ezen alapít-
ványok csodálatosan kihozott állami jellegénél fogva 
kezelésük is csak állami lehet, az állam azokat kezé-
ből ki nem adhatja. 

Igy oldja meg, illetőleg akarja megoldani a ter-
vezet az első kérdést : kicsoda tulajdonosa a tanul-
mányi és egyetemi alapoknak? 
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Egy kis finom (!) logikai művelettel jutott ehhez 
az eredményhez a szerző, a fogalmak csereberéjével, 
a mit jogászi nyelven csavarásnak nevezünk. 

A tervezet eljárása t. i. ez volt. 
Az egyházi javak eredetét illetőleg azokat királyi 

adománynak nézi, de e mellett kifelejti megmon-
dani, hogy vájjon családi vagy állami vagyonból vet-
ték-e ezeket az adományokat a királyok? Hallgatag 
föltételezi, hogy állami javakból adták s nyomban 
kihozza, hogy : e javak eredetüknél fogva nem egy-
házi jellegűek. 

Ez az egyik ugrás. 
A másik abban áll, hogy a főkegyurat hol az 

államfővel, hol meg a szent koronával azonosítja, 
pedig a kettő két jogi sféra, két különböző idejű 
eredet; az egyik egyházi, a másik állami eredetű. 
Ezt a fontos cserét megtévén, rögtön az egyházi ja-
vakra alkalmazza s azt mondja, bog}7: eredetük 
királyi, világi, állami jellegét minden időkre meg-
őrzik. A királyi adományból először világi, aztán a 
világiból állami adomány lesz. Vájjon gondolt-e 
valaha szent István arra, hogy az ő családi javaiból 
(az államnak az ő idejében semmije sem volt!) 
vett egyházi adományait valaha így logiák osztá-
lyozni ? 

Azt hiszem, ezeknek az uraknak újból kellene 
tanulniok a magyar alkotmány- és jogtörténetet, mert 
a jogi fogalmakkal megengedhetetlen visszaéléseket 
űznek. 

Ez a visszaélés tulaj donkép Mária Terézia korá-
ban, a felvilágosodott absolutizmus korában kezdő-
dött. Akkor kezdték a főkegyúri jogot az absolutiz-
mus javára meghamisítani s ime, midőn a nemzet 
1790. óta az absolutizmus minden nyomát kiküszö-
bölte törvényeiből, az egyházra nézve meghagy la a 
hamis absolut fogalmakat; mivel az egyháziak (mint 
1804-ben a canonica visitatíók megírásánál) elfelej-
tették hangoztatni azt, hogy a jogi téren a fogalma-
kat szabatosan kell használni, hogy a meg nem 
felelő jogi kifejezés szörnyű jogi zavaroknak lehet a 
forrása. Elfelejtették, hogy : vigilantibus iura ! 

De még így is, látszatra, mily nehéz volt a mi-
niszteri tanácsosnak kihozni azoknak az alapítvá-
nyoknak szükségszerű állami kezelését. Mi köze az 
államnak az egyházi alapítványokhoz? Azokhoz a 
főkegyúrnak és az egyháznak van köze, hacsak a 
magánjog szentségét nem akarjuk lábbal taposni. 

A dolog tehát igazság szerint úgy rendezhető, 
hogy az 1848: III. t.-c. módosításával a főkegyúr az 
alapok kezelésével kath. testületet biz meg, mint ez 
az erdélyi egyházmegyében az állapot. Ez felelne 
meg a felekezetlen állam természetének. 

Ennek már 1848-ban kellett volna így megtör-
ténnie; de vagy akarat, vagy idő nem volt hozzá. 
Egyen azonban azóta se változtattak, ezeknek az 
alapoknak a költségvetései t. i. sohasem kerültek az 
évenkinti állami költségvetésbe. 

fz új káté s annak fordítása. (n.) 
Az új kátét rövidebbnek, könnyebbnek s érthe-

tőbbnek mondották az én növendékeim, a kiknek vé-
leményét nem tekintem ugyan döntőnek, de, amennyi-
ben olyan tanulók véleményéről van szó, a kik egé-
szen az ötödik-hatodik osztályig a régi kátét tanulták, 
mégis legalább tekintetbe vehetőnek. Az érettebb s 
már a gondolkodáshoz szokottabb gyermek sokszor 
helyesebb, talpraesettebb kritikát mond, habár aka-
ratlanul is, mint a kákán is csomót kereső tudós, 
különösen, ha ez utóbbi netalán holmi személyes mo-
tívumok által is vezérelteti magát. 

En a magam részéről növendékeim nem egészen 
illetéktelen Ítéletét az új kátéra nézve oda módosí-
tom, hogy az új káté, szem előtt tartva különösen a 
«Kis katekizmust», rövidebb és mégis bővebb, köny-
nyebb s mégis fárasztóbb, érthetőbb, de csak érthető 
s minél egyszerűbb magyarázat mellett. 

Már csak a kérdések számát tekintve, az uj ká-
tét a réginél rövidebbnek kell mondanom. Az új 
«Kis katekizmus»-ban 363 kérdést látok, a kezemben 
levő és a Szent-István-Társulat által kiadott régi «Kis 
katekizmus»-ban pedig 626-ot. Míg ugyanis a régi 
káté egyes részleteknél a tanuló nagy megterhelésé-
vel túlságos sok kérdést és ugyanannyi feleletet hal-
moz össze, addig az új káté a tanulónak munkáját 
rövidebbé s így könnyebbé teszi az által, hogy az 
illető fejezetnél kevesebb kérdéssel s felelettel meg-
elégszik, a jegyzetekbe, vagyis a csillaggal ellátott szó 
és tárgyi magyarázatokba szorítva a szükséges tudni-
valókat. Ez utóbbiakat a tanuló elolvassa, a kellő 
magyarázat mellett örömet talál bennük, de beem-
léznie azokat nem kell úgy, mint a számmal ellátott 
kérdéseket és feleleteket. Hogy az aláhúzott számú kér-
déseket a harmadik, az alá nem huzottakat a negye-
dik osztályban kell emléznie a tanulónak, ez a kö-
rülmény is majdnem a felérc redukálja a növen-
dék munkáját s rövidebbé teszi azt. 

Hogy egy kis példával illusztráljam a régi és az 
új káténak a rövidségre vonatkozó módszerét, például 
hozom föl a hitről általában szóló részletet. A régi 
káté két fejezetben tárgyalja a hit fogalmát, tárgyát, 
kútfejeit és a hit szükséges voltát s e mellett 19 kér-
dést tesz föl a tanulónak. Az új káté ellenben három 
fejezetet szentel ugyanennek a részletnek s mégis 
kevesebb számú kérdéssel elégszik meg, a mennyi-
ben mind a két osztálynak (3. és 4.) együtt csak tizen-
egy kérdést tesz loi e tárgyra nézve. 

Ilyen szembetűnő különbséget látunk az Isten 
szeretetéről szóló részletben is. A régi káté nyolc 
kérdést intéz itt a tanulóhoz, az új káté ellenben csak 
kettőt. A felebaráti szeretetről szóló fejezet a régi káté-
ban kilenc kérdésből áll, az újban ellenben csak ötből s 
ezen rövidség dacára, semminemű lényeges dolgot nem 
hagy ki az új káté, sőt határozottan többet nyújt a csil-
lagos magyarázatokban és a jelzett bibliai példákban. 
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A régi kis káté 222 kérdést szentel a hitről szóló 
első szakasznak, az új ugyanennek csak 132-öt. 
A parancsolatokról a régi kátéban 170 kérdés szól, 
az újban csak 111. A malaszteszközökről szóló sza-
kaszt a régi kátéban 234 kérdés tárgyalja, az újban 
csak 120. Az első meg a második osztály számára 
szánt «Elemi Katekizmus»-ban a rövidség még szembe-
tűnőbb az első pillantásra; s ennek dacára az új 
«Elemi katekizmus» is bővebb, vagyis tar talmasabb 
a régi «Elemi káté»-nál, a mennyiben nagyon helye-
sen és tapintatosan, az első szent gyónáshoz és ál-
dozáshoz készülő második osztályú tanulók kedvéért 
a megfelelő rövid útbaigazítást tartalmazza a 38. számú, 
a szentségekről tárgyaló fejezetben, illetve a szent 
áldozásról külön szóló Függelékben. 

Rövidebb tehát és mégis bővebb tartalmú az új 
káté a réginél. Ez utóbbiban nem találjuk még meg-
említve sem, például : a párbajt , a polgári házassá-
got, a katholikus egyháztól elvált felekezeleket, a 
böjtre s a megtartóztatásra vonatkozó újabb határo-
zatokat, illetve fölmentéseket stb. Nincsen nyoma a 
régi kátéban a kísértésekről s a lelkiismeretről szóló 
tanításnak, a melynek az új káté külön kis fejezetet 
szentel. 

Azt mondtam továbbá, hogy az új káté könnyebb, 
érthetőbb s mégis fárasztóbb. Könnyebb a tanulónak, 
de fárasztóbb, vagyis több magyarázatot igénylő a 
hitoktatónak, a mi az említett bővebb tartalom s rö-
vidség mellett egészen természetes is. 

Vannak az új kátéban is bármennyire leeresz-
kedik is ez a gyermek nyelvezetéhez és gondolkodá-
sához, olyan kifejezések, melyeket a gyermek kellő 
magyarázat nélkül sehogy sem képes megérteni. Csak 
egy példát hozok föl. 

Az új kis káté a 11-ik hitágazatban a csillagos 
jegyzetben nagyon helyesen jegyzi meg, hogy *az 
anyaszentegyház tisztelettel bánik a halottak testé-
ve l . . . a pogányok ellenben elégették azt. A holttest 
elégetése sérti a kegyeletet.» Figyelmeztettem erre a 
jegyzetre az 5—6. osztályú tanulókat, hogy mondják 
meg, mit nem értenek belőle. Majdnem egyhangúlag 
s egyszerre felelték, hogy a kegyelet szót nem értik. 
Próbát tettem a csak magyarul tudó egyes tanulók-
kal, azok még azt sem tudták a maguk szavaival 
megmondani, mit jelent az, hogy «tisztelettel bánik 
a halottak testével.» Rövid, pár szóból álló magyará-
zat után tisztában voltak a «kegyelet» szép kefejezésé-
vel. A szeretet, tisztelet és hála egyszóval : kegyelet. De 
a tót nyelvben már nem található ennek a szép kife-
jezésnek megfelelő s a gyermek által érthető szó: itt 
segíteni kellett egy megfelelő összetett szóval, épen 
úgy, mint a «felekezet» szó fordításánál is. 

Általában az a legnagyobb nehézség úgy a ma-
gyar, mint a tót anyanyelvű tanulóknál, hogy az iro-
dalmi, de a közéletben, a szülői körben elő nem for-
duló kifejezéseket nem értik meg, vagy könnyen 
felejtik, még a kellő magyarázat után is. Pedig a 

káté írójának úgy, mint fordítójának is óvakodnia 
kell az alantasabb kifejezésektől, már csak a tárgy 
magasztossága miatt is; míg másrészről ügyelnie kell 
arra, hogy a gyermekek nyelvezetéhez s fölfogásához 
lehetőleg leereszkedjék s alkalmazkodjék. 

Az új káté számot vetett ezzel a nehézséggel is, 
lehetőleg egyszerű, de mégis a komoly és magasztos 
célt szem előtt tartó nyelvezetet használva a hit ma-
gasztos tanainak a tárgyalásánál. E mellett mégis az 
új kálé is jó próbára fogja tenni a hitoktató türel-
mét és munkakedvét a nélkülözhetetlen szómagyará-
zatoknál. Csakhogy nagy előnyére és könnyebbíté-
sére lesz a hitoktatónak az új káté ebből a szem-
pontból is. Mert a mit magyarázni fog, annak a nyo-
mát ott fogják találni a tanulók a csillag alatt levő 
szó és tárgymagyarázatokb an és nem kell a könyvet 
telefirkálniok, hogy legalább valamit s természetesen 
többnyire hibásan, jegyezzenek föl a hitoktató magya-
rázatából. Gáli József. 

Orleans. Abbé Gayrand parlamenti képviselő ngi- "Egyházi 
latkozata az egyházpolitikai helyzetről. Finistère hírneves . . . 
pap-képviselője, az itteni szent Márk-plébánia termé- _ ° 
ben, körülbelül 500 főnyi férfihallgatóság előtt «A sepa- krónika. 
ratio és X. Pius pápa» c. alatt fejtegető beszédet mondott 
arról, 1. min alapszik a pápa és a francia kormány közt 
támadt viszály, 2. mi kívánatos a jelen körülmények kö-
zött. A baj forrása ott van, úgymond, hogy az 1905. 
december 9-iki törvény az egyházi hierarchiára nincs 
kellő tekintettel. A következő tágértelmü szavak helyeit 
«a vallás egyetemleges szervezésének szabályai szerint 
alakított társaságok», a következő világos és határozott 
nyilatkozatot kell törvénybe foglalni : «A katholikus val-
lású társaságok a püspökök hatósága (autorité) alatt 
lesznek és maradnak szervezve». Az összeütközés pontja 
ekkép tisztázva lévén, szónok fölvetette azt a kérdést : 
mit kell a katholikusoknak kívánni ? Kormány és katho-
likus lelkiismeret összeütközésben vannak : melyiknek 
kell engedni? Elismert dolog, úgymond, az egész vilá-
gon, hogy minden kormány jogosult és köteles védeni 
és oltalmazni a lelkiismeret szabadságát, vagyis azt, 
hogy az ország minden polgára vallásos hitét gyakorol-
hassa, vagy aszerint éljen. Ámde világos, hogy a francia 
köztársaság kormánya az 1905. dec. 9-iki törvényével 
sérelmet követett el a katholikus polgárok lelkiismereti 
szabadsága ellen. A katholikusok hitök szerint tartoz-
nak engedelmeskedni a római pápának és püspökeiknek. 
Ezek már döntöttek, a pápa is, a püspökök is : mi te-
hát a további teendő? Igazságos és igazán liberális 
kormány ebben az esetben nem tehet egyebet, mint 
hogy tekintettel van a pápai döntésre és a katholikus 
polgárok lelkiismereti szabadsága iránt való tisztelet-
ből a törvényt a lelkiismeret szabadságának jogához 
szabja és módosítja. Senkise mondja, hogy a pápa el-
járása politikai beavatkozás a köztársaság ügyeibe és a 
kormány lia enged a pápának, Canossába megy. Szó 
sincs róla. A pápa jogával él és kötelességét teljesíti és 
a kormány nem tesz egyebet, mint szintén kötelességét 
teljesíti, megadja a köztársaság katholikus polgárainak, 
a mi őket megilleti, a lelkiismereti szabadságot. 
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Ber l in . Vallási viszonyokra vonatkozó adatok. Ko1-
terba protestáns lelkipásztor minap fölolvasást tartott 
«Berlin evangelico-katholikus (sic !) hitvallási viszonyai» 
cím alatt. Ez a felolvasás nyomtatva is megjelent s most 
szerencsém van belőle egyet-mást bemutatni. A nyájas 
olvasó meg lehet győződve, hogy Kotterba ev. lelkész 
úr nem fog szántszándékkal, vagyis célzatosan — ked-
vezni. Kezdi a statisztikai adatokat 1817-ben. Akkor 
Berlin protestáns lakosságának a száma 186.570 főre 
emelkedett volt ; a katholikusok száma 61.570 vala. Eze-
ket a számokat véve alapul 1900-ig, Kotterba kimutatja, 
hogy Berlin protestáns lakosságának a száma 100-tól 
11% arányában, míg a katholikusoké 6 V 2 ° / o arányban 
emelkedett, lévén ez a szám jelenleg 188.400. A protes-
táns lakosságban 1871-től kezdve 10.000 lakosra 480 lélek 
veszteség, a katholikus lakosságban 1861 óta ugyanannyi 
lakosra 447 nyereség mutatkozik. 

A berlini katholikus lakosok társulati tevékenysége 
Kotterba tanúsága szerint igazán nagyarányú, sőt bámu-
latos. Több mint 300 katholikus egyesület köti össze a 
nagy világvárosban szétszórva élő berlini katholikusokat. 
Ez a nagy katholikus társulati tevékenység annyiban is 
is különös figyelemre méltó, mert a legtöbb katholikus 
plébánia alapítása 1890 óta kelteződik. Berlin katholikus 
lakosságában a valláshoz való ragaszkodást, a plébániai 
szervezkedés hiányos állapotában, a katholikus egyesü-
leti élet tartotta fenn és fejlesztette. Nem szívesen be-
szél a nevezett protestáns lelkész a szerzetesi élet kifej-
lődéséről Berlinben. Kimutatja, hogy minden 500 katho-
likusra egy-egy szerzetes esik. A berlini katholikusok 
karitatív, közjótékonysági intézményeiről a berlini pro-
testáns lelkész mesébe illő dolgokat tud mondani. «Gross-
Berlinben, úgymond, 1905-ben volt : 7 nagy katholikus 
kórház, 5 beszálló-intézet, 6 csecsemő-ápolda, 13 kisded-
óvó, 6 iskolába járó gyermekek őrhelye, 3 szállásadó-
hely férfiak, 8 nőszemélyek számára, 7 otthon helyet 
kereső cselédleányok számára, 6 háztartási és női 
munka-iskola, 8 árvaház és első áldozásra előkészítő 
intézet, 3 gondozó- és mentőintézet leányok számára.» 1 

A házasságkötések tekintetében a berlini katholikusok 
nem a legjobb viszonyok között élnek : sok a vegyes 
házasság. Az iskolásgyermekek száma: protestáns 230,841, 
katholikus 22.623, zsidó 13.066, disszidens 773. Ezek 
közül községi iskolákba járnak : protestáns 197.043 
(100-ból 85-4%), katholikus 20.106 (100-ból 88-9%), zsidó 
4199 (100-ból 31-5%), 679 disszidens (100-ból 87-9°/o); 
magasabb iskolába j á r : protestáns 33.798 (az iskolába 
járó protestáns ifjúságnak 14%-a), katholikus 25 (llT°/o), 
zsidó 8947 (68-5°/o), disszidens 94 (12-l°/o). 

Ezekből az adatokból kitűnik, hogy a katholikusok 
Berlin lakosságának legszegényebbjei közé tartoznak, 
mert leginkább rá vannak szorulva a községi iskolákra 
s legkevesebb magániskolájuk van, továbbá felsőbb isko-
lákba legkisebb arányban jutnak fel a katholikus gyer-
mekek közül. A zsidóság, úgy mint nálunk, országos és 
városi arányszámát óriás méretekben meghaladó arány-
számmal özönlik fel a felsőbb iskolákba. Ez Berlinben 
és Poroszországban nem veszedelem, csak kellemetlen.2 

Kettőről nem találunk kellő statisztikai adatokat 
1 Hol van karitatív intézetek tekintetében Budapest katholikus-

sága a berlini mögött ? ! 
2 Nálunk az elzsidósodás biztos jele. 

Kottera felolvasásában : a templombajárók és a gyerme-
keiket meg nem keresztelő családok összes, illetve arány-
számáról, hitvallások szerint. Köztudomású dolog, hogy 
Berlinben rengeteg sok a protestánsok körében a meg 
nem keresztelt vagy az érvénytelenül megkeresztelt em-
berek száma. A protestánsok templombajárása is gya-
kori és sokféle panasz tárgya. Ellenben a katholikusok 
templombajárásáról nemcsak Berlinre, de egész Német-
országra vonatkozólag, Bonomelli cremonai püspök 
«Három hónap az Alpeseken túl» c. útleíró munkájában 
nagy elismeréssel, mondhatni bámulattal nyilatkozik. 
A berlini St.-Hedwigs-Kirche (főplébániai templom, nem 
messze a császári palotáktól) látogatottságáról és az 
ottani ájtatosság minémüségéről a nevezett főpásztor 
a következő szavakkal nyilatkozik : «Midőn reggel 7 óra-
kor a templonba beléptünk, azt a szó teljes értelmében 
telve találtuk. Engem nagyon meghatott a nagy sokaság 
komolysága és ájtatos magaviselete. Teljes csend vcftt és 
csodálatos magábaszállást tapasztaltam. Mindenkinek 
imakönyv volt a kezében — így szokás ez Németország-
ban — s mindnyájan térdenállva imádkoztak. Az imád-
kozok e serege és a zárdák szerzeteseinek és apácáinak 
imádkozó csoportja között, a mi a szórakozottság teljes 
kizárását illeti, én semmi különbséget se találok. Tud-
tam, hogy ebben a nagy tömegben magas állású férfiak 
s ezek között sok országgyűlési képviselő van jelen. Mi 
olaszok sok tekintetben igen sokat tanulhatunk a néme-
tektől, kikben a kötelességérzet igen mélyen gyökerezik 
és kikben emberi félelmet nem találtam.» 

Ezt tapasztalta Bonomelli cremonai püspök, mi 
pedig közöljük Kotterba adatainak kiegészítése végett. 

* 

P á r i s . Briand Aristides kultuszminiszternek «kultusz-
társaságok» kellenek minden áron. Itt van december 
11-ike; a katholikus templomok és plébániák vagyonát 
ezen a napon túl a kormánynak profán célokra kell 
fordítania, hacsak a Combes-féle törvényben előírt 
kultusz-társaságok nem jelentkeznek az egyházi kultusz 
vagyonáért. A vallástipró kormánynak nagyon meggyült 
a baja ezeknek a «törvényes» kultusz-társaságoknak az 
ügyeivel. Sehogy se akarnak olyan kultusz-társaságok 
alakulni, a minőket a hires törvény előír és a kormány 
kíván, olyanok t. i., melyeknek élén a helyi lelkipász-
tor — megtagadva a megyés-püspök és a római pápa iránt 
való engedelmességet — elfogadná a francia állam-
tanács egyedüli legfőbb illetékességét a katholikus vallás 
és vagyona ügyeiben. Megpróbálta a kormány Henry 
des Houx és társaival országszerte a kultusz-társaságok 
megalakításának kampanyját. Egész Franciaországban, 
a hol 40.000 katholikus lelkipásztor van, csak két sze-
rencsétlen plébános találkozott, a ki, különben is meg-
hasonlásban élvén püspökével, megalakította a kor-
mány ízlése szerint való kultusz-társaságot. Másutt 
világi emberek, polgármesterek, falusi birók — egy-
kettő csak vállalkoztak «culturelle» (ez a kult.-társ. neve) 
alakítására pap nélkül. Ámde pap nélkül a «culturelle» 
nem a törvény szerinti «culturelle», a melynek az egy-
házi vagyont december 11-én át kell adni. 

A vadak a kamrában, a kik a katholikus vallást 
azonnal készek akár tüzzel-vassal is kipusztítani — 
Viviani minister, Puech, Jaurès stb. mérges beszédek-
ben követelték Briandtól, hogy ha december 11-éig nem 
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mutatkoznak megfelelő kultusz-társaságok, a templomok 
és plébániák vagyonát, a templomi és plébániai épü-
letekkel együtt, ki kell adni a politikai községeknek 
profán célokra. Briand Arisztides ötölt-hatolt. Ily or-
szágos tulajdon-elidegenitésre, mondjuk ki : rablásra, még 
a gonosztevő lelkiismerete is megdöbben és habozásba 
hanyatlik vissza. Eleinte azt gondolta Briand, hogy al-
kalmas egérlyukat talál magának a kibúvásra, hogyha 
a törvény végrehajtását az egyházi vagyon elkobzására 
vonatkozólag kitolja 1907. évi december 11-ig, vagyis 
egy teljes évre, addig pedig várja a «kultusz-társaság»-ok 
jelentkezését. Ámde ezek — néhány fentemlített ke-
resztszülőkön kívül — sehogysem akarnak mutatkozni. 

Egyszerre megjelenik a láthatáron Lécot, bordeauxi 
bíboros-érsek intézkedése, a ki 541 lelkész-papjának és 
a megfelelő templomi istentisztelet költségeinek fede-
zése céljából főegvházmegyéje területén minden hit-
községben, pasztán világi hívekből, az egyesületi életre 
vonatkozó 1901-iki, tehát nem a Combes-féle 1904-iki 
törvény alapján, katholikus budget-egyesületet szervezett. 
Briand kultuszminiszternek se kellett több ; a Lécot 
bibornok által egész más alapon és egészen más célra 
alapított katholikus egyesületekre kimondotta, hogy — 
ime itt vannak a «culturelle»-k, hajlandó vagyok nekik 
kiadni az egyházi vagyont. A róka is. mikor belehara-
pott a savanyúba, a világért se mondja azt, hogy sa-
vanyú, hanem azt kiáltja dicsekedve : ez az, ez az, 
csupa édesség. Soha kormány még meggondolatlanabb 
játékot nem űzött a legkomolyabb tárggyal, a vallás 
ügyével, mint Franciaország szabadkőműves kormánya 
az ő Combes-féle törvénye alapján. Most már Francia-
országban háromféle tipusa van a híres törvény által 
megkövetelt «kultusz-társaság»-nak : a Henri des Houx-
féle kormány-katholikus kultusz-társaságok tipusa, 
aposztata papokkal az élükön, másodszor a Decker-Dávid 
országgyűlési képviselő által Agenben a csupa radikális 
szocialistákból álló, községi képviseletből alakított laikus 
és szabadkőműves kultusz-társaság és most végre har-
madszor, a szintén tisztán világiakból, Lécot bibornok 
által alakított katholikus egyházmegyei budget-egyesület. 

A francia kormány a katholikus egyházat új, a 
pápától és püspököktől elszakított alapra akarta fek-
tetni, 40 millió katholikusra a maga szabadkőműves 
vallástalanságát akarta ráerőszakolni és mit ért el eről-
ködésével ? Eddig semmit, de egyáltalában semmit. 
Alkotott törvényt, mely nem illik csak féltucatnyi, egy-
házával meghasonlott papra ; mely nem kell, csak két 
tucat szabadgondolkodónak, 50 névleges katholikusnak 
és Henri des Houx úrnak, a megbukott culturelle-szer-
vezőnek. Annyi erőlködés és semmi. Ez az eredmény 
talán még a legelfogultabb ellenségét is az egyháznak 
képes kijózanítani. 

Briand, nagy hangon kiabálva, hogy neki pápához, 
egyházi kormányhoz, semmi köze — accomodement-ot, 
elsimítást óhajt és keres. Késznek látszik a katholikus 
világiak Lécot-féle egyesületét oly «kultusz-társaság»-nak 
elfogadni1 a melynek az egyházi vagyont kiadhatja. 
Mily fordulat — december 11-ike előtt! Az egyház szi-
lárdan áll, mint a szikla, elvei mellett : a szabad-

1 Lécot biboros kijelentette, hogy az ő világi katholikusokból 
álló egyesületeinek semmi közük a Combes-féle «culturellek»-hez, a 
minthogy úgy is van. 

kőmüvesség, mint a kígyó, sziszeg és tekereg körülötte, 
mert feldönteni a sziklát vagy fogaival megőrölni azt 
képtelen. Adja Isten, hogy Franciaországban az egyház 
csakugyan tűrhető helyzetbe kerüljön.1 

* 

C a n a d a . Az amerikai katholikus hitélet kialakulása 
szakadatlan egymásutánban halad előre. A mely népek 
a vén Európában külön területen külön életet folytat-
nak, Amerikába kivándorolva két egyesítő hatalom kar-
jaiba kerülnek. Politikailag egyesíti őket a világura-
lomra termett angol-szász faj szakadatlan munkával és 
kitartással kivívott szellemi fensőbbsége. Vallásilag 
egyedül a katholikus egyház rendelkezik azzal a fen-
sőbbséges, egész Amerikára kiterjedő szellemi erővel, 
mely az embereket vallásukban együtt tartani és gyü-
mölcsözőleg foglalkoztatni képes. A katholikus egyház 
összetartó erejének fényes bizonyítéka volt itt f. évi 
augusztus 15-én, tehát egy kiválóan katholikus ünnep-
napon, Nagyboldogasszony napján, a monitóbai szent 
Bonifácius-székesegyház fölszentelése. Négy főpap vett 
részt benne : Duhamel ottawai érsek, Legal s.-alberti 
püspök, Pascal szaszkacseváni (magyarul írva) apostoli 
vikárius és Dugás s.-bonifacei általános helynök. Az ün-
nepen jelen volt katholikus népek a francia, az angol, 
a német, a lengyel és a ruthen nemzetek köréből kerül-
tek Amerikába.2 Szónoklatokat ezen az öl nyelven tar-
tottak a népnek. A lengyelek canadai és lengyel zászló 
alatt vonultak ki zenekarral, a menet élén, a németek 
szintén kettős zászló, a német (melyik?) és az angol 
zászló alatt jelentek meg; a ruthének előtt szent Mik-
lós keresztes zászlóját vitték. Az angol ünnepi szónok-
latot maga az ottawai érsek mondotta, jeléül, hogy az 
angolszász faj kezdi uralmát Canadában is terjeszteni. 
Megjegyzésre méltó körülmény, hogy a canadai misz-
sziós papok nagy gondot fordítanak az általuk megté-
rítendő vad indián törzsek nyelvének és szokásainak 
tudományos ismertetésére. így pl. Bonnald és Hugonard 
atyák Cris nevű törzs nyelvéről szolgáltattak az ameri-
kánisták nemzetközi kongresszusán, az általa evangeli-
zált vadak erkölcseiről pedig Móricét atya számolt be. 
Camper atya Québecben kiadta az evangéliumokat és az 
apostolok leveleit az «ugró» indiánusok nyelvén. Ilyen 
a katholikus egyház sorsa ! Franciaország törpe hyper-
kulturája gyilkot emel rája, pedig a vadak között tán-
toríthatatlan következetességgel terjeszti a fenséges ke-
resztény emberi kulturát. y —la. 

Esterházy Sándor dr. : Társadalmi kiválás és Jroda-
kiválasztás. Kassa, 1906. 30 1. (Előadás.) « 

Egy füzet, tulajdonképen egy előadás ez, mely 
mázsa-súllyal esett a minap Piklerék, Somlóék s a Tár-
sadalom-tudomány hasonló «mi tudósainak» megzavart 
fejeire. Ismeretes ugyanis, hogy ezek az erőlködő mate-
rialisták Darwin kiválasztódási hipotézisét alkalmazzák 

1 A Clémenceau-kormány a választások előtt beszüntetett 
templomi leltározásokat tovább folytatja. Eddig 65 departementben 
65.000 helyen hajtották végre a leltározást ; hátra van még 21 départe-
ment. 3065 helyen összeütközésekben nem volt hiány mos t sem. Egy 
kapitány vonakodott karhatalmat alkalmazni. 

2 Sajnos, magyarokról nincs említés, pedig magyarok is van-
nak már Canadában. 
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a társadalmi viszonyok magyarázatára, valamint a tár-
sadalmi alakulás mibenlétének fejtegetésére. így akarják 
megkonstruálni az állat-embernek megfelelő társadalmat, 
a keresztény elveken fölépült mai társadalom helyébe. 

Esterházy, a kassai állami jogakadémia igazgatója» 
a legelső európai tudósok kutatásaival fölvértezve, ebben 
az előadásában izzé-porrá töri markolható tévedéseiket, 
különösen pedig Somló Bódog kolozsvári egyetemi tanár-
nak «Allami beavatkozás és individualizmus» cimű müvé-
ben hirdetett enemü tanait fogható képtelenségeknek mu-
tatja ki. «A társadalomban a természetes kiválasztódás 
kutatása — Esterházy szerint — voltaképen túlhaladott 
dolog s mégis legújabban Somló teljesen lejárt eszmé-
ket csalhatatlan igazságként hirdet.» (13. 1.) Esterházy 
előadása oly világos, a Somló-féle tévedések kimutatása 
oly nyilvánvaló, a példák ereje, melyekkel a társadalmi 
állapotok okait az ő félreértéseikkel szemben magya-
rázza, oly meggyőző, hogy Piklerék, Somlóék «tudomá-
nyukat», hacsak nevetségesekké válni nem akarnak, 
egyszerűen levehetik a napirendről. 

Esterházy főbb tételei, melyek részletezése közben 
tűnik ki a Somló-féle légből kapott állítások semmisége, 
a következők : 

A biologia legkitűnőbb művelői ma azt vallják, hogy 
darwini értelemben természetes kiválasztódás a termé-
szetben egyáltalán nincs. 

Uralkodó nézet, hogy az emberi polgárosult társa-
dalomban természetes kiválasztódás nincs. 

Somló Bódog, hogy a természetes kiválasztódást a 
polgárosult társadalomban annál könnyebben igazol-
hassa, a társadalomban észlelhető mesterséges kiválasz-
tást átvarázsolja természetessé. Kijelenti, hogy ósdiság 
azt hinni, mintha mesterséges dolog egyáltalán léteznék. 
«Az úgynevezett mesterséges épen olyan természetes, 
mint az úgynevezett természetes.» Az igazi tudományos 
fölfogás szerint a Lánchíd, a Deák szobra vagy az Ele-
vátor (Budapesten) épen olyan természetes dolog, mint 
a nyiló rózsa, a zajló tenger, vagy a Tátrák fenyvese (?). 
Csak abban az esetben — úgymond Somló — lehetne 
valamit mesterségesnek tekinteni, ha az embernek sza-
bad akarata lenne. Úgyde akarati szabadság nincs (?), 
tehát nincs Somló szerint mesterséges dolog sem. 

Tudvalevőleg — feleli Esterházy — a mesterséges 
dolognak a fogalmával az irodalom ősidők óta foglal-
kozik. Nem csupán az akaratra való tekintettel, hanem 
többféle alapon különböztetik meg a természetest és a 
mesterségest. Már tegyük föl, hogy az emberi gondol-
kozásnak ez az évezredes erőlködése teljesen hiábavaló 
volt, máig a mesterséges dolognak jó meghatározása 
nincs, az itt mit sem határoz. Az életnek se adta meg eddig 
senki jó meghatározását, azért mégis van élet; épen így 
van mesterséges dolog is. Épeszű ember nem kételkedik 
abban, hogy a nyiló rózsa és egy amerikai beretválkozó 
készülék között különbség van, nemcsak mint rózsa és 
beretválkozó készülék, hanem mint termék között is. 
Majd továbbá : 

A szervetlen természet hatása a polgárosult emberre 
nem természetes kiválasztás. 

A szerves környezet hatása a polgárosult emberre 
nem természetes kiválasztás. 

A polgárosodás egyértelmű a természetes kiválasz-
tódás kirekesztésével. Minden lépés, a mit a polgárosu-

lás előre lesz, fokozatos eltávolodás a természetes kivá-
lasztódás lehetőségétől. 

Somló egy rendszerbe foglalja a darwinizmust és a 
szociáldemokráciát. 

Akként fog e képtelen föladat megoldásához — 
mondja Esterházy — hogy legelőbb is a darwinizmus-
ból lényeges részeket kikapcsol, a többit pedig agyon-
torzítja; azután pedig a szociáldemokráciát nyesi körül 
alaposan azzal, hogy egyszerű osztályharccá minősíti. 

A polgárosult társadalomban van társadalmi kivá-
lás és van társadalmi kiválasztás, a mely azonban nem 
természetes kiválasztás darwini értelemben. 

S miután Esterházy ily módon lépésről-lépésre ki-
szedte Somló lábai alól a talajt, kutatását emigyen fejezi 
be: «Az újkorban megkezdődött a demokratikus fejlődés 
folyamata, de még mindig csak a kezdetnél tart. A köz-
jogoknak bizonyos egyenlőségét, sem mint vívmányt, 
sem mint egyenlőséget nem szabad túlbecsülni. A jog 
nem képes egyenlőkké tenni azokat, a kik önmagukban 
egyenlőtlenek. Valamikor, talán évezredek multán, a 
midőn az állam minden polgárának az általános mű-
veltsége, úgy mint ma a középosztályban, legalább egy 
bizonyos fokig egyenlő lesz és a sűrű vérkeveredés kö-
vetkeztében az értelmi erőnek az az óriási különbsége, 
a mi még ma is észlelhető, legalább bizonyos mértékig 
kiegyenlíttetik : lehet szó arról, hogy valóban a köz 
uralkodjék a köz fölött, de addig a legtündöklőbb de-
mokratikus látszatok mellett is tényleg az értelmileg, 
erkölcsileg, physikailag erősebbeknek a kisebbsége ural-
kodik.» 

Ezek után : a dolgát rosszul tudó és a sokat álmo-
dozó Somló Bódognak jó éjtszakát ! 

* 

Elbeszé lé sek . Irta Kertész Kálmán veszprémi kar-
káplán, 1906. Veszprém, 299 1. Ára 2 korona. 

Két-három évtized előtt egy nagy elbeszélőnk indult 
fejlődésnek s ez Maszlaghy Ferenc volt. Részint önálló mü-
veiben, részint a «Kath. Hetilap»-ban s a «Magyar Szemlé»-
ben mutogatta oroszlánkörmeit, élvezte a közönség s a 
legszebb reményekkel néztük a kath. irányú szépirodalom 
jövendő nagy íróját. Egyszerre esztergomi kanonok fett 
s a tolla kiszáradt. Nem első eset, hogy irodalmunk így 
volt kénytelen megsínyleni az irodalmi hivatottsággal 
bírók kitüntetéseit, a mi egyáltalán nem jól történik. 
Egyik oka ez annak, hogy kath. szépirodalmunk nincs 
s az irodalom más ágaiban is tovább lehetnénk, ha kath. 
közéletünk speciális magyar viszonyai sok félbemaradt 
tehetséget nem termelnének. 

Ugyanis vagy a tehetséges maga, a mint kissé kezd 
megnyilatkozni, helytelen vágyaitól vezéreltetve elferdül, 
letér az útról, melyen a köznek nagy hasznára s önmagá-
nak igaz dicsőségére haladhatna ; vagy föllebbvalói korai 
kitüntetéssel téríték le útjáról : egyik a kettő közül több-
nyire az eset, a mit irodalmunk mezején annyiszor szem-
lélhetünk s a vége azután az, hogy egész irodalmi terü-
leteink parlagon hevernek, vagy nem virágoznak s nem 
gyümölcsöznek úgy, mint a hogy istenadta tehetségeink 
folytán virágozhatnának. 

Már kérem ne csak a legprivátabb érdekeinket néz-
zük, hanem nézzük már egyszer a közérdeket, irodal-
munk nagy érdekeit is; mert mi lehet természetesebb 
dolog aztán, mint hogy mások túlszárnyalnak bennún-
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ket minden téren. Az igazi tehetségnek nem kell külső 
sallang, hogy az emberek nagynak elismerjék. Van annak 
értéke önmagában is, isteni kitüntetést hord az magán. 

Maszlaghy hallgatása óta nem tűnt fel hozzáfogható. 
Kisebb kaliberű erőkből azonban több is van. Sokat igér 
pl. Andor József (Cyprian), Divald Kornél világiak, aztán 
Kincs István, Domonkos István egyháziak. Ezek inkább 
csak apróbb rajzokkal foglalkoznak, amazok nagyobb 
alkotásokon is próbálják erejöket. Ez különben általános 
tünet szépirodalmunkban, mintha csak a nagy regény-
íróink : Jósika, Eötvös, Kemény, Jókai kora teljesen 
lejárt volna ; se nagyságban se belső értékben hasonló 
nagy műveket nem írnak ma, az irodalmi hanyatlás 
idejében. 

Tehát kevesebbel kell beérnünk s minden fel-feltűnő 
munkását a kath. irányú szépirodalomnak örömest kell 
üdvözölnünk. A legújabb, Kertész Kálmán, az előttünk 
fekvő «Elbeszéléseivel». Foglalkozunk vele, mert bizonyos 
rátermettségnek kétségtelen nyomait látjuk dolgozatain. 
Cime azonban hibásnak látszik, mert az elbeszélés más 
műfaj, mint a mit könyvében találunk. Rajzok, tárcák 
azok, tehát az a faj, a mit újabban Mikszáth Kálmán 
honosított meg irodalmunkban. Legfellebb egy-két darabja 
(pl. A meggyógyult szociálista, Szellemek) vehető elbeszé-
lés számba. Sajátszerű a felosztása is három csoportra : 
karácsony, húsvét és hétköznapok. Kissé mesterkélt. 

32 ilyen rajz, vagy elbeszélésféle tölti ki a kötetet. 
Komolyakon kezdi ; hol boxerek közé vezet, hol meg 
Krisztus korából (Szegek, Longinus stb.) szövi meg' 
legendaszerű meséjét. A hétköznapokkal pedig megindul-
nak a szellemes, ötletes, humoros rajzok, melyekben 
helyenkinl Sipulusz humorával vetekedik. Előadása 
könnyedébb, szellemesebb, mozgékonyabb és határozottan 
szélesebb látókörű pl. Domonkos plasztikus rajzainál. 

Igen sikerült darabjai: Stabat Mater (Ma-Ngum 
királyné esete) ; humoros, kedves rajzok : A község gye-
reke, Cigány-temetés, A velencei út. Társadalmi jelentő-
ségűek : A meggyógyult szociálista, Szellemek (a spiri-
tizmus káros hatásai). Minél közelebb lép a napi élethez, 
annál jobban bontakozik ki megfigyelő és alakító ereje, 
úgy, hogy épp a vége felé mindig jobban megnyeri az 
olvasót, a ki akkor kedveli meg legjobban, mikor vége 
szakad az olvasásnak. Jó jel, mert nem ununk rá, sőt 
megkívánjuk. 

Ha így folytatja s különösen ha ez irányú hajlamát 
a nagy klasszikusaink tanulmányozásán műveli, nagyob-
bat várhatunk tőle. Tehetségét elvitatni nem lehet ; csak 
még több lélektani tanulmányra s a belső szerkezet 
művészibb kezelésére van szüksége, a tehetség egymagá-
ban nem elég. Még Csokonai, Petőfi is, a kikről ezt alig 
tételeznők fel, sokat tanulmányoztak. 

Igy pl. eléggé érthetetlen a Csavargó, ki már hajnal-
tájt csúszott bele az árokba s még az éjféli mise idején 
is eleven. (28 1.) Vagy nem úgy történik az a leánnyal, 
hogy bekopogtat az apáca-zárda kapuján s «másnap már 
Hildegard nővér a neve.» (287 1.) A «görbe orrú és szintoly-
lábú úr» (34.1.) emlegetése Ízléstelen. 

A mit pedig egyik legnagyobb előnyének tartok, az 
elbeszéléseinek, illetőleg rajzainak a szelleme. Igy kell 
kath. szellemben szépirodalmi müvet írni, nem minden 
szót szentelt vízzel meghinteni s afféle unalmas szószéki 
hangon minden második sorban emlegetni a katholiciz-

must, hanem azt a tárgyba kell bevinni. Katholikus 
rajzok ezek mind egytől-egyig, de a világi olvasó nem 
fut tőlük el, nem fogja unalmasnak találni, ellenkezőleg, 
igen megszereti. E nemben pl. csak «a meggyógyult szociá-
listára» utalok. 

Ez a módszere annyira sikerült neki, hogy a «Buda-
pesti Hirlap» kritikusa (320 sz.), ki úgy látszik, nincs 
hozzászokva ilyen okos eljáráshoz, egészen félreértette, 
a mennyiben azt mondja, hogy Kertész e müvében «nem 
rendeli alá az irodalmat semmi más propagandának 
vagy célnak, lett légyen az bár a legtiszteletreméltóbb is!» 

Hát csak így írjon Kertész Kálmán tovább is s nagy 
hasznára lesz a kath. szépirodalomnak és idővel próbál-
kozzék meg nagyobb problémákkal is. 

A könyv báró Hornig Károly veszprémi püspöknek 
van ajánlva. Nem emlékszem, hogy ilyen művön püspök 
nevét olvastam volna. Pedig csak helyesleni való eljárás, 
mert azt látszik jelenteni, hogy vezetőköreinkben is kez-
dik felismerni, mennyi kárt okoz a kath. irányú szép-
irodalomnak részünkről való elhanyagolása. Ha ez a buz-
dítás jele, valóban okos buzdítás s követésre méltó. 

-x 
A m a g y a r K e m p i s b í r á l a t á h o z . Platz Bonifác 

dr.-tól vettük a következő sorokat : 
Nagyságos Szerkesztő úr ! 
Hálás szívvel olvastam a «Religio» november 25-iki 

számában a Kempis Tamás fordításomról szóló kritikát. 
Akár dicsér, akár megró, mindenkor hasznára van a 
kritika az ügynek. Pázmány Péter fordítása mint nyelv-
történeti emlék örök dicsősége lesz a magyar katholikus 
irodalomnak. A ki azonban csak egy fejezetet is elolvas 
belőle, belátja azonnal, hogy az ma archaizmusai és 
latinizmusai miatt nem használható. 

Boldog emlékű Kisfaludy Béla igen magasztalta 
Nogáll fordítását. Van is benne sok remek vonás, de 
nem kevesebb benne a keresettség, mesterkéltség, cikor-
nyás szócsengések erőltetése, a mi sokszor homályossá-
got, lielyenkint nehéz értelmüséget okoz. Hevenyében 
összekapkodtam mutatóul az első könyvből s a máso-
dik könyv első feléből egynéhány példát. 

Első könyv : I. fejezet : 1. Legyen azért arra gondunk, 
nagy gondunk, hogy Jézus életéről elmélkedjünk, sze-
münk-szivünk rajta. 

4. Merő hiúság tehát veszendő kincset kincsezni. 
Hiúság oda nem törekedni, hol öröm vár, örökké 

maradandó. 
II. fej.: 1. Valaki önnönmagát voltaképen ismeri, 

igen alább hagy az maga nagy-biztával s csepp gyönyö-
rűségét sem találja szélszó dicséretben. 

3. Ne héjázz magasra ! 
Mit ágaskodol-liányakodol ! 
III. fei. : 3. Tiszta egyenes elme bokros foglalatos-

ságaitól nem oszlik-foszlik, mert azon igyekszik, hogy 
tiszta szándékát meg ne szökje saját kénye-kedve. 

Lelkiismeretes ember előbb magában tanács-rendbe 
fogja-szabja belül, a mi végeznivalója kívül kerül. 

A', fej.: 1. Kerüld a gyülekezeteket, mert beszéd 
meg beszéd a világ sorjáról csak nagy akadék, ha még 
oly tiszta is a szándék. 

2. Ritka eset, hogy egy vétkes indulatunkon is gyöke-
réről erőt vennénk ; azért maradozunk, maradunk saját 
hidegségünk üszögében. 
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XIII. fej. : 8. Délszinre kerül az erény. 
XIV. fej. : 2. Viseletükben úgy látszik nincsen semmi 

férges. 
XVIII. fej. : 6. Vajh ne hagynád elaludni magadban 

a jobb igyekezet szikráit, ki bokrosával láttad a jelesek 
remek példáit. 

XIX. fej. : 2. Többnyire megesik, hogy a mit fogad-
tunk, meg nem álljuk. 

4. Ha nem birsz huzamost magadba szállni, tégy 
róla közben-közben, legalább egyszer napjában, t. i. reg-
gel vagy este. 

A testi gyakorlatok módjával végzendők, nem valók 
kinek-kinek azon egy szerben. 

XXI. fej. : 1. Dolog, hogy' lehet embernek e világ-
életében teljes széles jókedve, ki számkivetett léte-volt-
ját jól meggondolja. 

XXII. fej. : 5. Ütött az óra ; most van alkalom harcot 
állni, most esik kezedre jó alkalom új lendületre. 

XXIII. fej. : 5. Ne támaszkodjál barátaidra, mert vél-
tednél hamarabb elfelejtenek. 

XXIV. fej.: 1. Minden jártadban-keltedben tartsd 
szem előtt életednek célját-végét. 

7. A ki feledésnek bocsátja az Úr félelmét. . . 
XXV. fej.: 1. Most keveset őrlödöl-törődöl. 
6. A hanyag és lanyha (szerzetes) ezer baját jaj-

gatja ! 
lü. Istennek készantag szolgálatjára állnak minden 

teremtmények. 
11. Ki apróbb hibákat nem kerül, halkkal lépvést 

nagyobbakba merül. 
Második könyv. I. fej.: 1. Eljő hozzád Krisztus, ha 

lelked beljén hozzá méltó szállást készítesz. 
V. fej.: 1. Magunkban a szarvashibákat is tudat-

lanra vesszük. 
2. Nem lész soha lelki ember, ha hallatlanra nem 

veszed mások dolgát. 
De már sokallom az idézetet. Ez így megy véges-

végig. Idézem még ugyané könyv VIII., 1., 5. ; X., 2. ; 
XII., 2. 

Megvallom, a fordításnak ez a formája elrettentő 
példaképen lebegett szemem előtt. És arra határoztam 
magam, hogy Kempis Tamás szellemi mélységeit a latin 
szöveg egyszerűségéhez mérten a legegyszerűbb magyar 
nyelvbe törekszem öltöztetni. Megengedem, hogy e jó 
szándékom nem sikerült, de azt állítom, hogy Nogáll 
fordítása élvezhetetlen. ^ Dr. Platz Bonifác. 

Hogy mennyire elütök lehelnek a stitbeli ízlések, 
ezzel szemben idézek néhány helyet a Szarvas Gábor 
szerkesztette «Magyar Nyelvőrnek» (1892., 163. 1.) Nogáll 
Kempis-fordításáról hozott kimerítő bírálatából. 

«Mintha nem is fordítás lenne, mintha tőrül fakadt 
magyar író lelkéből szakadt volna, sehol semmi idegen 
iz, idegen észjárásra valló kitétel, fordulat, véges-végig 
csak úgy áradoz benne a zamatos, magyar elme szülte 
ismerős szólásmód, frázis.» 

«A Nogáll fordítása nem vásári munka, romlatlan 
nyelvérzékkel a régi és népnyelv kincseinek fölhaszná-
lásával végezte munká já t . . . A nép nyelvén ír ő, a nép 
fordulatos, szólásos nyelvén, de kellő mértékkel. Nem 
hajhássza a népiest úgy, mint mostanság a népszínmű-
írók s a népies novellaírók, nyelve nem sallangos, nem 

is mesterkélt. Egyszerűen, simán folyik, tárgyához illőn, 
azzal szinte összeforr.» 

«Nogáll stilusának egyik legkiválóbb szépsége az a 
sok tősgyökeres népies szólásforma, a mi szegényes iro-
dalmi nyelvünkből szinte kiveszőben van. Szebbnél 
szebb trópusok és figurák, melyek szint, ízt adnak a 
beszédnek.. . a meg nem vesztegetett nyelvérzék előtt 
azért olyan tetszetősek, mert régi ismerősöket lát ben-
nök.» A biráló itt egész csokrot mutat be belőlük, nagy-
részt ugyanazokat, melyeket Platz dr. fönnebb elrettentő 
példaképen mutatott be. 

« . . . Nogáll fordítása teljes mértékben megérdemli a 
ügyeimet nyelvészek és stiliszták részéről. Kempis Tamás 
e világszerte hires művét Pázmánytól kezdve nyelvünkre 
már többen lefordították, de ilyen sikerülten, ilyen velős, 
tartalmas, zamatos nyelven még nem.» 

Tehát valóban különböznek az Ízlések egy és ugyan-
azon dologról. 

* 

Az öngyilkosok egyházi eltemetése. Vettük 
a következő levelet: 

Nagyságos és főtisztelendő tanár, szerkesztő úr ! 
A «Religio»-nak, b. lapjának, rendes olvasója 

vagyok. Mondhatom, hogy nagy élvezettel tanulok 
belőle. S legfőbb igyekezetem, hogy esetleg, ha sike-
rül tanulmányaimmal azt a niveaut elérni, cikkeim-
mel is megkíséreljem a katholicizmus ügyét szol-
gálni. Hogy most soraimmal alkalmatlankodom, azt 
a legfrissebb események befolyása alatt teszem. 

A mai napilapokban ugyanis azt olvasom, hogy 
«Vidor Pált Krizsán Mihály pápai kamarás fényes 
segédlettel temette el». No hát én ezt nem hihetem! 
Hiszen öngyilkos volt ! ? Ugyebár ez azonban az egy-
ház szemében nem abszolút akadály? Vannak még 
ilyenre példák egy s más okból. Értem is. Ellenben 
Vidor Pál papnövendék volt. Tehát az egyház paran-
csaival tisztában volt. S ime mégis életében az «Eötvös» 
szabadkőmíves-páholy tagja volt s e páholy a lapok-
ban tagjait föl is hívta a temetésen való részvételre. 
Ezt nem tudom megérteni, hogy most már mi az 
igazság. Sokkal komolyabban gondolkozom az ilyen 
ügyekről, hogysem valami 24 órára gondolkozó napi-
lapban vetettem volna föl e kérdést. A Pázmány-
iroda sem elég illetékes nekem erre. Ellenben, lia 
Főtisztelendőséged tekintélyes s komoly irányú lapjá-
ban kapok erre magyarázatot, mindenesetre újra 
tanulni fogok belőle s megnyugszom, de azért szabad-
kőműves mégse leszek. 

Budapest, 1906. december 4. 
Mély tisztelettel 

egg katholikus orvos. 
* 

Általános egyházi törvény, hogy öngyilkosokat 
egyházilag eltemetni nem szabad. Ugyanis az egy-
házi temetés tiszteleti jog, mely csak azokat illeti 
meg, kik az egyház közösségében éltek és erre a 
közösségre legalább életük végén méltatlanok nem 
lettek. Hozzájárul ehhez az elrettentő példa, mely a 
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magára, családjára valamit adó egyént kell, hogy 
visszatartson az ilyen bűnténytől. Mert a temetés 
megtagadása mindenesetre megbélyegző s így kell, 
hogy hatással legyen az élőkre. 

ü e tudja azt orvos úr, hogy az öngyilkosság 
okai beszámíthatók és be nem számíthatók lehetnek; 
valaki tényleg önkívületi vagy őrültségi rohamban 
is lehet öngyilkossá. Ennélfogva nálunk az 1858-iki 
esztergomi tartományi zsinat erre vonatkozó hatá-
rozata alapján («excipitur amentiae «casus» Décréta 
et Acta 130. 1.) az a gyakorlat fejlődött ki, hogy kétes 
esetekben a lelkipásztorra az orvosi látlelet az irány-
adó, s ha az megállapítja, hogy be nem számitható 
esettel van dolga, akkor eltemeti, de egyszerűen, 
egyházi pompa nélkül. Különben nem. így van ez 
Ausztriában is (Aichner Jus eccl. 703. 1.), másutt is. 
(Gury-Ballerini n. 1013.) 

Ez volna az elvi álláspont. Hogy ez az álláspont 
mindig érvényesül-e a gyakorlatban, az más kérdés. 
A lelkipásztor ilyen esetekben nehéz próbára tétetik, 
különösen az úri öngyilkosoknál, mert a szegénnyel 
senki sem törődik. A lelkipásztor olyakor a legnyil-
vánvalóbb beszámítási esetekben is könnyít magán 
az orvosi bizonyítvánnyal, az orvos meg hivatkozik 
az agyvelőről szóló elméletekre s a vége: egy nagy 
ámítás s ez után az eltemetés. Mindenki érzi, hogy 
a dolog máskép van, hogy az illető csak önokozta 
bajok elől futott meg gyáván (manap hány esetben !); 
hanem h á t . . . nem akar ják megszomorítani a családot. 

Érezzük mindnyájan, hogy ez rosszul történik; 
érzik sokan, hogy egyedül az egyház volna képes a 
mai kuszált erkölcsi felfogások között fennen lobog-
tatni a nagy elvek, az oszló igazság zászlaját; érzik, 
hogy a papnak készen kellene lennie a szemrehá-
nyások elviselésére is, ha kötelességét és pedig a 
közmorál érdekében teljesíti kötelességét... de hát 
a papban is lehet gyengeség. Régen volt az, mikor 
szent Pál mondotta: si hominibus piacerem, Christi 
servus non essem. 

Ezekből levonhatja magának a feleletet. A Vidor-
esetet a beszámithatóság szempontjából közelebbről 
nem ismerem. 

A mi a szabadkőmivességet illeti, nemcsak Deák 
Ferenc szerint «a becsületes ember nem bujkál», 
hanem tudvalevő az egyház kárhoztató ítélete erről 
a titkos szektáról. A köztudomású szabadkőmíves 
olyan az egyház előtt, mint a «nyilvános bűnös», ki 
van közösítve az egyházból ; míg meg nem tér, szent-
ségekhez nem bocsátható, el nem temethető. A ki 
megveti egyházát, sőt esküdt ellensége, hogyan is 
kívánhatna az tiszteletet tőle? A gyakorlatban azon-
ban, titkos szövetségről lévén szó, ha temetésre kerül 
a dolog, erről a legnehezebben bizonyosodhatik meg 
a pap. Honnan tudhatja ő azt biztosan : szabad-
kőmíves-e valaki? Mert hányan voltak azok, a kik 
idővel kiléptek, kijózanodtak. Ebben az esetben a 
lelkipásztor a megtévesztés veszélyének lehel kitéve 

a nélkül, hogy tisztán láthatna. Már pedig: in dubio 
odia sunt restringenda. Ily esetben tehát, hacsak nem 
bevallott és a világ előtt ismert szabadkőmívesről van 
szó, a temetést végző papon nem lehet megbotrány-
kozni. 

Sz. B u d a p e s t . A kongrua-rendezés ügye végső stádiumába 
került. Az illetékes körök a még fönnforgó nehézségek elosz-
latásán fáradoznak ; mert nem könnyű a dolog. Nem kell 
tehát azt gondolni, hogy a kath. lelkészkedő papság bajaival 
senki sem törődik. 

I*. H e r t n e k . Az új káté tót fordítása most van munká-
ban, még nem jelent meg; de nem sokáig késik. 

H. D e b r e c e n . December végéig még 7 korona. 
B - n é B u d a p e s t . Spártának alkotmányát Lykurgos szer-

vezte 820-ban Kr. e., monarchikus, aristokratikus és demo-
kratikus elemből. Ez utóbbinak képviselője a népgyűlés volt ; 
amit ez elfogadott, az törvénnyé lett. Athénben Perikies volt 
(445-431. Kr. e.) a teljes népuralomnak megalapítója ; az 
egész nép, még a legszegényebb ember is, részt vett a kor-
mányzásban. Itt is a döntő határozat a népgyűlésben rejlett. 
(Bővebben Mangold : Világtört. 1895. I. 40., 66., 72. 1.) Ezekben 
foglaltatik a felelet arra a kérdésére : mi nevezetes van a 
világtörténelemben feljegyezve a hajdani görög demokratiá-
ról, mely korszakban szerepelt, mily formában ? Képet nyúj t 
róla Madách: Az ember tragédiája 5. színében. 

S. P a k s . Ha Nagyságod szives konstatálni, hogy lapom 
«nemcsak Nagy-Megyeren, hanem másutt is, mint valami 
oázis jelenik meg a szellemi sivatag közepett — az öregebbek 
előtt is I», annak nagyon örülök. 

H . P e r b e n y i k . Sok mindenfélén tudok segíteni, de azon, 
hogy előfizetőim pontosan kapják kezükhöz a Religiót pósta 
utján, úgy látszik lehetetlen segíteni. Hol ez, hol amaz rekla-
málja az elmaradt számot. A Beligio minden szombat este hal 
órakor teljes számban expediáltaük s postára. Mit tegyek 
egyebet ? 

T i s z t e l t e l ő f i z e t ő i m e t értesítem, hogy a ki az idén 
12 koronát, vagy a második félévtől kezdve 6 koronát űzetett 
elő a «Beligió»-ra, annak az előfizetése 1907. márc. 1-én já r le. 
Én azonban a számítást a jövő évben jan. l-re akarom vissza-
vezetni ; ez a rendes eljárás. Ennélfogva az illetők a jövő évre 
beküldendő előfizetéseiknél legyenek erre figyelemmel s a 
12 koronások most csak 10, a 6 koronások is csak 10 koronát 
küldenek a jövő 1907. évre előfizetésképen. Akik pedig eddig 
sehogy sem fizettek, vagy hátralékban vannak, kérem a pénzt 
utólag küldjék be. Közeledünk az év végéhez, mikor minden 
ember rendbe hozza számadásait, a nyomda pedig főképen. 

TARTALOM : Az Isten országa. II. Székely István dr.-
tól. — A megtestesülés titka az ész világánál. I. Kmetykó 
Károly dr.-tól. — A kultura és erkölcs feltételei. V. 
N. dr.-tól. — A hazafiság, mint szociális tényező. II. 
Tauber Sándor dr.-tól. — Az alapokról szóló törvény-
tervezet. X. — Az új káté s annak fordítása. II. Gáli 
Józseftől. — Egyházi világkrónika. — y - / a - tó l . — Iro-
dalom. Esterházy dr. : Társadalmi kiválás és kiválasz-
tás. — Kertész : Elbeszélések. — A magyar Kempis bírá-
latához. Platz Bonifác dr.-tól. — Az öngyilkosok egyházi 
eltemetése. (Levél a szerkesztőhöz.) — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Steplianeum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS 
a «Religio» 1907-iki évfolyamára. 

Nem az idők változnak, mi emberek változhatunk. Baj, küzdés az em-
ber élete ősidők óta; ilven volt katholikus egyházunk sorsa is mindenkor. 7 %J O«-' 

Nem pihenésre, munkára van hivatva; nem íénylés, küzdelem az ő életeleme; 
nem udvari lakájnak van rendelve, hanem önfeláldozása árán az emberek bol-
dogítására. így csinálta ő meg a nagy népvándorlás, az ó-kori birodalmak 
felfordulása után az új civilizációt, melynek áldásait mindnyájan élvezzük. 

Eszmei harcok is voltak mindenkor; az igazságot, mint árnyék, min-
denkor kisérte a tévely, össze is csaptak, viaskodtak egy ideig, de mindenkor 
győztes maradt az igazság, mert ez belső természete. Az egyház történelme 
nemcsak harcokról beszél, hanem századról-századra kisérik a tévelyek sírjai, 
melyeket ő temetett el. Az ő útja szélét ilyen sírhantok szegélyezik. 

Ma is csak úgy vagyunk, mint bármikor azelőtt, harci zajjal telve. 
Egyik felől áll az egyház ősi tanaival, a másik felől a tévedések sora ; egyik 
sem új, csak új nevet visel : akár pozitivizmusnak, akár darwinizmusnak, akár 
determinizmusnak, akár judaizmusnak hivják. Új formák, régi tévelyek, az 
eg3^ház már mind látta őseiket, a régi törzs új hajtásaival is meg fog tudni 
küzdeni. Csak legyen, a ki igazságait hirdesse s nevezetesen, a ki a mai kor 
szószékén: a tudományos sajtóban napról-napra az embereknek eléadja, 
összemérve az ellenkező véleményekkel. 

Az emberek sokszor nem oly rosszak, mint gyengék; nem oly el-
fogultak, csak nincsenek felvilágosítva; nem tetszik nekik annyira a tévely, 
mint inkább nem ismerik az igazságot, a vallás tanait. 

Ezt a feladatot teljesíti más katholikus lapjaink sorában a «Religio» 
folyóirat is; fejtegeti a katholikus tanokat s elemzi a velük szemben álló 
nézeteket, hogy az olvasó láthassa az álláspontok indítékait s a helyes tan 
természetét. 

Naçv munka, gyönvörű hivatás különösen mindezt korszerű irányban 
teljesíteni. Nem legyőzni, hanem meggyőzni a sokszor jóhiszemű, de tisztán 
nem látó ellenfeleket. Mert az igazságnak nincs szüksége ökölre, győz az a 
maga benső erejével. 

Közel egy éve halad a «Religio» ebben az újabb irányban, ama jelszó 
alatt: nincs kétféle, papi és világi, hanem csak egyféle katholicizmus; papok 
és világiak testvérek vagyunk, egyképen érdekel bennünket Krisztus tana és az 
ő anyaszentegyháza. S úgy is dolgozunk, hogy Írásainkat olvashassák mind-
nyájan. A mi erőt adott az Isten, azt itt a köz javára kamatoztatni igyekszünk 
s mindenkor a jelenkori szükségleteket tartjuk szemeink előtt a fejtegeté-
seinkben. A t. katholikus olvasóinknak ismeretes ebbeli munkánk, újból bemu-
tatkoznunk nem szükséges; haladunk tovább a megkezdett úton, a mig Isten 
végeznünk engedi. Elveket szolgálunk és nem embereket s bizunk benne, 
hogv ilven munkán meglesz az Isten áldása. O i/ f o 

Előfizetési díj egész évre 12 korona, félévre 6 korona. 
Dudek János dr. 

a «Religio» szerkesztője, kiadója. 
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SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A megtestesülés titka az ész világánál. ói.) 

A megtestesülés tanának ismeretéhez szükséges 
még előzetesen a személy fogalmi meghatározása, 
mely az előbbiek kapcsán könnyen végezhető. 

Ugyanis az ismertetett összes önálló állagok, illető-
leg lények közt szellemi tökéletességüknél fogva kitűn-
nek az eszes önálló állagok, vagyis a személyek. A sze-
mély fajilag egy az önálló állaggal, miután ez az 
értelem által lesz személlyé. Ennélfogva a személy 
a hypostasishoz az eszes természetnél egyebet nem 
ad hozzá s a személy az eszes lénynél cgv és ugyanaz 
a hypostasissal. A személy e szerint eszes önálló állag. 

Azért, midőn a szentatyák és a zsinatok után 
indulva azt mondjuk, hogy Krisztusban egy hypos-
tasis s két természet van,1 ez tárgyilagosan véve 
ugyanazt jelenti, mint mikor azt a kifejezésmódot hasz-
náljuk, hogy Krisztus egy személy két természetben. 

bj Ezen bölcseleti fogalmak kifejtése után az a 
fontos kérdés merül fel, mi módon egyesülhetett 
egymással Krisztusban az isteni és az emberi ter-
mészet ? 

Szent Tamás szerint2 kél vagy több állag (ter-
mészet) háromféle módon egyesülhet egymással : 
1. külső, járuléki módon. Ily külső, járuléki egység 
van a ház téglái vagy7 az ember és a felveit ruhája 
közt. Ezt az egyesülési módot, ha személyekről van 
szó, erkölcsinek is nevezzük. Ily erkölcsi egyesülés 
van pl. Isten és a megigazult ember közt a meg-
szentelő malaszt működése folytán. Ilyennek gondolta 
Nestorius az Ige-Isten egyesülését az ember-Jézussal, 
azzal a különbséggel, hogy az a köztük támadt egy-
ség sokkal szorosabb, állandóbb volt, mint Isten s 
bármely szent ember között. Ehhez hasonló módon 
magyarázta a megtestesülést Günther A. bécsi hit-
tudós is, a nestorianismusnak a mult század második 
felében új alakban való felevenítője. 2. Az egyesülés 

1 A régiek ezt a kifejezést használták gyakrabban és 
pedig óvatosságból, mivel Nestorius a «személyi egyesülés» ki-
fejezést erkölcsi értelemben megengedte ugyan, mint midőn 
azt mondjuk «két jóbarát egy szív és egy lélek» ; de a fizikai, 
az önálló állagi (hypostatikus) egyesülésről Krisztusban hal-
lani sem akart. 

a Sum. Theol. P. 5. q. 2. a. 1. 

történhetik benső, fizikai módon, ha az egyesült tár-
gyak az egyesülés után előbbeni természetüket meg-
változtatják s egy új természetű harmadik állagot 
hoznak létre; pl. az oxygén és a hydrog'én chemiai 
egyesüléséből származik a víz, mely mindkettőnek a 
természetétől elüt. Ehhez hasonló módon magyaráz-
ták a megtestesülést a monophysiták, azt állítván, 
hogy Krisztusban az isteni és az emberi természet 
egyesüléséből nemcsak egy személy, hanem egy ter-
mészet is jött létre, melyben azonban az emberi ter-
mészet majdnem teljesen eltűnt,felszívódott az istenibe. 
3. Történhetik az egyesülés, lia két nem teljes állag 
egyesül egymással, emez egyesülés által is igazi, állagi 
egység jön létre; pl. maga az ember is két nem 
teljes állagnak, t. i. a testnek és a léleknek egyesü-
léséből keletkezik. 

Már most a bölcseletnek emez a természetről és 
a személyről szóló s a kinyilatkoztatás által kibővített 
tanát a megtestesülés titkával egybevetve, Boëthius 
szerint (De duabus naturis c. 7.) a szóban lévő egye-
sülés eredményére vonatkozólag négy hypotliesist 
tudunk elképzelni, vagyis Isten és ember egyesülésé-
ből származhatik : 1. vagy egy személy és egy ter-
mészet ; 2. vagy két személy s két természet ; 3. vagy 
két személy és egy természet; végre 4. egy személy 
és két természet. 

Az elsőt a monophysiták vallották; de az egy-
ház kárhoztatta őket, mert az isteni és emberi ter-
mészetnek közvetetlen, fizikai összekeverése belső 
lehetetlenség s ellentmond a kinyilatkoztatásnak. 
A második fajtát, vagyis az elsőnek az ellenkezőjét 
a nestoriánusok s legújabban a güntheristák védel-
mezték. A harmadik hypothesis annyira elképzelhe-
tetlen, hogy még senki sem állította. A kath. egyház 
pedig a negyedik állítás mellett foglal állást, vagyis 
fenntartja Krisztusban a két természetet, a kétféle 
működést, a két akaratot, a két öntudatot és mégis 
állagi, valódi, legbensőbb egyesülést tanít, a mi által 
elkerüli a két végletet: a monophysilismust és a 
nestorianismust. 

Az egyház tanítása szerint ugyanis a Szenthárom-
ság második személye, az Ige-Isten, hogy az emberi 
nemet megválthassa, az emberi természet felvétele 
által hozzánk hasonló emberré lett. Tehát nem az 
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emberi személyt vette föl, hanem a hiány nélkül 
való tökéletes emberi természetet tette sajátjává, 
minek következtében Jézus Krisztusban nem két sze-
mély van, hanem a szó legszigorúbb értelmében csak 
egyetlenegy személy, az Ige isteni személye. Azért 
őbenne az Isten és az ember nem két egymástól 
különböző alany, kik mint «én» és «te» állanak egy-
mással szemben, hanem benne csak egy isteni alany 
van, az Ige. Az isteni és emberi természet között az 
összekötő kapocs, a közvetítő, az Ige egyetlen, oszt-
hatlatan személye ; mert az emberi természet az isteni-
vel nem közvetetlenül, összevegyülés folytán egye-
sült, hanem az isteni személy közvetítésével, ki mint 
az istenséget és az emberséget magában hordozó 
egyetlen elv, (princípium quod) tud, akar és műkö-
dik úgy isteni, mint emberi természete által. 

Ebből megérthetjük azt is, hogy a második isteni 
személy megtestesülve, mint Jézus Krisztus, miért 
valóságos Isten és valóságos ember is egyúttal. Isten, 
mert isteni természete van, de ember is, mert emberi 
természete is van, mint bármelyik embernek; a kinek 
pedig emberi természete van, az valóban ember. 
Csakhogy benne az ember nem más valaki, nem 
más személy, mint az Isten és az Isten nem más 
valaki, mint az ember s így a szó valódi értelmében 
mondhatjuk Krisztusról: ez az Isten: ember s ez az 
ember: Isten. 

Tudván ezeket, nevezetesen hogy Jézus Krisztus 
csak egy személy, megérthetővé lesz előttünk az is, 
miért állíthatjuk igazán, hogy Isten született, szenvedett, 
meghalt, feltámadt stb. Igen, Isten született... meg-
halt, emberi természeténél fogva. A kinek ugyanis 
emberi természete van, az születik, él és meghal ; 
már pedig Jézus Krisztusnak, az Ige-Istennek, emberi 
természete van, tehát ezen emberi cselekvéseknek is 
volt alávetve, különben nem lett volna igazi ember. 

Ezt a csodálatos természetfölötti egyesülést ne-
vezi az egyház önálló állagi vagy személyi egyesülés-
nek (unió hypostatica, vei personalis). 

c) Rájöhetett volna-e az emberi ész e nagy hit-
titokra önmagától, a kinyilatkoztatás nélkül is? Erre 
a kérdésre úgy a Szentírás, mint a szentatyak, sőt 
maga a józan ész is tagadólag felel. 

A Szentírás «az isteni kegyesség nagy titkának»,1 

«Isten titokteljes, elrejtett bölcsességének»2 nevezi a 
megtestesülést, (incarnatio Ján. 1, 14.) «mely el volt 
rejtve azelőtt minden nemzedéktől, most pedig kije-
lentetett az ő szenteinek».3 

A szentatyák pedig csodálatos, kimondhatatlan 
hittitoknak mondják, melyet kézzelfoghatóan meg-
magyarázni, teljesen felfoghatóvá tenni a kinyilatkoz-
tatása után sem lehet.4 

1 Tim. I. 3, 16. 
a Efez. 3, 9. 
a Kol. 1, 26. 
4 V. ö. pl. Alex. sz. Cyrill, Contr. Nest. 1. 3. Sz. Leo, Serm. 

29. De Natív. Domini. 

A józanul itélő emberi ész maga is belátja, hogy 
magától, pusztán természetes erejével sohasem jutott 
volna arra a gondolatra, hogy Isten valóságos emberré 
lehet, a nélkül, hogy megszűnnék Isten lenni ; annál 
kevésbbé képes felfogni a két természet egyesülésé-
nek a módját, a hittitok kinyilatkoztatása után is. 

«Jézus Krisztus ugyanis, mondja Hettinger,1 a 
végtelen a végesben, mindenhatóság a tehetetlenség-
ben, a mennyország gazdagsága a jászol szegénységé-
ben, az örök Isten bölcsesége a szótalan kisdedben, 
erő a győngeségben, élet a halálban, őbenne az 
Isten ember, a nélkül, hogy megszűnnék Isten lenni ; 
és az ember Isten, a nélkül, hogy megszűnnék valódi 
ember lenni ; oly Isten, ki születik, szenved és meg-
hal, mert egyszersmind ember a legigazabb értelem-
ben ; és oly ember, ki mindenható és az Atya jobbján 
ül, mert egyszersmind Isten». 

Kicsoda képes ezt véges elméjével felfogni s 
ebből a megtestesülés mellett szorosan vett bizonyíté-
kot felhozni? 

Másrészt e hittitok felfoghatatlansága emberi 
eszünk véges voltának és tökéletlenségének is követ-
kezménye. Velejár véges voltunkkal. Az ember véges, 
korlátolt eszével még a világ látható, természetes 
rendjében sem képes egyes tüneményeket teljesen 
megérteni ; így az erőt, a mozgást, a fényt stb. Azért 
méltán mondhatta Goethe: «Nyakigjárunk a csodák-
ban és a dolgok lényege, legvégső oka el van rejtve 
előttünk». Mi természetesebb tehát, mint hogy a ter-
mészetfölötti rendben, a kinyilatkoztatott vallásban 
is lehetnek felfoghatatlan igazságok, hittitkok. Sőt 
lenniök kell. Hiszen a hittitkok az Isten, a végtelen 
lény benső életére, örök terveire és műveire vonat-
koznak, következéskép csak akkor lehetnének felfog-
hatók a véges észre nézve, ha vagy Isten megszűn-
nék végtelen lenni, vagy pedig az emberi ész végte-
len tökéletes volna. Az első eset lehetetlen, a máso-
dikra a mindennapi tapasztalat cáfol rá. 

Be kell tehát vallanunk a költővel, hogy «ki-
mérte isten a tudás határait» s hogy jóllehet «léte 
világít, mint az égő nap, de szemünk bele nem 
tekinthet». Nincs hozzá mérve. 

A ki pedig véges eszével be akar tekinteni «a 
keresztnek fénytől ragyogó titkába» és saját bölcses-
sége szerint, az egyház tekintélyének mellőzésével 
akarja azt vizsgálni, az úgy jár, mint Nestorius vagy 
Günther, kik e nagy fénytől elvakítva s földre sújtva 
szomorúan buktak el; az előbbi mint eretnek, az 
utóbbi pedig visszavonta újító tanait. 

Ebből azonban nem következik az, mintha a 
hittitok sajátos természeténél fogva kizárna minden 
ésszerű vizsgálódást s mintha a katholikus hívőnek 
meg kellene elégednie a hittitok puszta külső meg-
ismerésével. Ellenkezőleg, az ész természetéhez képest 
itt is kutathat; a hittitok lényegét képező jegyeket, 

1 A kereszténység védelme, 3. k. 400. 1. 
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fogalmakat összehasonlíthatja a természetrendi igaz-
ságokkal, ezek közt hasonszerűséget (analógiát) keres-
het s miután köztük semmi ellenmondást nem talált, 
elfogadja ésszerű, az észnek megfelelő igazságok gya-
nánt. Mert a mi hitünk egyáltalán nem valamiféle 
merő vak hit, mint némelyek gondolják, hanem ész-
szerű okoskodástól támogatott elfogadása a kinyilat-
koztatolt s az egyház állal hirdetett igazságoknak ; a 
miről részletesebben a következő cikkben szólok. 

Kmetykó Károly dr. 

A kultura és erkölcs feltételei. (vi.) 
Hogyan is néz ki a modern ember erkölcse? 

Vegyük a legfinomabbat, miután az alsóbbnak elvei 
is innen kapnak megvilágítást. O tudja, hogy az 
élvezetekbe való teljes elmerülés egészségét, sőt éle-
tét veszélyezteti, tudja azt is, hogy az előkelőséghez 
az illemnek bizonyos foka tartozik, vagyis hogy a 
nyilvánosság előtt az önuralomnak külső mázával 
kell megjelennie. Erkölcse tehát abban a művészet-
ben csúcsosodik ki, hogy ügyesen palástolja aljas-
ságát és eltalálja az élvezetnek s a szenvedélynek 
középútját. Kielégíti érzéki vágyait, de számítással, 
hogy az élvezet ingerét el ne veszítse, ajkai és tekin-
tete mocsoktalan férfi benyomását teszik, méltóság-
gal jelenik meg a külvilág előtt mindannak dacára, 
hogy testének rabja. Eletbölcsesége ez: ne fetrengj 
az iszapban, mert a gyönyör kényes virág, mely 
gyorsan hervadhat s azért takarékoskodjál vele, álla-
podjál meg annál a pontnál, a hol az élvezet még 
nem büntet gyalázattal vagy halállal. Ez a bölcseség, 
tehát ez az erkölcs abban áll, hogy fátyollal, sőt 
virágkoszorúval takarja az érzéki romlottságot, mely-
nek uralma alatt van. 

Hogy ilyen képe van a modern kultura magán-
erkölcsének, azt a fontolgató tapasztalat eléggé bizo-
nyítja. S hogy ilyenbe helyezik a kultura lényegét, 
kitűnik abból, hogy a kultur-közvélemény azt, a ki 
másképen iléli meg a jól és rosszat, mint ostobát 
kineveti ; de ha ki sem nevetné, már az a körül-
mén y, hogy ennyi erkölccsel megelégszik, mutatja, 
hogy magasabbat létesíteni nem képes. S ezzel meg-
adtuk a kultur-becsiiletesség mérővesszőjét is ; becsü-
letes az, a ki még nem ült börtönben s a kinek 
aljasságát okmányokkal bizonyítani nem lehet, vagy 
ezt tenni senki sem meri. — A valóban becsüle-
tes életre is a kultur-ember csak annyiban íörek-
szik, a mennyiben ez őt előmenetelhez, sikerhez 
segíti; ennek kilátása nélkül nem igen töri magát 
utána. A hol haszon vagy élvezet nem kacsint felé, 
ott az ő szeme is vak a jónak látására. Önmegtaga-
dást, önuralmat tökéletesedés céljából gyakorolni 
céltalan esztelenség a kultur-ember szemében, sze-
rinte ez bűn a természet ellen. S a mint erkölcsei 
nélkülözik a normát, úgy a törvény is csak annyi 
tiszteletben részesül általa, a mennyi szolgálatot lesz 
önző hajlamainak ; a hol ezek nincsenek érdekelve, 

vagy megtámadtatnak, ott a törvény kijátszára törek-
szik. Semmi sem jellemzi jobban a kultur-erkölcstant, 
mint az uri morál fogalma és a politikai meg a 
magánbecsület megkülönböztetése ; ezek a modern 
kulturának vívmányai, de egyszersmind gyalázatának 
dokumentumai. 

A modern kultur-ember szerint tehát jó az, a 
mi hasznos, a jócselekedet ismertető jegye a siker; 
hasznos pedig az, a mi gyönyört vagy más anyagi 
előnyt biztosít. A bűn és erény között szerinte nincs 
lényeges különbség, mert hogy valami jó legyen, 
úgy véli, ez a külső körülményektől függ, magában-
véve semmi sem mondható jónak vagy rossznak. Ez 
az erkölcstani norma tönkre tesz minden erkölcsöt. 
Ez az a szellemi malaria, mely dögvészt áraszt min-
denfelé s tönkre teszi az embert, a családot, a társa-
dalmai és a népet. Ezen az alapon lehetetlen a 
javulás, mert hiszen az erkölcsi rendet rontja le, azt 
az egyedüli horgonyt szakítja el, a mely az élet viharai 
között a teljes hajótörést meggátolhatná. Hiszen ki-
veti az embert a szellemi körből s fölszabadítja az 
aljas szenvedélyeket, midőn a gyönyört és hasznot 
teszi erkölcsi irányadóul. 

S az elmélet rendszert csinált abból, a mire a 
gyakorlati életben a test fölszabadításának apostolai 
törekednek; t. i. igazolja azt az irányt, melyet az el-
állatiasodott ember követ. Ennek a körülménynek 
tudható be, hogy az erkölcstannak modern elméletei 
bizonyítékaik silánysága s eszmeszegénységük dacára 
oly népszerűségnek örvendenek, hogy a ki kultur-
ember nevére igényt tart, velük szemben állást nem 
foglalhat, különben elveszti jogát, hogy e kérdéshez 
egyáltalában hozzászólhasson, mint afféle a világtól el-
maradt ember. Ugyanis a szellemnek a ténye az 
akaratnak a ténye s ez a szív érzelmében jelentkezik, a 
miért is a modern kultura szive is az érzéki felé 
hajlik s így a tudománya is ezen szeretetnek tömjé-
nez. Lássuk ennélfogva, mit tanítanak a modern 
erkölcsbölcselők ? 

A modern erkölcsbölcselők mind megegyeznek 
abban, hogy norma nélkül álló erkölcsöt prédikál-
nak, a mint ez a szabadság korában másképen nem 
is képzelhető. Mert bármelyik rendszer felé fordu-
lunk, egyikben sem találunk oly alapelvet, mely egy 
felsőbb erkölcsi rendet igazolna, melyobjectiv mérő-
vesszőt nyújtana a jónak a rossztól való föltétlen és 
általános érvényű megkülönböztetésére. S következő-
leg a mit megállapítanak, az még mindig megoko-
lásra vár. 

Mert vegyük elő a legmodernebb erkölcsbölcse-
lőnek, Spencernek (a ki azzal hizeleg magának, hogy 
a tudományos erkölcstannak, ha nem is fölfedezője, 
de legalább megalapítója) elveit az erkölcsi jóról. 
Az emberi cselekvés szerinte az érző és mozgó funk-
ciók oly kombinációja, mely külsőleg jelentkezik; 
az ethika tárgyát léhát a külső koordinációk aggre-
gatuma képezi, mert a belsők csak az agyvelő stb. 
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funkciói s így a fiziológiába tartoznak. Mint látjuk, 
ez a fölfogás minden erkölcsi rendnek tagadását 
foglalja magában. Hiszen a külső cselekedet ma-
gában véve nem bir erkölcsiséggel, ezt a belsőtől 
kapja; az oroszlán szétszaggat egy embert, az ember 
is leölheti felebaráiját, a külső cselekedet itt egyenlő, 
vájjon erkölcsi-e mindkettő? Józan ésszel ez nem 
állítható, mert épen a belsőben van a különbség; az 
ember szellemi cselekedete ad erkölcsi minőséget 
a külsőnek, mert a szellemnek van erkölcsi rendje, 
melyhez alkalmazkodnia kell. És az ölés sem esik 
egyenlő erkölcsi elbírálás alá, az önvédelemből való 
ölés nem gyilkosság, már pedig annak kellene lennie, 
mert külsőleg ugyanaz. 

Kérdezzük továbbá, mikor mondható jónak az 
érző és mozgó funkciók külső jelentkezése ; vagyis 
mi az erkölcsi jónak normája? Erre azt feleli, hogy 
mindaz jó, a mi a célnak elérésére alkalmas ; az 
emberi cselekedetnek célja az életnek hatványozása, 
tehát a cselekedet akkor jó, ha ezt megvalósítja. Tel-
jesen jó erkölcsileg oly cselekedet, mely nemcsak az 
életet fönntartja, hanem az egyénre nézve az élet 
legnagyobb summáját hozza létre úgy, hogy ugyan-
ezt embertársaival és utódjaival is közli. Ez más 
szavakkal annyit tesz, hogy az erkölcsi jónak nor-
mája a közhaszonnal megegyező önzés. A ki úgy tud 
élvezni, hogy ezáltal az összességnek élvezetét, hasz-
nát előmozdítja, erkölcsileg fedhetetlen, tehát töké-
letes. Röviden: Spencer szerint a mi hasznos, az jó is. 

Gyakorlati magyarázatát ennek Stuart Mill adja, 
midőn tanítja, hogy az embernek minél több kelle-
mes érzésre kell törekednie s a kellemetlent magá-
tól távol tartania; de mivel, ha mindig csak magára 
gondolna, kárt vallana, mással is kell törődnie. Ennél 
fogva az erkölcsi jónak normája a magán és a köz-
érdek. De melyiket kell a másiknak elébe helyezni? 
Mert az önérdek gyakran ellentétben áll a közérdek-
kel ; ha az erkölcsi jóság összeesik a gyönyörködte-
tővel, vájjon mikor erkölcsös az önzés föláldozása? 
Midőn valaki hazájáérl, meggyőződéséért, felebarát-
jáért életét föláldozza, vájjon jól eselekszik-e és 
miért? Tegyük föl, liogy ez gyönyört okoz neki, de 
hiszen ez csak pillanatnyi, egy tál lencséért eladja 
elsőszülöttségi jogát, egy gyönyörért, egy egész élet 
gyönyöreinek hosszú sorozatát. Talán azért jó, mert 
példát ad másoknak? De ha az én életemnek hat-
ványozása a jónak normája, akkor az ilyen önfelál-
dozás erkölcstelen, mert másra csak annyiban lehe-
tek tekintettel, a mennyiben ezt saját érdekem kívánja. 
Ebből látjuk, hogy az önérdek nem lehet az erkölcs 
normája. 

A ki figyelemmel kiséri nálunk a szabadgondol-
kozók fejtegetéseit, pl. a «Huszadik Századot», s abban 
Piklerék, Somlóék ethikai nézeteit a vágyak kielégí-
téséről, az rögtön látja, hogy csak az uraságoktól levetett 
ruhát árulják, t. i. Spencer imént bemutatott s meg-
cáfolt ethikáját másolják s mint új dolgot tálalnak elő. 

• magyar baptisták. (x.) 
Iá. cikk. A polgári rendről. Egyike a legjózanabb 

szakaszoknak az egész Hitvallomásban, a melyben az 
államhoz, a polgári törvényes hatósághoz való viszonyu-
kat írják körül. Gondolom ennek a megszerkesztésében 
erősen közreműködött a kormány keze, hogy az 
efféle kegyes felekezeteknél kifejlődhető fanatizmus-
sal szemben biztosítékokat bírjon a polgári köteles-
ségek teljesítésére. 

Okulva a nazarénusok államveszélyes felfogásán, 
különösen három pontot emelhetett ki a kormány a 
szabályzat jóváhagyása előtt: elismerik az eskü jo-
gosultságát, a katonai szolgálatot és a hatósági hiva-
tal viselhetését. 

Egyebekben tiszta keresztény felfogás vonul vé-
gig az egészen, ügyesen vagy kevésbbé ügyesen támo-
gatva szentírási idézetek által. 

Hisszük —- mondja a cikk — hogy a hatósá-
gok Istentől rendeltettek s hogy hatalommal ruházta 
fel őket az igazak megvédése s a gonosztevők meg-
büntetése végett. Kötelességünknek tartjuk, minden 
törvényeiknek feltétlenül engedelmeskedni, ha azok 
keresztény hitünk kötelességeinek szabad teljesítését 
nem akadályozzák. (Inkább Istennek kell engedel-
meskedni, mintsem embereknek.) 

Ez az utóbbi eset, tekintettel az előző, a házas-
ságról szóló cikkükre, aligha fog valaha bekövet-
kezhetni, mert ha ott, mint láttuk, arra is tudtak 
találni szentírási idézetet, hogy a házasságot az or-
szág törvényei szerint kell megkötni, aminek termé-
szetesen a szentírásban nyoma sincs, akkor remél-
hetőleg akkor is egy-egy előrántott, amolyan mondva-
csinált idézettel kivágják magukat a zavarból, ha az 
uralkodó polgári hatalom még amolyan benyomulást 
is próbálna meg hitük területére. Hic liber est, in 
quo quaerit sua dogmata quisque, invenit et pariter 
dogmata quisque sua. 

És — folytatja a cikk — békés és csendes élet 
által minden jámborságban, nehéz feladatukat meg-
könnyíteni (tartják kötelességüknek). Továbbá Isten 
parancsa által kötelezve tartjuk magunkat a ható-
ságért imádkozni, hogy az 0 akaratja szerint s az 0 
kegyelmes védelme alatt a reá bizott hatalmat úgy 
kezelje, hogy ezáltal béke és igazság megóvassanak.1 

Azt tartjuk — folytatja a cikk — hogy az eskü-
vel való visszaélés a keresztényeknek tilos, de hogy 
az eskü ugyanis az Istennek az igazság tanújául 

1 Megjegyzésre méltó, hogy a baptisták itt igen kegye-
sen beszélnek, de a szervezetükben kiszabott kötelmeket, 
illetőleg a szervezkedéshez szükséges feliéteieket nem telje-
sítették. A «Hivatalos Közlöny» dec. 5-iki száma szerint: 
a szabályzatban megkívánt minősítést, iskolai képzettséget 
«hitszónokaiknál» kimutatni nem tudták. (A szervezet 18. § a 
szc-rint : a hitszónokok iskolai képzettségét illetőleg szüksé-
ges, hogy hitszónoklati (theologiai) iskolát végezett legyen, 
vagy legalább gimnáziumi vagy ezzel hasonrangú iskolai 
érettségi bizonyítvánnyal bírjon.) Ezért Apponyi kultusz-
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tiszteletteljes, ünnepélyes hivása — jogosan követelve 
és letéve, csak egy rendkívüli alakú ima. 

Látszik ugyan, hogy az ima és eskü között kü-
lönbséget tenni nem tudnak, de az államnak így is 
elég az eskünek részükről való felfogása. A nazaré-
nusok így sem engedik meg s azért beleütköznek a 
jogrendbe. 

Hisszük — mondja tovább — hogy a hatóság, 
mely az Újszövetség alatt sem hordja hiába a kar-
dot, jogosult és köteles Isten törvénye szerint halál-
lal büntetni és reá bizott alattvalói védelmére az 
ország ellenségei ellen a fegyvert használni, miért is 
kötelességünknek tartjuk, ha a hatóság által arra 
szólítlatunk, hadi szolgálatot teljesíteni. 

Itt egy csoport szentírási idézettel támogatják 
hitüket, de csodálatos, a nazarénusok ezeknek az 
idézeteknek bizonyító erejét nem akarják elismerni ; 
így alakul az egyik bibliás vallás a másik bibliás 
vallás ellen. 

Hitünk által — végzi a cikk — nem tartjuk 
magunkat megakadályozva hatósági hivatal viselé-
sében. Vagyis hajlandók az állam szolgálatába is 
lépni. 

Ennek a kijelentésnek a mai állapotok között 
nem nagy az értelme, midőn minden hivatalhoz 
megfelelő iskolai képesítés kívántatik, ők pedig erre 
nem sokat adnak s legtudósabb emberöknél (a hit-
szónoknál) is a legnagyobb mérték az érettségi bi-
zonyítvány; de mint a megtörtént feloszlatásuk mu-
tatja, még ennek sem voltak képesek megfelelni. 
Ennek pedig az a veszedelme, hogy kellő műveltség 
nélkül szűkölködvén, az egyszerű parasztokat bár-
mely kalandor, bármely politikai csizmadia megté-
vesztheti, elcsábíthatja s a nagyobb felekezetektől, 
ezeknek békéjét megzavarván, új vallási csoportokba 
egyesítheti, amire sem a társadalomnak, sem az ál-
lamnak igazán szüksége nincs, lévén a sokféle val-
lás és vallási töredék a legbomlasztóbb társa-
dalmi erő. 

15. cikk. Az Úr visszajöveteléről, a halottak föl-
támadásáról és az utolsó ítéletről. Az előbbi polgárjogi 
szakaszra ismét egy nagyon is vallásos, dogmatikus 
szakasz következik, a Hitvallásban érvényesülő össze-
visszaság szerint. 

Hisszük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus vissza-
jövend hatalomban és dicsőségben. Megjelenése nap-
ját a megváltás műve koronájának tartjuk, mert az 
napon mindenek szemei látni fogiák annak igazságát és 
csodálatos nagyságát ; a dicsőség királyát koronázva 
látandják s véle menyasszonyát, az anyaszentegyhá-
zat; mert kik a Krisztusban elaludtak, testileg feltá-
madni fognak rothadatlan dicsőségben s látni fogják 

miniszter feloszlatta a hajdúböszörményi, nagyváradi, kolozs-
vári, bihari, ócsai és békési baptista hitközségeket, valamint 
a baptisták központi szervezetét : a szövetkezeti bizottságot. 
Csak a budapesti hitközség marad meg, ennek a hitszónoka 
bír kellő képesítéssel. 

milyen () s hozzá hasonlítani s vele uralkodni 
fognak. 

Hisszük az istentelenek feltámadását is és a vég-
itéletet, hogy minden emberek nyilvánvalókká legye-
nek Krisztus Ítélőszéke előtt, hogy jutalmat vegye-
nek, aszerint, mint testi életükben cselekedtek. Miké-
pen az Isten Fia egyedül azoknak, kik üt hitben 
szolgálták és követték, adja az örök üdvösséget, úgy 
az istentelenek felett az örök kárhozat Ítéletét fogja 
kimondani. 

Ragaszkodunk a Szentírás határozott és világos 
kijelentéseihez, melyek az embernek az élet után 
való üdvösségét vagy kárhozatát megváltozhatatlan-
nak mondják (a tisztítóhelyről nem szólanak!) s 
hisszük, hogy mindkét állapot örök tartamú, tehát 
az egyikből a másikba nem létezik átmenet s a ha-
lál után megmentés nem lehetséges. 

Emlékünkben tartjuk Urunk szavát: «Inte, eljö-
vök csakhamar!» s a lélekkel s a menyasszonnyal, 
kinek lényeges tagjául tartjuk magunkat, mondjuk: 
«Amen. Úgy van, jövel Uram Jézus !» 

Aláírva Udvarnoki András ideigi. elnök, Csopják 
Attila ideigl. titkár és Tomi Lajos. 

Ezzel a cikkel befejeződik, a Hitvallomás. Benne 
foglaltatik az eschatologikus tanuk. Nem szólnak 
az embernek halála után következő sorsáról, a rész-
leges ítéletről, nem ismerik a tisztító-helyet, egye-
bekben a régi keresztény állásponton állanak, az újabb 
protestáns racionalizmusnak nyoma nélkül. A pro-
testánsok körében ma ez is nagy előny. Egyebekben 
kiállítják maguknak a bizonyítványt, hogy ők a 
menyasszonynak — az egyháznak — lényeges tagja, 
természetesen Krisztus szervezeti rendelkezéseinek 
megtartása, az apostoli utódlás nélkül. Vájjon elhi-
szik-e, hogy így is lehet magát beoltani Krisztus 
egyházának lényeges tagjául? Pedig a ki a katho-
likus egyháztól elszakad, az Krisztustól szakad el ; 
mert régi, apostolkori szó, hogy az egyház a köztünk 
élő Krisztus. 

Függelék. Van a szervezetükben, a mi a Hitval-
láshoz tartoznék s viszont a Hitvallomásban, a mi szo-
rosan a szervezetbe tartoznék. S mégis mind a ket-
tőhöz még 23 pontból álló Függeléket csatolnak. Van 
ebben aztán mindenféléről szó rendszer és össze-
függés nélkül, mint valamely levél többszörös utó-
iratában, ha valaki még azt megírja, a mit a szö-
vegben elfelejtett. 

Elmondják, hogy az emberi lélek a test halála 
után is él, hogyr egyedül a hit üdvözít, de azért, 
hogy hitünket jó cselekedetek gyakorlása által kell 
bebizonyítani. (3. p.) Ki előtt: Isten vagy emberek 
előtt? Isten amúgy is tudja hitünket, embereknek 
meg semmi közük hozzá. De hát legalább Lutherrel 
szemben mégis megmentik a jó cselekedeteket. 
Hogy minden cselekedetnek a szeretetből kell kiin-
dulni, hogy gonosz eszközöket jó cél elérésére fel-
használni bűn, vagyis hogy a cél nem szentesíti az 
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eszközöket. (7. p.) Ezt az elvet csakugyan érdemes 
hirdetni az életben, mert ráfogták a jezsuitákra s 
nem ezek, hanem a legtöbb más ember követi a 
gyakorlatban. Itt mondják ki továbbá, bog}' a szombat 
alatt a vasárnapot értik. 

Azután három pontban is visszatérnek a kereszt-
ségre, pedig mindezt már a szövegben i s ' e lmond-
ták, kivéve, hogy mint új dolgot itt említik meg, 
hogy az újjászületésnek meg kell előznie a kereszte-
lési. A Hitvallomásban azonban (8. cikk) kegyelem-
eszköznek nevezik a kereszlséget s valóban ha nem 
az, akkor igazán felesleges rendszerükben. Szépen 
ellenmondanak itt Krisztus világos szavának: Ha ki 
újonnan nem születik vízből és Szentlélekből, nem 
mehet be az Isten országába. (Ján. 3, 5.) 

Folytatólag a (13. és 14. pontban) kinyitják az 
egyetemes kereszténység kapuját, felállítják a nagy ka-
lapot, mely alá — így mentik ki egymást a tévely-
től — minden felekezet fér. Minden ember ezt 
mondják — a kinek szivében az Úr Jézus Krisztus 
él, tagja az ő testének és örököse a menyországnak, 
bárki is legyen az és ha a baptista-gyülekezethez 
nem is tartozik. Ez már igaz. Csakhogy ez az a lát-
hatatlan egyház, melyről csak Krisztus tud. De ho-
gyan találja meg az ember a látható egyházat, ha 
keresi; ha keresi, hogy hol találhaja meg Krisztus 
valódi tanát leléteményezve ? Erre nem felelnek. Ha-
nem még tágabbra nyitják az egyetemes keresztény-
ség tárt kapuját és azt mondják: Mindenben fő a 
Krisztus és ebben mindennemű elnevezésű keresz-
ténynek egynek kell lenni, ha a lényegtelen és az 
üdvösségre nem tartozó dolgokban némi eltérések 
vannak is. Könnyű ezt mondani, de először: mi a 
lényegtelen Krisztus tanában; másodszor: hol és mi-
kor adott ő embereknek hatalmat tanai közt válo-
gatni, mint a vadkörtében? Krisztus ezt rendelte: 
Elmenvén az egész világra, hirdessétek az evangé-
liumot minden teremtménynek. A ki hiszen és meg-
keresztelkedik, üdvözül ; a ki pedig nem hiszen, 
elkárhozik. (Márk. 16, 15.) Mit ha nem hiszen? Az 
evangéliumot egészen. A hol nincs megkülönbözte-
tés, ott kivétel sincs, régi jogi szabály. 

Közvetítőt Isten és ember között nem fogadnak 
el (14. p.), minden keresztény egyszersmind Isten-
nek papja. Külső áldozat (mise) nincs; böjtöt nem 
ismernek, de azért «az önmegtartóztatás és böjt na-
gykőn helyes és hasznos cselekedet». (20. pont.) Leg-
nagyobb ünnepnapjuk a vasárnap, de ezen kívül, 
hogy helyes megünnepelni a nagypénteket, húsvét, 
pünkösd másodnapját és a karácsonyt, csakhogy ez 
utóbbiakra nézve a hivők lelkiismerete korlátok 
közé nem szorítható. (21. p.) Más ünnepet nem is-
mernek, mert a szentek és angyalok közbenjárásáért 
való könyörgést «Krisztus megkisebbítésének és 
Szentírás-ellenesnek tarlják». (14. p.) 

Végre a 23. pont szerint «a kis gyermekek, kik 
még bűnt el nem követhettek, ha meghalnak, az 

örök üdvösségnek részesei lehetnek, akár keresztyén, 
akár nem keresztyén szülőktől származtak légyen, 
minthogy az Úr Jézus az összes emberiségért áldozta 
fel magát és Ádám bűnéért teljesen eleget tett». Azt 
elfelejtik azonban, hogy ugyanaz az Úr Jézus azt is 
mondta : «Ha ki újonnan nem születik vízből és 
Szentlélekből, nem mehet be az Isten országába». 
(Ján. 3, 5.) ^ 

Ezekben bemutattuk a jövevény vallásnak, a 
baptistáknak hivatalos hitvallását. Jó őket ismernünk, 
mert hisz közöttünk szaporodnak, különösen a kál-
vinista felekezetből. Gyarló egy összeállítás az egész, 
melyért kár nemcsak az igaz egyháztól távol állani, 
hanem a fennálló nagyobb protestáns egyházaktól is 
elpártolni. Hacsak külön egyházat nem akarnak 
képezni a — tanulatlanok.— Deákkor megfelelő nevet 
is kellene fölvenniök. 

A pasztorációból. 
A miről szólani akarok, az, sajnos, még megle-

hetősen gyenge lábon áll a művelt magyar társada-
lomban. Pedig ez képezi úgy az egyéni boldogságnak, 
mint a társadalmi élet biztonságának legszilárdabb 
alapját. Már ezért is, de meg Krisztus Urunk akarata 
folytán is a papság legnemesebb feladata, hogy a 
hitéletet — mert erről van itt szó — a hol ellankadt, 
ismét fölélessze, a hol él, ott ápolja és erősítse. Erre 
kell irányulnia a papság minden működésének a 
templomban, a szószéken, az iskolában, de a társa-
dalmi tevékenység terén is: katholikus körökben, 
egyesületekben, sajtóban ennek a végcélnak kell a 
pap működését irányítania, hogy a hitélet a társa-
dalom minél szélesebb rétegeiben gyökeret verjen. 

És ez a végcél az, a mely megkülönbözteti az 
igazi lelkipásztorok, az apostolok, a Krisztusért fára-
dozó papok működését attól a sablonos, mechanikus 
paszlorációtól, mely a sekrestyében ülve várja, hogy 
hívják gyóntatni vagy más szentségek kiszolgálta-
tására. 

A hitélet emelése, teijesztése, megszilárdítása — 
ez az igazi lelkipásztorkodás: «ut vitám habeant et 
abundanlius habeant», hogy életük legyen és bőven 
legyen. 

Mi a hitélet ? Élet a hitből. Az igaz a hitből él — 
mondja az apostol. Mit jelent ez : a hitből élni ? 
A hitből meríteni erőt az élethez, a munkához, a 
cselekvéshez, a szenvedés elviseléséhez, a kísértések 
leküzdésére; a hitből meríteni világosságot az élet 
viszonyainak mérlegeléséhez és megítéléséhez ; a hit-
ből merített erővel és világossággal alakítani ki jel-
lemünket, elveinket, világnézetünket — ez nagy voná-
sokban a hitélet. 

A hit tárgyát képezik az Isten kinyilatkoztatott 
igazságai, azaz a dogmák. A hitélet tehát a kinyilat-
koztatott igazságokból, a dogmákból merit erőt, vilá-
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gosságot, életet. A dogmák nem absztrakt fogalmak 
és nem is holt témák, a melyek csak arra volnának 
jók, hogy betanításukkal meggyötörjük a gyermeke-
ket a hittani orcákon (és meggyűlöltessük velük a 
katekizmust), hanem a kinyilatkoztatott igazságok 
mindegyike valódi éltető, átható, átalakító, megne-
mesítő kovász jellegével bír. Minden dogma élet- és 
csiraképes. Minél jobban belemélyesztjük lelkünket 
az alázatos hit által, annál erősebb lesz a hajtása, 
azaz hatása erkölcseinkre, cselekedeteinkre, életünkre. 

Ez okból — bocsánat e kitérésért — nem igen 
tudom helyeselni a modern homiletikák felosztását, 
melyek a szent beszédeket dogmatikus és morális 
beszédekre különítik (a mely feloszlást még a külön-
ben kitűnő Mayenberg is bizonyos megszorítással el-
fogadja). 

Mintha bizony nem 'volna minden dogmának 
természetes hajtása az erkölcsi élet irányítása -— és 
viszont mintha az egész erkölcsi élet nem a dogmá-
ból fejlődnék! Más az, ha a tudományos theológiá-
ban e két tárgyat, dogmatikát és morálist, elkülönítjük 
a nagy anyaghalmaz és a szisztéma kedvéért (a régiek 
azonban ezt sem tették ; a summákban együtt tár-
gyalták mindkettőt) — de az életben (már pedig ide 
tartozik a prédikáció is) a dogmának és a morálnak 
úgy össze kell forrniok, hogy ne legyenek elválaszt-
hatók. 

A hitélet tehát a kinyilatkoztatott igazságokból 
fakad, melynek mindegyike táplálékot nyújt a hitélet 
gyökerének. 

De van egy kinyilatkoztatott igazság, mely tulaj-
donképen az egész kinyilatkoztatásnak megadja a 
kellő értelmet, hatást és erőt. Ez a túlvilág örök 
jutalmáról és örök büntetéséről szóló hitcikkely. 
Minél mélyebb, minél elevenebb és világosabb a túl-
világ boldogságába és büntetésébe vetett hitünk — 
abban van a törvény szankciója -— annál könnyeb-
ben behatolunk a többi dogmák mélységes miszté 
riumaiba, annál fogékonyabb a lelkünk irántuk és 
annál könnyebben gyakorolhatják reánk átalakító, 
megnemesítő hatásukat. 

Ez a túlvilágnak Krisztus állal oly határozott 
formában kinyilatkoztatott igazsága adja meg a Meg-
testesülésnek, a Megváltásnak, a malasztról, a szent-
ségekről, az egyházról szóló dogmáknak a kellő meg-
világítást. Minél élénkebb a túlvilágba vetett hitünk, 
annál nagyobb arányokban tárul föl lelkünk előtt 
az ép most megnevezett dogmákban rejlő gazdag-
sága a vigasznak, a lelkierőnek, Isten jóságának. Míg 
a mily mértékben eltompul, elhomályosul lelkünk 
előtt a túlvilág hite, oly mértékben csökken a többi 
kinyilatkoztatott igazságok hatása is reánk. Mit ér 
nekem Krisztus minden szenvedése, megváltása, 
kegyelme, szentsége, ha a halállal vége mindennek? 
ha a halál után a nirvána következik, a nagy meg-
semmisülés ? 

Rámutatva a hitélet gyökerére, rámutat tam egy-

szersmind a lelkipásztori működés gócpontjára. A túl-
világ hitét, úgy, a mint Krisztus Urunk kinyilatkoz-
tatta, ápolni, fejleszteni, megerősíteni a h ívekben: ez 
a lelkipásztorkodás lényeges feladata. 

De ez egyúttal a társadalomnak is egyik leg-
erősebb biztosítéka. Mert a túlvilág hitében, főleg 
Isten ju ta lmában és büntetésében óriási erő van az 
emberi szenvedélyek megfékezésére ép úgy, mint az 
erények, a jócselekedetek gyakorlására. 

Ismerem ugyan a modern bölcselőknek kifogá-
sait, melyekkel a keresztény hitélet gerincét támad-
ják és az egész keresztény erényességet jutalmat váró 
és büntetéstől félő önzésnek minősítik. De nyíltan ki 
merem mondani, hogy vagy képmutatók, vagy annyira 
nem ismerik az emberi természetet, hogy nem érdem-
lik meg a bölcselő nevét. 

A mi pedig a keresztény hitéletet illeti, épen 
nem áll az, mintha a jutalom és a büntetés volná-
nak a keresztény erényesség egyedüli vagy legfőbb 
indító okai. Lehetnek fenkölt lelkek, a kik teljesen 
el tudnak tekinteni a túlvilág jutalma és büntetése 
fölött és minden cselekedetükben egyedül az Istent 
keresik a szeretet tökéletességében, a mint ezt oly 
plasztikusan rajzolta meg Xavér szent Ferenc egyik 
ismeretes szonetjében. 

És a kik így tesznek, azokat a katholikus egyház 
a szentség glóriájával veszi körül. De a léleknek ez 
a szárnyalása nem adatott meg mindenkinek. A több-
ség, az emberiség zöme nem tekinthet el Isten jutal-
mától, sem büntetésétől. A többségnek szüksége van 
arra, hogy ez a jutalom ösztönözze és ez a büntetés 
féken tartsa. 

Bizonysága ennek a modern kultura, mely az 
Isten túlvilági jutalmát és büntetését nem veszi tekin-
tetbe. És ime, minden tudománya és műveltsége 
mellett sem képes megakadályozni az erkölcsi rom-
lást és mélységes sülyedést. A kiben nincs meg az 
Isten jutalmának és büntetésének a hite, azt nehéz 
lesz filozófiával, eszthetikával, de nehéz lesz szuro-
nyokkal is féken tartani, ha egyszer kitörnek bűnös 
szenvedélyei. Főleg nehéz lesz féken tartani az elé-
gületlen szegényeket! Mert ha nincs túlvilág, akkor 
elviselhelellen a szegénység, a nyomor ; elviselhetet-
len igazságtalanság a földi vagyonnak, munkának, 
sorsnak óriási aránytalansága. IIa nincs túlvilág, 
akkor szabad minden eszközt megragadnunk, hogy 
legalább a földön boldogulhassunk. Akkor igaza van 
annak a szociálistának, a ki nyíltan megmondotta 
az uraknak: «Elvettétek tőlünk a mennyországot, hát 
most adjátok ide a földet.» 

A modern társadalom nagy részéből már teljesen 
kiveszett a túlvilág hite. Kiölte a materializmus, mely 
teljesen hatalmába ejtette az embereket. A túlvilág-
ban hívőknek egy részét pedig a spiritizmus lidérc-
fénye vezette tévutakra. 

De a hívő keresztények között is meggyengült, 
elhomályosult a túlvilág hite, a minek szomorú 
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bizonyságai: a gyakori öngyilkosságok, a halottaknak 
keresztény szellemből kivetkőzött kultusza, valamint 
az a mélyen sajnálatos jelenség, hogy — főleg a 
városokban — nagyon sokan halnak meg szentségek 
nélkül, még a j ó keresztény családokban is. 

Ha hitéletet akarunk ébreszteni, élesszük, ápoljuk 
a társadalom minden rétegében a túlvilág hitét 
úgy, a mint azt Krisztus Urunk kinyilatkoztatta. Ezzel 
egyszersmind a társadalom biztonságának fő-pilléreit 
fogjuk erősíteni. Mihályfi Ákos dr. 

Történethamisítás. 
Ez alatt a cím alatt értekezik Marczali Henrik, 

a magyar történet egyetemi tanára, a «Budapesti 
Szemle» decemberi számában (475. 1.) azokról a nyi-
latkozatokról, melyek a német történetírók minapi 
bécsi kongresszusa alkalmával elhangzottak ránk, ma-
gyarokra vonatkozólag. Nevezetesen, mintha a múlt-
ban, a törökök ellen, nem Magyarország, hanem Bécs 
lett volna a kereszténység védőbástyája nyugat felé. 

Ezt az állítást történethamísításnak bélyegzi meg 
s régi, külföldi források alapján kimutatja, hogy ezt 
a címet nem is Magyarország adta magának, hanem 
iudtával először Aeneas Sylvius, a későbbi II. Pius 
pápa, használta (1445-ben) az esztergomi érseknek 
írt levelében. «A keresztény respublica (a keresztény 
nyugat) nem lehet biztonságban, ha bástyája, Magyar-
ország nem áll szilárdan.» 

S ez valóban nyilvánvaló történeti tény ; a török 
nyugat felé húzva, mindig nálunk akadt fönn, őseink 
vére, hazánk pusztítása fizette meg a nyugatiak béké-
ben maradását. Tudjuk azonkívül, hogy országunk 
háromrészre osztása után, I. Ferdinánd s a török 
hódoltság idejében (1541. után), a királyra eső nyu-
gati részt, Pozsony székhellyel, Komárom és Győr 
végvárakkal, úgy rendezték be, hogy az Ausztriának 
előbástyája legyen. Azért fizettek rá az osztrák örö-
kös tartományok s ezen a címen került azután a 
magyar pénz- és hadügy vezetése is Bécsbe, mert ők 
is fizettek reánk. Amivel velejárt az alkotmányos kor-
mányzás csonkítása s a magyarok örökös panasza, 
hogy az országot alkotmányellenesen kormányozzák. 

Tehát a jó bécsiek s élükön Lueger nem beszél-
tek igazat, mikor ezt a drága véren szerzett címünket 
is elvitatni akarták. Igaz, Bécsnél esett meg a döntő 
lépés, a török megveretése Lotharingiai Károly és 
Szobieszki János lengyel király által (1683-ban), a mi 
után nálunk a fölszabadító háború s az országnak 
töröktől való kitisztítása következett; de akkor már 
a török nagyhatalom hanyatlóban volt s ez a kiűze-
tés tulajdonképen már 1664-ben, a szentgotthárdi 
csata után, vehette volna kezdetét, ha Bécs a mi bő-
rünkre a gyalázatos vasvári békét meg nem köti. 
Nem egy esettel, hanem százados harcokkal érdemelte 
ki Magyarország a kereszténység védőbástyája, elő-
harcosa címét. 

Ezt mutatja ki Marczali nagy vonásokban s ebben 
a történetet szolgálja. 

De ugyanebben a cikkében, melyben a történet-
hamisítás ellen küzd, mindjár t az elején, más szem-
pontból, a pápára vonatkozólag, maga is esik bele. 

Azon kezdi, hogy már a magyar nemzet meg-
térílésével kezdődik az a föladata, hogy Nyugatot 
Kelet ellen megvédje. A pusztai népeknek, kúnoknak, 
bessenyőknek, idefelé kellett útjukat állania. 

Még sokkal súlyosabban — úgymond — neheze-
dett e föladat hazánkra a mongol (tatár) betörésnél. 
Magyarország az egyenlőtlen harcban elhagyatva csá-
szártól, pápától egyaránt, (1241. április 11-én a muhi 
pusztán) elomlott. 

Hát ebben az aláhúzott két szóban olyan csendes 
történethamisítás foglaltatik, melyet már egyszer 
Acsádyban kijavítottam.1 Csodálatos, hogy ez a két 
történetíró, midőn pápáról, magyar papságról van 
szó, oly sokszor találkozik Ítéletében. Acsády is támadja 
a pápát, hogy sem Sajónál, sem a későbbi küzdelmeiben 
nem segítette IV. Bélát, a ki szerinte «szép szavakon 
kívül vigasztaló támogatást senkitől sem kapott».2 

S még egyben találkoznak. A múltban hazánk 
története annyira össze van forrva a pápasággal, mint 
valamely család élete folyása a családapa viselkedé-
sével. A pápák eme viszonyáról hazánkhoz van leg-
újabban egy klasszikus forrásmunkánk, Fraknói Vil-
mosnak «Magyarország összeköttetései a szentszékkel» 
című 3 kötetes műve, a hol magukat a hiteles 
leveleket olvashatjuk s nyomról-nyomra kisérhetjük 
a pápák és a királyok kérdéseit s feleleteit. 

Ezt a munkát a két történetíró következetesen 
mellőzi s annak folytán folyton a fönnebbihez hasonló 
állításokat kockáztat, a hazánk fönnmaradása körül 
halhatatlan érdemeket szerzett pápaság rovására.3 

Tehát Marczali szerint IV. Béla el volt hagyatva 
a pápától. 

1 Kritikai tanulmányok. 1904. 46. 1. 
2 A magyar birodalom története. I. 312. 1. 
3 Egy helyen IV. Béláról és IV. Incéről beszélve, Fraknói 

müve helyett a saját könyvére : A magyar történet kútfőinek 
kézikönyvére hivatkozik Marczali. Hát hiszen ezt semmiféle 
szerzőtől rossz néven venni nem lehet. Azonban ez a mun-
kája nagyon gyarló egy könyv. Úgy van Marczali régi latin 
okleveleinkkel, mint a tanuló, midőn szótár segítségével 
fordít s nem élte bele magát a tárgyba, annak a szellemébe. 
Nem érti ő a kereszténységet, melynek termékei azok az 
okmányok. Pl. a 112. 1.: ut canonici in claustro et canonici 
in curia literatorie loquantur = kötelezővé teszi a kanonokok-
nak a latin beszédet. (111.1.) Vagy ez Kálmán királynál : ut 
omnis coniugalis desponsacio in conspectu ecclesie ... fieret 
(117. 1.) így fordítja : csak a templom szine előtt kötött frigyet 
tekinti az egyház törvényes házasságnak. Egy ilyen fontos 
intézményt csak igy képes megérteni. V. ö. Kováts Gyula : 
A házasságkötés. 1883. 6. 1. A 70. lapon elmondja István De-
cretumának II. pont já t : De potestate episcoporum super res 
ecclesiasticas ; de azért még Kálmán koránál is azt állítja 
(117. 1.), hogy a királyi főhatalom (t. i. az egyház felett) még 
rendületlenül fennáll. S így tovább. Minek fog egy izraelita az 
ilyenek magyarázatához, 
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Fraknói műve szerint1 a történeti való ez. Ápri-
lisban folyt le a sajói szerencsétlen csata, mely nagy 
vereséggel végződött. Elestek benne, hogy ezt mel-
lékesen fölemlítsem, Mátyás esztergomi és Ugrin 
kalocsai érsekek, ez utóbbi a legvitézebb katonák 
egyike; továbbá Gergely győri, Rajnald erdélyi, Jakab 
nyitrai püspökök, sok más főpap, töméntelen világi 
űr és katona. Hogy valamely rabbi s egyáltalán izraelita 
is elesett volna, nem olvasom följegyezve Acsádyban. 
Béla király a csatatérről Ausztria felé menekült s csak 
május közepén fordulhatott panaszaival és esdeklé-
seivel Rómába, IX. Gergely pápához. A pápa vála-
szában vigasztalta a királyt, hogy ne csüggedjen, 
bízzék az Istenben. Egyúttal biztosította, hogy el nem 
hagyja őt és segítségére lesz. Azonnal kereszteshad-
járat kihirdetését rendelte el. Fölszólította a keresztény 
világ összes uralkodóit, főpapjait és népeit, hogy Magyar-
országnak segítségére siessenek. 

Hazánk szerencsétlenségére augusztus hóban IX. 
Gergelyt elragadta a halál. Utóda, IV. Coelesztin is 
16 nap multán a sírba szállott. A pápai szék ezután 
több mint másfél évig üresedésben volt. Ilyen körül-
mények között IX. Gergelynek Magyarország meg-
mentését, fölsegélyezését célzó rendelkezései nem fo-
ganatosíttattak. 

Midőn később a tatárok újabb betörési szándé-
káról érkeztek hirek, Béla 1243-ban az új pápához, 
IV. Incéhez küldte követét. A pápa ismét hirdetett 
keresztes hadjáratot e célra s Norvégia királyát is a 
szent földre vezetendő hadjárat fogadalmától fölmen-
tette, az alatt a föltétel alatt, ha a hadjárat céljára 
szánt költséget Magyarország megoltalmazására for-
dítja. 

Érdekes IV. Béla királynak 1259-ben IV. Sándor 
pápához intézett kérelme, midőn arról értesíti, hogy 
a tatárok Európa ellen szövetségre hivták föl, melyet 
kénytelen lesz elfogadni, ha a pápa nem segíti s nem 
bocsát rendelkezésére ezer Íjászt. A pápa válaszában 
visszatekint a múltra is és előadja, hog}' elődjei 
akkor is gondoskodtak Béláról (a II. Frigyes ellen 
folytatott harcaiban), mikor maguk is rászorultak 
volna fiaik segítségére. Mentegetődzik, hogy a kért 
ezer íjászt nem küldheti, mert háborúi folytán az 
adósságok súlya alatt roskadozó római egyház újabb 
terhet nem viselhet el. Azonban az egész egyház 
területén a javadalmakat megadóztatván, a befolyó 
jövedelemből jelentékeny pénzsegélyt biztosított neki. 

Szóval az atya nem gondoskodhatik jobban fiáról, 
mint a hogy a pápa ezen időben is gondoskodott 
országunkról, a mennyire és a mikor tehette, szóval 
a lehetőség határai között, mert tudvalevőleg akkor 
is az egyház nem csupán Magyarországból állott. 

Majd ismét mennyi gondot okoztak a pápának 
a családi viszályok, melyek az öreg Béla király s fia, V. 
István, az «ifjabbik» király között a késhegyig dúltak. 

Mindez részletesen megolvasható Fraknói forrás-
munkájában. 

A történetismerő előtt már az is különösnek tű-
nik föl Marczali részéről, hogy a pápát egysorba 
állítja a nem segítő császárral. «Elhagyatva császártól, 
pápától egyaránt.» Mert a különbség az, hogy míg a 
pápa mindent megtett Béláért, a mit tehetett, a Sajó-
tól menekülő Bélát II. Frigyes császár csakugyan 
nem segítette, Bécsben meg egyszerűen kifosztották, 
koronáját s három vármegyét kellett zálogban hagy-
nia, csakhogy futhasson tovább, Trau felé. Ilyen volt 
a párhuzam a pápa és a császár között. 

Míg azonban Marczali Acsádyval karöltve a pápá-
val szemben történeti hálátlanságot hirdet s azt fe-
szegetik, ki nem segítette Bélát : egyről állandóan hall-
gatnak, arról tudniillik", hogy kik voltak azok, a kik 
az elpusztult ország sanyarúságát a maguk javára 
kizsákmányolni iparkodtak. Pauler Gyula, vázolván 
a nagy nyomorúságot, melyet a tatárok pusztítása 
okozott, a mit a sáskajárás még növelt, ezeket mondja : 
«E viszonyok közt, melyeknek hatása évekre, sőt év-
tizedekre kiterjedt, bő alkalma nyílt a zsidóknak 
keresetre. Járta nálunk a kamat, a kamatok kamatja. 
Kölcsönöztek mindenféle ingó zálogra, oklevelekre, 
úgymint bibliára s ingatlanokra s akkor a jószág jö-
vedelmét húzták».1 

Állandó szokása a két izraelita történetírónak 
foglalkozni a pápákkal, a papokkal, amúgy viszájá-
ból, de a zsidók szerepléséről soha egy szót nem szól-
nak, vagy csak dicsérőleg. Fedig a történetírás a meg-
történt események hú elbeszélése, melynek összes 
tényezőit kell szerepökben bemutatni. Emlékeztet ez 
az eljárás a mai «Népszavára». A mi csak elképzel-
hető, rákeni a papságra ; minden számában két-
három katholikus papot megemészt; de ember abban 
a lapban a zsidók üzelmeiről soha egy sort sem ol-
vas. Igy szokás elfordítani a figyelmet a zavarosban 
halászóktól. 

A két jeles történetíró, szellemi emelkedettségében, 
talán csak más szemmel kutatja vagy kutathatná a 
történeti események rugóit? 

A szives olvasó pedig ebből a példából is lát-
hatja a Simor prímás egykor hangoztatott intelmé-
nek az értelmét, hogy a történelmet írni kell, nem 
szabad csinálni. Sokszor pedig bizony csak amúgy 
mondva csinálják azt. 

Jlz új káté s annak fordítása. (m.) 
A mi az új káténak beosztását és egyes rész-

leteit illeti, legalább a következők megemlítésére szo-
rítkozom. 

Az Elemi Katekizmus hat fejezetben tárgyalja 
a kezdő tanulóknak szükséges dolgokat. Szól az imád-
ságról, a hitről, a parancsolatokról, a szentségekről, 

1 Fraknói: Magyarország összeköttetései. I. 61 — 79. 1. 1 Pauler: A magyar nemzet történelme. II. 246. 1. 
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befejezésül a hat főigazságról s a Függelékben a szent 
áldozásról. 

Az imádságról szóló fejezetet a következő kér-
déssel kezdi meg: Milyen vallású vagy? Én ugyan 
nem így szoktam kezdeni az első elemi osztály okta-
tását, hanem a látható világ fogalmából a Teremtőre, 
a Szentháromságra, a keresztvetésre és csak azután 
a vallásra szoktam figyelmeztetni s oktatni a kis 
tanulókat. Ez az eljárás természetesebbnek s így 
könnyebbnek is bizonyult előttem, mert a kis gyer-
mek könnyebben képes megfelelni a vallást illető 
kérdésre akkor, mikor már a keresztvetésnek, mint 
a keresztény hit külső jelének fogalmával megismer-
kedett. 

Hanem azért az új Elemi Katekizmus ezen 
első kérdése: Milyen vallású vagy? nem fog nagy 
nehézséget okozni a kezdő hitoktatónak sem, mert 
a gyermekek nagyobb része tudomásával bir már az 
ő vallásának, mindjárt a mint az iskolába kerül. 
Sokkal helyesebb ez a kérdés, mint például az ilyen 
határozatlan kérdés: Mi vagy te? Megpróbáltam ezt 
az utóbbi kérdést is föltenni a kezdő tanulóknak s 
feleletül kaptam : én ember, fiúcska, leányka stb. 
vagyok, de a vallást egyikük sem említette, a mi 
érthető is, mert a kis gyermek is csak arra felel, a 
miről a kérdésben szó van. 

Az Úr imádságát ezzel a kérdéssel vezeti be az 
új E. K.: Melyik a legszentebb imádság? Nem 
helytelen és egyúttal könnyen megmagyarázható kér-
dés ez, csakhogy a gyermek könnyen arra a gon-
dolatra juthat, hogy a többi imádság nem olyan 
szent, mint az Úr imája. Azért én a fordításban a 
«legszentebb» szót a «legelső» szóval helyettesítettem. 

A reggeli és esti imádságot dallamos, gördülé-
keny versekben hozza az új E. K. Nagy kár azon-
ban, hogy több kis versecskével nem találkozunk 
benne. A kis gyermek nagy örömmel tanulja a talpra-
esett és az illető hitigazság lényegét kifejező, rövid 
versecskét és a mi szintén sokat ér, megjegyzi azt 
magának, különösen akkor, ha a hitoktatónak sikerül 
a versnek megfelelő rövid dallamot találni, melyet 
az egész osztály nagy örömmel s lelkesedéssel el-
énekelhet. Ezzel az eljárással az előadás is élénkül 
és a gyermekek emlékező tehetségén is nagyban 
könnyítve leszen. Csak egy példát mondok. 

A karácsonyi ünnepek előtt a karácsonyfa gyö-
nyörű jelentőségét is szokta magyarázni a hitoktató. 
Én a magam részéről ilyen kis versecskével szoktam 
ezt befejezni: Ádám fája megártott, Krisztus fája 
megváltott. És ismét : Hova a kis gyertya mutat, oda 
Jézus nyitott utat. E két versecskét a tanulók nagyon 
könnyen megtanulják és évről-évre mondván és ismé-
telvén azt, nem felejtik el oly hamar. 

Ismervén tehát ezen kis verseknek nagy értékét, 
a Kis Katekizmus fordításánál többet alkalmaztam 
belőlük, mint a mennyi a magyar eredetiben talál-
ható s oda illesztettem az Intelmek alá. 

A hitről szóló fejezet élén ott áll az új E. K. 
első kérdése : Ki az Isten ? és a rövid, helyes felelet 
reá: Isten az egész világnak Ura és a mi mennyei 
Atyánk. Nem szükséges bővebben vitatnom, hogy 
mily nagy megkönnyítés ez az Isten fogalmának a 
meghatározásánál a régi káté idevágó feleletéhez 
képest, a melyből a gyermekek egyes szavakat, pl. 
«legtökéletesebb szellemi lény», nem is voltak képe-
sek tisztán s helyesen kimondani. 

Az első emberek teremtését és ezentúl a többi 
ó- és új-szövetségi tananyagot egyszerű, könnyen 
érthető elbeszélési módon adja elő az új E. K., 
megfelelő csinos képekkel élénkítvén a tanítást. Itt 
megemlítem, hogy az Elemi Káté képei sokkal 
sikerültebbek s megfelelőbbek a Kis Káté képei-
nél. Csak egy helyen nem felel meg az E. K.-ban 
a kép a szövegnek, a mely a kép előtt és után áll. 
Az Úr tanítását a hegyen ábrázoló kép ott áll a 
24. oldalon olyan szövegben, a mely az Úr első 
csodáját, vagyis a víznek borrá való átváltoztatását 
adja elő. Ezen könnyen lehet segíteni, lia a képet 
egy oldallal előbbre teszik a 17. számú részlet után. 

A 15. számú részlet arról szól, hogy az Úr Jézus 
«hogyan adott nekünk példát tizenkét éves korában?» 
Itt a bibliai részlet után hiányzik a megfelelő kérdés 
és a reá való felelet. Nem ártott volna itt a bibliai 
elbeszélés végén e két kérdést tenni; Miért ment az 
Úr Jézus a templomba? és: Miért volt az Úr Jézus 
engedelmes ? Ilyen kérdések hiánya más bibliai rész-
letek után nem olyan föltűnő, csakhogy másrészről 
némely kérdések, ott a hol vannak, nem merítik ki 
teljesen az elbeszélt bibliai tananyagot. így pl. az 
első emberek vétkezése után ott áll helyesen a kérdés: 
Ki követ el bűnt? de legalább egy kérdéssel kellett 
volna még föltüntetni, hogy nem minden bűn egyenlő, 
annyival inkább, mert később a halálos és bocsá-
natos bűnök között határozott különbség van téve 
a nélkül, hogy előbb meg volna említve, ki követ el 
halálos és ki bocsánatos bűnt? 

Ezt a kis hiányt, valamint más, az új Elemi 
Kátéban netán előforduló hiányokat könnyen pótol-
hatja a hitoktató magyarázata. A mi különösen a 
halálos és bocsánatos bűn közölt fönnforgó különb-
séget illeli, ezt tárgyalni a hitoktatónak alkalma 
nyílik az új Elemi Káténak a szentségekről szóló 
38. számú fejezetében, a hol, nagyon helyesen, 14 kér-
dés szól csak a bűnbánat szentségéről. 

A hat főigazság a Befejezésben, vagyis az új 
Elemi Káté végén van említve, a mi nagyban köny-
nyíti a hitoktató munkáját s a gyermek is jobban 
megjegyzi magának a már átdolgozott igazságokat, 
mint ha azok mindjárt a Kálé elején szerepelnek. 

A mi végül az új Kis Katekizmust illeti, azokon 
kivül, a miket erre nézve már fölhoztam, megemlí-
tem röviden, hogy a szokásos három főrészen kívül 
az Imádságok című bevezető és Függelék nevű be-
fejező részletben fölötte becses és tanulságos dol-
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gokat hoz az új káté, különösen a szent gyónáshoz 
való előkészületre és a szentmisére vonatkozólag. 
E két lényeges dolgon, vagyis a jó gyónáson és a 
helyes misehallgatáson fordul meg az egész hitokta-
tás. Ha a hitoktató e két dologra nézve alaposan 
tájékoztatta tanulóit, fáradságos munká ja úgyszólván 
be van fejezve. Azért nem lehet eleget kárhoztatni 
a falusi iskolákban divó azt a szokást, hogy a káté 
első főrészét, vagyis a hitről szólót, beemlézik nagy 
szorgalommal, de a bűnbánatról s a szentmiséről 
szóló részt már csak felületesen. 

Az új Kis Káté nagy megkönnyítéssel és rövi-
debben tárgyalja a hitről szóló részt, hogy annál 
nagyobb gondot fordíthasson a gyakorlati vallásos 
életbe vágó dolgokra. Látható ez a parancsolatokról 
és a szentségekről szóló részletekben, valamint és 
különösen a Függelékben. Ez utóbbiban külön feje-
zetek vannak szentelve a szent helyekről, a szent 
időkről, a szentmise magyarázatáról szóló fejtegeté-
seknek, a mely dolgokat hiába keresnénk a régi 
kátékban. «A szolgálat a szentmisénél» a minislrán-
sok számára, nagyon tapintatosan magyar írással 
hozza a latin szöveget, hogy igy a ministráns lehetőleg 
helyesen ejtse ki a latin szavakat. 

Némely kérdések és feleletek az új Kis Kate-
kizmusban is rövidebbek lehetnének, de megint a 
hosszabb kérdés és a kérdés ismétlése a feleletben 
szabályosabb és helyesebb feleletre szoktatják a gyer-
meket. Sokszor egy szónak a közbecsatolása nagyon 
sokat lendít a legelvontabb és legnehezebb dolgok 
megértésén. Igy pl. a Kis Káté 239. és 243. kérdésben 
a «jó» szót teszi az «erényes» és «tökéletes» szavak 
elé és ezáltal a gyermek előtt azonnal megvilágítja 
az erény és a tökéletesség fogalmát. Bármennyire 
iparkodik is azonban az új Kis Káté leereszkedni a 
gyermek nyelvezetéhez, vannak benne még mindig 
olyan kifejezések és olyan szó- és mondatszerkezetek, 
a melyek, a mint már említettem, a hitoktató munka-
kedvét és türelmét jó nagy mértékben fogják igényelni. 

A képek a Kis Kátéban nem oly sikerültek, mint az 
Elemi Katekizmusban. Hiányzik a Szeplőtelen Fogan-
tatás képe, a mely pedig szépen oda lett volna illeszt-
hető az eredeti bűnről szóló részleibe. 

A fordításban szorosan ragaszkodtam az eredeti 
szöveghez, még a verses imákban is megtartani ipar-
kodtam az eredetiben levő méreteket és a dallamos-
ságot. Csak a 33. kérdésnél, hogy milyen munkál-
kodást tulajdonítunk egyenkint a három isteni sze-
mélynek, tettem egy kis kivételt, oly értelemben, 
hogy különösen mivel mutatta meg szeretetét a világ 
iránt az Atyaisten stb. 

Az új káté fordításának kényes munkájá t annál 
nagyobb kedvvel vállaltam el, mert kegyelmes fő-
pásztorom, a nyitrai püspök úr, atyai áldását küldte 
hozzá és mert a jó vallásos tót népnek legalább 
némileg használni véltem a lelkiek terén. 

Gáli József. 

P o s e n . Főpásztor, a kinek szive fájdalmában meg- "Egyházi 
repedi. Már ismerjük a császári határozatot, a mely 
Stablewski b. e. érsekünk halálának közvetetlen oko- , . 
zója volt. Studt közoktatásügyi miniszter válaszul az Krónika. 
érseknek felségfolyamodványában előadott abbeli kérel-
mére, hogy a vallásoktatás nyelvére nézve az egyház 
kívánsága a nép nyelve érdekében figyelembe vétessék, 
a következő iratot intézte a boldogulthoz : «A birodalmi 
kancellár és az államminiszterium meghallgatása után 
ő felsége legmagasabb megbízásából mély tisztelettel 
közlöm Nagyméltóságoddal azt, hogy a vallásoktatás vég-
zésére vonatkozó rendeleteken változtatás nem történhetik. 
Studt». 

Ime a felfuvalkodott germán szellem titánkodása a 
természetjog, az erkölcsi világrend amaz alaptörvénye 
ellen, hogy az emberi méltóságot fajbeli és nyelv-
különbség nélkül szentnek kell tartani a nemzetközi 
viszonyokban is és nem szabad, mint a világuralomra 
termettségről álmodozó germán felfuvalkodás teszi, más 
fajt vagy nemzetiséget a maga fennhéjázó önkényével 
eszközévé lealacsonyítani. A poseni erőszakos nyelv-
terjesztés világraszóló német erkölcstelensége mellett 
egyszerre jelenik meg a világ színpadán a germán fel-
fuvalkodásnak másik botrányos eljárása, az afrikai né-
met gyarmatokban elkövetett német embertelenségek az 
emberi méltóság ellen. Roesen centrumpárti képviselő 
azokról az emberekről, kik a német államot a négerek 
között képviselik, hajmeresztő dolgokat mutatott be a 
német parlamentnek. Említése is vérlázító azoknak a 
szenvedéseknek, melyeken néger leányok mentek át, 
kik emberi méltóságukat és erényüket nem engedték át 
a brutalitásban kéjelgő germán gőgnek. Stablewski ér-
sek, ez a nemeslelkű ember és fenkölt szellemű főpapi 
alak a természeti törvény ellen tusakodó német állam-
férfiúi durvaságnak esett áldozatul. 

O nyája védelmében kimondhatatlanul sokat szen-
vedett s e sok szenvedésnek lett áldozata. Nincs a nagy 
német birodalomban állás, mely az utóbbi időkben oly 
terhes és tövises lett volna, mint a poseni érseké. Egy-
szerre két oldalról is, szakadatlanul röpködtek szive 
felé a támadások nyilai. Német részről sohasem szüne-
telt a vád, hogy «ellensége a birodalomnak». Másrész-
ről a lengyelek, honfitársai, liivei köréből soha meg nem 
szűnt ellene a gyanúsítás, hogy a rábízott lengyelek lelki-
üdvével nem eléggé törődik. 

Mind a két támadás alaptalan volt, de megvolt s 
valóságos, két oldalról őrlő malomkő volt, a mely Stab-
lewski érsek életerejét rövid néhány év alatt elkoptatta. 
A legutóbbi években gyakran betegeskedett. És még ezt 
is, például a császárlátogatás alkalmából, bűnül tudták 
be neki. Azt mondták, hogy dacból nem ment a csá-
szár elé. A katasztrófának ily körülmények között be 
kellett következnie. Szive nem birta többé. A császárnak 
arra a válaszára, hogy a német imperializmus a lengyel 
szülők jogával szemben nem ismer határt, nem szándé-
kozik visszavonulni, megtört, meghasadt a főpásztori 
szív. A leglojálisabb porosz alattvaló volt a boldogult, 
de nem szűnhetett meg se lengyel, se katholikus lenni. 
A lelkiismeret szentélyét tántoríthatlanul védte az állami 
hatalom betolakodása ellen. Ebben a fenséges védelmi 
harcban, mint hitvalló és vértanú halt meg. Szive meg-
hasadt. De lelke nem tört meg. Vájjon meg lehet-e 
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a lengyelek lelkét törni ? Stablewski példája mutatja, 
hogy — nem. ^ 

Paris. A képmutatás politikája. Mióta a szabad-
kőművesség hatalmába kerítette Franciaországot, min-
den erőszakos lépés a katholikus egyház vesztére, a 
mérséklet leplével takarva jelent meg a világ előtt. Pél-
dául, mikor évek előtt már világos volt, hogy a kor-
mány a szerzetesrendeket halálra Ítélte, vájjon a parla-
ment előtt rögtöni s gyökeres kiirtásuk kívánalmával lépett 
elő ? Dehogy ! A törvényesség szép látszatával arra kérte 
fel a nem «autorizált», vagyis állami felhatalmazásért 
szerzetesi életre (a mi felesleges és jogtalan zaklatás) 
nem folyamodott rendeket, hogy folyamodjanak — meg-
élhetési engedélyért. A képmutató szabadkőműves poli-
tika ime a szerzetesrendek életéért és biztonságáért lát-
szott remegni. Pedig, lelkében már a gyűlölet írtóhábo-
rúja lángolt. És ezek a pokoli lángok csakhamar ki is 
törtek a szerzetesrendek ellen. A nem autorizált szerze-
tesrendeknek időt sem engedve a meggondolásra, meg-
támadta a szabadkőműves kormány még a törvényesen 
bevett szerzetesrendeket is. De itt is nem rukkolt ki 
azonnal a valósággal. Nem mondta ki a halálos ítéletet 
a szerzetesrendek, mint ilyenek felett, hanem először 
csak megvonta a tanítás jogát oly rendektől, a melyek-
nek életeleme a tanítás. A betegápoló és kontemplativ 
rendekre csak azután került a sor. Mikor pedig már 
magának az egyháznak megsemmisítése elé érkezett ez 
a szabadkőműves-kormány, hasonló eljárást kezdett 
követni. 

Bőkezűnek és nemesnek mutatkozott annak tör-
vényben való kijelentésével, hogy hiszen az állam kész 
meghagyni az egyháznak templomi és papi vagyonát és 
csak egyet kér az egyháztól : hogy ezért a nagy előzé-
kenységért adja cserébe a szabadkőműves államnak — 
erkölcsi örökségeitek lényegét : a pápához és a püspökök-
höz való ragaszkodást. Az egyház, természetesen, ezt a 
«bőkezű» ajánlatot visszautasította. Erre mit tesz a 
szabadkőműves kormány? Kijelenti, hogy nagylelkűen 
még vár egy évig, de, ha az egyház nem enged, ő kény-
telen lesz az egyház konoksága cimén, az egyházi java-
kat lefoglalni és «jótékony» célokra fordítani. Ez a 
szabadkőműves kormány eljárása az egyházi vagyon 
terén. 

Most lássuk a közoktatás terét. A combisták (a volt 
kultuszminiszter követői) és a lanternisták (a Lanterne 
nevű újság dühös kiadói) Briandtól azt követelik — a 
szabadság nevében — hogy állítsa vissza minden fokán 
a közoktatásnak az állami oktatás egyedárúságát. De 
még a legdühösebb követelői is a kizárólagos állami 
oktatásnak oda állnak a mérséklet cégére alá és kije-
lentik, hogy ők megelégednek csupán azzal is, ha a 
papoktól megvonja az állam a tanítás jogát. Briand 
miniszter még a «mérséklet»-nek erre a fokára is rádup-
lázott. Dehogy fosztja ő meg a papságot a tanítás jogá-
tól egy csapásra, ő csak kizárni hajlandó őket ebből a 
jogból, lassanként, fokról-fokra. O «csak» a szerzetes-
rendeket nem tűri az iskolákban. Igen ám, csakhogy 
ez is képmutatás. Az egyház megfojtására kivetett háló-
nak szálai alattomban egymásután mind összébbre hú-
zódnak. 

A mi a szabad oktatást illeti, a középiskola és az 

egyetemi oktatás terén Briand ugyan még semmi kézzel-
foghatót nem tesz, csak láthatatlanul dolgozik. Nem öli 
meg a katholikus közép- és főiskolákat egy csapásra ; 
csak a levegőt teszi körülöttük a megélhetésre veszedel-
mesen ritkává és egyre vékonyabbá vakarja késével a 
törvényességnek azt a vékony szálát, melyen fejük fölött 
a Damokles-kardja függ. 

Lássuk ennek az eljárásnak két példájá t . . . A Chau-
mié-féle törvényjavaslat, melynek célja vala a szabad 
(katholikus) közép- és felsőiskolázásnak megszüntetése, 
a minisztériumot azzal a kalandos önkénvű joggal akarta 
fölruházni, hogy becsukhasson szabad közoktatási inté-
zetet, a mely véleménye szerint az «erkölccsel, alkot-
mánnyal vagy a törvényekkel ellenkező oktatást ad». 
A nevezett törvényjavaslat a minisztérium kezét lega-
lább még megkötötte annak a föltételnek kitűzésével, hogy 
az illető szakminiszter a közoktatásügyi legfőbb tanács 
egyező véleményéhez legyen kötve. Tulajdonképen ez 
nem biztosíték az önkény ellen, de hát mégis legalább 
látszata a biztosítéknak. Briand törülni kívánta az 
«egyező» jelzőt, vagyis teljesen szabad kezet kívánt az 
önkénykedésre. És megkapta. A másik példa a baccalau-
reatusra vonatkozik. Ez a baccalaureatusság Francia-
országban körülbelül az, a mi nálunk az érettségi vizs-
gálat. Nos, ugyan mi történt e tekintetben? Nagyon 
érdekes dolog. A kormány az állami lyceumokra vonat-
kozólag kimondotta, hogy nem lesz többé baccalaurea-
tusi vizsgálat. Annak helyét egyszerű távozási bizonyít-
vány fogja helyettesíteni. Hát mi lesz a szabad iskolák-
ban ? Ah, az már más. Ott, igenis, kell baccalaureatusi 
vizsgálat ezentúl is. Miért? Mert azokat ellenőrizni kell 
a miniszternek, hogy hát megütik-e a tanulmányok kí-
vánt mértékét. Mit jelent ez egyebet, mint azt, hogy a 
szabad (katholikus) iskola — alsóbbrendű, gyanúba 
fogott intézet legyen — a köztudomás ellenére is. Ez az 
eljárás se nem igazságos, se nem egyenlő mértékkel 
mérő. De hát «mérsékelt». Nem öl egy csapásra, hanem 
csak lassú halálra kárhoztat. 

Csodálatos, hogy azok a katholikus középiskolák 
nem akarják észrevenni, hogy ők tulajdonképen akkor 
járnának a kormány kedvében, ha önként eltűnnének. 
Szóval, a francia szabadkőműves politikának veleje a 
katholikus vallással szemben kiméletlen, gyilkos szán-
dékú gyűlölet. A takaróján azonban ennek a gyűlölet-
nek szemkápráztató betűkkel mindig a kímélet, a mér-
séklet, az előzékenység látszata van felírva. 

Az egyháznak ily mélységes ravaszsággal és kép-
mutatással az idők folyásában még nem volt dolga. 
A nagy francia forradalom nyilt sisakkal lépett fel : 
kimondta az egyház megszüntetését és ennek a határo-
zatnak értelmében gyilkolt és száműzött, vagyis puszta 
erőszakkal akarta beletörni az egyházat az állami szol-
gaságba. Most ? Most erőszakot csak ott használnak, a 
hol, pl. a templomok feltörésével, csak a népnek lehet im-
ponálni. A pápát, a püspököket és a papságot most 
minden templom, épület és vagyon élvezetében hajlan-
dók továbbra is nagy kegyesen meghagyni, csak — 
hajoljon meg az egyház önként néhány miniszter és a 
körülmények folytán összeverődött ú. n. többség aka-
rata előtt. 

Briand közoktatásügyi miniszternek legújabb ren-
delete ismeretes. Csupa önkény az egész és a megszo-
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kott képmutatás folytatódása az egyházzal szemben. Az 
1904-iki törvény értelmében f. hó 11-én minden templom-
nak s más egyházi vagyonnak át kellene menni a tör-
vény által előírt nem vallásos célok szolgálatába. A minisz-
térium kegyes. Meghagy mindent az egyház használatában 
s csak azt kívánja, hogy a papság bejelentse, hogy a templo-
mokban istentiszteleteket akar tartani. A kormány egy-
szeri bejelentést egész évre érvényesnek hajlandó 
elfogadni. Milyen kegyes ! Még azt is kegyes a kormány 
megengedni, hogy az istentiszteleteken rendőrtisztviselő 
ne legyen jelen. Mennyi kegyesség — törvények szigo-
rából való miniszteri engedékenységben. A szabadkő-
műves állami hatalom Franciaországban mindent, még 
törvényszegést is hajlandó és kész elkövetni a katholikus 
egyház kedvéért. Jutalmul csak egy, egyetlenegy dolgot 
kíván, Azt, hogy az egyház a szabadkőművesség óhaj-
tását, önmagának meggyilkolását, önként és a szabad-
kőművesség örömére — örömmel teljesítse. Ebben az 
örömben a szabadkőművesség nem fog részesülni. Itt 
van december 11-ike, vagyis már elmúlt. Kellő időben 
megérkezett a pápa utasítása : se kultusztársaságokat 
nem szabad alakítani, sebejelentéseket nem szabad tenni 
az istentiszteletek tartásáról. Ez veleszületett joga az egy-
háznak. Nem függ sem Briand, sem Clémanceau et tutti 
quanti önkényétől. Tessék erőszakol használni : — az 
egyház kész szenvedni! Krisztus Urunk eljárása: ő kész 
meghalni, mert biztos, hogy fel fog támadni. y—/a. 

j A m a g á n k e g y ú r i jog h a z á n k b a n a közép -
k o r b a n . Székfoglaló Kollányi Ferenc levelező tagtól. 

om. Budapest, 1906. 298 1. Ara 6 K. 
I. A ki nálunk magyar egyháztörténelmi vagy 

magyar egyházjogi monográfiát ír s ily módon multun-
kat egy-egy kérdés megismertetésével és tisztázásával 
ismertté tenni iparkodik, az kettős érdemet szerez magá-
nak. Szolgálja a tudományt és igen nagy hasznára van 
a magyar katholicizmusnak. S az olyannak különösen 
ez az utóbbi érdeme kiválóan nagy. Talán egy nemzet 
katholikusa sem ismeri oly kevéssé egyháza múltját és 
jogtörténetét, mint a magyar; azért akárki akármit írhat 
rólunk, multunkról, mi nem tudunk abban eligazodni, 
vagy a legnagyobb tévedést is bona fide készpénznek 
vagyunk hajlandók elfogadni. 

Nem is lehet ez máskép ; középiskoláinkban és 
iheológiánkon az általános egyháztörténelem vázlatát 
adják elő ; az egyházjogban meg a ius universale-t s a 
magyar vonatkozások, magyar fejlődések csak melléke-
sen, amúgy foghegyről jó ha megemlíttetnek. Rendsze-
szeresen tárgyalni nem szokás. Ebben mi teljesen nél-
külözzük a nemzeti öntudatot, multunk alapos, törté-
nethü ismeretét. Nem szeretjük a fáradságos kutató 
munkát, nincs bennünk sok a tudomány előbbrevitelé-
nek ambíciójából, nem szeretünk a magunk lábán járni : 
nem is élünk igazi, tudatos életet, mivel az ilyen csak 
a mult idők, mult események alapos ismerete alapján 
lehetséges. Az a gazdagnak híresztelt magyar egyház íme 
nemcsak az anyagiakban nem képes szükségleteit fedezni, 
de szellemileg, tudományában, múltjának ismeretében, 
sem áll ott, a liol állania kellene és lehetne. 

Magyar katholikus multunk földerítése körül el-
évülhetetlenek Fraknói Vilmos érdemei. Knauzzal s vele 

kezdődik az a monografikus irodalom, melynek eredmé-
nyei rendszeresítve, sajnos, még nem vonultak be isko-
láinkba rendes tanítás alakjában. Példája azonban 
már is termi gyümölcseit a fiatalabb nemzedék köré-
ben, mi annál örvendetesebb, mert a nagy anyag csak 
monográfiákban földolgozva szolgálhat majd alapul jól 
kidolgozandó felsőbb iskolai tankönyveknek, a honnan 
a tudás, a mult ismerete az életbe is be fog vonulni. 
Fraknói iskolájában dolgoznak Karácsonyi, Erdélyi, 
Sörös stb. s dolgozik fáradhatatlanul a jelen monografia 
szerzője : Kollányi Ferenc, jaáki apát. 

Nem ez az első munkája, a mi akadémiánk katho-
likus papot tudvalevőleg nem választ ingyen tagjául ; 
hogy pedig mennyire rászolgált a kitüntetésre, látjuk a 
nagy kutatásokra támaszkodó e jelen munkájából is. 

A középkori magyar egyházi életnek egy jelentékeny 
darabját mutatja be benne, a magánkegyuraságot, mely 
midőn csak a plébániák körül látszik forogni, az egy-
házi életnek sok-sok vonatkozását tárja elibénk. A hit-
buzgóságot, az áldozatkészséget, az Isten házait emelni 
kész ősökben ; de a perlekedő kedvet s a folytonos 
vagyoni csereberét is ; elibénk tárja a lelkész viszonyát 
a hívekhez s a kegyúrhoz, mindkettőnek viszonyát a 
püspökhöz s így közvetve megfesti a képet, hogyan is 
néz ki az a társadalommal, állammal összenőtt egyház 
kora, jó-e az, nem jó? 

Középkorról lévén szó, a magánkegyuraságot szent 
Istvántól egész a XVI. századig, I. Ferdinándig nyo-
mozza, óriási munkával. Mert a középkori magánkegy-
uraság, mint az azonkorbeli jogi intézményeink túlnyomó 
része, sem egyházi, sem világi részről nem ATolt hazánk-
ban törvényhozásilag rendezve, azonkívül, a mit erre 
vonatkozólag az általános kánoni szabályok előírtak. 
Ugy hogy a jog élő formájára, t. i. hogy miben állott a 
magánkegyuraság, miként gyakoroltatott az, csak az 
oklevelekben megnyilatkozó gyakorlatból, száz és száz 
változatos eset elbeszélésével, tehát inductiós uton lehe-
tett rámutatnia. 

Nem volt meg a magánkegyuraságban az egyöntetű-
ség, nem volt meg akkor még az az egyházi magaslat, 
a hogy ezt az intézményt ma látjuk, midőn tényleg 
minden, a mi egyházi, illetőleg vallási vonatkozású, az 
egyházmegye püspökében összpontosul s az ő tekinté-
lyében nyeri meg szentesítését. A középkorban, kivált 
az elején, az a magánkegyuraság nagyon profán kiné-
zésű, afféle földesúri egy dolog és jog volt, mint a minő 
ma az, ha pl. a földesúr pajtát épít és pajtamestert 
fogad föl hozzá, ha az ilyenre szüksége van. A mint 
ehhez nincs senkinek köze, hanem a földesúr magán-
dolga, az oklevelek tanúsága szerint, nem sokban külön-
bözött ettől a középkor elei kegyuraság sem. Telkén 
épít templomot a földesúr, mert szükségét érzi, fölfogad 
papot, sokszor csak egy vagy félévre, a midőn aztán, lia 
nem tetszik neki, mint más cselédet, elbocsájtja. Még a 
XV. században is «a világi földesurak nemcsak püspöki 
megerősítés nélkül alkalmazzák a kegyuraságuk alá tar-
tozó egyházaknál a lelkészeket és egyéb javadalmasokat, 
hanem tetszésük és pillanatnyi szeszélyük szerint el is 
mozdítják őket és újakat állítanak helyükbe, néha egész 
évre, néha azonban csak lel- vagy negyedévre». (25. 1.) 

Az egyház álláspontja, a lelkészek alkalmazását ille-
tőleg, kezdettől fogva természetesen az volt hazánkban 
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is, hogy ez a püspök jogköréhez tartozik. Szent István 
rendeletben mondta ki (Decret. Lib. II. c. 2.), hogy «a 
püspököknek legyen hatalmuk az egyház ügyeit ellátni, 
igazgatni és kormányozni és az egyházban sáfárkodni, 
a szent kánonok rendelkezései szerint» ; intézkedett 
továbbá, hogy minden tíz falu építsen egy templomot, 
melynek ruhákat a király ad, könyveket és papot a püs-
pök (c. 34.). Kálmán király is elrendelte, hogy «senki 
az ispánok avagy vitézek közül ne merészeljen hatalmat 
tulajdonítani magának az egyház ügyeiben, hanem csak 
egyedül a püspök». (Lib. I. c. 65.) 

Bármily világosan hangzottak azonban erre vonat-
kozólag úgy az egyházi, mint a világi törvények, a 
magyar nemes birtokosok, akárcsak a germán földes-
urak, hatalmi kérdésnek tekintették a lelkész alkal-
mazását és az egyházzal szemben fönnálló tulajdon-
jogukra támaszkodva, úgy a nagyobb szerzetesmonosto-
rokat, mint a kisebb plébániaegyházakat, a püspök meg-
kérdezése nélkül adományozták. 

Az egyház az 1279-ben Budán megtartott zsinaton 
foglalkozott először e kérdéssel Fülöp fermói püspök, 
pápai legátus elnöklete alatt. A legatusnak egyik leg-
főbb törekvése volt a főpapságnak és általában a papok-
nak erkölcseit, életét, viselkedését szabályozni. Hogy ezt 
kellő eredménnyel tehesse, mindenekelőtt meg kellett 
akadályoznia, hogy méltatlanok egyházi javadalomhoz 
jussanak. Ezt pedig csak ügy lehetett elérni, ha a java-
dalmak betöltését nem maguk a földesurak eszközlik, 
hanem ebbe, mint ezt az általános egyházi törvények 
előírták, a püspököknek is beleszólásuk van. Azért 
intézkedett a zsinat, hogy a kegyuraknak legyen joguk 
a javadalmast bemutatni, de a püspökök senkit meg ne 
erősítsenek, a javadalomba be ne helyezzenek, ha csak 
előbb ezeknek kánonszerü megválasztásáról és a válasz-
tóknak, valamint a választottaknak tulajdonságairól 
maguknak határozott meggyőződést nem szereztek. 
(Péterffy I. 109. 1.) 

Az intézkedés azonban nem bizonyult elég haté-
konynak ; se a kegyurak nem akartak az egyháziak ön-
hatalmú behelyezéséről, a javadalmak önkényes adomá-
nyozásáról lemondani, sem az egyháziak nem voltak 
rábírhatók, hogy a javadalomszerzés minden ilyen mód-
jától tartózkodjanak. 

Az egyház tehát 1309-ben, a Gentilis pápai követ 
által Budán összehívott zsinaton még szigorúbb rend-
szabályokat alkotott. Szécsi Dénes érsek az 1450-ki esz-
tergomi zsinaton kiközösítést szabott a tilalom ellen 
vétőkre s kinyilatkoztatta, hogy az oly egyháziak, a kik 
egyházi megerősítés nélkül foglalnak el valamely egy-
házi javadalmat, nem nyernek hatalmat a bűnök meg-
bocsátására, valamint a többi szentség kiszolgáltatására. 
Egyúttal előírta a kegyuraknak is, hogy mit kell szem-
előtt tartaniok a javadalmak betöltésénél, ha nem akar-
ják, hogy kegyúri jogaik felfüggesztessenek. 

Minden hiába, a helyzet csak nem javult. Sőt az 
1504. évi országgyűlés, túllépve a saját hatáskörét, meg-
fenyegette a fegyelmet orvosolni akaró püspököket. 
«Némely főpap urak — úgymond — az egyházmegyéik 
alá rendelt összes plébánosokat arra szokták kénysze-
ríteni, liogy mihelyt őket magválasztják, azonnal köte-
lesek legyenek magukat püspöküknek bemutatni, ke-
zükbe esküt tenni és tőlük eziránt levelet szerezni és 

kivenni. A mi a nemes uraknak nyilvánvalóan hátrá-
nyukra szolgál, mert szent István király idejétől min-
denkor szabadon választottak maguknak plébánosokat. 
(Ezek úgy látszik nem ismerték szentlstván intézkedéseit!) 
Azért rendeljük, hogy jövőre egy plébános se legyen 
erre köteles és hogy közülök senkit se erősítsenek meg 
a kegyurak akarata ellenére. Különben annak a község-
nek jobbágyai, a hol az megtörténik, semmikép se mer-
jenek az illető főpapnak tizedet fizetni, hanem az a vég-
várak föntartására fordittassék». (1504. art. 26.) 

Az egészből pedig kiri az az önzés, hogy a nemes 
urak azért hoztak ilyen törvényt, hogy a jövőben is tet-
szésük szerint, mint a cselédeket szokás, rövidebb, hosz-
szabb időre alkalmazhassák egyházaik mellett a lelké-
szeket és az illető lelkészt csak akkor erősítse meg 
javadalmában a püspök, ha a kegyúrnak nincs az ellen 
kifogása, hogy akár élethossziglan is megmaradjon hiva-
talában. 

A dolog nyitja pedig az, hogy szent István idejében 
a kereszténységgel és a nyugati polgárosodással együtt 
a kegyúri jog is abban az alakban honosodott meg 
nálunk, a melyben a szomszéd országokban fönnállolt 
s a melyben őseink azt az itt talált népeknél megis-
merték, t. i. a proprietas fundiból eredő földesúri hata-
lomtól leigázva. 

A germán jogi fölfogás a szabadembert, a fegyver-
képes egyént, a legteljesebb hatalommal ruházta föl bir-
toka fölött, a mely kiterjedt magára a fekvőségre, ennek 
minden tartozékára, az itt emelt épületekre, a rajta talál-
ható ingóságokra, a vele járó jogosítványokra. Ezt a 
hatalmat nevezték Gewehre-nek. A Gewehre teljhata-
lommal ruházta föl a földbirtokost a birtokán épült 
összes épületek fölött, tekintet nélkül arra, hogy ezen 
épületek az isteni tisztelet céljait szolgálták-e, vagy sem. 

Igy fejlődött aztán a fölfogás, hogy a földesurak 
nemcsak oratóriumokat, hanem plébániaegyházakat, sőt 
népes monostorokat is alapítván birtokukon,1 ezek fölött 
is a Gewehre értelmében a legteljesebb hatalom illette 
meg őket. A mi nem jelentett kevesebbet, minthogy a 
földesurak az ily egyházakat teljesen magántulajdonnak 
tekintették, a melyekkel tetszésük szerint rendelkezhet-
tek, a melyeket eladhattak, elzálogosíthattak, liübérbe 
bocsáthaltak. 

Természetes, hogy a földesurakat ily körülmények 
között nem elégíthették ki az egyház által nyújtott azon 
tiszteleti jogok, hogy a templomban a legelőkelőbb hely 
őket illette meg, hogy az egyházi ünnepélyeknél elsőbb-
ségi joguk volt, hogy a templomban maguknak és csa-
ládjuknak temetkezési helyet tarthattak fönn ; hanem a 
lelkészeket is a maguk hatalmából akarták alkalmazni 
vagy elmozdítani és az egyháznak javadalmazásul át-
engedett vagyon fölött, a melyet azonban voltaképen 
továbbra is magántulajdonuknak tekintettek, szintén 
függetlenül kívántak rendelkezni. 

Zakariás pápa 747-ben fölemelte szavát az ellen, 
hogy a világiak önhatalmúlag töltsék be az egyházi állá-
sokat. Nagy Károly is a 802-iki capituláréban megtiltotta, 
hogy valaki a püspök hozzájárulása nélkül fogadjon el 
egyházi alkalmazást. 

i Ezeknek részletezése mesébe valónak mutatja be azt a fel-
fogást, hogy a magyar egyházi javak állami eredetű javak. 
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Ez hangzik vissza nálunk szent István és Kálmán 
királyok rendelkezéseiben. 

Azonban valamint a germán földesurak nem vol-
tak hajlandók lemondani addigi hatalmukról, úgy tör-
tént ez nálunk is. 

A birtokon létesített egyház oly szorosan vett tar-
tozékát képezte a birtoknak, hogy ha valamely perből 
kifolyólag (a mi régente mindennapi voll) foglalást esz-
közöltek a birtokon, ezzel és a rajta épült gazdasági 
épületekkel együtt lefoglalták a templomot is. 

A nemes birtokosok, a birtokaikon alapított egy-
házakra vonatkozólag élvezett tulajdonjogból kifolyólag, 
nemcsak az egyházat tekintették magántulajdonuknak 
és a birtok természetszerű tartozékának, hanem azon 
jogokat is, a melyek az alapítás folytán illeték meg őket 
ezen egyházra vonatkozólag. A kegyúri jog az ő sze-
mükben épen olyan hasznothajtó jogosítványa volt a 
birtoknak, épen annyira elválaszthatatlan a birtok tulaj-
donjogától, mint a szabad fekvő birtok természetéből 
folyó egyéb haszonvételek, a halászat, vadászat, malom-
tartás, legeltetés. A kegy uraságot, épen úgy, mint az 
egyházat, a birtokkal együtt öröklik, osztják föl maguk 
között, bocsátják árúba, teszik zálogba, adják cserébe s 
a közbizonyság, a hiteles hely, a mikor erről oklevelet 
állít ki, mint általában okleveleink, a kegyúri jogokat 
állandóan és következetesen a birtok haszonvételei közt 
sorolja föl. 

Az egyház, mint más országokban tette, nálunk is 
eltűrte, hogy a nemes birtokosok a birtokaikon alapí-
tott egyházakkal úgy rendelkeztek, mint a magántulaj-
donukat képező birtokkal és annak haszonvételeivel. 
Ámbár különösen vehette ki magát, mikor a templomo-
kat a birtokkal együtt vették-adták, az csak olyan épüle-
tes dolog lehetett, mint manap, ha valamely egyházi 
dignitárius halála után a rongyszedő megveszi az apáti 
aranyláncot a kereszttel s nyakába akasztva, hencegve 
megy vele végig az utcán. Hanem azt már aztán igazán 
el nem tűrhette, hogy a földesurak az egyházak lelké-
szeit is önjogulag alkalmazzák, menesszék, mint a cse-
lédeket. 

De az egyház ebben, mint azt Kollányi oly számos 
érdekes esettel igazolja, valóságos vis maiorral találko-
zott, melyet csak százados küzdelmekkel, lassan lehetett 
a helyes mederbe, az egyházias álláspontra terelni. 

Ilyenek voltak, természetesen ebből a papság és a 
világiak többi közmoráljára is következtetve, azok a régi 
«jobb» idők. 

Ha azonban ezek szerint nálunk a magánkegyuri 
jog a ius fundi-ra támaszkodott, abból fejlődött, mi van 
akkor a magyar király egyetemes kegyuraságával, mely-
ből a manap dívó nézet szerint származott volna a ma-
gánkegyuri jog? 

Ennek a nézetnek szintén téves voltát érdekesen ki-
mutatja Kollányi, miről a következő cikkben. 

* 

A vallásváltoztatás az egyházjog és a magyar 
államjog szerint. Irta Hanuy Ferenc dr. pécsi theol. tanár 
(most egyetemi tanár). Pécs, 1905. 324 1. Ára 6 K. 

Kiváló jogi monografia, mely az igazán ágas-bogassá 
lett kérdésben, a vallásváltoztatásnál, nagy tudományos 
készlettel kifejti a jogi elveket és a joggyakorlat embe-
reinek, a lelkészeknek és a közigazgatási hivatalnokok-

nak, az előforduló változatosnál-változatosabb esetekben 
kimerítő tájékoztatást nyújt. 

Csupán a katholikus egyházjog joganyagát s az 
államét veszi tekintetbe, az akatholikusoknak a val-
lásváltoztatásra vonatkozó egyházi szabályait nem tár-
gyalja, de így is rengeteg anyagot hord össze, melynek 
rendszerbe öntése nagy tudást és éles kritikus elmét 
tételez föl. 

A minek áttanulmányozása tudományos szempont-
ból igazán élvezetes s nekem különös épülésemre szol-
gált. Először, mert egy szorgalmas tudóssal találkoztam 
benne, a ki tudását buzgón a köz javára kamatoztatja ; 
alig is képzelhetek a gyakorlati jog terén foglalkozó em-
bert, a ki ezt a könyvet nélkülözhetné. Másodszor, mert 
gyakorlott jogi stilusa, valamint gyakori hivatkozásai 
is mutatják, hogy oda szokott lépni világi jogászaink 
közé s egyházjogi tudományát (a «Jogtudományi Köz-
löny»-ben) azok esetleges téves nézeteinek kiigazítására 
használja föl. Észrevételei pl. Ivováts Gyula (66 — 80. 1.) 
és Kmety Károly (143—9. 1.) egyetemi tanárok e tárgyra 
vonatkozó nézeteivel szemben számottevők. Hanuyr tehát 
nem az elzárkozottságnak, nem az egyoldalúságnak az 
embere, hanem helyesen úgy itéli meg a dolgot, hogy 
a papnak tudásával ott a nyilvános forumon is kell 
megfordulnia, különben az egyház regeneráló elvei köny-
nyen háttérbe szorulnak, mint az tényleg, a világiak 
tájékozatlansága miatt, sokszor meg is történik. 

Hogy a könyvben felölelt rengeteg anyagban s 
töméntelen esel elbírálásánál egyik-másik nézetéhez szó 
férne (in dubio libertás), azt a dolog sokoldalú termé-
szete hozza magával. Csak egyik-másik dogmatikai téte-
lére teszek megjegyzést. 

Az a szembeállítása a dogmatikusoknak és az egy-
házjogászoknak a könyv elején (6—20. 1.) abban a kér-
désben : tagjai-e a katholikus egyháznak az eretnekek, 
szakadárok és a kiközösítettek? félreértésen alapszik, 
a mint aztán a fejtegetése vége felé (13. 1.) tényleg barát-
ságosan együtt is haladnak. Az egyházjogász t. i. nem 
mondhat mást, mint a mit a dogmatikus megállapított, 
ennek az elveiből, tételeiből vonja le a jogi következte-
téseket. A kiket a dogmatikus tart az egyház tagjainak, 
azokat kell tartania az egyházjogásznak is, Bellarmin és 
szent Ágoston egyremenő definitiója az egyháznak nein 
képezhet rájuk nézve eltérő kiindulási pontot. 

Ha tehát az egyházjogász a fönntemlítettekben az egy-
ház néminemű tagjait elismeri, teszi ezt szintén azon a dog-
matikus alapon, hogy a keresztség eltörülhetellen jegyei 
nyom az ember lelkébe, a minélfogva az egyház tagsága — 
absolute szólva — el nem veszíthető. (12. 1.) 

De ezt a tételt is először a dogmatikus állapítja meg 
s így közte és az egyházjogász között eltérés nem lehet. 
A dogmatikus kifejti a tagság összes föltételeit és a tagok 
különbözeteit (qui pertinent ad corpus, qui ad animam 
ecclae Hurter Dogm. I. 228—42. 1.), az egyházjogász meg 
jogi helyzetüket tárgyalja, nevezetesen az említetteknél 
a keresztség eltörülhetetlen jegye folytán az egyháztag-
ség fönnmaradó vékony szálait is nyomogatja. 

Különben a vallásváltoztatással csak távolabbi össze-
függésben álló eme részletkérdés helyett hasznosabb lett 
volna jogi szempontból is az egyháztagság (qui perti-
nent ad corpus ecclae ?) öt föltételét (Franzelin : De 
eccla Christi. 1887. 379. 1. Palmieri : De Rom. Ponti-
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fice 1877. 180—202.1.) kifejteni, mert ezt kevésbbé isme-
rik az emberek s ebből jobban lett volna látható azok-
nak is a jogi helyzete, a kiket, mint az említett három 
species : eretnekek stb., végső maradványban már csak 
a keresztség eltörülhetetlen jele köt össze az egyházzal. 

Továbbá az az állítása (121. 1.), hogy «a katholikus 
keresztelő (pap vagy világi hivő) keresztelése csakis 
akkor lesz józanul kétség alá vonható, ha az ő egyéni 
hitetlensége és a keresztelésről való egyéni vélekedése, 
mint bizonyítható tény lép előtérbe», nem egyezik azzal 
a dogmatikus tannal, mely szerint a kiszolgáltató hite 
és erkölcse (fides et probitas) nem érinti a szentség érvé-
nyességét, mivel a szentségek «ex opere operato» mű-
ködnek. (Franzelin : De sacramentis 1878. 190.1. — Hur-
ter Dogm. III. 236. 1.) 

A regeneratió (12., 131. 1.) az egyház tagjává levés-
nél tágabb fogalom s jelenti az egész lelki ujjászületési 
folyamatot, melyet a keresztség eszközöl. 

Ezek azonban a könyvben, annak érdemleges részét 
tekintve, kisebb jelentőségű mozzanatok. A könyv egé-
szében kiváló jogi monográfiánk. Szerzője, hogy ezt még 
egyszer mint utánzandó körülményt ismételjem, meg-
mutatta, miként kell a nyilvános vitatás terére is lépni, 
a jogászok közé keveredni, hogy az egyház józan elveit 
ott is értékesítsük, részint fölvilágosítólag, részint a téves 
fölfogásokat helyesbbítve. Valóban nagyon ajánlható mű 
a joggyakorlat embereinek. 

* 

A h i t t u d o m á n y i k a r i roda lmi pá lya t é t e l e . 
223/1906—7. Pályázati hirdetmény. A budapesti hittudo-
mányi kar a következő közérdekű pályakérdést tűzi ki : 

Tekintettel arra, hogy a napjainkban megsokaso-
dott társadalmi betegségeknek, főleg a lelkek fegyelme-
zetlenségének, a vallástalanság terjedésének, a köz-
erkölcsiség sülyedésének és így az emberi társadalom 
anyagi és erkölcsi bomlásának megállítására, sőt mind-
ezen bajoknak orvoslására legtöbb erő van a keresztény 
elveken nyugvó családi életben : 

fejtessék ki a müveit világi olvasóközönség igényei-
hez mérten a családi életről szóló keresztény tanítás 
mindennemű (hitelvi, valláserkölcsi, egyház-, állam- és 
társadalomjogi) vonatkozásában a közjóval. 

Határidő 1908. március 1. Jutalma a Horvátli-alap-
ból 2000 (kétezer) korona. 

A pályázók tisztán, olvashatóan és idegen kézzel 
írt pályamunkájukat a lepecsételt jeligés levélke kísé-
retében alulírott hittudományi dékáni hivatalhoz a ki-
tűzött időig nyújtsák be. 

A pályanyertes mű szerzője müvét köteles lesz ki-
nyomatni. 

Kelt Budapesten, az 1906—7. tanévnek 1906. novem-
ber hó 30-án tartott III. rendes ülésünkből. 

Dr. üemkó György, 
* hittudománykari e. i. dékán. 

Erre az irodalmi pályázatra külön is fölhívjuk 
kath. íróink figyelmét. A kérdés olyannak látszik, mint 
a mely többször képezte már kisebb-nagyobb fejtegetés 
tárgyát. Itt azonban annak kimerítő s a modern néze-
teket szemmel tartó kifejtése kívántatik, mely teljesen 
szem előtt tartja a modern szellemi áramlatokat, me-

lyek nagy ellentétben állanak a ker. világnézet alapján fel-
fogott családi élettel. Nagyon fontos egy kérdés ez — 
jól kifejtve. 

Cs. Esz tergom. Apponyí miniszter beszéde szerint 
tehát amaz igényeink rendezésével foglalkozik, «a melyek 
jogosultságát már 1848-ban elismerték, hanem az ismert ese-
mények folytán nem tudták kielégíteni, t. i. hogy Magyar-
ország katholikusai is az ő vagyoni és oktatási ügyeikben 
jogaikban biztosíttassanak, ezen ügyeiknek önálló intézé-
sére tért nyerjenek». 

M. Győr . N. dr., «A kultura és erkölcs feltételei» jeles 
tanulmány irója Mihalovics Ede dr., nyitrai tlieol. tanár. 

Cz. W i e n . Dec. végéig még három korona. 
Sz. Budapest . A ki akarta, most tanulmányozhatta 

Budapesten a folyó községi választásoknál, hogyan megy át 
lassan a főváros vezetése az izraeliták kezébe. A keresztények 
nem érdeklődnek, nem tartanak össze. Vegyük pl. hogy a 
Józsefvárosban lakik kerek számban 140.000 ember, ebből 
25.000 izraelita ; és a szavazásban 75°/o izraelita vesz részt. 
Hol vannak a keresztények a nagy többséggel ? Nem mennek 
szavazni, nem érdekli őket. És aztán mégis elképedve nézik 
a városi közgyűlés képét, vagy azt, hogy a főváros polgár-
mestere a kifejezetten izraelita Vázsonyi-féle demokrata körbe 
lép. Ez a különbség Bécs és Budapest között. Kedves Györgyöm, 
te akartad, mondja a francia. Oh nem ők az erősek, mi 
vagyunk gyengék. A zsidó lehet különben szabadkőmives, 
atheista, felekezetnélküli, vagy bármi csodabogár, a zsidó 
érdeket megérzi s együtt küzdenek mint egy ember. 

H. Kolozsvár. Irsay József képviselő, reform, lelkész 
létére, a dec. 10-ki ülésen ezt mondta a képviselőházban : 
Helytelen azoknak felfogása, kik a holtkéz birtokát (az ú. n. 
papi birtokot szokás alatta érteni) el akarják osztatni ; mert 
a holtkéz nem volt soha holtkéz, hanem mindig a legnemesebb 
szociális irányú működést végezte, árváknak anyja volt, sze-
gényeknek kenyeret, betegeknek kórházat adott. Es a kultura 
bástyája volt. — Történeti igazság, szemmel látható és kézzel 
fogható, a hálát és elismerést ismerő emberek előtt. 

N. Budapest. Azt akartam, hogy teljes félévi folyama 
legyen, ne pedig töredékes számok ; mert, mint homlokán 
tetszik látni, a Religióra csak egész évre, vagy félévre lehet 
előfizetni. Ezt a folyóirat természete hozza magával. Azért 
dec. végéig még 1 koronát küld be. 

I». Vas-Arokszál lás . Igaza van ; de a cikkben nem is 
tettem külömbséget az úri és nem úri öngyilkosok között. 
Tessék csak figyelmesen elolvasni. 

L. Szepesl ie ly . A kérdést úgy is lehet felfogni. 
J . Szeged. 1907. márc. l-ig. 

TARTALOM: A megtestesülés titka az ész világá-
nál. II. Kmetykó Károly dr.-tól. — A kultura és erkölcs 
feltételei. VI. N. dr.-tól. — A magyar baptisták. X. — 
A pasztorációból. Mihályfi Akos dr.-tól. — Történet-
hamisítás. (Marczaliról.) — Az új káté s annak fordí-
tása. III. Gáli Józseftől. — Egyházi világkrónika. —y 
—la-tói. — Irodalom. Kotlányi: A magánkegyúri jog 
hazánkban a középkorban. — Hanuy : A vallásváltoz-
tatás. — Az egyetemi hittudományi kar irodalmi pálya-
tétele. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

D U D E K JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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ELOFIZETESI ARA 

Rgész évre... 
Félévre 

FELELŐS SZERKESZTŐ 
K 12- D U D E K J Á N O S dr. 
" EGYETEMI TANÁK 

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

A katholicizmus jelen helyzete hazánkban. 
I. 

Ha azt kérdezzük, miért van mindig háttérbe 
szorítva a katholikus ügy, miért nem bir az meg-
felelő cselekvési képességgel, annak okát rendszerint 
a hivek és különösen a szociális és politikai téren 
vezetésre hivatott osztály közönyében kell keresnünk 
és az egyházias gondolkozás hiányos voltában. 

A műveltebb és vagyonosabb osztályt, az intelli-
genciát, ilyenné nevelte az irodalom és tanügy. A nép 
pedig látván a műveltebb osztályok és a hivatalos 
közegek közt uralkodó vallástalanságot, így kezd 
gondolkozni: «Lám, az urak kerülik, mellőzik azt, a 
mit a pap tanit és követel ! hát a vallás csak nekünk : 
a tudatlan, a műveletlen, a szegény népnek való?» 
és hozzájuk hasonul. Csak az a biztató, hogy ez nem 
lényeges, nem sajátos magyar fejlődés; átvettük ezt 
a némettől és a franciától. 

Hátráltatta a katholikus ügy előtérbe nyomulását 
az uralkodók önzése, hatalmi vágya, a mely mindig 
az egyháznak a közszabadságot biztosító, minden ki-
hágást fékező hatalma ellen küzdött. Fönnhatóságot 
követelt az egyház fölött, annak szabadságát és egy-
ségét sértegette. Beleavatkozott a veto követelése által 
még az egyház fejének egyházi intézményszerű vá-
lasztásába is. Kedvezett a szakadároknak, a protes-
tantizmusnak és az egyház kincseit, vagyonát, magá-
hoz ragadta. 

A protestantizmus, a laicizmus és kivált a vég-
zetes első francia forradalom az állami omnipotencia 
kezére játszotta az egyház hatalmát és javait. Nálunk 
a jozefinizmus folytatta ezt a katholicitás külszine 
alatt. 

A katholicizmus életerős fejlődését hazánkban a 
lelkipásztorkodás kielégittetlen volta is késlelteti. 

Tagadhatatlan az őskori és püspöki városok egy-
házainak magasztos volta : általán a katholikus egy-
házi szertartás lélekemelő volta. Hozzá foghatót nem 
igen találhatni. Csak egyre : az Oltáriszentségre hivat-
kozom. Már a legszegényebb falu temploma, a leg-
kisebb kápolna is meghatja a lelket. 

Lelkészeink műveltsége is felülmúlja a világ 
minden felekezete lelkészeinek műveltségét s mégis 

hitközönyös, kevésbbé egyházias gondolkozású a nép, 
mert lelkészeink alig érintkezhetnek a mi szegény 
népünkkel, egyrészt itt-ott a parochia óriási területe, 
másrészt az aránytalanul sok lélek miatt. Ily körül-
mények közt lelkipásztorkodás alig képzelhető. Tud-
ják ezt püspökeink. Ezért a legszegényebbek is sza-
kadatlanul és minden tőlük telhető módon töreksze-
nek templomokat építeni, plébániákat alapítani. Hogy 
is tudna megnyugodni az a püspök, mikor látja, 
hogy átlag 2700—3000 lélekre esik egy parochia, sőt 
vannak helyek, a hol 70 ezer lélek tartozik egy 
parochiához. 

Elborzadunk, ha analphabétákról van szó ; de 
akkor, mikor gondoskodunk iskoláról, kisdedóvóról, 
orvosról, mindenről: megfeledkezünk a lélekről s 
azzal, hogy pogány lesz népünk, nem törődünk, pe-
dig az említett hiányt nem pótolhatja még a legfön-
ségesebb kathedrális, a legképzettebb, leglelkesebb 
papság sem. 

A protestantizmus tudja azt, hogy a néppel kell 
érintkeznie. Csak ott van nyája, a hol pásztora van. 
A nyáj és a pásztor közt a gondolkodás és érzés 
egysége az egyedüli kapcsolat. A mi egyházunk a 
hierarchiában leli világot fölkaroló egj^ségét. De annak 
a hierarchiának csak ott van hatása, az egyháznak 
élete, a hol a hívekkel egyesül, a hol érezteti üdvö-
zítő működését ; s csak akkor, ha a lelkész a híveket 
ismeri és azok ismerik őt, ha hozzája folyamodhat-
nak kételyeikben, vigaszt kereshetnek bajaikban, 
szenvedéseikben, búban, gyászban ; lia részt vehet 
örömükben, lia velük van a keresztségtől a sírig, az 
óvodát, az iskolát vezeti, a hitet tanítja, az istenfélel-
met oltja szivükbe; ha nemcsak a szószékről, nem-
csak azoknak, a kiket ott talál, ad oktatást, hanem a 
kathekizmustól a gyóntatószékig egyénenkint foglal-
kozik velük, vagyis, ha híveinek szenteli életét s vál-
hatatlan a reája bizott nyáj tói. Innen van az, hogy 
a valóban jó, jámbor, istenfélő, lelkiismeretes, szent-
életű, szeretetteljes és híveit gondozó pap több szivet 
hódít, több jót mivel a maga egyszerűségében a leg-
tudósabb theologusnál, a legnagyobb szónoknál, ha 
az utóbbi nem tud, vagy nem akar a nép közé menni, 
a hívekért tenni. 

Nem a nagy tudomány, a hit az, a mi határoz. 
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De hogyan teheti meg mindezt a parochus ott, a hol 
70 ezer hivő van gondjaira bizva? pedig ilyen helye-
ken él az a tömeg, a melynek leginkább van szük-
sége a lelkipásztorkodásra, mert legsanyarúbb az 
élete, leggyakoribb a megpróbáltatása, leginkább van 
kitéve a félrevezetésnek. 

Nem pótolja a parochust teljes mértékben sem 
az időnkint változó káplán, sem a hitoktató. 

Legközelebb áll még hozzá a szerzetesrendek mű-
ködése. Ezek és a belőlük kikelő missió az, a mi 
lelkipásztorkodót és a hiveket új életre serkenti, a 
megszokottat újabb életre ébreszti és az emberi 
gyarlóságból eredő bajokat orvosolja. Más ez és több 
annál, a mi az amúgy is túlterhelt plébánosok egy-
más közt alakított missiós működéséből eredhet ; 
mert az az egyházi fölfogás és tanítás universalitásá-
hoz vezeti vissza a helyi működés elkerülhetetlen 
gyöngeségeit, mely az egyéni és elszigetelt működés-
ből alig küszöbölhető ki. Ujat hoz nem a tanítás és 
igazság változhatatlan egységébe, de a szokatlanság és 
újság elevenítő vonzásával bír. 

Ám kétséget nem szenved, hogy a missiók ügye 
is az illető egyházi megyék kormánya körébe tarto-
zik és az által intézendő. 

Ilyen volt a katholicizmus helyzete és súlyosbí-
totta azt a königrätzi vereség és az azt követő libe-
rális éra. Lassú egymásutánban érték a csapások a 
katholicizmust : a katholikusok mellőzése a kormány-
ban és a hivatalokban. Az elkeresztelésí hadjárat, a 
polgári házasság és felekezetnélküliség; az összes 
egyházpolitikai törvények, melyek a vallást és az 
egyházat fölöslegesnek tüntetik föl ; versenyeznek az 
egyházi Ítélkezéssel p. o. a válóperekben, házasság-
kötésben, a házassági akadályok elbírálásában. Mind-
inkább szaporodnak a vegyes házasságok. Fokozódik 
a vallási indifferentizmus és a felekezetek között a 
békétlenség, az egyháziak iránt tanúsított tiszteletlen-
ség A nevelés és a tanügy mindinkább dechrisiiani-
záltatott. A kereszt eltávolíttatott az egyetemtől a hit-
vallásos népiskolákig, katholikus iskoláinkat álla-
mosították. Püspökök, patronusok, egyesek, egyháziak 
és világiak minden lehetőt elkövettek, de a követe-
lések, melyek kivált a katholikus iskolák irányában 
támasztattak, kielégíthetetlenek voltak. ígérte ugyan 
a kormány, hogy csak ott fog állami népiskolát állí-
tani, ahol a pánszlávizmus ellen való védekezés köve-
teli azt. De alig csillapodtak a kedélyek, ismét megindult 
az államosítás. A katholicizmus tűrte a folyton meg-
újuló csapásokat, míg csak magát a biíelvet nem látta 
megtagadva, míg országosan arra az útra nem tértünk, 
mely a hit megtagadásához vezet. Fölemelte akkor 
tiltakozó szavát a szentatya. Öntudatra ébredett a katho-
likus nép. Megszületett a néppárt, megindult a keresz-
tény mozgalom, a törvényhozásban való térfoglalás. 

Ekkor újból újabban megindították az autonó-
miát és a kongruát. 

De ez is csak igéret maradott. Mert a mikor be 

kellett volna váltani a váltót, akkor üres tarisznya 
és puszta választás, ülésezés, hozzászólhatás lett az 
autonómiából. Növekedik a vadházasságok száma a 
meg nem keresztelt gyermekek számával. Hogy mily 
keveset törődtek a katholikus papsággal és a katholikus 
néppel, elég Erdélyre rámutatnunk, hol még a kepe 
jár a plébániának, az a kepe, mely a legalja kéve, 
melyből a szemet kirázták és a melyet úgy dobnak 
oda a plébánia sáros udvarába. Hasonlóan rende-
zetlen a párbér. 

Ma a liberális kormányok alkonyával egy új éra 
vette kezdetét. Most az alkotmány helyreállítását 
kell mindenekelőtt biztosítanunk. Csak ezen talajon 
lehet biztosat és maradandót építenünk. Tudja és 
méltányolja ezt mindenki, csak az osztrák sajtó 
gyanúsítja a katholicizmus magatartását és annak 
nyomán indul a külföld is. 

Bár bírnának megjegyzéseink nyomatékkal előt-
tük. Bár meggondolnák, mennyit ártanak maguktar-
tása és tévedéseik által. Ezért igyekszünk röviden 
reámutatni arra, minő a katholikusok magatartása 
és mi igazolja azt. 

Soha és semmiben sem tért el eredeti programm-
jától; folyton számolt a helyzettel és a lehetősé-
gekkel nem kockáztatta ügyét. Tudják azt a katho-
likusok, hogy alkotmányos alapon kell állanunk, 
hogy subversivnak nem szabad lennünk, hogy kath. 
érdek a parlamentben való lehelő érvényesülés és 
ennek föltétele az alkotmány fönntartása és ha kell, 
helyreállítása; hogy rokonszenvet és nem ellenszen-
vet kell aratnia; mérsékelt és ne indulatos legyen 
magatartása, maradandóság és nem hiú tüntetés célja. 

Ezért nem lehet merev. Alkalmas időt kell be-
várnia, alkalmas helyzetet előkészítenie, mindig szem 
előtt tartván föladatát, mely a katholikus érdek vé-
delme és előmozdítása és ennek kell alárendelnie a 
többit. A ki azt hiszi, hogy más úton, más módon 
is lehet maradandó sikert elérni, csalódik. Mi nem 
ilyen, vagyr olyan politikát, nem más célokat szolgá-
lunk. Nem szűnhetünk meg hivei lenni egyházunk, 
hazánk és királyunknak. 

Lehet a mi magunktartása mások politikai és 
pártérdekeinek kedvezőtlen ; de katholikus szempont-
ból és a magyar honpolgári kötelességek teljesítése 
szempontjából más nem lehet. 

II. 
Mindazon kérdések, melyek a katholicizmust a 

67-ki kiegyezés óta foglalkoztatták: a vegyes házas-
ságok, a reverzálisok az elkeresztelésí hadjáraital, az 
autonomia, az összes egyházpolitikai törvények, a kath. 
iskolák államosítása, most a koalició kormányzati 
provizóriuma alatt föl-fölélednek és részben elinté-
zést kövelelnek. Mi volt ezekben a katholikusok állás-
foglalása; mi az egyház jelenlegi érdeke? 

Legrégibb kérdés az autonomia kérdése. Ezt az 
episcopatus maga vetette föl a 48-ik pozsonyi ország-
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gyűlés mozgalmai között. Biztosítékot, segélyt kere-
sett abban azon aggodalmak között, melyeket a ha-
zánkban élő különböző vallású társulatok érdekeit 
érintő törvényes elvi megállapodások méltán keltet-
tek benne. Össze is foglalta ebbeli javaslatait és azokat 
reánk hagyta. 

A 67-ik kiegyezés után báró Eötvös József kul-
tuszminiszter újabban fölkarolta a kérdést. Tényleg 
B. Sennyei Pál állott az ily irányú mozgalom élén, 
melyben azon időben résztvett mindenki, pártkülönb-
ség nélkül. Ott voltak az összes kath. notabilitások. 
Ott volt Deák Ferenc is, de alig indult meg a tár-
gyalás, Deákkal a liberálisok lassankint elmaradtak. 

Az autonomiai tárgyalások létrehoztak egy szer-
vezeti tervezetet, mely föl kívánta karolni a kath. 
egyháznak a polgári kormányzat és vagyoni kezelést 
érdeklő összes ügyeit. Nagy küzdelmek eredménye 
volt ez. Mivel azonban sokat is ölelt és a kormány 
ellenzésével találkozott, sikertelen maradt. 

Hasonló, habár sokkal szűkebb keretben moz-
gott az az autonomiai szervező kongresszus, mely 
legújabban e kérdés elintézésére hivatottnak látszott. 
Újabb szervezetet, újabb hatáskört állapított meg és 
meghátrált a leglényegesebb kérdésekben. Egyházi 
vezetői az erdélyi autonomia tényleg létező intéz-
ményeit javalták a szükségeseknek itélt módosítások-
kal elfogadtatni. Utóbb a kongresszus az erdélyi 
autonomia jogkörét sem vélte követelhetőnek. Sorsa 
ezen operatumnak ugyanaz, mi az elsőnek. 

Mit akart az episcopatus s mi az autonomia való-
ságos célja? A katholikus ügyet az állami felügyelet 
és az apostoli királyi kegyúri jogkör sértetlenségével 
a parlamenti kormány mindenhatósága alól fölsza-
badítani s az egyház hierarchikus szervezetének épsége 
mellett azzal az önállósággal fölruházni, mellyel a 
felekezetek birnak. Itt a punctum saliens. 

A katholikus egyház világegyház. Annak látható 
feje a pápa. Ez nagyhatalom. Minden más vallás 
az állam állal van határolva. S míg minden többi 
felekezet jogai és vagyona birtokában volt és van, 
csak a mi katholikus egyházunktól vonatott az meg 
akkor, a mikor az állam megszűnt katholikus lenni, 
mert az apostoli király mellett tényleg a felelős mi-
nisztérium foglal helyet a katholikus ügyekben is. 
Az apostoli király katholikus, a kormány pedig nem 
katholikus. 

Erőt, hatalmat, sorakozást, jelentőségünk növeke-
dését vártuk az autonómiától. Hiszen minden jelen-
tékeny erő sorakozott. Ott küzdöttek velünk az ösz-
szes katholikus notabilitások — és egymásután el-
hagytak ; mert a sok sikertelen erőfeszítés nem 
növelte, hanem ellenkezőleg apasztotta a katholikus 
ügy iránti buzgalmat és mindinkább leszállítot-
tuk követeléseinket. Végre ott találjuk magunkat, 
hogy az autonomia iránt való lelkesedés már csak a 
képviselet, a kongresszus és az autonom szervezet 
nevére redukálódott. 

Mintha nem jól kezdettük volna. Nagyot mar-
koltunk és mitsem bírtunk szorítani. Ha tehát ered-
ményt akarunk, az egyes kérdéseket kell külön-külön 
előbb megoldanunk; tért kell foglalnunk a nemzeti 
képviseletben és a képviseleti kormányban. Ott kell 
előmozdítani ügyeinket és nem lesz kitől félteni a 
katholikus érdeket. Hiszen azt a képviselettől féltet-
tük. Menjünk bele a képviseletbe, védjük meg olt az 
autonomiát, követeljük ott a középiskolai törvény 
szégyenletes szakaszainak törlését és sajátunk elisme-
rését. Szavazzuk meg ott az a fölött való rendelke-
zést a katholicizmusnak. Ha mienk a szavazók több-
sége: lehet tekintélyes és nyomatékos képviseletünk, 
és akkor meglesz az is, a mit az autonómiától vá-
runk. Lám a német centrumpárt nem szorgalmazza 
az autonomiát, mert elegendő befolyása van a tör-> 
vényhozásra és kormányzásra. 

Mi is csak a parlamentben és parlamenti kor-
mányban küzdhetünk eredményesen ; a kongresszu-
sokon eredménytelen minden küzdelem. 

Az autonomia kérdése jelen stádiumában úgy 
áll, hogy a kultuszminiszter foglalkozik vele, sőt mi 
több, azt úgy látszik újabban fölkarolni készül. Föl-
fogását az utolsó kongresszus tárgyalásaiból ismerjük. 
Az ő és az akkori kultuszminiszter között folyt trans-
acliók eredménye a kongresszus operatuma, mely 
azonban a minisztérium végleges helyeslését meg 
nem nyerhette. 

Ha az autonomia meghozhatja a középiskolai 
törvény által a felekezeleknek biztosított és a katho-
likusoktól megvont szabadságot; ha a katholikus 
vagyon kétségbe vont sajátját a jövőnek biztosítja és 
annak kezelését az autonomia ellenőrzése mellett 
független katholikus kormányzatnak biztosíthatja és 
ha az egyházi méltóságok jelölését az egyházra ru-
házza, lesz az atitonomiának értelme. Ezek nélkül nem 
birhat az súllyal és nem is kelthet ma már nagyobb 
érdeklődést. 

III. 

A másik, szintén háttérbe szoríttatásunk miatt 
megoldatlan kérdés, a kongrua kérdése, a melyet 
Trefort kultuszminiszter vetett föl. Úgy látszik, nem 
gondolt az 1848 : XX. törvénycikkre, hanem a nagyobb 
beneficiumokban kereste a kútforrást, melyből a költ-
séget meríthesse. Az episkopátus körében az az 
eszme is fölmerült, hogy amortizácionális kölcsön 
utján tőkét tesznek le a kongrua ezidőszerinti szük-
ségletei fedezésére. De már akkor is látták, hogy a 
görög szertartásúak kongruáját nem birják rendezni 
és hogy az még más kérdések előzetes megoldását is 
követeli. 

Időközben a plébániák javadalmainak javítása, 
a hitvallásos iskolák és a papneveldék jelentékeny 
összeggel terhelték a megyéspúspököt és több egyház-
megyében lényegesen javították a helyzetet. A népes-
ség szaporodása és az újabb plébániák alapítása azon-
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ban a latin egyházban is növelte azok számát, a kik 
a kongruától várják helyzetük javítását. 

Hogyan fejlődött általán a kongrua kérdése? 
A kongrua nem egyéb, mint a katholikus lelké-

szek helyzetének javításáról való gondoskodás. 
Erről a katholikus püspökök eddig sem gondos-

kodhattak kielégítőleg. Leginkább korlátozták ebbeli 
törekvéseiket azon követelések, a melyeket irányuk-
ban támasztanak. Nem hívják-e föl őket minden 
alkalommal akár adminisztratív, akár társadalmi tün-
tetésekre, minden humanitárius eszme gyámolítására? 
pedig a humanitárius eszmék gomba módra tenyész-
nek manapság. 

A közfelfogás is az, hogy a püspök gazdag, fény-
ben és bőségben él ; és nem veszik számba azt, hogy 
a püspöknek kell adnia mindenkor a katholikus iigyr 

és érdek, a templom, iskola, papnevelde, aggpapok 
és szegények gyámolítására. 

Hajdan a főkegyúr, a magán patronátus és az 
egyházmegye a püspök hozzájárulásával működött 
közre a plébániák, a templom, paplak, iskola alapí-
tása és ezek ellátása körül és az ország törvénye 
járult mindezekhez a dézsma és a papitized és a nép 
munkája törvényesítése által. 

A főkegyúr a városoknak regáljogok és később 
birtokadományozás mellett is kötelezettségükké tette 
a plébániák körül való gondoskodást. A jobbágy-
sággal biró nagy nemesi birtokok patronusokká lettek 
és nemcsak a katholikus lelkipásztorkodás céljaira, 
hanem a más felekezetűeknek is — főleg a jozefiniz-
mus befolyása alatt — birtokot adományoztak. 

Mindezek az állam hatásköréből ki nem vonha-
tók, annak kell őrködnie a törvényes és magánjogi 
kötelezettségek biztosítása és teljesítése fölött. 

Mindezek elégtelenségét látván, a confiskált szer-
zetesrendek és egyéb egyházi javakból fundáltatott 
a fundus religionis et studiorum és utóbb adézsma-
váltság átengedése és a betöltetlenül hagyott apát-
ságokkal gazdagittatott azon rendeltetéssel, hogy a 
plébániák és szemináriumok javát szolgálja. 

A 1848-ki törvények a felekezetek egyházi és 
iskolai szükségleteit az államra hárították, befoglal-
ván a felekezeti elnevezés alá a katholikus egyházat 
is. Azt mondja ugyanis az 1848-ik XX. törvénycikk 
2. és 3. szakasza: 

2. E hazában törvényesen bevett minden feleke-
zetre nézve különbség nélkül tökéletes egyenlőség és 
viszonosság állapíttatik meg. 

3. Minden bevett vallásfelekezet egyházi és isko-
lai szükségei közálladalmi költségek által fedeztesse-
nek és ez elvnek részletes alkalmazásával a minisz-
térium az illető hitfelekezetek meghallgatásával a 
közelebbi törvényhozás elébe kimerítő törvényjavas-
latot fog előterjeszteni. 

Megvan ebben szabva az elintézésnek az egyen-
lőség és viszonosság szerint való módja és az illető 
hitfelekezetek meghallgatása. Attól tehát nem lehet 

eltérni. Ennek a tekintetbe vételével a katholikus 
kongrua ügyében is újabb fordulat állhat be. 

A donatio t. i. nem a püspöknek, hanem a püs-
pökségnek szól és azé marad. A ki a jövedelemre 
rá teszi kezét, hogy azt maradandólag elsajátítsa, az 
magát a törzsvagyont támadja meg. Igy fogták ezt 
fel a mi áldott emlékű püspökeink, érsekeink és 
prímásaink s a nagy apátok. 

A püspök a megye lelkipásztora, a megye hivei 
az ő nyája; a püspök, akárhogy okoskodjunk is, 
egyházilag és ethikailag gondozója annak. Szent 
István nem a püspöknek vagy apátnak, de az intéz-
ménynek, az egyháznak és általa a keresztény népnek 
alapította az egyházmegyéket és apátságokat. Arra 
szolgált vagyonuk, hogy hozzájáruljanak a katholikus 
kulturális intézményekhez, templomokat építsenek, 
iskolákat segélyezzenek, újabb parochiák alapítása 
vagy segélyezése által az egyház ügyét előbbre vigyék. 
De minden szükségletet ki nem elégíthetnek. 

A katholikus kongrua 1867 óta vajúdik. Bizott-
ságok dolgoznak, költekeznek, hogy kimutassák, ki-
nek mije van. De még ma sem tudjuk, hogy mit 
eredményezett ez a hallgatag munka, minő elvből 
indult ki az. 

Ezen hosszas készülődés, meg Ígérgetés és meg-
próbáltatás mellett hallottuk-e valaha, hogy a lelki-
pásztorkodó papság nyugtalankodva követeli helyzete 
javítását? Nem gondolhatni szebbet a kath. clerus 
magatartásánál. 

A katholikus papság hivatásból, nem bérért szol-
gál Istennek, egyházának és a híveknek, vallásáért 
küzd az élet nyomorával. Neki nincs családja, 
a melyért élni köteles volna. Legföllebb ha van apja, 
anyja, a kik iránt fiúi kötelessége van. 

Pedig akárhány papot láttam, a kinek szobájá-
ban nem volt egyéb festetlen lágy fafekhelynél és 
két téglára helyezett deszkánál, melyen könyvei 
nyugszanak s mégis a legműveltebb is bűnbánólag 
hallgatta tanítását. Láttam, a mint nagy hidegben 
meglátogatta betegét, vagy hajadon fővel vitte a szent-
séget a haldoklóhoz, hóviharban dideregve. 

Hallottam mondani, hogy ha a püspökök nem 
segítenek a lelkészkedő cleruson, jő a secularisatio ; 
de viszont ha pusztulni engedjük a katholikus egy-
házat, vagy magunk is pusztítjuk, követni fogja azt 
az anarchizmus. 

Eszerint a katholikus püspökségek és káptala-
nok, melyek eddig sem tudtak mindenben a katho-
likus iskolák, parochiák és papnöveldékről kielé-
gítőleg gondoskodni, hogyan fognának jövőre ezen 
feladatoknak eleget tehetni, ha az egyházmegyék és 
káptalanok a kongrua céljára aránytalanul terhel-
tetnének? 

Mennyi a teendő, mit nem vár az egyház és a 
haza a püspököktől, a nagy javadalmasoktól, a va-
gyonos és munkás hívektől? Eddig is kiki képessége 
szerint járult azon munkához, a mely mindig újabb 
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tért foglal a mindig megújulva növekedő igények 
kielégítésében. Ha számbavesszük képességünket, 
csüggednénk, ha az isteni gondviselésbe nem helyez-
nénk bizodalmunkat. 

Baj az is, hogy a katholikus egyház vagyonát 
rendesen túlbecsülik, a javadalmakat olyanoknak 
tekintik, a minők 48. előtt voltak és elfelejtik mindazt, 
a mit ezek vesztettek. A vallás- és tanulmányi alapról 
nem tudják, hogy az a megjelölt célokra le van fog-
lalva. A nagy urak. a középbirtok és a nép viszonyait 
nem méltányolják. Pedig láthatjuk, hogyan fogy ezek 
vagyona. Mennyi birtok, nagyobb, kisebb, hogy osz-
lik szét, hogy kerül idegen kézre. Csak a kötött, 
csak a holt kéz birtoka bír ellenállni; de az idő 
szerinti birtokosra kimerülten és úgy száll át, hogy 
azt inkább rekonstruálni, mint élvezni hivatott. 

A protestantizmus évi három millióval jelen-
tékeny országos hozzájárulást nyer; míg a katho-
licizmus eddig is elégtelen segédforrásaival a nagyobb 
javadalmak jelentékeny megterheltetése elébe néz. 

Ha ez megtörténik, akkor a jövő igényeinek ele-
get nem tehetünk többé, a lelkipásztorkodáson nem 
segíthetünk, a parochiák számát nem sokasíthatjuk, 
a lelkészek számát nem növelhetjük; pedig kétszer 
annyi sem volna sok ; a katholikus iskolákat ezután 
sem birjuk fenntartani és fejleszteni, a mint hogy 
eddig sem birtuk, s így teljes inferioritásba jutunk. 

Zichy Nándor gróf. 

A megtestesülés titka az ész világánál. (m.) 
d) A hittitkokra vonatkozó vizsgálódásunkat azon-

ban mindenkor a hit szilárd alapjára kell fektetnünk, 
mert a hit az a világító fáklya, mely véges értel-
münket minden tévedéstől megóvni képes. 

Ezt tévesztették szem elől az eretnekek, midőn 
a természetes metafizika tételeit a megtestesülés tit-
kára is akarták alkalmazni s az egyház e dogmáját 
is e szerint javítani vagy elvetni. Nem csoda, hogy 
ennek következtében végzetes tévedésekbe estek, 
melyeknek elfogadása az egész kereszténység felfor-
gatását vonná maga után. 

Nestonius és Günther szerint ugyanis a hány a 
természet, illetve öntudat, annyi személynek is kell 
lennie és pedig nemcsak a természeti, hanem a ter-
mészetfölötti rendben is. Mivel pedig Krisztusban 
két természet és öntudat van, isteni és emberi (a mit 
ők is beismertek), ebből kifolyólag szerintük két 
személynek is kell lennie, egy isteni és egy emberi 
személynek. 

Tény, a természeti rendben az eszes természetek 
számát feltétlenül követi a személyek száma s meg-
fordítva; de mily alapon kívánja ezt a véges emberi 
ész a természetfölötti rendre is kiterjeszteni? A ki-
nyilatkoztatás szerint a természetfölötti rend más, 
mint a természeti rend. Az máskép van. Hogy abban 
egy személynek több természete, vagy több személy-

nek egy természete lehet, tanuljuk a megtestesülés és a 
Szentháromság kinyilatkoztatott titkából. Emberi 
tapasztalatunk csak arra terjed ki, a mi közvetetlen 
megfigyelésünk alá esik; hogy annak így kelljen 
lennie a természetfölötti rendben, az Istennél is, azt 
véges eszünknél fogva nem állíthatjuk, különben 
hasonlók leszünk ahhoz a néger fejedelemhez, ki 
egy hittéritőnek mindent elhitt, csak azt nem, hogy 
Európában télen a befagyott vizén szekerekkel is 
lehet járni, mivel ez az ő megfigyelési körén kívül 
esett. 

Hogy másként van a lét a természetfölötti rend-
ben, mint a természetes világ rendjében, arról nem 
ember, hanem csak Isten tanuskodhatik, kinek vég-
telen bölcsessége és igazmondósága folytán feltétlenül 
hitelt adhatunk. 

A kinyilatkoztatás és az Isten által vezetett egy-
ház pedig azl tanítja, hogy a második isteni személy, 
ki öröktől fogva birtokában van isteni természetének, 
időben magára vette, saját tulajdonává tette az emberi 
természetet s így Jézus Krisztusban, a megtestesült 
Igében, két természet van, de csak egy személy, egy 
«én», az Ige isteni személye. 

Ennélfogva Krisztus emberi természetének soha-
sem volt meg a neki megfelelő (emberi) önálló lé-
tezési módja, személyisége, sem az egyesülés alkal-
mával, sem az egyesülés után, mert az a fogantatás 
pillanatában az Ige isteni személyébe emeltetett. 

E kérdésről szólva azt is kell megjegyeznünk, 
hogy az észfölötti igazságokat csak hasonszerű (analog) 
fogalmakkal tudjuk kifejezni s a kinyilatkoztatás is 
csak a teremtményektől átvett fogalmakat használja 
a hitlitok kifejezésére, mert ezek Istenben nem oly 
módon vannak meg, mint az emberben, hanem vég-
telenül tökéletesebb módon. így az állagot, természe-
tet, személyt csak analog értelemben használjuk az 
Istenről, mert a véges lény tökéletességei nem azo-
nosak a végtelen lényével. 

A bölcselkedő hittudománynak ezenkívül joga 
és kötelessége az eretnekekkel szemben kimutatni, 
hogy csak Krisztus személyi egységének elfogadásával 
védhetők meg a keresztény vallás főigazságai, annak 
elvetésével pedig alapját veszti úgyszólván az egész 
kereszténység. 

Ha ugyanis két személyt fogadunk el Krisztusban, 
a mit a kinyilatkoztatás szerint azonban nem tehetünk, 
mert az Krisztusról, mint egy személyről beszél : «Te 
vagy Krisztus az élő Isten fia» (Máté 16, 16.); «Ha 
megismerték volna, soha a dicsőség Urát meg nem 
feszítették volna» (I. Kor. 2, 8.) stb ; mondom ha mégis 
Krisztusban két személyt fogadnánk el: akkor sem 
valódi megtestesülésről, sem igazi megváltásról nem 
lehetne szó. Ez esetben Krisztus legföllebb első lesz 
a szentek közt, de annak dacára mégis csak emberi 
személy marad, kiben malasztja által csak lakozott 
az Isten, mint más szentekben. De akkor miben van 
a megtestesülésnek a Szentírás által is annyira ki-
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emelt nagy titka, mely újjá alakította a föld színét? 
Mi rendkívüli volna abban a külső egyesülésben? 
Akkor az Ige és Krisztus, mint két jó barát tűn-
nék fel, de semmi különöset nem találnánk e 
viszonyban. 

De szomorúbb lenne azonban ránk nézve az, 
hogy ez esetben az ember-Jézus nem is váltott meg 
bennünket. Emberi személy ugyanis, mint véges lény, 
végtelen elégtételt nem adhat bűneinkért, a minő 
pedig megváltásunkhoz szükséges volt. Azért csak 
az Istenember válthatott meg, vagyis oly Isten, ki 
egyúttal igaz ember is egy személyben s így emberi 
természeténél fogva szenvedhetett és meghalhatott 
értünk. 

A régi és az új nestorianismus (Günther) azon-
kívül semmivé teszi az Ültáriszentség erejét és értékét. 
Ez esetben ugyanis nem Istennek testével és vérével 
táplálkoznánk, hanem csak oly emberével, kiben 
Isten lakozik, mi a katholikus tannal homlokegyenest 
ellenkezik. 

Ugyanazon oknál fogva szűz Máriát sem volna 
szabad Isten igazi Anyjának tisztelnünk, mert a ki 
csak emberi személyt szül, az csak embernek anyja, 
nem pedig Istennek. 

Továbbá ha igaz volna Nestorius és Günther 
tana, akkor a keresztények kezdettől fogva bálvány-
imádást űztek, midőn Krisztusnak az Oltáriszentség-
ben rejlő testét és vérét, vagy legszentebb Szivét 
imádással illették. 

Ime, a józanul ítélő ész így világítja meg" e hit-
titkot s a kinyilatkoztatás alapján, cáfolva a nesto-
rianismust, számos érvet hoz fel ésszerűsége s el-
fogadhatósága mellett. 

De erre azt mondhatja az ellenfél: Krisztus em-
beri személyiség nélkül nem lehet el, mert akkor 
emberi természete tökéletlen, hiányos ; hiányzik benne 
a velejáró alanyi tökéletesség, s így nem mondhatni 
róla, hogy az egész emberi természetet vette föl s 
váltotta meg. 

Ez az ellenvetés azonban magától eltűnik, ha 
megfontoljuk, hogy az önálló (emberi) létezési mód 
az emberi természethez semmit sem ad hozzá, a mint 
nem is vesz el tőle semmit, ha e természettel vele-
járó létezése helyébe egy fensőbbrendű lény szemé-
lyisége lép; mert az önálló létezési mód nem tarto-
zik úgy a lényegéhez, mint a test és a lélek. 

A fensőbbrendű, isteni létezési mód (subsistentia), 
személyiség pedig nemcsak hogy el nem vesz sem-
mit az emberi természet tökéletességéből, hanem 
vég nélkül megnemesíti és fölmagasztalja azt. Ha 
ugyanis saját személyiséggel bírni tökéletesség, akkor 
az Ige isteni személyében létezni végtelenül nagyobb 
tökéletesség; ép úgy, mint a testre nézve jobb, ha a 
lélekkel egyesül (bár elveszíti önálló létezését), mint 
ha önmagában léteznék. 

Azt is szokták felhozni, hogy Isten az által, hogy 
emberré lett, megváltozott; tehát Krisztusban a 

személyi egyesülés Isten változhatatlanságát teszi 
kérdésessé. 

Ezen ellenvetésre szent Bonaventurának találó 
hasonlatával felelünk : «Az egyesülés viszonyt jelent ; 
a viszony pedig létrejöhet egy félnek a változása 
által is, míg a másik fél változatlan marad; ehhez 
hasonló a napsugár és a kristály egyesülésében lel-
hető fel. Ha ugyanis a szobát megvilágító napsugár 
a kristályt is áthatja, azt mondjuk, hogy a kristály 
is meg van világítva. A sugár átjárja és egyesül vele 
a nélkül, hogy a sugárban történnék változás, mely 
csupán a kristály részéről történt; így kell értenünk, 
de sokkal szellemibb módon az egyesülést a fölvett 
természet és az Ige személye közt is».1 

Azonkívül az Ige csak akkor változott volna 
meg, ha az emberi természet felvétele által valami 
új tökéletességgel gyarapodott volna ; már pedig ez 
nem történhetett, mert a végtelen tökéletesség és 
szépség nem tökéletesedhetik, miként a végtelen 
hosszú vonal nem lesz hosszabb egy pont hozzá-
adása által. 

Tehát Isten a megtestesülés által ép úgy nem 
változott meg, mint a világ teremtése vagy kormány-
zása által. 

A ki pedig még mindig csóválja a fejét azon, 
miként lehetséges az, hogy a végtelen a végessel egy 
személyben egyesült, annak azt feleljük, tekintsen 
csak magára az emberre, mint a természeti rend 
egyik legnagyobb csodájára! Vájjon minden ember 
nem egy-egy megtestesülés-e? Mi az ember? Testtel 
egyesült lélek egg személyben. Ime, a két legellen-
tétesebb világ, a szellemi és anyagi egy személyben 
egyesül, azért az ember teremtése már előképe a 
megtestesülésnek! Hogy egyfajta lények közt a tár-
sulás lehetséges, azt belátjuk s mindennap tapasz-
taljuk. De ime, itt van egyrészről az egyszerű, oszt-
hatatlan, tevékeny, halhatatlan szellem; másrészről 
az összetett, osztható, tétlen, halandó test. Ha e két 
egymástól annyira különböző lény nem volna tény-
leg egyesülve az emberben, ha e lehetetlennek látszó 
problémát nem látnók a valóságban megoldva, nem 
taiiottuk volna-e ezt az egyesülést is ésszerűtlennek, 
lehetetlennek? Miért tartanok tehát észellenesnek a 
megtestesülés titkát, ha ennek valódiságáról a kinyi-
latkoztatás, az Isten mindenhatósága és szeretete 
biztosít? 

Mivel ezt a hasonlatot az egyház is használja 
(az Athanáz-féle hitvallásban) e hittitok lehetőségé-
nek némi feltüntetésére, részletesebben kell foglal-
koznunk az Ige megtestesülésének e halvány képével, 
a lélek e mindennapi megtestesülésével. 

1. A test és a lélek, bármennyire is különböznek 
egymástól, mégis egy természetté, egy személlyé 
egyesülnek, melyben a test teljesen a lélekhez van 
kötve s attól nyeri méltóságát, a lélek pedig műkö-

1 3. Dist. 1. a. 1. q. 1. 
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(léseit a test által nyilvánítja kifelé. Krisztusban is 
az isteni természet végtelenül távol áll az emberi 
természettől s mégis egy személyt képeznek, mely-
ben az emberi természet csak az Igéért s az Ige 
által létezik s tőle nyeri kiváló méltóságát. A fő-
különbség az, liogy Krisztusban a két természet meg-
maradt s nem lett egy természetté, az embernél 
ellenben a test és a lélek csak egy természetet 
képeznek. 

2. Az emberről, az egyesült két állag ellentétes 
természetének megfelelően, ellentéles dolgok állíthatók. 
Igy azt mondhat juk: az ember jár, növekszik, gon-
dolkozik, következtet, halandó és halhatatlan. Krisztus-
ról is mondhatjuk, hogy Isten és ember, örök és 
meghalt. 

3. Az emberi személy a lélek és a test összes 
ténykedéseinek, tulajdonságainak egyetlen alanya, 
vagyis minden lelki és testi cselekvés és tulajdonság 
az emberi személyről állítandó; az irányítja őket s 
felelős is értök. Igy azt szoktuk mondani : Péter 
sétál, lop, gondolkodik, nem pedig: Péter teste sétál, 
lop, lelke pedig gondolkodik. E]) így Krisztus isteni 
személyének tulajdonítandók az isteni és az emberi 
természet összes ténykedései és tulajdonságai. 

Az Ige megtestesülésének analógiája tehát a ter-
mészeti rendben is fellelhető; teljes párját azonban 
hiába keresnők, mert csak a végtelen személy vehet 
föl önmaga változása nélkül véges természetet sze-
mélyi egységbe; a véges lényeknél ez lehetetlenség, 
mert azok minden állagi, fizikai egyesülésnél vál-
toznak. 

Hiszen a megtestesülés nem is volna akkor fel-
foghatatlan hittitok, lia teljes mását a természetben 
is fellalálhatnók. Nem is ezt kerestük mi; fejtege-
tésünk csak annak a kimutatására szorítkozott, hogy 
e hittitok, lia észfölötti is, azért nem észellenes és 
hogy analógiája a természeti rendben is föllelhető. 

Nem kétkedéssel, hanem élő hittel és a legna-
gyobb hálával tekintsünk a végnélküli szerelet e 
csodálatos művére, mely újra kiengesztelte a meg-
bántott Istent a bűnös világgal s forrásává lőn örök 
életünknek. Kmetykó Károly dr. 

Jl kultura és erkölcs feltételei. (vn.) 
Stuart Millnek ethikáját tovább mérlegelve, kér-

dezzük: talán a közjó dönt az erkölcsösség elbírálá-
sánál ? De hiszen, ha az egyén érdeke nulla, akkor az 
egyének érdeke is nulla; tehát a közhaszon sem 
normája az erkölcsnek; s ha el is volna fogadható 
szabálynak, még mindig kétes maradna, hogyan lesz 
erkölcsivé, a mit önmagáért lesz az ember. Továbbá 
kétes marad, kiket értsünk a köz alatt, melynek ér-
dekét előmozdítani kell? Például egy államférfiú 
tőle telhelőleg előmozdítja hazájának érdekéi, — 
csakhogy más államok igazságtalan kizsákmányolá-
sával; vájjon erkölcsileg helyeselhető-e eljárása? 

Vagy talán az emberi nem egyeteme képezi ezt a 
közt? Ennek megengedése elvtagadás, vagy legalább 
is megokolatlan föltevés. Az egész emberi nemet egy 
családnak, társaságnak, csak akkor vehetem, ha elis-
merek egy közös céll és fejet, mely szerint minden 
embernek kell igazodnia, ha Istenbe helyezem az er-
kölcsi normát. De lia föl is tesszük, hogy a közjó 
az erkölcsnek normája, akkor is furcsa eredmény-
hez jutunk. Tegyünk föl két államférfiút, az egyik 
olyan szerencsés körülmények között van, hogy sike-
reket arat, nagy hasznot hajt hazájának, a másik 
ellenben szerencsétlen körülményeinél fogva ugyan-
akkora törekvés dacára csak kudarcot vall ; ha a 
közhaszon az erkölcsnek normája, az előbbi erköl-
csileg jó, a másik rossz. Vagyis az erkölcsi érték 
fölött a külső körülmények döntenek és nem a benső 
lelkület ; már pedig az erkölcs az embernek belső 
tulajdona. A nyomoréknak megölnie kellene magát, 
mert terhére van a köznek, a szülők erkölcstelenül 
járnak el ilyenek ápolása s nevelése által, mert ezt 
a fáradtságot a közjónak szentelhetnék. Vájjon tehát 
erkölcsi normának nevezhető-e az, a mi ilyen követ-
keztetésekre vezet ? 

De ha mindezen nehézségektől eltekintünk is, 
itt állunk a legnagyobb elölt: mi a közjó? Talán az 
ösztönök teljes kielégítése? Ez nem lehet egy objek-
tiv erkölcsi rendnek alapja, mert sok ösztönünk van 
különböző tárggyal s ennélfogva nem lehet megál-
lapítani, melyiknek kielégítésére kell első sorban 
törekedni. Az emberek nagyobb része az érzékiek 
után tör, vájjon ezeknek a kielégítése a közjó? S lia 
ez az, vájjon hol a határa? 

Talán másoknak gyönyöre, vagy az, a mi a gyö-
nyörnek huzamosságot, hosszabb tartamot biztosít? 
De ki állapítja ezt meg? A közjó felfogása tehát sok 
tévelynek van alávetve s nincs mértékünk az igaz-
ság megállapítására; csak azt tudjuk, minek kell 
létre jönnie de hogy milyen cselekedetek jók, az tel-
jesen ismeretlen előttünk. 

Talán kisegít Hartmann, midőn azt mondja, 
hogy kulturhaladás céljából minden jó s rossz csak 
az, a mi ezt a haladást gátolja. De itt ismét 
ezer és egy kérdés állja utunkat. Mely tárgyak 
és cselekedetek mozdítják elő a haladást? Merre 
kell haladni, mert célpont nélkül nincs is hala-
dás? Vájjon a szocializmus, vagy a liberalizmus 
mozdítja-e azt elő? Vagy mind a két út egyenlően 
j ó ? Vagy értelmi baladás a cél? De honnan az ér-
telemnek ezen előjoga? Különben ki gondol a ha-
ladásra, mikor cselekszik? Vagy magától jön létre 
az erkölcsi jó, annak célzása nélkül ? De akkor nincs 
normája az erkölcsnek, az ember minden kívánsága 
és tette magában közömbös s csak utólag lesz er-
kölcsivé, lia véletlenül a haladást előmozdítja. így 
az erkölcsi értékkiilömbségnek belső alapja nincs. 
Ebből azután az az erkölcsi szabály ered, hogy az 
állati ösztönöknek szabad folyást kell engednünk, a 
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mint ezt a szocializmus hirdeti, mert nincs észszerű 
ok a szellemnek kiváltságolására s a haladás magá-
tól jön. 

Nem segít itt Kantnak az imperativusa sem : 
úgy cselekedjél, ahogy akarod, hogy mindenki cse-
lekedjék; mert az emberek különbözők s igy annyi-
féle erkölcsi jót lehetne megkülönböztetni, ahányféle 
ember van. Még a filozófusok sem egyenlőek a gon-
dolkodásmódban, hát még a túlnyomó számú nem 
filozófus. Tehát melyiknek nézete fogadható el nor-
mának az objektiv jóság megállapításánál? Midőn 
Schoppenhauer a részvétből származó cselekedete-
ket mondja jóknak, szintén kitér a megoldás elől; 
mert hiszen a részvét abban nyilatkozik meg, ha 
jót teszünk, itt tehát két megoldhatatlan kérdés előtt 
állunk: miért jó a részvét megnyilatkozása s mi az 
a jó, a mit ennek létesítenie kell? Avagy Herhart 
segít-e ki minket a zavarból az erkölcsi érzék elmé-
letével ? De miért lenne az jó, a mit erkölcsi érzé-
kem mond és nem az, a mit más érzékeim sugal-
nak ? Legfölljebb azért, mert én az előbhit erkölcsi-
nek nevezem, míg a többinek más nevet adok; ez 
azonban nem elégséges egy objektiv erkölcsi rend 
megalapítására. 

Azért a legőszintébben beszél Taine, midőn ál-
lítja, hogy a jó és rossz közölt fennforgó különbség 
a természetben semmi alappal sem bír, hanem olyan 
mesterséges praeperatum, mint cukor és vitriol. Nem 
csoda tehát, hogy Nietzsche az «Übermensch» szá-
mára az erkölcstelenség kiváltságát követeli; mert 
lia a bűn és erény között lévő különbségnek nincs 
objektiv alapja, hanem a körülmények és közvéle-
mény szerint változik, természetes, hogy a tömeg 
fölött álló zseni nem alkalmazkodik a tucatember 
előítéletéhez. De így visszatért az erkölcstan Anaxa-
gorashoz, Karneadeshez és a római aranyifjúság bál-
ványához, az atheista Theodorhoz. Az első hirdette, 
hogy az erkölcsi jó és rossz között való különbsé-
get az ember találta föl s a szokás szentesítette; a 
másik a törvényeket az emberi furfang találmányá-
nak s haszonlesésből származtatja, a miért is válto-
zók a körülmények szerint ; a harmadik szerint az 
emberek némely dolgot bűnnek bélyegeztek, hogy 
a buta népet rémítsék s azért a művelt ember ki 
van véve ezen előítélet hatálya alól. Theodor tehát 
az ókor Nietzschéja. 

Milyen baladás és kultura épülhet föl ilyen elvek 
alapján, nagyon könnyű kitalálni, mert már tények 
beszélnek róla. Már maga a bizonytalanság kizárja 
minden haladás és kultura lehetőségét, már pedig 
a modern erkölcstani elméletek bizonytalanságban 
hagynak az iránt, mi az a jó, mely felé haladni 
kell, mert a közjó nem regula, hanem maga szorul 
regulára, a kulturhaladás nem normája az erkölcs-
nek, hanem megfordítva. Hiszen az a kérdés, miben 
áll a közjó, mi a kultura? Az élet pedig megragadja 
azt, a mit ezen elméletek tényként hirdetnek és vas 

következetességgel érvényesítik ; visszaidézi a ha-
nyatló római császárság kulturállapotait, míg nem 
a szociáldemokraacia barbarizmusához ér. Bármilyen 
szépen hangzik is az, hogy az erkölcs az egyéni és 
közérdek kiegyenlítésén nyugszik, minthogy a köz-
jónak fogalma bizonytalan, az élet a közel fékvő 
magánérdek felé fordul, mert így legalább a veszett 
fejszének nyelét menti meg; s a magánérdeknél ismét 
az állati ösztönök feküsznek legközelebb. 

így történt, hogy a modern világ büszkeségének 
tárgyai iróniává lettek. Parlamentárizmus, szabadság 
és egyenlőség, közgazdasági föllendülés torzképpé 
lettek. A parlament a legalacsonyabb önzés szinpada, 
melyen a népképviselet komédiáját játszák; a sza-
badságot és egyenlőséget csúffá teszi az úgyneve-
zett közgazdasági föllendülés. A pénzeszsákok birto-
kosai az ipari szabadság zászlaja alatt kizsákmányol-
ják a munkások millióit s így a dicsőített szabadsá-
got és egyenlőséget anyagi függés révén illuzoriussá 
teszik. Mert a közgazdasági föllendülés abban nyilat-
kozik, hogy a vagyon néhány lelkiismeretlen űzér-
nek birtokába jut, a kikre a kifosztott tömeg fog-
csikorgatva és ökölbe szorított kézzel les, hogy erő-
szakkal szerezze vissza azt, a mit a csalárdság tőle 
elvett. Igen, ennek a kulturának bálványai szép álar-
cok, de agyvelő nélkül, formák, megfelelő tartalom 
nélkül, mert erkölcsben szűkölködnek. A név még 
nem leszi a dolgot, ehhez emberek kellenek és pedig 
erkölcsös emberek. 

A modern kultura dicsekvéssel mutat kényelmi 
eszközeire, a technika vívmányaira, mintha ezeket 
csak tőle lehetne származtatni. Ez persze nem áll, 
de ha állna is, vájjon ezeknek léte a haladás célja, 
haladás-e ezeknek puszta birása? Ezek csak eszkö-
zök az emberiség boldogulására; de előidézték-e ezt? 
Az előbb elmondottak megfelelnek e kérdésre. Di-
csekszik továbbá tudományos fölvilágosodotlságával, 
pedig ezzel jobb volna hallgatni. A kik erre közre-
működtek, más kulturának gyermekei s a kik gyer-
mekei, azok a tagadásnak megvesztegetett zászló-
vivői, lármás iparlovagiai a tudománynak, kik po-
zitív eredményekkel nem igen dicsekedhetnek. Mert 
a tudomány fejlesztéséhez első sorban az igazság 
szeretete kívántatik, ez meg erölcsöt tételez föl. 
Művészetét és irodalmát nem is említjük, mert a 
secessio, a pornogral'ia és a hírlapirodalom termé-
szetimen mutatja be ezt a kultúrát. Egy nemét a 
haladásnak el nem vitathatjuk a modern kulturától 
t. i. az élvezet eszközeiben ; de ez inkább megbé-
lyegző, mint dicséretes, mert ez haladás ugyan, de 
lefelé, egészen az alapelveknek megfelelően. 

Ilyen kulturával a kereszténység homlokegyenest 
ellenkezik. Itt béke csak úgy képzelhető, hogy azokat az 
eszközöket, melyeket a modern kultura jogtalanul 
magáénak vall s melyeknek puszta létezésébe he-
lyezi a haladást, a kereszténység lefoglalja, legkisebb 
engedmény nélkül. — így remélhető haladás és 
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boldogulás, különben bekövetkezik a modern kultura 
haladásának végeredménye — a romboló forra-
dalom. N. dr. 

Jlz alapokról szóló törvénytervezet.1 xi. 
A tervezet készítője a mondottak szerint arra a 

kérdésre, vájjon: egyházi avagy világi hatóságokat 
illeti-e alapjaink vagyonának kezelése és jövedelmük 
rendeltetési célra fordítása? — rosszul felelt. Egyenes 
ellenkezésbe került mindazzal, a mit a történeti beve-
zetésben elmondott róluk, midőn abból a célból, 
hogy alapítványainkat az állami kezelés számára le-
foglalja, egyszerre különös jogi becsüszlatással erede-
tüknek királyi, világi, állami jellegét vitatni megpró-
bálta. Hogy a királyi család magánvagyonából ado-
mányozottjavak, mint ezt róluk nemcsak Kossutánynál 
kimutattam, hanem a mint az épen a jelen számban 
is, Kollányi művének ismertetésénél, bőven olvasható, 
miként öltöttek volna állami jelleget, azl ember meg 
nem értheti. A mit nem állam ad, a mit nem állami-
ból adnak, vájjon miként lehet az állami? Hogy is 
beszélhet így egy olyan férfiú, a ki különben folyton 
a «magántulajdon szentségét» emlegeti? 

Biztos lehel róla, hogy ha ez lett volna a valódi 
hagyományos jogi felfogás, akkor ezek az alapok be 
is kerültek volna már az alkotmányos éra óta az 
állami költségvetésbe ; — de nem kerültek oda ; 
tehát az, hogy a főkegyúr ez idő szerint a miniszter 
által kezelteti őket, nem is jelenthet annyit, hogy 
ezek a vagyonok állami jellegűek; hanem csak annyit 
jelent, hogy miután az 1848-ki hirtelen átalakulás 
idejében Deák Ferenc, mint igazságügy miniszter, a 
mint ezt a Religio első számában tárgyaltam, az ala-
pok kiadatását a katholikusok petitiójára eszközölni 
nem látta célszerűnek, tehát egy ideiglenes expediens 
került a törvénybe, melyet most, lévén hozzá idő, a 
törvényhozás megszüntethet és a felekezetlen állam 
jellegéhez képest a kalholikusok nyilt sérelmének 
orvoslásával kiigazíthat. S beállhat a rendes állapot, 
hogy tudniillik a főkegyúr a kezelést a katholikusokra 
bízza, miután a katholikus javaknak csak ez lehet 
rendes, törvényes kezelési módja. 

Hogy Csorba miniszteri tanácsos, ha akarta volna, 
helyesen is megtudja fejteni a kezelés kérdését, mu-
tatja a most tárgyalandó s a kérdés második részére 
adott és a divatos liberáliskorú fölfogástól teljesen 
elütő felelete, tudniillik arra a kérdésre: vájjon a 
szóban levő alapítványoknak vagyona — a célt 
tekintve — egyházi vagy állami jellegű-e? 

Felelete végkövetkeztetésében s jobbára indoko-
lásában is oly korrekt, hogy eltekintve némely mel-
lékesebb hiányaira teendő megjegyzéseimtől, azt 
teljesen aláírom s mindenkori tanulság okáért ide-
írom. 

1 Erre a cikkre külön is fölhívjuk az olvasók figyelmét. 

Rt, hogy a kérdésre megfeleljünk úgymond •— 
két alapvető jogforrást kell vizsgálni. Az egyik : az 
annyiszor idézett 1548. évi XII. törvénycikk, a má-
sik : Mária Teréziának oklevelei, a melyek e törvényre 
hivatkoznak. 

Az 1548. évi XII. törvénycikk, midőn (a törökd úlás 
folytán) célját veszteti egyházi intézmények vagyoná-
nak további rendeltetéséről intézkedik, egyik célként 
említvén föl az iskolákat, nem mondja, felekezeti 
vagy nem felekezeti iskolákat érti-e alatta? 

A reprodukált vélemények egynémelyike (mint 
például a Horánszkyé volt) ebből azt a következ-
tetést vonla le, hogy a vagyonból e törvénycikk sze-
rint felekezetnélküli állami iskolák állítandók, vagy 
legalább állíthatók. Ámde azok, a kik ily véleményt 
fejeztek ki, nemcsak azon történeti körülményeket 
ignorálják, a melyek között és a melyek mialt a 
szóban levő országgyűlés összeült és nemcsak figyel-
men kívül hagyják az idézett törvénnyel egyidejűleg 
hozott azon többi törvényben foglalt utasítást, a me-
lyek mind a régi orthodox katholikus vallás vissza-
állítását célozták, hanem feledik azt is, hogy azon 
időben az iskolaügy a közfelfogás szerint tisztán az 
egyház és nem az állam feladatai közé tartozott: 
hogy az iskola célja par excellence a vallásos neve-
lés és a hit megerősítése volt. (Ime, mennyire meg-
ismeri a történeti valót, ha akarja!) Azon iskoláknak 
célja, a melyeket az 1548. évi XII. törvénycikk inten-
dált, kétségtelenül felekezeti volt; de azért ebbe a 
célba — épúgy, mint a királyi adományból javadal-
mazott különböző katholikus egyházi intézmények 
hivatásának egész körébe — nyilván belejátszott az 
állami mozzanat, mert az idézett törvényeket meg-
alkotott felfogás a magyar állami rend főoszlopai a 
királyi adományból javadalmazott katholikus egyházi 
intézmények voltak. (Természetesen: kinek másnak, 
ha nem az államnak nevel a katholikus egyház jó 
polgárokat !) 

A történet legmerészebb meghamisításának tar-
tom, mondja tovább, azt az állítást, hogy az 1548. 
évi XII. törvénycikk szekularizálni akart volna. E tör-
vény megalkotóitól mi sem állhatott távolabb, mint 
a katholikus egyház javadalmazására szolgáló királyi 
adományból származó javak eddigi jogi természetén 
való oly változtatás, hogy a javak felekezeti jelleg 
nélküli célokra használtathassanak. 

Kétségtelenül az imént reprodukált felfogás, jele-
sül az a felfogás, hogy az iskolának első sorban köz-
vetlen felekezeti célt kell követnie s hogy maga az 
iskolaügy a felekezeti jogkörbe tartozik, uralkodott 
akkor, midőn az^idézett törvény alapján az oktatás-
ügy a jezsuitákra bízatott, (liz csakugyan helyes 
beszéd !) 

A XVIII-ik század elejétől azonban megváltozik 
a közfelfogás (már tudniillik a trónokon, de nem a 
lakosságban); mindinkább előtérbe lép a gondolat 
(tudniillik az abszolút uralkodásnál), hogy a tanügy 
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nem egyházi feladat, hanem állami feladat (illetőleg 
az abszolutizmus megszilárdításának alkalmas esz-
köze, Mária Terézia így tanulta ezt a különben gyű-
lölt Nagy Frigyestől!); hogy a tanulmányok célja 
első sorban is állami — politikum — érdek és nem 
egyházi — ecclesiasticum —• és hogy ennek megfele-
lően az iskolák belső berendezése, a tanrendszer meg-
állapítása (nálunk például németesítés céljából) stb. 
nem az egyház, hanem az állam föladata. (Az állam 
semmi sem volt, a király volt minden !) 

Ez a felfogás, a mely összhangban van azzal a 
felfogással, mely szerint Mária Terézia nemcsak a 
legfőbb kegyúri jog, nemcsak a jus circa sacra alap-
ján (ez visszaélés volt!), hanem született fejedelmi 
és királyi állása alapján (nem ennek alapján!) föl-
adatának tekintette mindazt, a mi a katholikus egy-
házban világi vonatkozású volt (például a kanonokok 
kinevezése is az volt?), a maga királyi (nem királyi, 
hanem főkegyúri !) ügykörébe vonni : ez a fölfogás — 
úgyszólván — kulminációját érte épen el akkor, 
mikor (a szabadkőmivesek bujtogatására) a Jézus 
Társaságának megszüntetése bekövetkezett. 

Ebben van magyarázata annak, hogy a szóban 
levő és kapcsolatos diplomákban arra nézve, hogy 
a létesítendő iskoláknak az állam (akkor a király 
volt az állam, a ki pátensekkel kormányzott) rend-
szerével és céljaival kell összefüggniök, több utalást 
is találunk; de arra nézve, hogy ez iskolák feleke-
zeti jellegűek legyenek, magukban az okiratokban 
bármiféle vonatkozást is (magától értetett!) hiába 
keresnénk. 

Ebben van magyarázata annak, hogy Mária Te-
rézia mind az iskolákat nemcsak a maga legfelsőbb 
felügyelete, hanem a saját igazgatása (directio, hisz 
ez volt az abszolutisztikus központosítás!) alá helyezi; 
és ebben van magyarázata annak is, hogy Mária 
Terézia ez alapok kezelése és jövedelmeiknek ren-
deltetési céljaikra való fordítása tekintetében saját 
közegéül nem az egyházi, hanem a politikai hatósá-
got, jelesül a helytartótanácsot jelöli meg. 

Mária Terézia az állami hatóság (őcsak királyit 
ismert !) rendelkezése alatt álló egyetemet, jogakadé-
miákat és középiskolákat létesített és kétségen kívül 
állami (királyi!) egyetemet, állami iskolákat akart 
kreálni. (Ugyan kérem, a mai állam fogalma Hegel 
óta szerepel, akkor ismeretlen volt !) 

De vájjon, mikor űgy cselekedett és az 1548. évi 
XII. törvénycikkre hivatkozott, nem jött-e ellenke-
zésbe ezen törvénycikk igaz értelmével, a mely — 
a mint kifejtettük — a szóban forgó javak szekulari-
zációjának gondolatától is távol állolt és felekezeti 
rendelkezés alatt álló felekezeti iskolákat akart? 

Mária Terézia bizonyára azt tartotta és azt hi-
szem, joggal azt tarthatta, hogy nem. 

Magyarázata e tagadó válaszunknak az, hogy 
Mária Terézia nem a mai felekezetnélküli államszer-
vezetnek megfelelő iskolákat akart létesíteni (akkor 

ilyesmiről semmit sem tudott a világ, az új fejlődés !), 
hanem egy olyan államszervezetnek megfelelő isko-
lákat, a melij állam maga is katholikus volt (ez mái-
igaz!); oly államnak, a melynek címerében a kettős 
kereszt nemcsak szimbólumként szerepelt ; olyan 
államnak, a melynek fejedelme akkoriban kellette 
föl újra az «apostoli» címet; oly államnak, a mely-
nek egész hivatalos berendezése kormányzatban, bí-
ráskodásban és törvényhozásban egyaránt katholikus 
jellegű volt. (Ez igaz!) 

Mária Terézia iskolái és egyreteme (!) alapításuk 
szerint ezen jellegnek akartak megfelelni. Mária 
Terézia állami (nem: királyi!) intézeteket akart léte-
síteni, de oly állami (királyi) intézeteket, a melyek — 
az állam egyéb intézeteinek megfelelően — katholikus 
berendezésűek, katholikus szelleműek voltak, míg az 
1548. évi XII. törvénycikk — bár kétségtelenül vég-
folyamatban szintén állami érdekből — felekezeli 
rendelkezés alatt álló felekezeti iskolákat tartott szem 
előtt. (Mert akkor még nem ismerték az abszolutiz-
must !) 

Mária Terézia az állam rendelkezése alatl álló 
(előbb azt mondta, és jól mondta, hogy: a saját ren-
delkezése alatt álló !), állami (királyi) célokat szol-
gáló felekezeti iskolákat létesített és — nem úgy, mint 
az 1548. évi XII. törvénycikk kontemplálta — nem 
felekezeti (illetőleg katholikus!) rendelkezés alatt 
álló, felekezeli (katholikus!) célokat szolgáló isko-
lákat ! 

Mária Terézia iskolái -— a miket ő maga királyi 
iskoláknak (no ime!) nevez — ez alapon joggal ne-
vezhetők királyi vagy állami (semmiesetre sem állami ! 
ez anachronizmus) iskoláknak. 

Mária Terézia tebát az 1548. évi XII. törvény-
cikket akkor, midőn a tanulmányi és egyetemi ala-
pokat létesítette, bizonyos tekintetben a változott vi-
szonyoknak, a változott követelményeknek (az abszo-
lutizmusnak !) megfelelően értelmezte ugyan, de ez 
értelmezés a szóban levő javak jogi természetét, 
siil, hogy e javak a magyar állam (király) érdekeit 
is szolgáló egyházi célokat vannak hivatva előmoz-
dítani, nem sértette, a javak jogi természetét meg nem 
változtatta, különösen pedig azokat nem szekulari-
zálta. 

Úgy hiszem, a Mária Terézia által megállapított 
értelmezés jogosságát ma már kritika tárgyává tenni 
(a mint az államosítók tenni akarják!) annál kevésbé 
lehet, mert a törvényhozás azt Mária Terézia, II. Lipót 
és I. Ferenc alatt konkludens cselekedeteivel ismé-
telten szentesítette ! 

Ép ezért jogosulatlan eljárás lenne, lia a mai 
megállapítandó következtetések szempontjából, a ta-
nulmányi és egyetemi alapba tartozó vagyonok múlt-
ban való rendeltetéseinek megállapításánál, nem elé-
gednénk meg annak megállapításával, hogy törvény-
szerű alakban kiadott alapító okleveleiben, régi 
törvényekre való hivatkozással, mily rendeltetést adott 
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az egyetemi és tanulmányi alapok vagyonságának 
Mária Terézia? 

Jogosulatlan eljárás lenne, ha ezzel nem elégedve 
meg, azt kutatnók, hogy jogosan cselekedett-e Mária 
Terézia, helyesen értelmezte-e a régi törvényeket? 
Jogosulatlan eljárás lenne, ha azt kutatnók, vájjon 
az egyetem és azok az iskolák, melyeket Mária Terézia 
ez (katholikus) alapok terhére létesített, oly egyetem 
és oly iskolák voltak-e, a melyekre az 1548. évi XII. 
törvénycikk rendelkezései alapján ezen királyi ado-
mányból származó egyházi javak jövedelme joggal 
volt fordítható? 

Mária Terézia a legtörvényesebb alakban állí-
totta ki alapító okleveleit, azokat senki nem kifogá-
solta és így ma arra az álláspontra térni vissza, hogy 
kérdés tárgyává tegyük, vájjon jogosan rendelkezett-e 
Mária Terézia — nem lehet. (Ez vonatkozik az or-
szággyűlés által 1870. óta ismételten kiküldött bizolt-
ságok munkálataira.) 

Legfeljebb azzal a kérdéssel kell nekünk ma 
tisztába jönnünk, hogy vájjon, midőn mi most a 
tanulmányi és egyetemi alapok mai rendeltetését 
megakarjuk alapítani (nem rendeltetésükről, mely 
világos, hanem kezelésükről van szó!), követhetjük-e 
Mária Terézia által választott utat (micsoda utat?) 
és az ismét megváltozott viszonyokra hivatkozással 
értelmezheljük-e az 1548. évi XII. törvénycikket akkép, 
hogy mivel az állam felekezet nélkülivé lett, a tanul-
mányi és egyetemi alapokból fenntartott intézeteknek 
jellege is követi ezt a változást? (de mi köze a 
katholikus magántulajdonnak az állam változó jelle-
géhez ?). 

Avagy pedig mondjuk-e azt, hogy e tanulmányi 
és egyetemi alapok céljainak tekintetében szorosan 
ragaszkodnunk kell a Mária Terézia által tett intéz-
kedések betűihez ? Szorosan ragaszkodnunk, mert az 
1548. évi XII. törvénycikknek Mária Terézia által el-
fogadott értelmezése végső határát képezi annak, a 
meddig az állami szempontok értelmezésénél el lehet 
menni ? 

Fönnebb volt szerencsém indokoltan jelezni, hogy 
ez a második út volna követendő. 

E második út volna követendő annál is inkább, 
mert a midőn Mária Terézia a tanulmányi és az 
egyetemi alapot létesítette, nem az általános magán-
jogi elvnek korlátlan uralma alá tartozó oly szemé-
lyeket létesített, mint lennének ez alapítványok az 
esetben, ha azokat saját magánvaggonáből létesíti. 

Ez alapok vagyonai (egyházi vagyon !) az alapít-
ványi jellegnek fölvétele után is fönntartották ősi, 
eredeti jellegüket, hogy tudniillik azok csak katholikus 
iskolai célra fordíthatók —- iskolai, jelesül katholikus 
iskolai célra is csak azért, mert az 1548. évi törvény-
cikk azt így állapította meg. 

Mária Terézia, a midőn a szóban levő javak jö-
vedelmét az általa létesített tanintézetekre rendelte, 
még nem sértette e javak ősi természetét és nem 

sértette az 1548. évi XII. törvénycikket. De, ha mi 
azt mondanók, hogy a magyar állammal együtt a 
szóbanlevő tanintézetek is (például a királyi kath. 
gimnáziumok) felekezetnélküliek lettek: e javak ősi 
jogi természetét és vele a magántulajdon szentségét 
sértenők. (Úgy ám !) 

Mária Terézia elment a véghatáráig annak, a 
meddig az 1548. évi XII. törvénycikk értelmezésével, 
illetőleg az ezen törvénycikkre alapított rendelkezé-
sekkel az állami szempontok érvényesítésében el 
lehet menni a nélkül, hogy a szóbanlevő javak jogi 
természetét és így a magántulajdon szentségét sér-
tenők. 

Tovább ez uton menni nem lehet. Tovább — a 
tulajdon szentségének sérelme nélkül — a szóban 
levő alapokat nem lehet átvenni oly iskolák fönn-
tartására, melyek teljesen felekezeti jelleg nélküliek. 

Az egyetemi alap, tekintettel az 1848. évi XIX. 
törvénycikkre, de főleg az 1868. évi november hó 
12-én folytatott országgyűlési tárgyalásból kiinduló-
lag némileg különleges helyzetbe került (tudniillik, 
mint a történeti áttekintésben láttuk, a Pázmány-
egyetemet a magántulajdon szentségének megsérté-
sével állami intézetnek nyilvánították és az alapot az 
állami költségvetésbe bevonták). 

De ha e két mozzanattól — a melyek az egye-
temi alapbeli vagyonok magánjogi állását lényegben 
megváltoztatni nem akarták (?) és azt lermészetesen 
nem is változtatták meg — eltekintünk és úgy a 
tanulmányi alapra, mint az egyetemi alapra csak a 
Mária Terézia-féle oklevelek és azután követett gya-
korlat (?) világánál adjuk meg a választ arra a kér-
désre, hogy - a célt tekintve — a tanulmányi és 
egyetemi alapoknak mi a rendeltetésük, csak az 
lehet a válasz, hogy a cél : az országos tanügyi érde-
keknek az állam rendelkezése alatt (?) álló katholikus 
berendezésű és jellegű iskolák utján való előmozdítása. 
Ezt mondja a tervezet az alapok céljáról. 

Valóságos apologiája a tanulmányi és egyetemi 
alap katholikus célra való fordíthatásának és meg-
védése a felekezetien célzatok ellen. E tekintetben 
ezután se fog tudni senki jobbat és érdemlegesebbet 
mondani, annyira kimeríti a kérdést. Egyet azonban 
nem tudott bevitatni, az állami kezelés jogosultságát. 
Se ezen alapok egyházi eredete, se a főkegyúr jogai-
nak természete nem engedi meg, sőt egyenesen ki-
zárja az állami kezelést, miután az egyenesen a jog-
körök megengedhetetlen összezavarását jelentené. Itt 
csak egy mód felel meg az egyházi magántulajdon 
szentségének, ha a főkegyúr, ki többé nem abszolút 
uralkodó, mint Mária Terézia volt, megszüntetvén a 
mai tarthatatlan és csak ideiglenes expediensnek tekin-
tett állapotot, a katholikus célú és jellegű vagyont 
katholikus testület által kezelteti. Ez lenne az ügy 
végleges és egyedül természetes rendezése. Ezt tegye 
meg a mai kormány és akkor elhisszük, hogy min-
denkinek egyforma mértékkel mér. 

i 
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Jlz egyház szociális története.1 (i.> 
Nap-nap mellett halljuk hangoztatni az ellen-

táborban : az egyház retrográd, a katholicizmus a 
történeti fejlődés, az általános emberi jogok kerék-
kötője. Ellenfeleink sok mindent összehordanak, ké-
szek meghamisítani a történetet is, csakhogy a be-
feketített egyházra rámutathassanak: «voila l'ennemi». 

Pedig a történelem pártatlan kutatása épen az 
ellenkezőről győz meg. Az egyház mindenha az emberi 
jogok védelmezője volt. Az igazság, szabadság, egyenlő-
ség, szeretet magasztos eszméiért küzdött, azok érvé-
nyesülését átmeneti intézményekkel készítette elő, a 
melyek mélyén mindig ott volt az eszményi cél csirája, 
melyet ápolt, fejlesztett. 

Hasznos munkát vélek végezni, a midőn az egy-
ház szociális tevékenységének történetét nagy voná-
sokban bemutatom; szólva arról, mint alakította át 
a római világot, mint nevelte föl a vándornépeket, 
tette naggyá a középkort ; hogyan fejlesztette intéz-
ményeit, mi okozta az egyház áldásos befolyásának 
csökkenését s végül mint ébredez újból a társadalmi 
munkálkodás terén a krisztusi szellem. 

Ez a föloszlás egész önkéntelenül kínálkozik a 
történeti idők folyamán. 

-k 

Az egydiáz hivatása a megváltás nagy müvének 
alkalmazása. De a megváltás új életfölfogást jelent, 
melynek célja az egész vonalon lényegesen megvál-
toztatni a világ arculatát. Szeretet, irgalmasság, egyen-
lőség, testvériség, szentség, munka tisztelete, erény, ön-
megtagadás eszményeit állítani az anyagias fölfogás-
ban élő, a bűnök posványába merült világ elé. Erre a 
formára átalakítani az egyetemes világot, az egész 
emberiséget, érzésében, gondolkozásában, cselekvésé-
ben, intézményeiben: a megváltás kiegészítő munkája. 

Ennek az isteni tervnek a megvalósítása, Isten 
földi országának a megteremtése nagy szociális tevé-
kenységet jelent. És ezt az egyház megcsinálta; nagy 
szociális tevékenységet fejtelt ki. És szociális tevékeny-
ségének van múltja, van jelene, van jövője. Az egyház 
szociális története hangosan beszélő apologia tehát 
az egyház hivatása, szükségessége mellett. Igy nézve, 
az egyház nem kerékkötője az eszméknek, hanem 
megvalósítója. 

I. A római pogányvilág és annak átalakítása. 

a) Rabszolgaság és egyház. Minden pogány nép-
nél uralkodó volt a rabszolgaság. Rómában a köz-
társaság virágzó napjaiban, a császárság fénykorában, 
csekély számú szabad római polgár és megszámlál-
hatatlan rabszolga van. Szegény rabszolgák ! Állat-
számba mentek. Vették, eladták, megölték bántatlanul. 
A betegeket kivetették, az egészségesekel istállókban 

1 A "Calecliisme social» nyomán. 

tartották. Mindenki megvetette őket. A megvetett 
munkákat ők végezték. Róma, Spárta, Athén, Trója 
egyformán bánt rabszolgáival. 

Az egyház volt az, mely lehajolt a meggyötört 
rabszolgákhoz. A szeretet szavával testvérnek nevezte, 
jogot, igazságot, szeretetet követelt részükre. 

b) Munka és az egyház. A munkát a pogánykor 
lenézte. Az egyház tiszteltté tette. Visszavezette a 
munkálkodás általános kötelezettségét Ádámhoz, ki-
ben az egész emberiséghez szólott az Úr: «Orcád 
verítékével eszed kenyeredet». Szent Pál megpecsételi, 
mondván: A ki nem munkálkodik, ne is egyék. 

Az egyház fölemelte a munka becsét. Rámutatott 
Jézus Krisztusra, ki nevelőatyjának segédkezett, az 
apostolokra, kik kezük munkája után keresték ke-
nyerüket. 

Üdvös befolyása alatt megváltozik a világnézlet. 
A kik azelőtt megvetették a munkát és henyéltek, 
az egyház szellemének hatása alatt megfogják a dolog 
végét s elfordulnak a semmittevő parasitáktól. Szent-
atyák, Aranyszájú szent János, szent Benedek és má-
sok munkára és annak megbecsülésére sarkalják 
híveiket — Jézust és apostolokat állítva mintaképül. 

cj Az egyház és a szabadság. A szabadság esz-
méje egyike azoknak, melyekért lelkesedik a világ. 
A régi pogánykor csak polgárainak adott szabadsá-
got, a nem polgárokat elnyomta, rabbilincseket rakott 
reájuk. 

Üdvözítő Jézus széttöri a rabbilincseket, szabaddá 
leszi egyháza hosszú munka után a rabszolgát: «Nincs 
különbség szabad és rabszolga között ; testvérek vagy-
tok mindnyájan, szeressétek egymást». 

Az egyház kezdetben erkölcs szempontjából veszi 
a dolgot. A rabszolgának visszaadja személyiségét; 
megérteti urával, hogy a rabszolga nem «res», hanem 
«persona», személy, mint gazdája. Szent Pál vissza-
küldi Philemonnak rabszolgáját, kéri, úgy fogadja, 
mint testvért és nem mint rabszolgát. 

Az apostoli constitutiók elitélik a rabszolgákkal 
való kegyetlenkedést. Chrysostomus ostorozza a Kon-
stantinápolyban divó rossz bánásmódot, Nazianzi 
szent Gergely helyteleníti a rabszolgai intézményt, 
azok fölszabadítását követeli, mert «mindenki egyenlő». 

A keresztény császárok mindig több és több 
engedményt tesznek, míg végre Justinián kimondja, 
hogy mindenki egyformán szabad. 

A pogányságból keresztény hitre tértek nagy 
számban fölszabadítják rabszolgáikat. Hermes, meg-
keresztelésekor, 1250 rabszolgának adta vissza szabad-
ságát. Szent Sebestyén megtérésekor 1400-at szabadí-
tott föl e szavakkal : «Isten gyermekei nem lehetnek 
emberek rabjai». Szent Gergely, szent Ambrus elad-
ták az egyház edényeit, hogy Krisztus élő edényeit 
vehessék meg árukon. És mikor a rabszolgaság el-
töröltetik Európában, lelkes férfiak Afrikába hajóznak 
a rabszolgák kiváltása végett. 

Történeti tény tehát, hogy az egyház fölszaba-
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dította a rabszolgákat s hogy az egyház emlőin nevel-
kedett nagyra a szabadság. 

dj Az egyház és az egyenlőség. Milyen különbség 
volt egykor a patrícius és plebeins, úr és rabszolga 
között ! A rabszolga adás-vevés tárgya, megveteti, le-
alacsonyított lény, ki legtöbbször éhhalállal küzd, 
míg Sueton, Salluslius, Tacitus előadása szerint a 
gazdagok milliókat pazaroltak. 

Az erkölcsök eme romlottságában megjelenik 
szent Péter és szent Pál. Isten elölt való egyenlősé-
get hirdetnek. Egyházba nem, rang, kor, osztály-
különbség nélkül vesznek föl mindenkit. A papi 
hivatalok mindenki elölt megnyílnak, legyen az pol-
gár vagy rabszolga. Az agapékon testvéries szellem 
uralkodik. Közös temetőbe hantolják halottaikat sor 
szerint. 

ej Egyház és testvériség. Az érzékiesség kegyet-
lenségekre vetemedik. Ezt igazolja Róma története. 
Ismeretesek a gladiátori játékok. Ki ne tudná, mennyi 
sok ember esett a római játékoknak áldozatául? 
A nagy vérontásnak az egyház állja útját, odaállítja 
a lelkek becsét, kik nagy áron, Jézus vére árán lettek 
megváltva. A szegényekel, elhagyotlakat, árvákal, üldö-
zötteket megvetette a gőgös római világ, ellenben a 
keresztények épen ezeket karolták föl. Tertullián ír ja: 
«Mindenki hoz havonta pénzadományt, tehetsége és 
akarata szerint szegények, árvák, özvegyek, megvetet-
tek, száműzöttek fölsegélyezésére. Mi készek vagyunk 
meghalni egymásért». 

A részvétet, melyet gyöngeségnek minősített a 
pogány filozófia (Seneca : De dementia, II. k.), a keresz-
ténység kötelességnek minősítette. 

f ) A nő és a gyermekek. A pogány világ élete 
az erőszak kultusza volt. Nem ismerte a gyöngédsé-
get a gyöngékkel szemben. 

A nőről alkotott fogalmaikat is ez jellemzi. A nőt 
alantas lénynek, az erősebb élvezeti tárgyának tartotta. 
A hajadont atyja megölhette, eladhatta, ahhoz adta 
feleségül, kihez akarta. A férfi nejét elhagyhatta, több 
feleséget vehetett, elválhatott nejétől. A gyermeket 
megölhette, kitehette atyja. 

Az egyház visszaadta a nő méltóságát, megvédte, 
megszentelte a házasságot, eltörölte a soknejiiséget, az 
elválást beszüntette, megvédte a gyermeket és annak 
jogait. Ezt a munkáját az egyház mindenkor teljesí-
tette és teljesíti most is. 

gj Az egyház és a hatalmasok. Az egyház védel-
mére állt az elnyomottaknak, oltalmazta a gyöngéket, 
ellentállt a hatalmasoknak, a zsarnokoknak zsarnoki 
törekvéseikben. Igen sok pap, püspök, pápa volt, ki 
a zsarnokok ellen megvédte a népet, az egyházat. 
Aranyszájú szent János Eudoxia császárné előtt párt-
fogásába veszi a szegény özvegyet, kinek kertjére 
szemet veteti a császárnő. Szent Ambrus poenitenciát 
szab Theodosiusra, mielőtt Milano templomába lép-
hetne, Thesszalonikiben megölt hétezer polgár véréért. 
Fölsoroljuk-e szent Vazul, szent Athanász stb. tetteit? 

Fölösleges, a fönti példák meggyőznek róla, hogy az 
egyház a polgári és egyházi szabadság őre. 

h j Az egyház és a tudósok. A pogány kornak is 
voltak virágzó századai. Volt idő, mikor a tudomány, 
a művészet, magas polcon állott. Elég említeni Pericles, 
Augusztus századait. 

Azonban a nagy haladást hanyatlás váltotta 
föl. És újból a kereszténység, az egyház volt az, mely 
a tudományba, a szónoklatba, a bölcsészetbe, a mű-
vészetbe új szellemet öntött. Megtisztította salakjától, 
hibáitól és a tökély magas fokára emelte. Szent Jusztin 
nagy bölcsész, szent Ágoston mély tudós, szent Ambrus 
jeles szónok, szent Gergely költő, Aranyszájú szent 
János második Demosthenes. Róma, Byzánc remek 
bazilikákkal gazdagodnak. 

Az egyház fejlesztette a tudományt, az ismerete-
ket közvetítette, mint azt Guizot kifejti. 

ij Az egyház és a népjog. «Vae victis» (jaj a le-
győzötteknek!) volt a pogánykor jelszava. A győztes 
fél kénye-kedve szerint bánt a legyőzöttekkel. Kegye-
lem, irgalom ismeretlen fogalom volt. Királyok, feje-
delmek a diadalszekér után hurcoltattak, alattvalóik 
mint rabszolgák adattak el. 

Mikor a keresztény világnézet uralkodó lett, a 
helyzet megváltozott, javult. A rabszolgaság eltöröl-
tetvén, a fogságbaesett ellenség váltságdíj fejében 
szabad lett. A megsebesültek gondozásban részesül-
tek, így enyhült a háború iszonyúsága. 

így alakította át az egyház a régi, pogány római 
életet összes társadalmi vonatkozásaiban. Épen azért 
az egyház működését kevésre becsülni, kicsinyelni 
nem lehet. De nem lehet igazat adni a történeti 
materializmusnak sem, mely mindent gazdasági 
okokra szeret visszavezetni, mikor mint láttuk, épen 
az eszményi, a tisztult fölfogás, világnézet eszközölte az 
elnyomott alsóbb néposztályok társadalmi, gazdasági 
jobbulását. Csepela Lajos dr. 

P a r i s . Mi történt ? Hogy történt ? Miért történt 1 — "Egyház 
Mi történt ? . . . X. Pius pápának elfogyott a türelme 

a francia kormány részéről az egyházzal szemben foly- ® 
tátott vakmerő képmutatásoknak végtelen láncolata előtt, krónika. 
Mikor Briand miniszter rendelete kimondta,1 hogy a 
templomok nyitva maradnak stb. stb., csak be kell je-
lenteni az egyháznak a rendőrségen, hogy bennük isten-
tiszteletet óhajt végezni; mikor tehát az utolsó pillanat 
is elmúlt arra, hogy az állami hatalom megszűnjön rend-
őri engedelemtől, emberi önkénytől függővé tenni akarni 
Isten egyházának, Krisztus jegyesének, — az Isten jogai-
nak s a lelkek üdvösségének ügyében, — a szabad moz-
gásnak és önálló életnek souverain lelki fensőbbségét; 
mikor tehát egészen világos lett az, hogy ezt a francia 
államhatalom nem tette s nem is akarja tenni, mert alakos-

1 Ez a rendelet egy ívnagyságú napilapban bárom teljes petit-
betiis hasábra terjed. A képmutatás netovábbja abban a fejezetben 
rejlik, a hol Briand Arisztides miniszter kijelenti, hogy esze ágában 
sincs a templomokat céljoktól elvonni, hisz azok csak «birtok-
terhek» lennének az állam és a községek nyakán. 
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kodásainak, saját törvényei megkerüléseinek gyalázatos 
játékával végképen nem akar egyebet, mint a mit kezdet 
óta lelke mélyén hordoz, t. i. az egyház megalázását, az 
állami hatalom önkényének gúzsába való betörését : — 
X. Pius pápa kimondotta, hogy—«inkább kell engedel-
meskedni az Istennek», a ki az egyházat szabadnak 
alkotta az állami hatalommal szemben, «mint az embe-
reknek», midőn ezek, mint a jelen esetben, az egyház 
megtörésén jártatják gonosz szándékukat s Isten törvénye, 
az egyház isteni szervezete elleni merényletre csábítják 
és erőszakolják a hiveket. Püspököktől és világiaktól 
sürgettetve adta ki X. Pius pápa rendeletét, hogy hivatalo-
san papnak nem szabad az államtól jogtalanul kívánt be-
jelentést az istentiszteletre vonatkozólag megtenni.1 

Miért ? Mert pap részéről ennek bejelentése a tanitó 
anyaszentegyház részéről jövő elismerése lenne annak, 
hogy Krisztus tanítása, a keresztény istentisztelet, a lel-
keknek a Szentlélek malasztjaival való megszentelése és 
örök üdvösségükre való előkészítése — mert eme fönsé-
ges cselekedeteknek szinterei a katholikus templomok — 
állami, polgármesteri, főispáni, szolgabírói, (Francia-
országban prefektusi) falusi birói, szóval államrendészeti 
fensőbbség és ellenőrzés alá tartoznak. Soha ezt az egy-
ház el nem ismerte és nem togja elismerni, mert nem 
ismerheti e l . . . 

Ime, ez történt.2 Briand elrendelte, óhajtotta, kivánva-
kívánta a papi bejelentést, még prémiumot is tűzött ki 
a papi bejelentésekre — egy évi szabad használatát a 
templomoknak. A pápa egy tollvonást tett csak: kimondta, 
hogy nem szabad! S megszégyenült a szabadkőművesek 
kezében a francia nagyhatalom kormányának minden 
áskálódása : a pokoli terv a papi jelleg, méltóság és hata-
lom megalázására mint kártyavár összeomlott. Francia-
ország 40.000 papja közül egy se jelentkezeti, egyetlen 
egy se tett bejelentést. 40.000 lelki vezér mozdulatlansága 
tiltakozott az álnokság kívánta papi öngyilkosság ellen. 
Roma locuta est, causa finita est. Erezte a megszégyenü-
lés! a kormány, és feje, Clemenceau, ajkaival oly nyilat-
kozatot tett a kamarában, mikor a pápa követe helyét 
pótló ügyvezetőnek, ingre Montagninak, önkényes ház-
kutatás után való kiutasítása ügyében interpellálták, a 
mely nyilatkozat az egyház fensőbbséges lelki hatalmá-
val szemben egy, a maga tehetetlenségét átérző ember-
nek eszelősségbe átcsapó vergődése csupán, nagy kongó 
frázisokban : «A házkutatást — így szólt Clemenceau — 
a nuntiaturán — (semleges területen) — vizsgálóbíró vé-
gezte. Montagnini utasításokat közvetített Rómából a 
francia papsággal. (Ez kötelessége volt. Ezért volt Paris-
ban pápai ügyvivő.) Ezt mi régen tudtuk. Mi mérsékelt3 

1 Ugy látszik átmenetileg a püspökök elnézik a világiaknak a 
bejelentést, hogy így a világiak t emplomban működő papjaikat a 
zaklatástól megóvják. Papnak ezt tenni nem szabad. 

2 Az «Osservatore Romano» dec. lü-iki számában lerántotta az 
álarcot Briand rendeletéről s bebizonyította, hogy ez a törvénytelen 
rendelet ép törvénytelensége és törvénycsavarásai miatt is szolgált 
okul arra, hogy a pápa megtagadja a maga részéről a törvénytelen-
ségekhez való hozzájárulást. De meg a csalfaság is nyi lván ott ült a 
rendelet homlokán. Azt kívánta Briand, hogy a pápa, a kiről ők 
tudni sem akarnak, utasítsa a papokat annak bejelentésére, hogy az 
egyház kész magát a templomokban csak tűrt vendégnek tekinteni. 
Öngyilkosságot az egyháztól az ő ellenségei ne várjanak ! 

3 Egj' budapesti napilap egyházügyi tudósítója a francia kultúr-
harcot «békés kulturharc»-nak akarja a magyar közönség előtt el-
keresztelni. Nem oda, tes tvér! A mint nincs «békés rablás», (békés 

politikáját akartuk a türelemnek. (Nagyszerű !) A felelet — 
hadüzenet volt. (Mikor a megtámadott védi magát, az 
«hadüzenet».) A katholikusok mindig csak adni akarnak 
ütéseket, elfogadni nem. (Megfordítva áll a dolog : az 
egyház csak szenvedve védekezik.) Mi lelkiismeretesen (!) 
fogjuk a vallást kímélni; hanem Róma politikai akció-
ját (istentisztelet, templom, szentségek, azokkal való 
élés — nem politika) a végletekig fogjuk üldözni. (Ime, a 
hires türelem nagy mérséklete és kímélete ! Gayraud 
abbé itt közbe kiáltotta : Ilyen nincs ! Clemenceau így 
folyiatta) : A lefoglalt levelezés azt a parancsot tartal-
mazta, hogy a francia törvényeket sértsék meg. (Dehogy ! 
Csak miniszteri csalfa rendelet a bejelentésekről forog 
szóban.) Mi (Clemenceau) nem ismerünk elnézést (kimé-
let !), mihelyt a francia társadalom függetlensége forog 
szóban. (Istentisztelet nem bántja a francia társadalom 
függetlenségét, csak a szabadkőművesség bogarainak 
nem hagy nyugtot.) Ha önök a közjognak (miniszteri 
és párlönkénynek) üzennek háborút, mi készek vagyunk 
a háborúra. (Az ismeretes mérséklettel és kímélettel, 
mely templomajtókat dynamittal robbantat föl, úgy, 
hogy a szomszéd házak ablaküvegei is csörömpölve om-
lanak be.) Még van idő ; gondoljanak önök vallásuknak 
jövőjére (mily kegyes !) ebben az országban 1 Ha önök 
békét akarnak, béke lesz ; háborút ha akarnak, háború 
lesz. (Mintha háború már nem volna és nem Clemen-
ceauék csinálták volna.) Ha önök engem keresnek, velem 
találkozni fognak ! ! ! . . . » Mekkora önhittség egy minisz-
terben ! XIV. Lajos még mondhatta magáról : l'état c'est 
moi. Egy parlamenti minisztertől — a ki ma van, holnap 
nincs — ez több mint nevetséges fölfuvalkodás és önhitt-
ség. . . Ez történt, így történt, ezért történt és történik 
minden — Franciaországban. Érdekes és tanulságos 
tudni, mi eredménye lett az 1905-iki «törvényben» köte-
lezővé tett kultusztársaságok alakításának. Alakult egész 
Franciaországban összesen 80 katholikus (ismeretes mó-
don), 902 protestáns és 78 zsidó kultusztársaság. A pro-
testánsok és zsidók tehát beadták a derekukat; a többi 
apróbb hitfelekezet bejelentette, hogy legközelebb elvég-
zik a kívánt formalitásokat. 40.000 katholikus hitközség 
engedelmeskedik a pápának és nem alakít kultusztársa-
ságot. Miért? Mert a katholikus egyház az egész föld-
kerekségen közel 2000 év óta meg van alakulva. Pápa 
és püspökök nélkül és ellenére nem fog átalakulni sehol 
és soha. Nec portae inferi praevalebunt. Szabadkőműves 
odúkból nem fogják az egyházat sarkaiból kiforgatni. 
Legközelebb a «kíméletes» és «mérsékelt» leltározásokról, 
kiköltöztetésekről, a «békés» kulturharc e, részben mái-
véres és mindig vérlázító műveleteiről és egyebekről 
fog tudósításunk szólni. ° * 

J e r u z s á l e m . Az új latin szertartású patriarka. — Nagy 
érdeklődéssel kisérték különösei) három országban, Fran-
cia-, Német- és Olaszországban, a jeruzsálemi pátriárkái 
szék betöltésének az ügyét, különös tekintettel arra, 
hogy Keleten a francia protektorátus szünőfélben, ellen-
ben Német- és Olaszország, az egyház érdekeinek oltal-
mazása útján, előnyomulásban vannak. Beszéltek arról, 
hogy német lesz az új jeruzsálemi patriarka. Ez az eshe-
vérontás», úgy nem lehet a francia kultúrharcot se, a me ly rablás 
és már vérontásokkal is jár, békésnek nevezni, csak szabadkőműves 
képmutatással . 
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tőség a franciák közt visszatetszést szült volna. Azért az 
apostoli szentszék megmaradt annál, hogy olaszt neve-
zett ki, mgre Camossei naxosi érsek személyében, a ki 
a konstantinápolyi francia nagykövetséggel jó viszonyt 
folytatott. Az új jeruzsálemi patriarka nagy szeretetben 
áll Keleten nemcsak a katholikusok között, de az ortho-
doxok körében is. 

* 

V e n e z i a . Az egyházi naptár új szabályozásáról ke-
ringő hireket az itteni «Difesa», mely lap a mostani 
pápának még mint velencei patriarkának köszöni létét 
és tekintélyét, megerősíti. A szabályozás abban fog 
állni, hogy a hét munkanapjaira eső ünnepek 3—4 kivé-
telével mind a következő vasárnapokra lesznek áttéve. 

* 

N e w - Y o r k . Jordán vizének szállítása Amerikába. 
45.000 gyilkosság öt év alatt. — Chicagóban Kavanagh biró 
társaihoz beszédet intézett, mely Amerikában óriási fel-
tűnést keltett, mert belőle az oltani bűnügyi viszo-
nyokra megdöbbentő világítás esett. Kavanagh szerint 
Amerika (az É. A. E. A.) az az ország, a hol legtöbb 
merénylet történik az élet ellen. Miért? Mert jogrend-
szere a világon legbizonytalanabb és legelavultabb. 
A gyilkosságok nagy számát Kavanagh részben a tör-
vények rossz kezelésére, részben a törvények elégtelen-
ségére vezeti vissza. Ma itt, gyilkos ember, a kire bű-
nét rábizonyították, lia elégséges pénzzel rendelkezik, 
megteheti azt, hogy a büntetés végrehajtását évek hosszú 
sorára kitolathatja. A legújabb statisztikai adatok sze-
rint, míg Angliában és Walesben összesen 317 gyilkos-
ság történt, az Egyesült-Államokban ez idö alatt 8760 
gyilkosságot követtekel, holott az Egyesült-Államok lakos-
ságának a száma alig kétszer akkora, mint az imént 
említett angol királyságé. Az amerikaiak azzal igyekez-
nek ezt a szégyenfoltot maguktól elhárítani, hogy azt 
mondják, a sok bűneset az európai bevándorlás által 
odasodort «söpredék» — müve. Van valami a dologban ; 
de az erőszakosságra hajlandó amerikai szellem is hozzá-
járul a szenvedélyek elragadtatásának szításához. Itt is, 
ott is azonban, az istenfélelem, a vallásosság intenzívebb 
ápolására kellene gondolni. — Minap indítottak útnak 
Jeruzsálemből 30.000 kilogramm vizet, melyet Nadand 
őrnagy felügyelete alatt merítettek a Jordán-folyóból. Az 
amerikai családok kereszteléseknél óhajtják ezt a vizet 
használni. A New-Yorkban székelő Jordan Water Com-
pany a török szultántól megfelelő összegért váltotta ma-
gához a vízszállítás monopoliumát. Az első szállítás 50 
hordóját az amerikai konzul és a jeruzsálemi patriarka 
(melyik?) pecsételték le. Mindenestre szép igyekezet a 
Jordán vizének kegyeletes megbecsülése ; de az ily külső-
ségek a protestantizmust nem fogják a hithagyás útjáról 
visszatéríteni. 

* 

S z e n t p é t e r v á r . A katholikus vallás hódítása -
annyira imponál a szakadároknak, hogy Nicander (Ni-
canov) wilnai schismatikus püspök pásztorlevelet inté-
zett papságához, a melyben figyelmezteti ez utóbbit az 
«orthodox egyházat» fenyegető veszedelemre és szigo-
rúan meghagyja az «orthodox» papságnak, hogy ne 
hanyagolja el a népet, hanem gondosabban szorgalma-
toskodjék körülötte, máskülönben «még nagyobb» lesz 
a «baj». —Az egyetemes orosz zsinat b izot tságának m u n -

kája nagyon lassan halad előre, a miért is az «atyuska», 
a cár, indíttatva érezte magát arra, hogy a bizottságot 
figyelmeztesse. A cár kimondta, hogy a kívánt munká-
latnak hat hét alatt készen kell lennie. — A Nyugat-Orosz-
országban lakó lengyelek követválasztó felhívásaikban 
követelik az eltörölt katholikus püspökségek visszaállí-
tását, az elvett katholikus templomok visszaadását és a 
községi kormányzásban a lengyel és litván nyelvek hasz-
nálatát. 

* 

B é c s . Az osztrák püspöki kar és az osztrák katholikus 
tudományegyetem. — Ismeretes dolog, hogy az osztrák 
püspöki kar 1901. november havában tartott gyűlésében 
határozatkép mondotta ki azt, hogy Ausztria számára 
katholikus tudományegyetemet kell felállítani, még pe-
dig Salzburgban. A püspökök gyűlése egy külön «püs-
pöki egyetemi bizottság»-ot küldött ki az ügy foganato-
sítása céljából. Ennek a püspöki bizottságnak elnöke, 
Katschthaler salzburgi bíboros hercegérsek, az osztrák 
püspökök gyűlése f. évi október 25-én tartott ülésében a 
következő jelentést terjesztette elő : A vagyon 5 év alatt 
1,500.000 koronával növekedett, úgy hogy az alaptőke 
jelenleg már megközelíti a 3 millió koronát. Főpásztori 
levelek és röpiratok hatása alatt a katholikus nép, 
kivált német területen, fokozódó mértékben kezd a 
katholikus tudományegyetem eszméje iránt érdeklődni. 
Kisebb és tetemesebb adományok szakadatlan egymás-
utánban folynak be, de a közadakozás még nem érte el 
azt a magas fokot, melyet a püspöki kar kívánatosnak 
jelentett ki. Jellemző a bíboros érsek előterjesztésében 
az a pont, mely a salzburgi katholikus tudományegye-
tem ellenzőinek nagy «erőfeszítéseit» említi, figyelmez-
tetve arra, hogy ezek az akadékosdó erőfeszítések rész-
ben igen nagy arányúak és azért a «katholikus egye-
temi egyesület» tevékenységét tetemesen ellensúlyozták, 
a nép közölt pedig sok félreértésnek voltak okozói. 
A bíboros főpap nem említi, de köztudomású dolog, 
hogy Ausztriában a katholikus tudományegyetemnek a 
hagyományos bürokrácia, vagy amint a németek mond-
ják : «vielregiererei» sohasem volt barátja, most sem az. 
De az ilyen ellenség áskálódása megtisztelő. Kitűnő do-
log az, a minek a bürokrácia ellensége. —y—la. 

A magánkegyúr i jog h a z á n k b a n a középkor - Jj-gda-
ban.Székfoglaló Kollányi Ferenc levelező taglói. Budapest, , 
1906. 298 1. Ára 6 korona. l01Tl ' 

II. Az a kutatás, mely elhagyva a krónikások meséit, 
a mult ismeretének egyedül hiteles és megbízható forrá-
saihoz, az oklevelekhez s hasonló irott és nem irott egy-
korú maradványokhoz fordult, sok meggyökeresedett 
téves nézetet igazított ki már eddig is. így a szent István 
rendkívülieknek hirdetett egyházi kiváltságait is már sze-
rényebb mértékre vonta össze a mai kritikai kutatás s 
olyanoknak bizonyította be, melyek, mint szent István 
személyéhez kötődők, utódaira nem szállottak át. (Reli-
gio 390. 1 ) 

Kollányi a jelen művében hasonlókép tévedésnek 
mutatja ki az egyetemes magyar királyi kegy uraságról 
eddig vallott nézetet. A kérdéssel eddig és pedig a leg-
újabban is foglalkozó íróink vagy úgy fogták fel a dol-
got, mint Timon Ákos (A városi kegyuraság. Katholikus 
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Szemle 1888. 247. 1., a Magyar Alkotmány- és jogtörté-
net 268. 1.), hogy a szent Istvánnak tulajdonított apos-
toli követség jogai szent Istvánról utódaira is átszállot-
tak, úgy hogy ezek valamennyi egyháznak kegyurai 
voltak ; vagy mint Fraknói (A magyar királyi kegyúri 
jog 11, 40. 1.), a ki szerint szent István apostoli követ-
sége, mint személyes természetű jog, nem szállott ugyan 
át utódaira, ennek dacára Árpádházi királyaink udvará-
nál azon felfogás uralkodott, hogy a király kegyurasága 
nein szorítkozik egyedül a királyi alapítványi egyházakra, 
hanem a szentszék tudtával és beleegyezésével kiterjed 
a többi egyházra is ; vagy mint Mibalovics (A kegyúri 
jog 211. 1.), a ki a pogánvságnak és a kereszténységnek 
az első századokban vívott harcából következteti, hogy 
a kereszténység mindjárt az első századokban nem ver-
hetett volna oly mély gyökeret, ha a király nem ren-
delkezik egyliázi ügyekben is elegendő hatáskörrel. 

Ennek folytán ezek az említett szerzők (Timon : 
A városi kegyuraság 250, 253. 1. ; Mibalovics 214. 1.) 
azt hiszik, hogy a magánkegyuraság nálunk csak a 
XIII. században, a földesúri hatalommal nyert elterje-
dést, a mennyiben a nemesek akkor jutnak, királyi 
kiváltság alapján, birtokába a királyt illető kisebb hasz-
nothajló jogosítványoknak és a kegyúri jognak. És így 
a magánkegyuraság a királyi kegyuraságnak származéka 
volna. 

Ezekkel szemben Kollányi az oklevelek alapján ki-
mutatja, hogy az általános királyi kegyuraságot úgy, 
a hogy azt íróink ma tanítják, a középkorban nem ismer-
ték. (137. 1.) Ellenkezőleg — úgymond — emlékeink a 
melletl tanúskodnak, hogy birtokos földesuraink mind-
járt a XI. században számos nagyobb és kisebb egy-
házat alapítottak s ezekre vonatkozólag (a birtokjog 
alapján) mint előbb (az előző cikkben) részletesen elbe-
széltem, kegyúri jogokat is gyakoroltak. (136. 1.) 

Az általános királyi kegyuraság elmélete — Kollányi 
szerint — csak később, I. Ferdinánd korától kezdett a 
mai értelemben kialakulni, egyebek közt a királyi kan-
celláriának azon eljárása következtében, hogy királyain-
kat az egyes javadalmak adományozása alkalmával kö-
vetkezetesen az összes magyar egyházak kegyurának 
nevezte, valamint Werbőczy Hármas könyvének hatása 
alatt, mely nem egészen szabatos és világos szövegével 
szintén nagyban hozzájárult ahhoz (Werbőczy korának 
felfogását foglalván írásba, a mult fejleményeire vonat-
kozólag sok anachronismust foglal magában), hogy az 
összes magyar egyházak kegyurasága, a királyi alapítás 
címén, a királyi hatalom részére biztosíttassák. (165. 1.) 

Kezdetben, az általános egyházjog elve értelmében, 
mindenki kegyúr volt a saját birtokán, ha ott egyházat 
alapított. Más, mint magánkegyúr, nem létezett ; a király 
is csak olyan magánkegyúr volt, mint bármely más 
nemes birtokos. A mint a királyi uradalom szorosan 
vett magántulajdona volt a királyi családnak, a melyből 
a király rendes körülmények között nem adományo-
zott ; úgy a királyi alapítású egyház kegyuraságát is a 
királyi család magánkegyuraságának kell tekintenünk. 
(125. 1.) Idővel azonban sok magánkegyuraság is a király 
kezére került és pedig az illető birtokkal, vagy át-
háramlás (magvaszakadás esetén), vagy hagyományozás 
folytán. 

Királyaink kezében már a XII. században három-

féle kegyuraságot találunk: 1. a királyi alapítású egy-
házak kegyuraságát; 2. azt a kegyuraságot, a melyet 
maguk az alapítók ruháztak át a királyra és 3. oly kegy-
uraságot, a mely bizonyos esetekben az alapítókról vagy 
ezek utódairól a királyra háramlott át. 

Magyarország királyai nemcsak az összes érseksé-
geknek, püspökségeknek és az ezekkel egybekötött káp-
talanoknak voltak alapítói, hanem számos szerzetes mo-
nostornak, apátságnak, prépostságnak is, az ország min-
den részében, a melyekre nézve szintúgy kegyurasággal 
birtak, mint az érsekségekre és püspökségekre nézve. 

Királyaink pedig csakúgy, mint az egyes magán-
alapítók, az általuk létesített egyházakat a maguk egy-
házainak mondják, világos jeléül annak, hogy köztük 
és azon egyházak közt, a melyeket a maguk birtokán 
alapítottak, bizonyos szorosabb kapcsolat, bensőbb vi-
szony állott fenn. Ezt a viszonyt Imre király III. Ince 
pápához intézett levelében 1202-ben úgy fejezte ki, hogy 
a monostorok az anyagiakban «in temporalibus közvetle-
nül a királynak vannak alárendelve». 

A királyi alapítású egyházakon kívül királyaink 
némely oly magánalapításból létesült egyház kegyurasá-
gához is jutottak, a melyeknek kegyuraságát az alapítók 
vagy utódaik adományozták nekik. A nagyobb biztos-
ságot, hathatósabb védelmet, több előjogot nyújtó királyi 
kegyuraságot ugyanis oly kívánatosnak látta abban az 
időben némely alapító a maga egyházára nézve, hogy 
ha életében nem is, halála esetére átruházta az őt meg-
illető kegyúri jogokat a királyra. Természetesen ez főkép 
akkor történt, midőn az alapítónak vagy utódjának nem 
volt fiörököse. Az ilyen adományozott kegyuraságot is 
királyaink királyi egyháznak, illetőleg királyi kegyura-
ságnak tekintették. (96-98. 1.) 

De királyaink viszont a kezükben levő kegyuraságokat 
el is adományozták. A tények mutatják, hogy a hirályi 
egyházak kegyuraságát a királyok csak kivételesen ado-
mányozták alattvalóiknak ; a reájuk háramlott kegyura-
ságot ellenben úgyszólván mindig. A királyi egyház 
kegyuraságál a király osztatlanul adományozta ; a ma-
gánalapítású egyházak kegyuraságát ellenben vagy osz-
tatlanul, vagy csak részben, felében, harmadában, a 
szerint, a mint az reá háramlott. A királyi egyház 
kegyuraságának adományozásánál a király fenntartott 
magának bizonyos ellenőrzési, felügyeleti jogot ; míg 
ellenben a háramlott kegyuraság adományozásával a 
király teljesen és tökéletesen kibocsátotta az egyházat 
a maga jogköréből. A királyi egyház kegyuraságát a 
király minden különösebb ok nélkül visszavehette az 
adományozottól, ennek megkérdezése nélkül is ; míg a 
háramlott kegyuraságot csak az adományozottnak vagy 
utódainak beleegyezésével volt szokás visszavenni. 

Hogy hasonlattal éljünk, a kétféle kegyuraság közt 
olyanféle volt a különbség, mint a királyi dominiumok 
és a királyra háramlott birtokok közt. A királyi uradal-
mak a királyi család magánbirtokai voltak (ezt lelejtik 
el rendesen az egyház javait állami javaknak néző jogá-
szaink !), a melyeket külön uradalmi tisztek kezeltek, a 
melyeken a királyi család magánszolgái laktak. A királyra 
visszaháramlott birtokok pedig oly javak voltak, a me-
lyek egyes családokról, liutódok nem létében, vagy 
jószágvesztés esetén, a királyra szállottak. Királyaink 
mind a kétféle birtokot adományozták, azonban a két-
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féle birtok közt az adományozás alkalmával is megvon-
ták az elkülönítő vonalat. (124 — 5. 1.) 

Azt a függő viszonyt, a melybe a magánalapításból 
létesült egyházak kegyurasága a királyra való háramlás 
és a királyi adományozás következtében, a királyi hata-
lommal szemben jutott, a XIII. század második felében, 
a mikor (tatárjáráskor) különösen sok családban állott 
be magszakadás és ennek folytán egyszerre nagyon fel-
szaporodott a királyi adományozás alá jutott kegyura-
ságok száma, IV. Béla úgy fejezte ki, hogy ő az összes 
magyar egyházaknak kegyura. A királynak ez az eddig 
ismeretlen, szokatlan kijelentése az 1263-ban kelt s a 
dunapentelei monostort adományozó oklevelében fog-
laltatik. Hasonló nyilatkozatot tesz I. Anjou Károly, mi-
dőn az egresi apátságnak László vajda által elfoglalt 
javait azon kijelentéssel adja vissza, hogy az összes 
magyar egyházak kegyura és oltalmazója lévén, vala-
mennyit kötelessége jogaiban sértetlenül megőrizni és 
fenntartani. (129. 1.) 

Ezt azonban szószerint venni nem lehet, oly érte-
lemben, mintha a magánkegyuraság csak az általános 
királyi kegyuraságnak kifolyása lett volna s mintha a 
magánkegyuraság csak ennek a királyi kegyuraságnak 
alárendelve állhatott volna fenn és csak abban a kiter-
jedésben, a mennyire ezt a királyi kegyuraság határai 
megengedték. 

Királyaink csak azt akarják jelezni, hogy mint 
keresztény uralkodókat megilleti a jog és kötelesség 
védeni az egyház érdekeit. (147. 1.) 

Történelmi emlékeink ezt a szószerint vett felfogást 
nem igazolják, sőt, mint Kollányi esetekkel, oklevelekkel 
kimutatja, annak határozottan ellenemondanak s bizo-
nyítják az elébb vázolt felfogást. (139. 1.) Tehát teljesen 
tarthatatlan az a nézet, hogy nálunk a magánosok 
kegyúri jogot csak királyi engedély mellett nyerhettek 
és a birt kegyuraságot csak királyi megerősítés mellett 
adhatták át másoknak. A magánkegyurak, mint szám-
talan eset mutatja, minden királyi engedély, minden 
utólagos királyi megerősítés nélkül, a legteljesebb sza-
badsággal rendelkeztek kegyuraságuk felett ; felosztották 
maguk között részekre, hagyományozták, adományozták, 
árúba bocsátották, elcserélték, elzálogosították a nélkül, 
hogy a királynak minderről csak a legtávolabbról is 
tudomása lett volna. 

Egyszóval az általános királyi kegyuraságot a közép-
korban nem ismerték. 

A királyi hatalomnak a magánkegyurasághoz való 
ezen viszonya nem változott a XIV., XV. században sem 
és királyaink sohasem gondoltak arra, hogy a magán-
kegyúri jogot az egész vonalon a maguk jogkörébe 
vonják, vagy hogy a királyi kegyúri jog határait, a ma-
gánkegyúri jog rovására, az egyetemes királyi kegyura-
ság értelmében kibővítsék. Zsigmond király esete (1404-
ben) sem bizonyítja az ellenkezőt. 

Nem állott ilyesmi szándékában Zsigmond királynak 
sem, a kiről Fraknói a királyi kegyúri jogról írt mun-
kájában azt állítja (95, 1.), hogy «a főpapok, egyházi 
testületek és világi kegyurak jogait az egyházi javadal-
mak adományozása körül — habár csak ideiglenesen — 
a koronára ruházta át». Mert Zsigmond, épen ellenkező-
leg, továbbra is kimondottan és érintetlenül kívánta 
hagyni a világi kegyurak adományozási jogát s csak az 

összes főpapokat és egyházi testületeket eltiltotta a java-
dalmak betöltésétől. 

Zsigmond tudniillik nem tudta megbocsátani 
IX. Bonifác pápának, hogy vele szemben Nápolyi 
Lászlót, támogatta s azért felmondta neki az engedel-
mességet. (A nyugati egyházszakadás ideje.) Ürügyül 
használta a bullások által okozott kellemetlenségeket és 
megszerezte az országgyűlés hozzájárulását, abban az 
értelemben, hogy további intézkedésig az ő különös 
hozzájárulása nélkül senki a pápa részéről javadalmat 
elfogadni ne merjen. 

A rendelet tehát Róma, illetőleg a bullások ellen 
irányult, vagyis azon gyakorlat ellen, mely szerint vagy 
kétszáz éve a pápák a reservaliók révén a magyarországi 
javadalmakat tetszésük szerint való egyéneknek szokták 
volt adományozni s ez által természetesen befolyást gya-
koroltak a hazai viszonyokra. Ezt a befolyást akarta 
Zsigmond megtörni. (151. 1.) 

A világi urakra azonban, a mint ez a rendeletben 
határozottan ki van fejezve, nem akarta Zsigmond e 
rendeletét kiterjeszteni és őket a javadalmak adományo-
zásában korlátozni, hihetőleg, mert nem tartotta sem mél-
tányosnak, sem politikusnak, hogy a bullások által ejtett 
sérelmeket orvosolandó, maga is újabb sérelmeket kö-
vessen el. De különben céltalan is lett volna a tilal-
mat a világi kegyurakra kiterjeszteni, mert a bullások 
nem igen szoktak magánkegyuraság alá tartozó javadal-
makhoz jutni. A szentszék ugyanis csak vagy a király, 
vagy pedig és még inkább a főpapok és egyházi testü-
letek adományozása alá tartozó javadalmakat szokta 
fenntartani és adományozni. 

Fraknóinak tévedése (mely tankönyveinkbe is be-
csúszott, 1. Ujházy: A magyar nemzet története 1905. 
75. 1.) annak az olvasási hibának a következménye, a 
melybe az oklevél másolói estek s a melyet most Kollányi 
Fejérpatakyval együtt kijavított. (152. 1.) 

Zsigmond azonban már 1410-ben maga sem tartotta 
ezt a rendeletét érvényben lévőnek. Az újonnan meg-
választott XXIII. János pápához azzal a kéréssel fordult, 
«a pápa úr engedje meg, hogy a javadalmakat a király 
úr és utódai adományozhassák, a pápa úr pedig legyen 
köteles az adományozásokat megerősíteni». A pápa azon-
ban nem volt hajlandó eltérni az elődei által követett gyakor-
lattól s a kiadott bullában kijelentette, hogy az eddigi 
reservátákat ezután is a maga rendelkezéseinek tartja fenn. 

Zsigmond uralmát követő időszakban azonban mind-
jobban előtérbe lép az a törekvés, hogy a magánkegy-
uraság azoxt része, mely a nagyobb szerzetesmonosto-
rokra vonatkozott és a mely királyi adományból kelet-
kezett, teljesen a királyi jog körébe vonassék. Egybeesik 
ez a Nagy Lajos ősiségi törvényével s az annak alapján 
kifejlődött jogi elvvel, mely szerint minden nemesi bir-
tok adománybirtoknak tekintendő, melynek egy és ugyan-
azon forrása van, a szent korona. A szent korona képezi 
az állami szervezet talpkövét, a mennyiben a szent ko-
rona forrása minden jognak és hatalomnak. A nemzet-
ség magszakadása esetén a nemesi birtokok a szent 
koronára háramlanak és csak a szent koronáról szálla-
nak át a királyra. A szent korona tagjai, vagyis a neme-
sek pedig feljogosítva érzik magukat a jogok megőrzé-
sére befolyást gyakorolni, ennek folytán a királyi kegv-
uraságra is befolyni. 
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Alkalmat és okot erre főleg királyaink ama könnyelmű 
eljárása szolgáltatott, a melyet az adományozások alá 
tartozó egyházi javadalmak kegyuraságának világiakra 
való átruházása által tanúsítottak. 

Igy esett meg, hogy az 1444., 1458. országgyűlések 
már a javadalmak körül intézkednek, illetőleg a kirá-
lyok szertelen adományozásait korlátozzák. De ezzel 
nem akarták az egyetemes királyi kegyuraság elvét meg-
alkotni, mert ugyanakkor teljesen különválasztják a 
magánalapításból származó egyházak kegyuraságát és 
kinyilatkoztatják, hogy a rendeleteket épen nem kíván-
ják kiterjeszteni emezekre. (159. 1.) 

A miből újra kitűnik, hogy a középkorban nálunk 
nem ismerték az egyetemes királyi kegyuraságot. 

Ezután, illetőleg ezek alapján kijavítja Kollányi 
Werbőczy Hármaskönyvének I. 11. címét, mely azt lát-
szik mondani, hogy az országban nincsen olyan egy-
ház, a mely nem a királyi alapításnak köszönné létre-
jöttét. (162. 1.) 

Miután ez az állítás nem felel meg a történeti té-
nyeknek, a mennyiben a köztudattal, írott törvényeink-
kel és történelmi emlékeinkkel teljesen ellenkezik, keresi 
Kollányi e szavaknak tulajdonképeni értelmét. S a cím 
(t. 11.) egész tartalmából oda következtet, hogy Werbőczy 
e helyütt csakis azon egyházakat tartotta szem előtt, a 
melyeket a király volt jogosítva adományozni, vagyis a 
király kegyurasága alatt álló egyházakat. Az ezekre vo-
natkozó jogot akarta a király részére biztosítani a pápá-
val szemben, a pápai reservatio gyakorlata és ennek 
következményei ellen. S valóban egyezik ez a nézete 
Kollányinak a titulus címével : Quod papa in collatio-
nibus beneficiorum ecclesiasticorum in hoc regno nul-
lám jurisdictionem retinuit, praeter confirmationis auc-
toritatem. (Márkus : Corpus Juris Hungarici. 1897. 
70. 1.) 

Vájjon a 11. fejezetben foglalt érvelés megfelel-e a 
tényeknek, kivált midőn Werbőczy Zsigmond királyra 
és a konstanci zsinatra hivatkozik, az más kérdés ; de 
egy bizonyos, az t. i., hogy Werbőczy nyilatkozata nem 
alkalmas az általános királyi kegyuraság elméletének 
támogatására. 

Az általános királyi kegyuraság elmélete a már fen-
nebb említett jogi becsűsztatások révén csak I. Ferdi-
nánd korától kezdett a mai értelemben kialakulni... 

Kollányi könyvének ez a részlete kimerítőbben be-
mutatva szolgáljon annak az illusztrálására, hogy benne 
egy igen értékes és igen érdekes könyvvel van dolgunk. 
Valóságos irodalmi nyereség. 

Kilenc fejezetben, minden oldalról, kivált jogi szem-
pontból megvilágítva tárgyalja a magánkegyuraság kér-
dését és pedig önálló, eredeti kutatások alapján. Óriási 
munkát végzett, de alaposat, mely a tudománynak nagy 
hasznára válik és sok téves nézet eloszlatására közre-
működni van hivatva. 

Békefi dr. «Népoktatás történet»-én kívül ez a má-
sodik hatalmas munka az idén, mely a magyar katho-
likus középkor megismertetésével foglalkozik s melyet 
olvasóimnak bemutatni van szerencsém. Magam érzem 
magam büszkének, hogy ezt tehettem s hogy rámutat-
hattam arra : ime így dolgoznak a magas eszményi 
javak, a tudomány érdekében, az egyházi rendből való 
férfiaink. 

Csak egy kérdéstől nem tudok szabadulni, attól, 
hogy tudniillik ennyi jeles munkástól mikor kapjuk 
meg a magas érdekeknek megfelelő, a nagy magyar egy-
háztörténelmet ? Fraknói, Kollányi, Karácsonyi, Erdélyi, 
Takáts s annyi jeles történetírónk: ezzel ajándékozzatok 
meg, akkor a «Religio» himnuszt fog nektek zengeni. 

* 

A kolozsvári Szent Imre Egyesüle t Évkönyve 
1905/6-ról. Összeállították Gyárfás Elemér alelnök és 
Pollák Vilmos főtitkár. 1906. 245. 1. Ára 2 korona. 

I. Szeretem az ifjúságot s nagy súlyt fektetek az 
egyetemi ifjúságra. Hogy a kolozsváriak Szent Imre Egye-
sületet alkottak, hogy a tudomány gyűjtése mellé vallás-
erkölcsi célok müvelését is tűzték maguk elé, ezt fölötte 
fontosnak tartom. Egyetemükön nincs kath. theologiai kar, 
meglátszik ennek a hiánya a közszellemen, mely így az 
eszmék súrlódásában nélkülözi az egyensúlyozó, a korri-
gáló erőt s ez megérzik több tanárja működésén. Azért 
jól tette az ifjúság, mikor mintegy annak pótlásául meg-
alapította a Szent Imre Egyletet, hogy ne terelődjék tel-
jesen a modern pogány irányba. 

Az évkönyvben 274 rendes tagot látok följegyezve. 
Ez szép szám, melynek növekedést kívánok s ha három 
év alatt ennyire tudlák vinni, mint a hogy évkönyvük-
ből látom, az egyletnek nagyobb jövője is lehet. Csak 
egyet kívánok bevezetőben általában megjegyezni. Az 
ilyenfajta egyleteink csakhamar el szoktak térni céljuk-
tól, mint a katholikus körök is, egyszerűen afféle ifjú-
sági kaszinókká válnak, melyekből az alapítás célja, a 
szórakozás mellett a vallási kultura ápolása könnyen 
elpárolog. Maradjanak a színvonalon, a vallási cél mel-
lett. S a mint alkottak a mai föllobbant divat mellett 
szociális osztályt, alkossanak vallási kérdéseket művelő, 
vallási fölolvasásokat rendező osztályt is. Ez állandóan 
fönntartja az eredeti célt, a melyért a Szent Imre Egylet 
alakul. A XVII., XVIII. században úri osztályunk a mű-
veltség kiegészítő részének tartotta vallása theologikus 
ismeretét ; már a forradalmi XIX. században ez csak a 
papságra szorult, a közéletre végzetes következmények-
kel. S miután az egyetemi ifjak ebben föltétlenül kép-
zett theologusok vezetésére szorulnak, ha megkérik, az 
a lánglelkü erdélyi püspök talál módot ott helyben gon-
doskodni ilyen irányító férfiakról. Egyetemi alapos tanul-
mányaik mellett erre van főképen szükségük, hogy úgy 
lehessen, mint az évkönyv előszavában olvasom : annak 
a szellemnek keltünk védelmére, biztosítására, a mely 
minden katholikus ifjú lelkének mélyén kell, hogy éljen 
és a mely szellemnek most a huszadik század hajnalán, 
a hitelvesztett jelszavak bűvköréből újra föl kell emel-
kednie. 

Nem elegendők erre az általános felbuzdulást célzó, 
vallásos szellemű elmefuttatások, hanem szükséges mé-
lyebb elmélyedés a vallás igazságaiba, azokkal való bővebb, 
alapozó megismerkedés s ilynemű felolvasások. A jó érzel-
met megfelelő eszmei tartalommal kell megtölteni, köze-
lebbről kell megismerkedni a dogmatikával, az erkölcs-
tannal, az egyháztörténelemmel s Kossutány tanítása 
mellett korrektivumokat kell keresni a valódi egyházjog 
megismerésére. Igen kedves foglalkozás, ha van ki utat 
mutat. 

Ezt azért kívánom hangsúlyozni, mert a mint az 
évkönyvben foglalt sok, különben szép értekezésből látom, 
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működésük, felolvasásaik részletesebb kérdésekre is ki-
terjeszkedhetnek még, hogy vallási megismerésük gya-
rapodjék. 

Miután pedig «ismertetés céljából» küldte be hoz-
zám, a szerkesztőségbe, az évkönyvet valaki, ezt szivesen 
megteszem, a mi annál könnyebben történhetik, mert 
senkit közölük nem ismerek, csak a tartalom benyomá-
saira vagyok utalva. 

Megteszem szivesen, mert előre mondhatom, hogy 
az évkönyv nyomán az egylet reám jó benyomást gya-
korol és egy távollevőnek Ítélete csak buzdításukra szol-
gálhat további fejlődésükben. 

Mielőtt belemennék a részletekbe, szándékom ugyanis 
minden értekezésükre megtenni megjegyzésemet, a veze-
tőségből hármat kell kiemelnem, a kik reám jó benyo-
mást gyakorolnak s lia írásaik után jól látok, azt kell 
mondanom, hogy az egylet vezetése jó kezekre van bizva : 
ezek Pál István apátkanonok tiszt, elnök, gr. Logothetti 
Oreszt dr. elnök és Gyárfás Elemér dr. alelnök. 

A mint az Évkönyvben foglalt előadásaikból látom, 
a tiszt, elnök tapintatos, lelkes férfiú, a ki mindig tudja, 
mit kell az ifjúságnak mondani és hogyan kell mon-
dani. Longothetti elnök komolysága, tiszta lelkülete és 
frázisoktól ment őszintesége elnökhöz illő tulajdonok. 
Gyárfás alelnök meg úgy látszik a tudás terén viszi elől 
a fáklyát; tanult, mélyen járó elme, a kinek ambiciója 
dolgozni a katholicizmus érdekében, sokat dolgozni és 
szembeszállni a divatos eszmei áramlatokkal is. Legtöbb 
(4) dolgozat az övé s mindegyiket bizonyos önálló föl-
fogás jellemzi. 

Ha a vezetőség életrevaló, az egyletnek is föl kell 
virágoznia; a jó példa vonzó az ifjúságra, mety a ma-
gához hasonlókat szeret utánozni, kivált ha látja, hogy 
azok nyilt homlokkal haladnak s nem ismerik az álfé-
lénkséget, az álszemérmet a vallásos meggyőződés meg-
nyilvánításában. 

Ezeket előrebocsátván, lássuk röviden az egyes dol-
gozatokat, melyek az egylet szellemi képét tükröztetik 
vissza. 

* 

A Szent- Is tván-Társula t karácsonyi kiad-
ványai : 

Flavigny grófnő : Imák és elmélkedések. Átdolgozta 
Gubicza Isiván. 324.1. Vászonkötésben 4 korona. A szent-
atyák és jelesebb egyházi írók müveiből. Műveltebb höl-
gyek számára. 

Ifjúsági iratok: 
B. Büttner Lina : Ót évi találkozó. Elbeszélés fiatal 

leányok számára. 216 1. Ára 2 korona. Nyolc tanulótárs 
leány sorsát beszéli el. 

P. Büttner Julia : Az elveszett aranyvirág. Regény 
fiatal leányok számára. 192 1. Ára 1 korona 80 fillér. Egy 
cirkuszosoktól elrabolt kis grófi leány története. 

Kincs István : Romok a romok fölött. Történeti elbe-
szélés Erdély hanyatlásának korából, a gyönge Apaffy 
alatt. 219 1. Ara 1 korona 80 fillér. 

Ruschek Antal : Az esti csdlag. Történeti elbeszélés 
a XVI. századból, a hugenotta küzdelmek és IX. Károly 
francia király végnapjaiban játszik. 115 1. Ára 1 korona 
40 fillér. 

Dickens : Nickleby Miklós élete és viszontagságai. 

A magyar ifjúság számára átdolgozta Hevesi Sándor. 
398 1. Ára 2 korona 80 fillér. 

Prónai Antal : Új szavalókönyve. Iskolai ünnepeken 
való szavalásra, a hazafiasokon kívül vallási tárgyú köl-
teményeket is tartalmaz. 468 1. Ára 2 korona 60 fillér. 

Sebők Imre : Az én naplóm. Ára 2 korona 40 fillér. 
358 1. Rendkívül élvezetes könyv a gimnáziumi itjuság 
életéből. 

Triebnigg Viktorné, Stokinger Ella : A jó yazd-
asszony szakácskönyve. Hasznos segédkönyv, a háztartási 
iskolák számára is alkalmas. 396 1. Ára 4 korona. 

Karácsonyi ajándéknak alkalmas : Jedlicska Pál 
most megjelent műve: Don Bosco János életrajza. Ára 
3 korona. Kapható Nagyszombatban, a szerzőnél, a ki 
a tiszta jövedelmet a szalesianusok cavagliai intézetében 
nevelkedő magyar ifjak föl segélyezésére ajánlja föl. 

* 

R e s e c c l e s i a s t i c a e . (Levél a szerkesztőhöz.) 
Nagyrságos Szerkesztő Úr! 
Becses figyelmét arra hivom föl, a mi a káték-

nak az iskolába való behozatala körül történik. Nem 
szólok más kátékról, de az esztergomi káté az esz-
tergomi tartományi zsinat által lett előírva. Ujabban 
egyes hitoktatók behoztak Fonyó- és Gerely-féléket. 
Egyházhatósági engedély és előirás nélkül. Vagy 
pedig olvashattuk, hogy egyes püspökök új kátékat 
engedélyeztek behozni. Quidquid s í t . . . lehet-e ezt 
így tenni? A tartományi zsinat ellen tehet-e egyes 
püspök vagy pap? ha még oly kitűnő is az újabb 
káté ? 

Én most nem vagyok katecheta. De öt év előtt 
még voltam s bár figyelemmel kisértem a káté-kér-
dést s bár a régi esztergomi kátét nem tartom jó-
nak, főleg a definíciói miatt — mégis nem mertem 
soha eltérni attól a kátétól, a szükséges fölhatalmazás 
nélkül. Gondoskodva van ezen tekintetből ? Ha nincs, 
úgy figyelmeztetni kellene az illetékes köröket, hisz 
a pápa jóváhagyása vagy rendelete hatályon kívül 
helyezheti a tartományi zsinat rendelkezéseit, újabb 
tartományi zsinat nélkül is. 

Azután a «Beligio» utolsó számában olvastam, 
hogy az új káté vagy káték nem fognak egyszerre 
tért hódítani, hanem csak lassankint! De hát ez a 
legteljesebb anarchia lenne. Megvallom, hogy én 
nem olvastam e tekinfetben intézkedésről. Talán van ? 
Ugyr kérjük ezt fölújítani, illetve közzétenni. Enge-
dély vagy előirás ez? s mint értendő? 

Egyáltalán kérem a «Religïo»-t arra, törekedjék 
a teljesen összekuszált állapotokat lehető tiszta, egy-
szerű helyzetre visszasegíteni. A hitélet terén úgy 
decentralizálunk mindent, hogy maholnap ezer millió 
kis egyházunk lesz az egyházban s azt sem tudja a 
lelkipásztor, hol a feje? Sokat markolunk, keveset 
fogunk. Egy idea föltámad s ez nyomban érvénye-
sülni kíván és egy kört teremt magának, fogyasztja az 
energiákat, gyengíti a fontosabb dolgokat és törek-
véseket. 
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Csak egyszerűsíteni mindent és semmit nem 
komplikálni! Ez legyen a jelszó. 

Sok üdvözletlel, tisztelő hive P. 
* 

A tisztelt író úr két tárgyat emleget, illetőleg két 
tárgyra hívja föl figyelmünket. Az egyik az új kate-
kizmus behozatalának a jogi kérdése, mely teljesen 
a püspöki karra tartozik s annak a figyelmét kell, 
hogy foglalkoztassa. Másodsorban a bitelemzőket is 
érinti, a mennyiben az óhajtott egység helyébe ismét 
csak a sokféleség útjára látszanak lépni. 

Erre vonatkozólag megjegyzem, hogy nincs oly 
foka iskoláinknak, egész az egyetemig, melyen a tan-
könyvváltoztatás az iskolai felsőbbség tudta és bele-
egyezése nélkül történhetnék. Még a középiskolában 
is úgy történik a tankönyvváltozlátás, hogy azt a ta-
nári ülés megbeszéli s az igazgató a tervezetet a fő-
igazgatónak küldi át, a kinek jóváhagyása után léphet 
csak éleibe. A vallástani tankönyvek változtatása pedig a 
püspök jóváhagyásához van kötve. Az elemi oktatás 
s így a katekizmus használata szintén nem képezhet 
ez alól kivételt. 

A másik tárgy, a melyre panaszosan rámutat: a 
hitélet terén mutatkozó decentralizáció, az intézkedé-
sek sokfélesége, sokfélének a meghonosítása a lelki-
pásztori körökben. Az író bizonyára azt akarja mon-
dani: a felsőbbség tudta és jóváhagyása nélkül. 
Valakinek valami eszméje támad s azt nyomban 
érvényesíteni is akarja. Eredménye, hogy az ilyen 
centripetal működés «fogyasztja az energiákat, gyen-
gíti a fontosabb dolgokat és törekvéseket». 

Mit ért ez alatt az író, nem tudom. De általában 
azt gondolom, a fiatalabb klérusra gondol, a mely-
ben már fiatalságánál fogva is mindig meg volt a 
hajlam új utakon járni, kissé ódzkodni a tekintély-
től s kritikai hajlamánál fogva nem sokra becsülni a 
régibb utakat. Hát hiszen a konzervatív erők mellett 
az ilyen haladó törekvések, ha mérséklettel történ-
nek, sohasem ártanak, csak ne vezessenek az ener-
giák fogyasztására s ne gyöngítsék a fontosabb dol-
gokat. 

A tekintély tiszlelete már régen nem a legerő-
sebb oldala a magyar embernek s nem csoda, ha 
ilyesmi az egyházi téren is jelentkezik. Pedig ennek 
megvannak a hátrányai is, kivált közöttünk, mert 
bizony mindig igaz marad, hogy: concordia parvae 
res crescunt. Jó lesz ezt mindnyájunknak, a fiatal-
ságnak is, meggondolni. Különösen a testületi szelle-
met kell ápolni, úgy a világ előtt is nő tiszteletünk 
és tekintélyünk. 

A levél elég anyagot nyújt a gondolkozásra s 
arra, hogy több figyelmet szenteljünk az egyetértő 
munkálkodásnak. Nem kívánom azt tovább részle-
tezni, mond az magától is mindenkinek eleget, min-
den sora figyelemreméltó. Egység a munkában, 
egység a törekvésben, kölcsönös megbecsülés minden 
testületnek erőt adó erényei. 

D, Budapes t . A halottégető konzorcium hivatkozása Mi-
hályi! Ákos dr.-nak a «Kath. Szemlében» közölt értekezésére 
megtévesztő. Miért is nem beszélnek nyíltan, vagy a szabad-
kőművesnek csak burkoltan szabad beszélnie? Mondják meg 
egyenesen, hogy laicizálták a születést a polgári anyakönyv 
behozatalával, laicizálták a házasságot a polgári házasság ko-
difikálásával, most még hátra van az élet vége, a halál, 
ezt is laicizálni akarják, a halotthamvasztással. Minden ke-
resztény mozzanatot szeretnének kiküszöbölni az emberi 
éleiből : ez a dolog igazi állása. Csak a balek nem lát át 
szitájukon. 

Cz. W i e n . Hogy az «Úttörőben» miket hadar össze a 
csereberében jártas, de az eszmei dolgokban járatlan izrae-
lita a «Regnum Marianum»-ról, az nem fontos kérdés. Fon-
tosabb az, a mit ép e napokban egy műveltebb izraelita 
mondott, hogy az az erős fészkelődés és nyelvöltögetés, a 
mit az izraelita sajtó megenged magának a kereszténységgel 
és azon keresztény emberekkel szemben, a kik között meg-
tollasodott, aligha nem ismét erős reakcióra, antiszemitikus 
mozgalmakra fog vezetni. Mert az életben csakugyan megszokott 
az történni, hogy ha valaki nagyon keres valamit, azt utoljára 
is megkapja. 

Sz. Budapes t . Nem jó, ha katholikus lapban folyton 
ilyeneket írnak : «a míg autonómiánk nem lesz, addig ugyan 
beleszólást adunk minden felekezetnek a mi belső ügyeinkbe 
(csupán városi patronátusról szó l ) . . . de a katholikus szer-
vezetekből csak azokat fogadjuk el, melyekben a világi hivek 
a fejbólintás jogán kívül semmire sem használtatnak». Ez, 
mint afféle nagyítás, nem nevel bizalmat a klérus és a vilá-
giak között s nem mozdítja elő rendezendő ügyeinket. Ez 
ugyanis vagy azt jelenti, hogy a papság most egyebet sem 
tesz, mint csupán parancsol (ugyan kinek és kiknek?), vagy 
azt, hogy abban az autonómiában a hivek felemelt fejjel fog-
nak járni, vagyis hogy ők fognak parancsolni. Jó előkészü-
let ez ? 

P . Veszp rém. Január 1-éig még 4 korona; január 1-vel 
pedig új előfizetés kezdődik. 

Gy. Szelőce. Rendben van. 
V. K a l k s b u r g . Elénk emlékezetemben van az egyház-

művészeti előadása. Abból a nagy tudásból nem juthatna 
valami a Religiónak is ? A tér most parlagon hever, pedig a 
fontossága nagy. 

Vetés inek. Mi, mint a Budapesti Hírlapban abethlehemi 
jászolról irva mondja, nem imádjuk, hanem csak tiszteljük 
Máriát. Miért is tetszeleg folyton magának a nem tudásban, 
mikor igen jól tudja a dolgot? Vagy úgy értékesebb? 

P. N y í r e g y h á z a . A ki magával még egy világi előfizetőt 
is hoz, azt valóban üdvözlöm. Boldog ünnepeket! 

TARTALOM: A katholicizmus jelen helyzete ha-
zánkban. Zichy Nándor gróftól. — A megtestesülés titka 
az ész világánál. III. Kmetykó Károly dr.-tól. — A kul-
tura és erkölcs feltételei. VII. N. dr.-tól. — Az alapok-
ról szóló törvénytervezet. XI. — Az egyház szociális tör-
ténete. I, Csepela Lajos dr.-tól. — Egyházi világkrónika. 
—y —/a-tól. — Irodalom. Kollányi: A magánkegyúri 
jog hazánkban a középkorban. II. A kolozsvári Szent 
Imre Egyesület Évkönyve 1905—6-ról. I. — A Szent-
István-Társulat karácsonyi kiadványai. — Res ecclesia-
sticae. P.-től. (Levél a szerkesztőhöz.) — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Stephaneum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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FELELŐS SZERKESZTŐ 

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

SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL 

Budapest, IX. ker., Ferenc-körút 39. 

Tiéd az ország, hatalom és dicsőség. 
Ismeretes, hogy a protestánsok a Miatyánk vé-

gére az amen elé beszúrják a következő szavakat: 
«meri tiéd az ország, hatalom és dicsőség, mind-
örökké».1 Ugyanezt teszi a görög egyház, névszerint 
hazánkban a ruthén és román görög katholikusok is. 
Nálunk ez az adalék úgyszólván a latin katholikusok 
és mások megkülönböztető jelévé lett. Nem is lehet 
annak tartalma ellen semmi kifogás. Oly szép gon-
dolat van benne, mely méltó volna arra, hogy az 
evangéliumban vagy akár az Úr imádságában helyet 
foglaljon. Miért mellőzi tehát e szavakat a latin egy-
ház? Azért, mert nélküle örökölte a Miatyánkot s 
ezen hagyományos szöveget a bibliai szövegtörténe-
lem és szövegkritika igazolja. 

A kérdés, melyről itt szó van, szövegtörténeti 
kérdés, melyet a szövegkritika szabályai szerint egy-
részt szövegemlékek : régi kéziratok (codexek),2 for-
dítások, idézetek alapján, másrészt a szöveg termé-
szetének vizsgálata (belső érvek) útján kell eldönteni. 

Végezzünk először a belső érvekkel. 
A szóbanforgó adalék tartalma beleillik az evangé-

lium és a Miatyánk gondolatkörébe (argumentumába); 
tehát e szempontból hiteles lehelne. Arról, hogy a 
szöveg összefüggésébe (nexus) illik-e, vitatkoznak. 
Szerintem nem függ össze jól a szöveggel. Ugyanis a 
mert kötőszó mutatja, hogy valaminek okát akarja 
adni. De mit okol meg, az a kérdés. Legtermészete-
sebb föltevés, hogy a közvetlenül előtte álló kérést 

1 Ezen adalék a Biblia görög szövegében így hangzik : 
ÖZL aoü èaxtv f j ßaaiXsEa xal íj Súvaju; xai FJ Só£a sí; TOÍJ; airàva; (à|iijv). 
Megjegyzendő, hogy ez csak Máténál olvasható (6, 13.); a pár-
huzamos helyen Lukácsnál (11, 4.) hiányzik. 

2 A régi kéziratok a betűk alakja szerint két fő csoportra 
oszlanak: unciális és cursiv codexekre. Az unciális vagy ma-
juscula írás csupa különálló szegletes betűből áll, olyanok-
ból, mint ma a nagy kezdőbetűk ; a cursiv vagy minuscula azaz 
folyóirás pedig a betűket összeköti és kikerekíti. Az unciális 
görög írás a X. századig volt használatban ; a cursiv görög 
írás a IX. században jött divatba. A régibb codexek tehát 
mind unciálisok. Eddig a görög újszövetségnek körülbelül 
száz unciális és kétezer cursiv codexe ismeretes. Az unciá-
lis codexeket a szövegkritikában héber, latin és görög nagy 
betűkkel jelöljük, a cursiv codexeket pedig arab számokkal. 
Másnyelvű bibliacodexeink száma is sok százra rúg. 

vagy kéréseket: add meg kenyerünket, bocsásd meg 
vétkeinket, ne vigy kísértetbe, szabadíts meg a go-
nosztól. Ezeket csakugyan okozati összefüggésbe lehet 
hozni az Isten hatalmával; de már az Isten orszá-
gának és dicsőségének nem közvetlen és világos 
okozatai. Sokkal jobban összefüggne és megokolásául 
szolgálhatna az adalék a Miatyánk három első ké-
résének. Csakhogy ezektől meg a szövegben a Mi-
atyánk egész második része választja el. Vagy talán 
az egész Miatyánknak, az összes kéréseknek adja 
okát? Nem valószínű; mert a kérések egy részére 
mesterkélt magyarázat nélkül nem vonatkoztatható. Sőt 
tekintve azt a lapidaris rövidséget, mellyel az egész 
Miatyánkban találkozunk s azt a tényt, hogy a «bo-
csásd meg» kérés valóban meg van okolva, de csak 
az imádság után, a tanítványokhoz intézett beszéd 
alakjában (14. sk. versben): lehetetlennek tartom, 
hogy magában a Miatyánk klasszikus szövegében 
akármiféle megokolás helyet foglalt és annak stílu-
sát ellaposítotla volna. 

Lássuk már most a kérdéses adalék mellett 
szóló külső érveket, vagyis azon szövegemlékeket, 
melyekben az feltalálható. És pedig haladjunk idő-
rendben visszafelé. 

1. Benne van a Receptában. Ez a Recepta egyike 
a görög Újszövetség alapkiadásainak, vagyis egyike 
a kéziratokból készült első nyomtatolt kiadásoknak, 
melyekből a későbbi kiadások készültek.1 A Recep-
tából ment át az adalék a protestánsok használatába. 

2. Az adalék benne van a legtöbb cursiv codex-
ben, többnyire változatlanul, de néha megcsonkítva 
vagy megtoldva.2 A 157, 225 és 418. számú codexek 

1 Ilyen alapkiadás van több : az alcalai polyglotta 1514-ből, 
az Erasmusé 1516-ból, Etienne Bóberté, 1546-ból, Bezáe, 15li5-ből 
és az Elzevir testvéreké 1624-ből. Az Elzevirek nagy könyv-
kiadó cég voltak Leydenben. Bibliakiadásukat dicsekedve 
általánosan elfogadott szövegnek, textus receptusnak vagy 
Biblia receptának nevezték. A Becepta századokon át nagy 
tekintélynek örvendett, kivált a protestánsoknál mintegy hiva-
talos szöveg volt, bár e nagy tiszteletet egyáltalában nem érde-
melte meg. 

2 Az adalék teljes szövege benne van a legrégibb (X. 
századbeli) magyarországi görög bdjliacodexben, a budapesti 
egyetem codexében, melynek kritikai jele 100. Kiadta Márkfi, 
Codex Gr. quatt. evang. Pest, 1860. Továbbá bizonyára benne 
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az adalék végén a dicsőség szót a három isteni személy 
említésével egészítik ki. (Quia tuum est regnum, 
potestas et gloria Patris et Filii et Spiritus Sancti.) 

3. Van azonkívül tíz unciális görög codex (E, G, 
K, L, M, S, U, V, A, n), valamennyi a VIII—X. szá-
zadból, mely az adalékot magában foglalja. A régibb 
iniciálisok közül csak egyetlenegyben található, a 
VI. századbeli rossanói codexben (Codex Rossanen-
sis 2). 

4. További és részben régibb tanuk az adalék 
mellett némely ókeresztény írók. Euthymius Zig. 
(1100 körül) az adalékot mint a Miatyánk részét 
magyarázza, Germanus konstant, patriárka (VIII. száz.) 
kiegészíti azt a három isteni személy említésével 
(quia tuum est regnum et potestas et gloria Patris 
et Filii et Spiritus Sancti).1 Megvan az adalék az 
Opus imperfectum in Matth, cimű munkában (V.száz.); 
a IV. században pedig megtaláljuk azt az Apostoli 
Constituliókban (7, 24.), Aranyszájú szent Jánosnál 
(f 407.)2 és tanítványánál Pelusiumi Izidornál, (f 431.) 
Sőt már a Tizenkét apostol tanítása (Didache 8, 2.) 
cimii apokrif, mely még az I. század vége körül eredt, 
a Miatyánk szövegéhez hozzácsatolja e szavakat: «mert 
tiéd a hatalom és dicsőség mindörökké». (Amen 
nélkül.) 

5. Szintén az adalék mellett bizonyít a régi for-
dításoknak legalább számra nézve nagyobb része. 
Benne van némely arab és perzsa szövegeken kíviil 
a szlávban (IX. száz.), a georgiaiban (az evang. V. 
száz.), az örményben (V. száz.), a góthban (IV. száz.), 
az aethiopban (IV. száz.). Már előbb is olvasható a 
szyr fordításokban : a Pesitoban (II.—IV. száz) a 
Receptával egyezőleg, a Cureton-féle és Sinai szyr-
ben (mindegyik III. száz.) rövidítve: «tiéd az ország 
és dicsőség» ; a thébai vagy sahidi kopt fordításban 
(II. száz., legkésőbb III. század eleje) ily alakban: 
«tiéd az erő és hatalom, mindörökkön örökké». Sőt 
még a II. századból való latin Itala-fordítás néhány 
codexében is megtalálható az; névszerint a bobbioi 
codexben a IV—V. századból (quoniam est tibi virtus 
in saecula saeculorum), a bresciai (Brixianus f) VI. 
századi codexben teljes szövegével; azonkívül a mün-
cheni (Monacensis q) szintén VI. századi codexben. 

Ez az érem egyik oldala; vegyük szemügyre a 
másikat is. Az adalék ellen szóló tanúbizonyságok, 
vagyis azon szövegemlékek, melyekben az hiányzik, 
a következők. 

1. Az alcalai polyglotta kihagyta, bár a szerzők 
által használt görög kéziratokban benne volt. 

2. Hiányzik öt cursiv görög kéziratban (az 1., 17., 

van a másik két magyarországi codexben : a pozsonyi lyceum 
XI. századi (86) és a Nemzeti Muzeum XII. századi (7 8) codexé-
ben is. 

1 Rerum eccl. contempl. Migne XCV1II. 445. 
2 In Matth, hom. 19,6. ad 6, 13. és Horn. in Orat. Domin. 

n. 5. Migne ; LI. 48. Mindkét helyen a Miatyánk része gyanánt 
magyarázza az adalékot. 

118., 130., 209. számuakban), melyek a X—XVI. század-
ból származnak. Néhány más cursiv görög codex 
közli ugyan az adalékot, de jegyzetekben figyelmez-
tet annak kétséges hitelességére ; néhány pedig szél-
jegyzet alakjában közli azt, mint gyanús szöveget. 

3. Hiányzik a legrégibb görög iniciálisokban : a 
IV. századbeli sinai codexben (tf), a szintén IV. szá-
zadbeli vatikáni codexben (B), a Vl-ik századbeli 
cambridgei codexben (I) ev.), a VI. századi dub-
lini palimpsest1 codexben (Z). Megjegyzendő, hogy 
van két V. századi codexünk is: az alexandriai (A) 
és az Efrem-féle párisi palimpsest (C). Ezekben azon-
ban Máté hatodik fejezete egészen hiányzik s így 
nem tudjuk bennük volt-e eredetileg a vitás hely, 
tehát sem pro, sem contra nem bizonyítanak. Ugyanez 
áll a Vl-ik századi wolfenbütteli palimpsest (P) co-
dexről. 

4. A régi latin egyházi írók előtt, kiknek iratai 
visszamennek a II. század végéig, teljesen ismeretlen 
az adalék, holott többen Máté hatodik fejezetét és a 
Miatyánkot magyarázzák. Névszerint hiányzik Tertul-
liánnál (III. század elején), Cypriánnál (III. század 
közepe felé), Ambrusnál (IV. század), Jeromosnál 
(IV. század végén). A görög egyházatyák sem ismerik 
a IV. század előtt, bár Máté kérdéses helyével és a 
Miatyánkkal irodalmilag foglalkoznak. így nem tud 
róla Origenes, a Kelet legnagyobb bibliatudósa (200. 
körül), továbbá nem ismerik Jeruzsálemi szent Cyrill 
(IV. század közepén), Nyssai szent Gergely (a IV. szá-
zad második felében) slb. 

5. Igen fontos itt a régi fordítások bizonysága. 
Hiányzik az adalék a legtöbb arab és némely perzsa 
kéziratban. A 400. év körül készült Jeromos-féle latin 
Vulgatában sohasem található2 s természetesen a 
Vulgatából készült egyéb fordításokban sem. Nincs 
benne továbbá a II-ban vagy legkésőbb a III. század 
elején készült memphisi kopt fordításban. (Csak né-
mely kézirat szélén van.) Hiányzik a II. századbeli 
latin Itala-fordításban (kivéve néhány fönt említett 
codexet). Névszerint hiányzik az Itala vercellii (a) 
IV. századi, veronai (b) IV—V. századi, clermonti (h) 
IV—V. századi codexében, továbbá a c, íf S g1, 1 jegyű 
VII—XI. századi Itala-codexekben. Fontos továbbá, 
hogy a III. század első feléből való szyr Acta Thomae 
közli a Miatyánkot szyr nyelven az adalék és az 

1 Régen drága volt a pergamen. Azért a szükségtelenné 
vagy használhatatlanná vált codexről lemosták az irást és új 
könyvet írtak papirosára. A codexbúvárok persze erre újab-
ban rájöttek. S mivel a régibb irás becsesebb, mintáz újabb, 
lemossák vagy elhomályosítják az utóbbit s vegyi szerekkel 
újra előidézik a régit. Az ilyen föltámasztott codex a palimpsest 
vagy rescriptus. 

2 A Vulgata némely codexe és VIII. Kelemen-féle kiadása 
az adalék helyett a Miatyánk szövegéhez Máténál hozzáadja : 
Amen. Ez a szó a görögben rendesen az adalék végén van ; 
a hol adalék nincs, ott többnyire az amen is hiányzik. Kü-
lönben e szó szemlátomást liturgiái záradék, mely a bibliai 
szövegbe becsúszott. 
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amen nélkül. Mivel ezen apokrif alkalmasint az 
evangéliumoknak valami régi szyr fordítása nyomán 
halad, azt bizonyítja, hogy a III. század elején a szyr 
evangélium szövegében sem volt általános az adalék. 
(Ha görögből merített, akkor egy ősrégi görög szö-
veg bizonyságát képviseli.) 

A tanúk kihallgatása után vizsgáljuk meg már 
most a fölhozott bizonyságok súlyát. 

A Recepta semmit sem nyom a latban. Mint a 
többi alapkiadások, úgy ez is aránylag új codexek-
ből készült s a később fölfedezett és földolgozott régi 
unciális codexek mellett ma nem számít. Kevéssel 
érnek többet a cursiv codexek, mert a IX. századnál 
mind újabbak. A VIII—X. századi iniciálisok sem 
elég régiek arra, hogy szavuknak valami nagy súlya 
legyen. Marad tehát egyetlen codex, melynek némi 
tekintélye van, a VI. századi rossanói codex (S). 
Ennek bizonyító erejét azonban több egykorú és 
régibb codex bizonysága rontja le. A görög ókeresz-
tény írók közül, a kiknek szava súllyal esik a mér-
legbe : Aranyszájú sz. János és az Apóst. Constitutiók a 
IV. századból valók, kikkel szemben állnak a régibb gö-
rög és az összes latin irók. A IV. és következő szá-
zadi fordítások egyszerűen a szyr és konstantinápolyi 
görög szöveg visszhangjai. Az Itala néhány codexével 
sokkal több és tekintélyesebb más codex áll szem-
ben, melyek kétségen felül helyezik azt, hogy az Itala 
fordításban eredetileg az adalék hiányzott, csak később 
csúszott be némely codexbe. 

Súlyos bizonyíték tehát csak három van : a thé-
bai kopt fordítás, a szyr fordítások és a Didache. 
A thébai fordítást azonban ellensúlyozza az egykorú, 
de jobb memphisi. S tekintve, hogy a memphisinek 
nagyszámú codexei mind a késő középkorból és új-
korból valók (alkalmasint egyik sem régibb a Xl-ik 
századnál), melyeknél a thebai fordítás codexei sem 
látszanak régibbeknek; tekintve továbbá az ilyen ké-
zen forgó codexekben végbemenő folytonos toldás-
toldásokat : kétséges, vájjon eredetileg benne volt-e 
az adalék a thébai fordításban, vagy csak utólag ke-
rült bele annak codexeibe. 

Marad tehát két erős tanúbizonyság: a II. vagy 
111. századi szyr fordítások és a Didache. Azonban a 
Didache is valószínűleg Szyriában vagy környékén 
eredt. Ebből az tűnik ki, hogy az egész adalék szyr 
eredetű. Ha már most tudjuk azt, hogy Aranyszájú sz. 
János és a konstantinápolyi bibliaszövegek, sőt az 
egész byzanci bibliatudomány a szyr (kivált antiochiai) 
iskoláktól függött; továbbá lia megfontoljuk, hogy 
az adalékot tartalmazó codexek nagy része a kon-
stantinápolyi codexcsaládhoz1 tartozik, mely a szyr-

1 Az egymáshoz hasonló, vagyis jellemző szövegváltoza-
taikban megegyező codexeket, melyek egy közös őscodexről 
vannak másolva, egy codexcsaládnak nevezzük. A szöveg-
kritikusok l e g n a g y o b b része három családját különbözteti 
meg a görög bibliacodexeknek: az alexandriai, nyugati (latin) 
és szyr-byzanci codexcsaládot. (Igy Semler, Griesbach, Tre-

byzanci családnak egyik ága: akkor világosan áll 
előttünk, hogy az egész adalék tulajdonképen szyr-
byzanci szövegváltozat (lectio varians). És ezzel a 
szyr-byzanci szöveggel szemben találjuk a két tekin-
télyesebb codexcsaládot : az alexandriait, melynek 
képviselői a sinai, vatikáni és más codexek és a nyu-
gati codexcsaládot, melyet a latin fordítások és a 
latin irók művei tükröznek vissza. 

A Didache tanúsága azonban így is legrégibb 
emléke maradna a Miatyánk szövegének és kicsikarná 
tőlünk az adalék valószínűségének elismerését, ha 
szövegkritikáikig bizonyos volna és ha evangélium-
idézet volna. Azonban a Didachénak csak egyetlen-
egy kézirata ismeretes, a XI. századi konstantinápolyi 
codex, melyet most Jeruzsálemben őriznek. Könnyen 
megeshetett, hogy a Didache szövegébe a szyr és 
konstantinápolyi vidéken beszúrták a kérdéses ada-
lékot, mely eredetileg talán nem volt benne. Egyéb-
iránt nincs is ezen föltevésre szükség. Mert ha jól 
megnézzük, kitűnik, hogy a Didache Miatyánk-ada-
léka nem is evangéliumidézet, hanem liturgikus 
záradék, vagyis doxologia. S épen e minősége adja 
kezünkbe az egész kérdés megfejtésének kulcsát. 

Euthymius Zigab. (1100. körül) vádolja a Massa-
lianus vagy Bogomil eretnekeket, hogy az egyház 
imádságait megcsonkítják, névszerint, hogy a Miatyánk 
elején elhagyják a keresztvetést, végén pedig hallani 
sem akarják «az egyház szent tanítóitól a Szenthá-
romság dicsőségére imádság közben hozzáadott ref-
rainszerű záradékot (ixpoxeÁeúxtov é7u<p(í)V7][ia) : mert 
tiéd az ország, hatalom és dicsőség stb., quia tuum 
est regnum et potentia et gloria Patris et Filii et 
Spiritus Sancti».1 Ebből kitűnik, hogy maguk a gö-
rögök a középkorban a Miatyánk záradékát liturgia 
epiphonemának vagy doxologiának tartották s egy 
sorba helyezték a keresztvetéssel. 

Csakugyan minden jel arra mutat, hogy a «tied 
az ország, hatalom és dicsőség» őskeresztény doxo-
logia volt, melyret keleten imádság közben és a litur-
giában a Miatyánk végéhez toldottak. 

A görög Caesarius (IV. század) a nélkül, hogy 
a Miatyánkot említené, közöl egy használatos litur-
giái doxologiát, mely valóban nem más, mint a 
Miatyánk adaléka kibővítve, s latinul következőleg 
hangzik: Potestas et regnum et virtus et gloria Pa-
tris et Filii et Spiritus Sancti nunc et semper et in 
saecula saeculorum. Amen.2 Effajta imádságzáradékok 
vagyis doxologiák az egyházban ma is vannak; 
ilyen például a «Dicsőség az Atyának és Fiúnak és 
Szentléleknek stb.», a mit az egyház a liturgiában a 
zsoltárok végéhez told. Kivált a keleti egyházban 

gelles, Tischendorf, Scrivener). Eltérnek ettől Westcott és 
Hort, a kik két főcsaládot állítanak föl : a szyr-előttit és a 
szyr-byzancit. A szyr-előttiben megkülönböztetik a semleges 
(neutrális, legrégibb), alexandriai és nyugati családot. 

1 Contra Massalianos anath. 7. Migne 131. k. 44. col. 
2 Dial. III. 116. 
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voltak régen elterjedve a különféle doxologiák. Hasonló 
doxologiákat tettek a görögök, pl. Aranyszáj ú sz. János az 
egyházi szónoklat végére is. Arra pedig a szövegtör-
ténelem számos példával szolgál, hogy liturgikus 
adalékok (pl. in illo tempore) becsúszlak a Biblia 
codexeibe. A Miatyánk adalékának doxologiavolta mel-
lett bizonyít az is, hogy az különféle hosszabb és rövi-
debb alakban fordul elő s néha, mint láttuk, a há-
rom isteni személy megnevezésével is össze van 
kapcsolva, a mi annak méginkább a doxologia jel-
legét adja. 

így értjük azután meg, hogyan került az adalék a 
Didache Miatyánkjába, ha valóban kezdettől fogva 
benne volt. Ugyanis a Didache tulajdonképen őske-
resztény liturgikus könyv, mely még hozzá a kérdé-
ses helyen (bár azt mondja : «a hogy az Uraz evan-
géliumban parancsolta, úgy imádkozzatok» mégis) 
a Miatyánkot nem mint evangéliumi szöveget idézi, 
hanem naponkint háromszor végzendő imádság gya-
nánt előírja. Tehát nem evangeliumi részletet akar 
közölni, hanem a szokásos imádságot, melyhez termé-
szetesen hozzáadja a szokott záradékot, a doxologiát. 
E tekintetben minden kétséget eloszlat ama körülmény, 
hogy a Didache ugyanezen doxologiát más imádsá-
gok végére is odateszi, pl. az eucharistia utáni hála-
adás végére. (9, 4. 10, 5.) Máshol is gyakran használ 
egyéb rövidebb doxologiákat. Tekintve a Didache 
nagy tekintélyét, könnyen megmagyarázható félre-
értés volt, ha e doxologiát a szyr, majd a tőlük függő 
byzanci bibliamásolók a Miatyánk eredeti evangé-
liumbeli szövegéhez tartozónak vélték és a bibliai 
codexekbe bevitték. 

Ezek után nem csoda, hogy a szövegkritikusok 
legnagyobb része az egész doxologiát nem tartja az 
evangélium szövegéhez tartozónak, tehát a Miatyánk 
részének sem.1 Mi sem tartjuk annak, legalább a 
szövegtörténelem eddig ismert adatai alapján nem. 
Ha új és döntő bizonyítékok merülnének föl, azok 
nak természetesen megadnók magunkat. Addig azon-
ban, míg ez nem történik (pedig aligha történik va-
laha), bár mi is valljuk, hogy «tied az ország, hatalom 
és dicsőség mindörökké»: mégis ezt a záradékot sem 
az evangéliumnak, sem az Úr imádságának szövegébe 
bele nem visszük. S eddig határozottan nekünk van 
igazunk. Székely István dr. 

1 Elvetik azt, névszerint Erasmus, Mill, Bengel, Wetstein, 
Griesbach, Scholz, Lachmann, Tischendorf, Tregelles, West-
cott és Hort, vagyis a legnagyobb és csaknem kivétel 
nélkül protestáns szövegkritikusok ; továbbá Grotius, Tho-
luck és az újabb protestáns biblikusok úgyszólván vala-
mennyien. Tudtomra a tekintélyes szövegkritikusok közül 
csak az egyetlen Scrivener állítja, hogy annak toldalékvolta 
nincs bebizonyítva, bár ő sem meri hitelesnek tekinteni. 
«I am not yet absolutely convinced of its spuriousness. Es 
később : (I regard) the indictment against the last clause of 
the Lord's Prayer as hitherto unproven». Introduction to 
the Criticism of the New Test. Cambridge; 1883., 569. és 
571. lap. 

rz alapokról szóló törvénytervezet. Xn. 
A tanulmányi és az egyetemi alapok után a ter-

vezet készítője áttér végre a vallásalapra s itt megint 
furfangoskodik, mint előbb láttuk, nem a vallásalap 
céljára, hanem kezelésére vonatkozólag. Mert ő itt is 
a kezelést szeretné biztosítani az államnak a már 
élőbbről ismert jogi becsusztatások út ján: t. i. úgy, 
hogy ennél az alapnál is a főkegyúr helyébe az állam-
főt, az egyházi jelleg helyébe az állami jelleget csúsz-
tatja be. 

Meg kell még — úgymond — emlékeznünk a 
vallásalapról. Ennek zömét szintén oly birtokok 
alkotják, mint a melyekből a tanulmányi és egyetemi 
alapok túlnyomó része áll, (t. i. egyházi vagyon-
ból). Ezeken kívül, valamint az interkaláréból szár-
mazó jövedelmeken kívül lényeges hányadot alkot-
nak még benne azok a vagyonok, a melyek onnan 
származtak, hogy a legfőbb kegyúr — úgyis, mint 
államfő (látod a jogi becsusztatást 1) — a javadalma-
sokat (a püspököket, káptalanokat!) egyházi vonat-
kozású célokra megadóztatta. (Tehát csupa egyházi 
pénz !) 

A vallásalapra nézve — úgymond — nincs ugyan 
oly ünnepélyes okmány, mely azt alapítványnak dekre-
tálná, de ennek az alapnak elnevezése számos ki-
rályi rendeletben csak épen oly fundatio, mint a ta-
nulmányi és egyetemi alapoknak s a vele való elbá-
nás egyéb vonatkozásainak szempontjából is egy és 
úgyanazon jogi tekintet alá kell, hogy essék — a mint 
esett is mindig — a tanulmányi és egyetemi alapok-
kal. Különben a vallásalap tekintetében a helyzet a 
legtisztább, mert annak feladata a kath. egyház szo-
rosan egyházi szükségleteinek fedezése. 

Tehát itt a helyzet tiszta, a kath. jelleg nyil-
vánvaló. 

* 

Ezután megemlékezik arról a tarkaságról, mely a 
vallásalap, a tanulmányi és egyetemi alapok elneve-
zése körül észlelhető. 

Alap, közalap, országos alap, alapítvány, ezen-
kívül még a királyi és katholikus jelzők variációjá-
val találkozunk. (Mert a katholikusok az 1848-ki vál-
tozás után nem vigyáztak a jogi kifejezésekre.) 

Alap, alapítvány, vagy mint Ferenc király rende-
leteiben előfordul: alapítványi alap, helyes, de szín-
telen, nem jelzi az alap jogi természetét, a miből, 
mint látjuk, annyi zavar támadt. Köz- vagy országos 
alap egyszerűen rossz szó, mert azt látszik jelenteni, 
hogy ezen alapok célja és kezelése országos, vallás-
különbség nélkül mindenkit megillető. A királyi ala-
pítvány szó még megjárná, ha, mint a tervezet készí-
tője is, az alatt nem a vagyonok viszonyát a szent 
koronához értenék, a mi ma egyjelentésű az állami 
vagyonnal. 

Tehát helyes elnevezésük: «katholikus alapok», 
1848 óta mindig így kellett volna őket nevezni, mert 
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ha nem így mondjuk, az azt a hitet kelti, mintha az 
1848-ban felekezetlenné vált állammal az alapok is 
felekezetnélküliekké váltak volna. 

A tervezet «királyi közalapítvány» elnevezést 
ajánlja, mi azonban jog és igazság kedvéért csak a 
«katholikus alapok» elnevezést használhatjuk. 

* 

A kifejtettek után a tervezet végéhez jár s elő-
adja a szerinte történendő törvényes rendezést. 

Abból indulván ki, hogy ezek az alapítványok 
se nem egyházi jellegűek, se nem állami jellegűek, 
hogy a kecske is jóllakjék és a káposzta is megma-
radjon elve alapján, egy csoport megkülönböztetést 
bocsát előre. Ha ugyanis — úgymond a többi közölt — 
oly változtatás van tervben, hogy annak érvényesü-
lése után a szóban levő ügyek (alapok) tekintetében 
a végrehajló halalom gyakorlása többé már nem a 
minisztériumot illetné, akkor e változtatás elrende-
lése, az alapok közalapu jellegére (hallod no !) és kü-
lönösen az 1848. évi III. t.-cikknek 6-ik §-ára tekin-
tettel, a törvényhozást illetné. 

Ha pedig rendelkezés alatl csak azt értjük, hogy 
a jelen jogállapot szerint (t. i. a minisztérium köz-
vetítésével) kit illet ezen alapok vagyona törzsálla-
dékának gazdasági kezelésébe, valamint a jövedelmek 
rendeltetésszerű felhasználásának körébe tartozó intéz-
kedések megtétele, akkor a rendelkezési jog az összes 
történeti előzmények és az alapítóoklevelek világos 
rendelkezése szerint egyedül és kizárólag ő Felségét 
és pedig, mint legfőbb kegyurat illeti. 

Ennek folytán, hivatkozván arra, hogy az alapo-
kat a király Mária Terézia óta 1848-ig a helytartó-
tanács által kezeltette, azt mondja: nem áll az, hogy 
a tervezett katholikus országos autonomia az alapok 
kezelését önjogán követelhetné. Hát nem önjogán 
köveleli, hanem kéri, hogy a mint a főkegyúr-király 
1848-ig önelhatározásából a tőle függő s másnak nem 
felelős helytartótanácsot használta jogai gyakorlásá-
nak közegéül, úgy a vállozott viszonyok folytán a 
katholikusok egy testületét használja erre. 

Azért helyesen mondja tovább, hogy az auto-
nomia csak akkor és csak addig kezelheti ezeket a 
javakat, a mikor és a meddig «erre a legfőbb kegyúr 
engedélyt ad». Helyes; igen a főkegyúr átruházott 
jogán gyakorolná azt a katholikus testület. 

A gyökeres változás tehát az 1848. évi III. t.-c. 
6-ik §-ának módosításával, módozati változás pedig 
e törvény változtatása nélkül egyedül a főkegyúr 
intézkedéséből lehetséges. 

Föltételezvén, hogy a törvény változtatása most 
nem következik be, hanem hogy a végrehajtó hatalom 
ez alapok tekintetében továbbra is a minisztérium kezé-
ben marad, tekintettel arra, hogy ha a király a kezelésbe 
az autonomiát is bevonná, fölveti a kérdést, hogy: 
az esetleg létesülő autonómiának az alapok gazda-
sági kezelésében minő ingerencia lenne adandó? 

Válasza ez : az állam (hallod no !) e vagyonok 

kezelését csak úgy adhatja ki kezéből, ha biztosítást 
nyer, hogy az a helyzet, a melyben a magyar állam 
az agrárpolitikai feladatok megvalósítása tekintetében 
van, az által, hogy ezeket a vagyonságokat kezéből 
kiadja, hátrányosabb nem lesz. 

Ime, mint deus ex machina, itt van már az állam 
befoglalva. Csorba csakúgy kedve szerint előránci-
gálja hol a szent koronái, hol az államot, hol a 
királyt, hol a főkegyurat ! 

De hát mégis csak talált módot a katholikusok 
részvevésére a kezelésben és csupán az agrárpolitikai 
érdeket véli hangsúlyozandónak az alapokról hozandó 
új törvényben. 

Ha ez a kérdés — úgymond — így meg van 
oldva, ha teljesen biztosítva maradnak azok az agrár-
politikai érdekek (talán a parcellázás ?), a melyeknek 
megvalósítására a királyi adományozásból származó 
vagyonok (föltételezi, hogy az államéból adattak !) par 
excellence hivatvák : ebben az esetben, de csakis 
ebben, mi nehézséget sem látok abban, hogy az ala-
pok vagyonának gazdasági kezelése de jure azon 
minta szerint rendeztessék, a mely az erdélyi köz-
alapi Ivánvi (közalapítványi? talán kath.?) alapokra 
nézve de facto fennáll, vagyis: hogy a gazdasági 
kezelés egészen kezébe adassék az autonómiának, a 
Felség csak a költségvetés és zárószámadások és a 
súlyosabb természetű vagyonváltozások jóváhagyását 
tartván fenn magának, a mi természetesen csak a 
miniszter közvetítésével történhetnék. 

Ez — így indokolja javaslatát — nem ellenkezik 
az 1848. évi III. törvénycikk 6. §-ával, a mely nem 
azt rendeli — mint sokszor tévesen hirdetik — hogy 
a vagyonok kezelése a minisztérium által végeztessék, 
hanem csak azt rendeli, hogy e tekintelben is a 
végrehajtó hatalmat ő felsége (természetesen mint 
főkegyúr) a minisztérium útján gyakorolja. 

E törvénycikk követelményének — folytatja to-
vább — ilyképen akkor is eleget lehet lenni és akkor 
is elég van téve, ha a gazdasági kezelés — úgy mint 
az az erdélyi katholikus közalapítványokra (megint 
rosszul beszél !) de facto megtörtént az autonó-
miának kiadatik. Csupán azt nem lehetne a most 
idézett törvény sérelme nélkül megtenni, hogy a kath. 
országos autonomia a miniszter által gyakorolt végre-
hajtó-hatalom körén kívül álló státusként szervez-
tessék. 

Költségvetés és zárószámadások alatt a jelen eset-
ben magától értetődőleg csak az uradalmak költség-
vetései és zárószámadásai értendők, mert a szóban 
levő alapoknak, mint alapítványoknak, általános 
költségvetése és zárószámadása nem a kezeléssel, 
hanem az illető alapok jövedelmének rendeltetés-
szerű felhasználásával függnek össze, 

Mindez természetesen a vallásalapra, a tanul-
mányi és egyetemi alapra nézve egyaránt állana, 
mert hiszen vagyonjogi vonatkozásban mind a három 
alap egy tekintet alá esik, de meg forrásaink szerint 
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1848. előtt mind a háromnak vagyonkezelését a hely-
tartótanács a prima s elnöklete alatt működött, úgy-
nevezett egyházi bizottmány útján végezte. 

A mit ezután az alapok jövedelmeinek rendel-
tetésszerű felhasználását illetőleg mond, ismét igen 
sajátszerű. 

Azt mondja , itt különbséget kell tenni a három 
alap között. 

Hogyan ? 
Mindegyik alapra nézve másképen. 
A vallásalapnál — úgymond — nemcsak a 

vagyonkezelést, hanem a jövedelmei rendeltetésszerű 
felhasználásában való intézkedési jogkört is ki lehelne 
az autonómiának adni. 

Máskép áll a kérdés a tanulmányi és az egye-
temi alappal. 

A tanulmányi alap jövedelmeinek rendeltetés-
szerű felhasználása tekintetében, vagyis a tulajdon-
képeni tanulmányi és iskolai ügyek tekintetében — 
úgy véli — a szóban levő alaphoz fűződő katholikus 
szempontoknak teljesen elég, sőt talán túlsók (?) lesz 
téve, ha a kérdés ezen vonatkozásában az esetleg 
létesülő autonómiának a felség körülbelül annyit ad, 
a mennyit a Wlassics-féle autonomia-tervezet (a hires 
memorandum?) adni szándékozik. Vagyis a tanul-
mányi alapból fenntartott intézetek tekintetében a 
rendelkezést a kormánynak nem lenne szabad kezé-
ből kiadni (ez az erdélyi minta?) s az országos auto-
nómiának ezen a téren csak annyi szerepe lehetne, 
a mennyi a katholikus jelleg biztosítására szükséges. 
Ez a befolyás soha sem lehetne akkora, hogy az 
intézkedések tekintetében a miniszteri felelősség köz-
vetlenül ne érvényesülhessen. Ilyképen az állam fe-
lekezeti jellegű iskolákat kezelne tovább is. Ezt a 
magasabb állami raison parancsolja. Tehát az iskolai 
intézetek kezelése tekintetében az eltérés a mai álla-
pottól csak annyi lenne, hogy a kormány az inté-
zetek ügyeit azon vonatkozásokban, a melyek a kalho-
likus jelleg biztosítására tartoznak, az országos auto-
nomia közbenjöttével intézné el. 

Az egyetemi alapnál a már telt intézkedéseknél 
(1848 : XIX. t.-c.) fogva meg épen semmi befolyást 
sem engedne meg a katholikusoknak az egyetemre, 
melyet mint állami intézetet kezelnek. 

* 
Ime, ebben az utolsó cikkben van a dolog magva, 

az, hogy mit kaphatna az autonomia az 1848 : III. t.-c, 
6. §-ánakés az 1883. évi középiskolai törvénynek módo-
sítása nélkül. Összegezzük ezt. 

Per avia et devia kihozta, hogy a katholikusok 
a kezelésből mégis csak kaphatnának valamit. Ingó 
alapon lehoz egy kedvezőnek látszó következtetést. 
Hogy mi és mennyi lehetne az, ezt m o n d j a : «az 
alapok vagyonának gazdasági kezelése de ju re azon 
minta szerint volna rendezhető, a mely az erdélyi 
katholikus alapokra nézve de facto fennáll»; a végre-
hajtásban azonban ezt a mintát is megtagadja s az 

egészből kijön, hogy a katholikusok belekinthetnek 
vagyonuk állagába. A vallásalapnál jobban, de a 
tanulmányi és egyetemi alapnál már csak úgy három 
kilométernyi távolságból, a nélkül, hogy valami ren-
delkezési jogra csak gondolniok is szabad volna, 
mert hogy ezt tillja a magasabb állami raison. 

Ez egyáltalán nem is a nyele a veszteti fejszének. 
S a mit itt láttunk és hallottunk, az körülbelül 

a gondolkozás a kormány köreiben ma is. 
Hát kérem, képes volna-e valaki nyugodt lelki-

ismeretlel, a mai helyzet szentesítésével, belemenni 
az ilyen autonómiába? 

Ezt tudva méltányolhatjuk csak igazán a sokat 
tapasztalt s a helyzetet jól ismerő Zichy Nándor gróf-
nak a Religio előző számában közölt cikkét, a hol 
arra figyelmeztet : intézzük el kérdéseinket egymás 
után a kellő fokozatban, igyekezzünk lábunkat meg-
vetni a nemzeti képviseletben, mert az 1848: III. t.-c. 
6. §-ának és a középiskolai törvénynek módosítása 
nélkül soha sem kerülhetünk abba a helyzetbe, mely-
ben az erdélyi katholikusok vannak. 

Szolgáljon e kimerítő tanulmányunk a magyar 
katholikusok alapos tájékoztatására, hogy neesak 
gondolomformán beszéljünk, hanem lássuk a hely-
zetet úgy, a hogy tényleg van s előbb az elérhetőre, 
a parlamenti megerősödésre gondoljunk ; az kezünk-
ben lehet, ha erősen tudunk akarni és egyetértőleg. 

J. András király atyja. 
Ki volt I. András királyunknak1 és testvérének 

a tyja? 
Előre bocsátom, hogy értem, de nem helyeslem, 

hogy a XIII—XIV. századbeli magyar írók műveit 
krónikáknak nevezzük s rájuk egyszerűen «króni-
káink» névvel hivatkozunk. Nekünk tulajdonképen 
krónikáink nincsenek. Krónika, mint a név is mu-
tatja, az, ha valaki évrendben, lehetőleg egykorúlag 
jegyzi föl az eseményeket. Sajnos, csak egy ilyen 
történeti emlékkel birunk s ez a Pray-codexben fog-
lalt «Annales Posonienses»-nek, vagy «Adnotationes 
chronologicae»-nek nevezett krónika. A többi törté-
neti emlék: vagy életrajz vagy királyi névsor (nem-
zedékrend, genealógia), vagy rendszeres történet. Maga 
Anonymus munkája, továbbá Kézai Simon könyve 
és ennek kibővítései a Pozsonyi, Budai, Képes (hely-
telenül) krónikának nevezeti könyvek mind rend-
szeres, fölosztásos, nem saját tapasztalataikat, hanem 
mások följegyzéseit gyűjtő, bíráló művek. 

1 Mi még ígv tanultuk a genealógiát : Géza (Gyécse) feje-
delem és testvére Mihály. Géza fia szent István király; Mihály 
liai : Szár László és Vazul (Vászoly), a kit Nyitrán megvakí-
tottak. Szár László fiai : Endre, Béla és Levente. Karácsonyi 
most érdekesen bizonyítja, hogy ezek \ razul (Vászoly) liai 
voltak és így I. András király atyja Vászoly volt. Olvasóink 
ebből láthatják, az újabb kutatások mennyit változtatnak 
régibb fölfogásainkon. Szerk. 
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Tehát nem igazi krónikákban, hanem két XIII. 
századbeli történetírónak művében fordul elő, hogy 
I. András, Béla és Levente Szár Lászlónak voltak a 
fiai. E történetírók Anonymus és Kézai Simon. A XIV. 
századbeli történetírók már mind Kézai szavait veszik 
át és így nem önálló tanúk. 

Ezekkel szemben állanak a Zágrábi és Váradi 
krónikáknak nevezett történeti emlékek, a melyek 
nem egyebek, mint királyi névsorok. A királyok nevei 
és uralkodásuk tartama, uralkodásuk éveinek száma 
vannak benne szárazon fölsorolva. Hozzájuk csatlako-
zik azonban szent Gellért életirata is. Ezek Andrást 
és testvéreit Vászoly fiainak írják. 

Ily ellentétes híradások mellett megint csak úgy 
találhatjuk meg a valót, ha megvizsgáljuk a történeti 
emlékeknek értékét, nevezetesen azt, hogy jó forrás-
ból merítettek-e? 

Mind Anonymus, mind Kézai királyi jegyzők 
voltak. Épen ezt tartotta Pauler döntő bizonyítéknak. 
Mert, úgymond, ezek csak tudhatták a királyi ház 
genealógiáját. De ha kérdjük, honnan tudhatták? azt 
kell felelnünk, hogy a XIII. században XI. századbeli 
családi leszármazást csakis írásból tudhattak, mert a 
családoknak emlékezete sem ér följebb négy íznél. 
Ha pedig vizsgáljuk, miféle tudásból merítették tudá-
sukat, mind Kézai, mind Alberich művéből kitűnik, 
hogy volt egy, a XII. század elején készült királyi 
névsor vagy genealógia s ők azt használták. Már 
most nem vonjuk kétségbe sem Anonvmusnak, sem 
Kézainak jóhiszeműségét, elfogadjuk, hogy ők e királyi 
névsorban úgy olvasták, a mint leírták, de magának 
a XII. század elején élt névsorkészítőnek jólértesült-
sége nem áll minden kétségen kívül, mert hiszen ő 
is 60- 70 évvel később élt. Azonkívül sokszor egy 
kis tollhiba száz meg száz embert tévedésbe vezethet. 
Nézzük csak az úgynevezett Müncheni krónikát, helye-
sebben kivonatot. Ez világosan a Bécsi képes króni-
kát fogja rövidre s mégis Mihályt teszi meg szent 
István atyjának, ellenben Gyécsét szent István nagy-
bátyjának.1 Tegyük föl, hogy a XIII. század elején élt 
névsorkészitö is megbotlott! Akkoriban nem voltak 
más történeti könyvek, hogy a botlást máshonnan 
mindjárt kijavítsák, azonkívül nem volt ellenőrző 
nyilvánosság. Ha aztán e névsor- vagy genealógia-
készítő e királyi névsort a királyi kápolnába ellette, 
akkor az pár év múlva hivatalos tekintélyre emel-
kedet, és nem csodálhatjuk, ha a királyi jegyzők ké-
sőbb erősen ragaszkodtak hozzá. Megértjük méltat-
lankodásukat, ha valaki mást mert állítani, mint a 
mi a királyi kápolna hivatalos névsorába írva volt, 
de mivel nekünk más tudósításaink is vannak, 
az utóbb hivatalossá vált névsort is birálat alá 
vesszük. 

Más királyi névsor volt az, a mely a székeskáp-
talanokban őriztetett és időnkint kiegészíttetett. Ebben o 

1 Mátyás Fl. : Fontes Dom. III. 224. 

I. András atyjául határozottan Vászoly van meg-
nevezve.1 

A káptalanoknál őrzött királyi névsor nagyobb 
hitelre tarthat számot, mint a királyi kancellária 
használatára készült. Már maga az, hogy a káptala-
nok állandóbb testületek voltak, mint a királyi ká-
polna igazgatósága és később a királyi kancellária 
hivatalnoki kara, emeli tekintélyét. Gondoljunk csak 
arra, hogy például szent László halála után, vagy az 
1161—63. évek nagy kavarodásaiban micsoda válto-
zások történtek a királyi hivatalokban és így a királyi 
kápolnánál és a kancelláriánál is ! 

A káptalanoknál őrzött királyi névsorok teljeseb-
bek, mint az Alberich és Kézai műveiben fönmaradtak. 
Ez arra mutat, hogy előállítójuk vagy egykorú volt, 
vagy jobb értesüléssel bírt. Vegyük még hozzá, hogy 
a káptalani olvasókanonok, a ki ezt a királyi név-
sort készítette, illetőleg kiegészítette, azoknak adatait 
a nekrologiumokból ellenőrizhette.Ha példáulI. András 
vagy Béla atyja lelki nyugalmáért egy-egy alapítványt 
tett Esztergomban vagy Kalocsán, akkor ezek neve 
belekerült a kimutatásba, köznéven táblába, mint á 
kiéri az év bizonyos napján a szentmisét mondani 
kelleti. E kimutatás vagy tábla azután mindig biztos, 
tagadhatatlan emlék volt a nemzedékrend vagy királyi 
névsor igazolására, esetleg kijavítására. 

Ha már e körülmények is arra utalnak, hogy 
I. András atyjára nézve jobban hitelt adjunk a káp-
talanoknál őrzött királyi névsornak, még inkább arra 
kényszerítenek az egykorú tanúk. 

Ilyen tanú pedig először is szent Gellért életírója. 
Ez 1054 után, de még szent László király előtt írta 
meg művét és így teljesen egykorú volt I. Andrással. 
E tanút a XIV. század elején a Budai krónika készí-
tője oly nagyra becsüli, hogy az ő szavaira megvál-
toztatta Kézai művét. Azt írta például Kézai, hogy 
1046-ban a magyarok mind a három Árpádfit ha-
zánkba hívták és ezek mind a hárman mindjárt 
bejöttek és «tune très fraires Albensem ingressi civita-
tem>- bevonultak Fejérvárra.2 Ellenben a Budai kró-
nika szerzője szent Gellért irata nyomán már azt 
mondja, hogy csak Andrást és Leventét hivták be a 
magyarok 1046-ban, Béla azonban csak három év 
múlva jött hazánkba. Átveszi azonkívül Gellért élet-
rajzából az összes országos eseményeket. Elismeri 
tehát a XIV. század elején élő történetíró Gellért 
életiratának hitelét s csak Kézainak erős kifakadása 
azok ellen, a kik Vászoly házasságából hamis követ-
kezletéseket vontak le, akadályozta abban, hogy 

1 Megjegyezzük, hogy a Váradi krónika ellen több kifogást 
tettek azelőtt, de igaztalanul, mert Batthyány nagyon hibásan 
nyomtatta le. Mátyás FI., a kinek kiadásából Nagy Géza idézi 
e krónikának hivott királyi névsort, e hibákat csak részben 
javította ki. A legrégibb, fönmaradt kézirat után hibátlanul 
Bunyitay Vince adta ki : A váradi káptalan legrégibb statú-
tumai. 1. 18*(j. 8—14. Ebből kitűnik, hogy a megrótt hibák 
lulajdonképen csak sajtóhibák ! 

a Mátyás FI. : Fontes D. II. 83. 
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András leszármazását szent Gellért életirata szerint 
ki ne javítsa és I. András atyjául Vászolyt ne tegye-

Bármily kétségtelen, hogy Gellért életírója a 
XI. században élt; bármily élénk, az egykorúak rész-
letes ismeretével írt az ő előadása, mégis tekintetbe 
veszem, hogy szent Gellért életirata csak a XIV. szá-
zadbeli másolatban van meg, tehát esetleg közbe-
toldással eléktelenített lehet. 

Vájjon az esetleg belekerült betoldások vonat-
koztak-e András leszármazásának megváltoztatá-
sára? Nem vonatkoztak. Mutatja ezt a következő kö-
rülmény. 

A XIV. század elején a hivatalos történetírás mái-
megállapodott I. Andrásnak Szár Lászlótól való le-
származásában s ennélfogva nem hihető, hogy a XIV. 
századbeli bővítő ilyen, a hivatalos meggyőződéssel 
ellenkező adatot szúrna közbe. 

De hogy minden a szent Gellért életirata és a káp-
talanoknál őrzött királyi névsor ellen irányuló aggo-
dalmat megszüntessünk, idézünk olyan külföldi írót, 
a kinek kézirata a XI. századból származik, tehát 
még utólagos közbetoldásról sem lehet szó. András 
származása iránt teljesen elfogulatlan író, az altaichi 
évkönyvek egykorú készítője, azt mondja : «Stephanus 
bonae memoriae avunculus ipsius (Petri regis), cum 
filius eius, patre superstite, esset mortuus, quoniam 
alium non habuit filium, hunc fecit adoptivum, 
ipsumque regni heredem locavit. Filium fratris sui 
digniorem regno, quia hoc non consensit, cecavit, et 
parvulos eiusdem exilio relegavit.»1 

Nyilvánvaló ebből, hogy annak az Árpádfinak, 
a kit megvakítottak, több fia volt, tehát vagy nem 
Vászolyt vakították meg, hanem Szár Lászlót, vagy 
András, Béla és Levente Vászoly (Vazul) fiai voltak. 

Röviden tehát úgy áll a dolog: azt, hogy András-
nak és testvérének atyja Vászoly volt, tanúsítja három 
egymástól távol álló író, azt, hogy Szár László volt, 
csak kettő. Az előbbi három közül kettő egykorú, 
XI. században élő, szavahihető, érdektelen író ; az 
utóbbi kettő csak a XIII. században élő és csak kései 
hallomásokból meg írásokból dolgozó író. 

Azt hiszem, nem nehéz a választás. Minden el-
fogulatlan történetbúvár inkább hitelt fog adni az 
egykorú, biztos értesültséggel bíró íróknak, mint a 
XIII. századbeli, jórészt másokra szoruló, bár jó-
hiszemű szerzőknek. Nem azt kell itt nézni, ki az 
írók közül magyar, hanem ki tudott valamit, mert 
lia rossz szülő az olyan, ki gyermeke hibáját legyez-
geti, a helyett, hogy kijavítaná, rossz magyar történet-
író az is, a ki a XIII. századbeli történetíróknak 
tévedéseit terjeszti, a helyett, hogy kiigazítaná. 

Nagy Géza ez ügyben légvárakat épít és egy 
teljesen jelentéktelen körülménynek szánja a döntést, 
annak t. i., hogy «mindjárt Béla a László nevet adta 
második fiának. Ha Béla Vazul fia lett volna s nem 

i Mon. Germ. S. S. XX. 794. 

Szár Lászlóé, bizonyára inkább atyja nevét válasz-
totta volna a nagybátyjáé helyett.»1 

A történetbúvár azonban e körülményt is meg-
vizsgálja és azt kérdi: ismerjük-e I. Béla összes gyer-
mekeit? Ismerjiik-e azokat is, a kik már kiskorukban 
elhaltak ? Sajnos, azt kell felelnünk, hogy nem. Később, 
a XII. század elején jegyezték föl, hogy Bélának három 
fia volt, már tudniillik olyanok, a kik nagy kort értek 
és így az ország sorsára befolyással bírtak. Ha futó-
lag nézzük az I. Károly fiairól szóló adatokat, ügy 
látjuk, hogy László, Lajos, András és István nevű 
fiai voltak. Ebből tehát azt következtethetnők, hogy 
I. Károly atyja nem Károly nevet viselt, mert hiszen 
egyik fiának sem adott ily nevet. 

De mekkorát tévednénk ily okoskodással! Ha 
pontosan utána nézünk, az egykorú följegyzések-
ben azt találjuk, hogy mindjárt első, korán elhalt fiát 
Károlynak kereszteltette2 Tegyük föl, a mint ez 
I. Bélánál is nagyon könnyen föltehető, hogvl042—46-
ban született három fia közül az elsőt Gyécsének, a 
másodikat II. Vászolynak, a harmadikat Lászlónak 
nevezte el. Ha már most az 1044 táján született és 
Vászolynak elnevezett gyermek utóbb, 4—5 éves korá-
ban, meghalt, nagyon természetes, hogy maradt Bélá-
nak László nevű lia, noha Szár László nem volt az 
ő atyja, ellenben Vászoly nevű fiáról nincsen emlé-
kezet, mert nem ért el nagy kort. De meg azt is föl 
lehet tenni szintén nagyon könnyen, hogy Béla, atyjá-
nak borzalmas sorsára gondolva, nem merte egyik 
fiát sem Vászolynak nevezni, nehogy annak szeren-
csétlensége névutódjára is rászakadjon. Hogy meny-
nyire nem lehet az adott nevekből az atyára követ-
keztetni, épen Béla eljárása mutatja, mert hiszen pl. 
neki Gyécse fejedelem semmikép sem volt nagybátyja 
és mégis első fiát Gyécsének nevezte el. 

Ezzel aztán az András atyjáról szóló vita is be 
volna fejezve. De hogy mennyire óvatosnak kell len-
nünk a XIV. századbeli krónikáknak nevezett törté-
neti művek használatában, arra akarok még egy példát 
említeni. Azt állítjaNagy Géza,hogy Szár László : «Vazul-
nak bátyja volt, mert a krónika Mihály fiai közt 
előbb említi Vazulnál.»3 Csakhogy a krónikák kút-
forrása, Kézai műve, épen megfordítva azt mondja : 
«Mihal vero genuit Vazul et Zar Ladislaum.»4 Már 
pedig nem a későbbi tódításokat, fordításokat és fer-
dítéseket, hanem az eredeti kútforrást kell tekintetbe 
vennünk. Ebből pedig épen az következik, hogy a Kézai 
előtt levő királyi névsorban Vászoly állott elől mint 
idősebb és csak a XIV. századbeli történetírók okos-
kodása az, hogy hátrább tették Vászolyt és előbbre 
Szár Lászlót. Hátrább tették pedig Vászolyt azért, 
mert az egyúttal ráfogott «iuvenilis lascivia»-val 
akarták mentegetni szent István azon tettét, hogy 

1 Turul. 1906. 64. 
2 Mátyás Fl. : Fontes D. III. 119. 
a Turul 1906. 65. 
4 Mátyás Fl. : Fontes Dom. II. 77. 
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Vászolyt Nyitrán börtönbe csukatta. Kézai még sem-
mit sem olvasott a «iuvenilis lascivia»-ról. 0 még 
azt a hibát sem követi el, hogy Szár Lászlót szent 
István patruusának nevezze ki. Ez már mind csak a 
XIV. századbeli történetírók tódítása, mert hiába, a 
a tévedés csak tévedéseket szülhet. Tehát I. Endre 
vagy András királyunknak atyja nem Szár László, 
hanem a megvakított Vászoly (Vazul) volt. 

Karácsonyi János dr. 

Az egyház szociális története. (ii.> 
II. A barbárok és azok nevelése. 

aj Népvándorlás. Püspökök, mint a városok védői. 
Az egyház ötszázados munkáját nagy veszedelem 
fenyegette a népvándorlás részéről. A haladás, az 
alkotás művei végpusztulás szélén állottak. A be-
özönlött népek útjukba esett városokat pusztították, 
rabolták. A hivő nép püspökeinél keres oltalmat. 
Róma nagy szent Leo pápát kéri, hogy Attilánál 
jár jon közbe. Szent Leo kérelmére Atilla bántatlanul 
hagyja el Rómát. Sok ehhez hasonló történetet lehetne 
fölsorolni a történelemből. 

A keresztény egyház nemcsak védőleg lép föl, 
hanem a pogány népeket Jézushoz vezeti, fejőket 
Jézus szelíd igája alá hajtja. És a bevándorlók, kik 
ellen a püspökök védték a várost, most a püspökök 
atyai joghatóságát ismerik el. 

b) Az egyház civilizálja a barbárokat. Az egyház 
mindent megtett a barbár népek civilizálódására. 
Átalakította szellemvilágukat, erkölcseiket, munkához, 
állandó foglalkozáshoz szoktatta. 

Mindenki tudja, mennyit tettek szent Rémig, 
szent Bonifác, Cyrill, Method püspökök, szent Adalbert 
és mások, a neves és névtelen kulturhősök. 

E nagy, korszakalkotó munkában ott vannak a 
szerzetesrendek és a világi papság. Főleg szent Benedek 
fiai veszik ki részüket a nagy munkából. Kolostorok 
emelkednek, melyek a tudomány, a földmivelés, 
ipar kiinduló pontjai. Boltíveik alatt az istenfélelem-
mel megfér a kézimunka, sőt megszentelődik. Az erdők 
vad rengetegei művelés alá kerülnek s a kolostorok 
közül virágzó városok, községek, telepek fejlődnek. 
Királyok, fejedelmek műveletlen területekkel aján-
dékozzák meg a szerzetesrendeket, csakhogy életet 
alkossanak olt, hol eddig enyészet honolt. «Cruce et 
aratro» lett jelszavuk. 

A tudomány, mely a pogánykorban a gazdagok 
kiváltsága volt, az egyház «docete omnes gentes» 
elve alapján nem maradhatott zárkózott. Az egyház 
az általános oktatás elve alapján zsinati végzéseivel 
a monostorok lakóinak, a papságnak, püspökeinek 
kötelességévé tette a hitoktatáson kívül a szükséges 
reálismeretek terjesztését nemcsak a gazdagok, de 
a szegények, gyermekek és felnőttek között. 

cj A püspökök a szabadság védői. A pogány 
fejedelmek meghajtották fejüket Jézus «igája» alatt. 

Megkeresztelkedtek. Példájukat követték népeik. De 
a faj természete nem változott meg egy nap alatt. 
Több nemzedékre volt szükség, míg szelidült a vér. 
Bár a megtért nép életfájából szentéletű férfiak és 
nők nőttek ki, a nagy tömeg csak lassan alakult át 

Az egyháznak sok türelemre, sőt sokszor vak-
merőséggel határos bátorságra, nagy lélekjelenlétre 
volt szüksége, hogy úgy a fejedelmek, miként a nép 
lázongó indulatait, ösztöneit, zabolázatlan erőit meg-
fékezze, irányítsa s megvédje a jogot, az igazságot 
és szabadságot. 

Klodvik a vizigóthok ellen vezeti seregét. Csapa-
tainak megengedi, hogy raboljanak, pusztítsanak. Egy 
jámbor remete kereszttel kezében jelenik meg Klodvik 
előtt, kéri, kímélje a népet. Klodvik meghajol és 
megszünteti a pusztítást. Számtalan ily esetet szol-
gállat a történelem. 

dj A keresztény család. Láttuk, milyen volt a 
nő és a gyermek helyzete a pogány világban s mint 
változtatott azon az egyház. A nő és a gyermek ter-
mészetesjogait megvédte. Pártfogásába vette a gyengét 
a hatalmas ellen. Egyformán mért a hatalmasnak 
és szegénynek. 

II, Loth ár 865-ben elűzte hűséges nejét, Teutbur-
gát, hogy elvehesse Valrádot. A megvetett hitves 
Miklós pápához fordult, ki Lothárt egyházi kiközösítés 
terhe alatt kötelezte neje visszafogadására. I. Fülöpöt, 
ki elzavarta négygyermekes feleségét, Bertát és más 
férjes nőt vett el, az autuni zsinat átokkal sújtotta. 
Az egyház mindenha védelmezte a nő, a gyermekek 
jogát az erőszak minden faja ellen. 

ej A jobbágyok és szolgálmányaik. A fölszabadí-
tott rabszolgák telték a jobbágyságot. Többé nem 
vollak rabszolgák, de oda voltak kötve a földhöz, 
melyet műveltek, melynek huzamából bizonyos részt 
a földesuruknak tartoztak adni. A földesúr tartozott 
védeni jobbágyait. A földbirtokos katona volt, jobbágya 
szolga, földmívelő. 

A földesúr hatalmaskodása ellen az egyház védte 
a jobbágyot. Az egyház befolyása alatt javul a helyzet. 
Szent Lajos francia király kevesbíti a jobbágyi köte-
lességeket. XI. Lajos szabadnak mond minden embert. 
Hazánkban a corpus iuris sok intézkedést foglalt a 
jobbágyság helyzetének javítására. E téren mindig 
előljárt az egyház szelídítve, enyhítve, könnyítve az igát. 

III. A hűbériség kora. Az egyház küzdelmei. 

A hűbériség által a kereszténység hatalmasan 
meggyökerezett. Képes volt szembe szállni az izlám-
mal, a despotizmussal, az uzsorával s tovább fejlesz-
teni, szervezni a társadalmat. 

aj A nemesség és a lovagiasság. A hűbériség a 
középkorban hatalmas kapocs volt. Hatalmas szer-
vezet, melynek minden tagját közös cél, közös érdek 
fűzte össze. Mindenki ismerte jogait, kötelességeit. 
E céltudatot a keresztény vallás nevelte belé az 
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emberekbe. A hűbériség hanyatlása lépést tartott az 
egyház hanyatlásával. 

A lovagintézmény egyházi eredetű. Vallásos rend 
a szó tág értelmében. Egyházi szertartások kíséreté-
ben ment végbe a lovaggáavatás. Föladata a hit, az 
egyház, az erény, a nő, az özvegy, a gyengék védelme. 
Ez a lovagi szellem nevelte a nagy védőket, kik az 
állami rendnek, a társadalomnak annyi sok, meg-
becsülhetlen hasznot hoztak. A lovagrendek hős-
tettei a törökök, a szaracénok és más kiilellenség 
ellen elismerést, bámulatot kellenek az utókor előtt. 
Ez a nagyhatalom, ez az önzetlen, hősies kor az 
egyház emlőjén nevelődött. 

b) A pápaság és a despoták. Nyolcszázharminc-
hatban az acheni zsinat kimondotta, hogy az igaz-
ság az ország támasza és alapja, hogy a politikai 
engedelmességnek van határa, hogy a polgári hata-
lom nem uralkodhatik a lelkiismereten. 

Határt vont az egyházi és világi hatalom között, 
a nélkül, hogy az egyház részére valami önkényt 
követelne. így az egyház a középkorban őre volt a 
jognak, mint Koqnerel megjegyzi: «A pápai hatalom 
a koronák osztogatásával a kegyetlen despotismus-
nak útját állotta. Épen azérl nem látunk a közép-
korban kegyetlenkedő Domiciánokat». 

VII. Gergely, III. Ince a jogrendnek előharcosai. 
IV. Henrik meghajol az egyház előtt. III. Sándor 
pápa Barbarossa Frigyes ellen védi a népet. Ezért 
III. Sándort még Voltaire is megdicséri: «L'homme 
peut-être, qui dans ces temps grossiers mérita le 
plus du genre humain, fut le pape Alexandre III. 
Il resuscita les droits du peuple, reprima les crimes 
dans les rois». A népjogok föltámasztójának nevezi. 

c) Pápák és a parasztság. A régi, pogánykorból 
eredő törvények kedvezlek a nagybirtokosoknak. 
A nagykiterjedésű földeket a rabszolgák ezrei mű-
velték. Sok föld, erdő kihasználatlanul heveri, biztos 
rejtekhelyet biztosítva kalandor, rabló csapatoknak. 

Az aránytalan fölosztás miatt fölszólalt már 
Horatius, Quintilián, Seneca, Konstantin, szent Ambrus. 
A pápák a sok földnélküli János érdekében akcióba 
lépnek. IV. Sixtus elrendeli, hogy az «ager romanus» 
egyharmada a szegény nép gazdasági művelésére 
adassék ki. II. Gyula, VII. Kelemen megerősítik azt. 
V. Pál védelmébe veszi a földmíveseket, eltiltja ingat-
lanaik elidegenítését, legfoglalását. 

dj Uzsora és a zsidóság. Az egyház mindenkor 
küzdölt az önzés, az uzsora ellen. A Szentírás, az 
egyházatyák, a zsinatok mindig erős támadásokat 
intéztek a zabolátlan gazdagodási vágy, az uzsora 
ellen. Szent Ambrus, Aranyszájú szent János élet-
halálharcot folytattak ellene. E korban a kamat-
szedést kölcsönök után megengedte. A háborús viszo-
nyok miatta kölcsön kockázattal járt. De minduntalan 
hangsúlyozta, hogy a szedett kamat alacsony legyen. 
Az általa fölállított pénztárak mindössze 2°/o-t szedlek. 

A zsidóság kapzsisága ellen védte a népet. Egy-

házi és világi törvények egyaránt különös intézke-
déseket tartalmazlak. A zsidók megkülönböztetett 
ruhában jártak, földet nem szerezhettek, hivatalokat 
nem viselhettek, külön negyedekben, «gethók»-ban 
laktak. S hogy erre szükség volt, mutatja a zsidó-
ság nagyhatalmi állása most a korlátlan szabadság 
korában. 

ej Treuga Dei. E korba esik «Isten békéje» intéz-
mény megalkotása. Szerzője az egyház. Az egyház, 
hogy elnyomja a sok harcot, melyek a nemesek 
között dúltak, behozta a Treuga Deit, mely meg-
tiltotta, hogy a hét egyes napjain harcoljanak. A ki 
megszegte a Treuga Deit, annak várát büntetésül 
lerombolták. Ezen intézmény csakhamar az egész 
Nyugaton meghonosult és áldásosnak bizonyult. 

A Treuga Deihez hasonló szellemű tevékenységet 
fejtettek ki Itáliában a kolduló szerzetek, szent Ferenc 
III-ik rendje. így Páduai szent Antal, Szienai Ambrus 
és mások, kibékítve az ellenséget, eloszlatva az ellen-
téteket. 

IV. A feudalizmus áldásai. 

A nagy harcok után, melyek a velfek és a gibelli-
nek között folytak, egy időre békét élvezett a világ. 
E béke nyomán a feudalizmus kifejtette erejét, a 
civilizáció terjedt, a városi és községi élet erősbö-
dött, a polgári szabadság tágult, a tudomány, a mű-
vészet hatalmas lendületet nyert. 

aj Községek. A béke érdekében tett intézkedések 
(Treuga Dei, szent Ferenc III. rendje, stb.) kedveztek 
a városok, községek fejlődésének. Fallal körülzárt 
város nagyobb biztonságot adott, mint a melyet falu 
népe élvezhetett. A városok ipara, kereskedelme, 
gazdagsága nem egyszer szálka volt a főnemesség 
szemében. A város polgárai, patríciusai sok kivált-
sággal bírtak. A város autonom volt. Maguk a pol-
gárok kormányozták. Elöljáróikat választották, adót 
vetettek ki és megbízásokat adtak. Egész demokratiku-
san jártak el. 

A várost földje, erdőbirtoka, bányái nemcsak 
függetlenné tették, de a szegény lakosoknak is meg-
könnyítették a megélhetést közös legelők stb. útján. 
A városok virágzó kora volt ez. 

bj Egyletek, céhek. Az ipar és az iparosok érde-
keinek védelmére alakulnak a céhek. Céljuk a mái-
mondottakon kívül őrködni a mester és a segéd 
erkölcse fölött, nevelni, segíteni a megszorultakat. 
Életük majdnem családias. Valóságos kis köztársaság. 

cj Közjog. Az egyház ellensége lévén minden 
önkénynek, arra törekedett, hogy az uralkodó népé-
vel együtt kormányozva uralkodjék. Istápolta a fő-
nemesség, a nemesség és a polgárság abbeli törek-
véseit, hogy kivegyék az őket megillető részt a kor-
mányrúdnál. A hivatottak éllek is vele. Diétákon, 
Corteseken, parlamentekben alkotják a bullákat, a 
magna chartákat, az alkotmány mindannyi biztosí-
tékait. A fejedelmek fiaikat igazságosságra, könvörü-
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letre, szeretetre intik, mint szent István, szent Lajos 
és mások tették, a vallás, az egyházi szellem be-
folyása alatt. 

d) Népjog. Montesquieu megjegyzi, hogy a keresz-
ténység adott a népeknek legtöbb politikai és polgári 
törvényt. III. Ince megalkotta az írásbeli bíráskodást, 
a büntetés céljául a kiengesztelést és javítást tűzte 
ki. A kánonjog eltörli a kínoztatást, a halálbüntetést. 
Ellenzi a párbajt. Elitéli a gyilkolást, nem ért egyet 
a vallatásnál alkalmazni szokott szörnyű kínzásokkal. 

ej Tudomány és művészet. A középkor a művé-
szetek és a tudomány kora. Hatalmas dómok, bazili-
kák emelkednek. A festészet és szobrászat remekeivel 
ejt bámulatba; szüli Dantét, Rolandot, Rafaelt, Peru-
ginit, Era Angelicót. Fulda, Monte Casino, Cluny, 
Pannonhalma stb. a tudomány metropolisai. Bologna, 
Paris, Bécs egyetemeikről híresek. Olyan civilizációt 
és haladást mutat föl a X—XV. század, milyet a 
világ rég nem látott. 

V. A visszaesés kora. 
Az egyház nagy civilizáló munkája után fájda-

lom hanyatlás állott be. A tudomány kimondotta 
függetlenségét. A törvényhozás, az irodalom szakított 
a mult hagyományaival. Megszületett a forradalom, 
az önzés, a pénzbálványozás. 

Eddig azt láttuk, mint tökélesbült az emberiség 
Krisztus evangéliumán, az egyház dajkáló karjain; 
most látni fogjuk, hogy Krisztustól való távolodásával 
miként rohant és rohan a romlás lejtőjén. 

«7 A népjog hanyatlása. Az egyház a népek részére 
népjogot vívott ki. A nép jogáért küzdött az uralmi 
önkény ellen. De védte az uralkodók jogát is. A XIII. szá-
zádban a római legisták a római jog hatása alatt 
szélesbítik, mélyítik a fejedelmi jogokat. Univcrsitá-
sok, tudósok (Machiavelli) abszolút jogokat követel-
nek a fejedelmek részére. Nem csoda, ha idők 
folyamán megérlelődik némelyik uralkodóban az a 
veszedelmes gondolat, melynek XIV. Lajos francia 
király oly pregnáns kifejezést adott: «L'Etat c'est 
moi». Hogy ez a hitvallomás ellenkezik a keresztén)' 
tannal, kétségtelen. 

A fejedelmi mindenhatóságtól való megundoro-
dás szülte az állami omnipotenciát, melyet Hegel elég 
vakmerően így fejez ki: «Kein Gott ist, als der Staat». 

A fejedelmi és állami mindenhatóság a közép-
kor nagynevű alkotásaira is felette bénítólag hatott. 
A céhek, az iparosok szervezetei hatáskörükből veszí-
tenek, végre föloszlattatnak. És az egyed ki van 
szolgáltatva az erösebbnek, ki a tőkének. 

A fejedelmek korlátlan hatalma behozza a kín-
zások különféle nemeit. Elég hivatkozni a velencei 
dogék alkotta kínzó-kamarákra. Eldurvult az erkölcs, 
a jog, az igazságszolgáltatás. Lángoltak a szenvedé-
lyek a nagyokban nyillan, a szegényekben titokban, 
mig a forradalom össze nem roppantotta a korhadt 
társadalmat. 

bj Henaissance, humanismus, protestantismus. 
Rizanc elfoglalása után Itáliába menekült görög 
tudósok, a latin klasszikus írók műveinek fölkarolása, 
a pestis, az egyházszakadás, a különféle háborúk 
áltat sokat szenvedett középeurópai társadalom hit-
éielének sokat ártottak. A forma, az alak lett a fő. 
Formáért föláldozták a lényeget. Bár emez újítás a 
tartalomban gazdag keresztény világnézetnek formai 
kifejlesztésére tökélyesbítőleg hatott, idővel veszedel-
mét okozta. Benaissance lett a fő irodalomban, mű-
vészetben, tudományban. A mint a politikai életben 
absolutismushoz vezetett, az egyházi élet terén nagy 
hanyatláshoz, mely végre egyéb, politikai okokon 
kívül szülte a protestantismust. 

A protestantizmus dekatholizálta, a humanizmus 
dekrisztianizálta Európa egy részét. A humanizmus 
szülte a deismust, a skepticismust, a materializmust. 

Így ment a világ a szellemi forradalamon keresz-
tül, míg megjött a nagy, sok viharú, rémes forra-
dalom is. 

cj Forradalom. A Machiavelli-féle elvek által el-
nyomott nép, miután öntudatra ébredt nyomorúságá-
ban, jogot, igazságot követelt. Miután nyomora nem 
envhiilt, baja orvosolva nem lett, reményvesztetten 
megkezdette a forradalmat szabadság, egyenlőség, 
testvériség csábító jelszavai alatt. A hitében, erkölcsé-
ben megingott nép, miután a szellemi forradalom 
tusáin átment, megragadta az alkalmat, mely annyi 
vér- és pénzáldozatba került jogához juttatta a nép 
egy részét. Új alapokat keresett és azokra építette 
föl új társadalmát. A szabadságot tette mozgalma alap-
jául, de a nagy szabadság újabb bonyodalmakat szült. 
A tudomány terén materializmusba merült. A nemzet-
gazdaságban proletárokat nevelt és kapitalizmust. 

És a társadalom majdnem ott van, a hol a nagy 
forradalom előtt: szive üres, lelke nyugtalan, vagyo-
nilag kevés gazdag és megszámlálhatlan sok szegény. 
A forradalom tehát nem vált be. 

Mi lesz hát? Új forradalom? A forradalomtól 
keveset lehet várni. Kevésért mindent föláldozni 
oktalanság. Mi hát? Csendes, komoly társadalmi 
munka kell. Ez fogja kivezetni az emberiséget bajá-
ból. E munkájában szövetnekül csak a keresztény 
vallás szolgálhat, mert megment a szellemi forra-
dalomtól és űtbaigazíl a továbbiakra. 

VI. Ébredés. 
Korunk elfogulatlan férfiai belátják és megvall-

ják, hogy egyház, vallás nélkül a nagy problémát 
megoldani nem lehet. A nevelés, az iskola, a tudo-
mány vallás nélkül csődöt mond. Hogy a nevelés5 

az iskola jó leg3ren, a tudomány igazi tudomány és 
nem tapogatódzás, csupa hypothesis, ahhoz vallás 
kell. Hogy az emberek között szeretet, béke, igazság 
honoljon, ahhoz ismét csak a vallás kell. Vallás, 
melynek letéteményese az egyház. Épen azért az 
egyház szolgái ne maradjanak a templom falain belül, 
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de lépjenek a nép közé, legyenek kalauzai, vezérei. 
A keresztények pedig fogjanak össze; egyesült erővel 
dolgozzanak, mert egyesülésben az erő. Társadalmi, 
gazdasági egyletekben fog kifejleni áldást hozó ereje 
a hitellenség, a kapzsiság hatalmi ereje, erkölcse ellen. 

Keresztény demokrácia kell ! Csatasorba kell 
állítani minden keresztényt! 

Ez irányban a munka már megindult minden 
országban. Több, kevesebb sikerrel halad. A világ 
ébredezik. Dolgozik demokratikus alapon a kapita-
lizmus szülte arisztokratizmus ellen. Érvényesül az 
egyén, kinek védelméért küzdött az egyház és küzd 
most is. Segítője Jézus Krisztus és az ő szent Szíve: 
«Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik terhelve vagytok 
s megenyhítlek titeket !» 

Az ő szentséges Szívének szeretete sarkal, buzdít 
kitartó, egyetemes, közös munkára. És a hol a szent 
Szív van, ott nincs forradalom, de szent, boldogító 
béke, áldásthozó munka. Csepela Lajos dr. 

M a d r i d . Minisztériumok bukása az egyház ellen 
indított kultúrharcban. — Mióta utolsó tudósításunk meg-
jelent, két minisztérium bukott meg az egyház ellen — 
concordatum, házasság, szerzetes-rendek ügyében — 
indított kultúrharcban. Elsőnek természetesen a Lopez-
Dominguez-féle minisztérium bukott, mely a kavarodást 
csinálta. Megbuktatta pedig ezt a «liberális» kormányt 
egy liberális «elvtárs», Morét, a szerzetesek ellen irá-
nyuló társulási törvényjavaslat tárgyalásának elhalasz-
tása mellett a konzervativekkel szavazván. Hívei ugyan 
nem követték Moret-et a szavazásban, de a szakadás a 
liberális pártban ezzel nyilvánvalóvá lett. November 
27-én a jó öreg Lopez-Dominguez marschall még azt 
vélte jelenthetni a királynak, hogy a parlamentben «min-
den csendes». 28-án az öreg tábornok reggel egész nyu-
godtan ment föl a királyhoz s dicsekedni kezdett a 
liberális párt csoportjainak «csodálatos» összetartásáról. 
Erre a király Moret-nek egy levelét vette elő, a melyben 
ez azt javasolja, hogy a liberális pártban kitört viszály 
megszüntetésére a párt csoportjainak fejei tanácskozásra 
hivassanak össze. Az öreg katona-miniszterelnök azonnal 
észrevette, hogy Morét «elvtárs» őt becsapta s azonnal 
beadta a lemondását. A király Morettet bízta meg a ka-
binetalakítással. Azonban a liberális párt főbb törzsfői 
összeröffentek az «áruló» ellen s öt nap alatt bukottá 
tették az új minisztériumot. 

Most senki sem csodálkozott volna azon, ha az 
adott körülmények között konzervatív minisztérium kö-
vetkezett volna Spanyolországban. Ámde a király még 
ragaszkodni akart a liberális párthoz és Vega di Armijót 
bízta meg a kabinet alakítással. Ez meg is történt és 
most már Spanyolországnak november vége óta harma-
dik minisztériuma van, a melynek célja némelyek sze-
rint a «szabadelvű erők összefoglalása» (bloc alakítása), 
mások szerint — s ide tartozik a király is — az ország-
ban a béke helyreállítása, a mi azonban ennek a mi-
nisztériumnak aligha fog sikerülni, mivel hogy keblén 
kigyót melenget, azt a Romanones grófot, a ki az egész 
spanyol kultúrharcot csinálta és következetesen folytatja. 

A spanyol katholikusok ez alatt nem szűnnek meg tilta-
kozni és szervezkedni. Nemrég Bailen hercegnőnek sza-
lonjaiban, itt Madridban, 2000 úrnő jelent meg s tilta-
kozott a katholikns vallást sanyargató törvénynek neve-
zett terv ellen. Néhány órával ez után a női gyűlés után, 
ugyancsak itt Madridban, férfiak tartottak meetinget de 
Santillano őrgróf elnöklete alatt, a kit, mint alelnökök, 
Azcarraga tábornok és Pidal őrgróf támogattak. A gyű-
lésen 3000 katholikus férfiú vett részt és a szerzetes 
rendek védelmére feliratot szavazott meg a királyhoz és 
a corteshez és senalushoz. A spanyol katholikusok tehát 
nem oly gyatrák, mint a franciák. Ok nem hagyják 
magukat. Imádkozás mellett cselekvésre is készek és 
elszántak. De szervezve is máskép vannak. A cort^sben 
és senatusban tekintélyes számú és nagyerejü szószólóik 
vannak. S a mi fő, szervezve is vannak és azt az erőt, 
a mit a szervezettség ad, napról-napra növelik és izmo-
sítják. 

* 

Buenos-Aires . (Dél Amerika, Argentína köztársa-
ság.) Köztársasági elnöki határozat a szabadkőművesség 
ellen. — Nagy kudarc érte a szabadkőművességet Argen-
tina köztársaság elnöksége részéről. Alig ért véget Bue-
nos-Airesben a szabadgondolkodók nemzetközi kongresz-
szusa, melyen a szabadkőművesség, természetesen, vezető 
szerepet játszott, midőn a köztársaság hivatalos lapjá-
ban a következő határozat jelent meg : 

Igazságügyi és közoktatásügyi minisztérium. 
Buenos-Aires, szeptember 22. 

Megvizsgálván a «Grand Orient national du rite 
argentin» nevű társulat részéről bemutatott kérvényt az 
iránt, hogy ez a társaság jogi személyiség jellegével ru-
háztassák föl ; meghallgatván továbbá az igazságügy 
egyetemes felügyelőségét és egyetértésben a nemzet fő-
ügyészének ide mellékelt észrevételével, a köztársaság 
elnöke kimondja : 

1. cikk. Nincs helye annak, hogy a «Grand-Orient 
national du rite argentin» nevű társaság jogi személyül 
elismertessék. 

2. cikk. Jelen rendelet kihirdetendő, a nemzeti ügy-
tárba beírandó és a bélyegjog alól mentesnek tekintendő. 

Aláírva : Figueroa Alcorta, 
Federico Pinedo. 

Az argentínai köztársaság főügyésze, kinek neve 
Julio Botet, véleményes jelentésével igazán remekelt s a 
müveit világ számára mintát állított az iránt, hogyan 
kell a szabadkőművességgel elbánni. Dolgozata a jog-
tudomány s az alkotmányos állami élet bölcseletének 
velős, rövid összefoglalása s a szabadkőművesség liány-
torgatott jótékonyságáról szóló frázisoknak leálcázása. 
Rövid kivonata a következő : A Nagy-0 riens jogi sze-
mély gyanánt kíván vétetni. Támogatására ennek azt 
hozza föl, hogy a társaságnak célja — a társak kölcsönös 
támogatása különösen a köztársasági, tartományi és 
helyhatósági politikai jogok gyakorlásában, továbbá a 
testvériség ápolása az emberek között és az emberi szel-
lem szabadelvű fejlesztése. Az argentínai köztársaság 
főügyésze nem elégedett meg a fényesen kiállított cégéi-
megtekintésével, hanem bement a híres butik belsejébe, 
elővette a titkos társaság alapszabályait s azokból ki-
mutatta, hogy a hárompontú testvérek társasága kivá-
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natával , hogy a jogi személgek sorába iktattassák, el-
utasí tandó. Miér t? Mert, úgymond a főügyész, az argen-
t ínai köztársaság Polgári Törvénykönyve 33. fejezet 5-ik 
§-a k imondja , hogy minden jogi személynek főcélja csak 
a közjó lehet. Már pedig ez a lényeges föltétel a folya-
modó társaságban nincs ineg, minthogy az a köztársa-
ság lakosai között gyökeres különbségeket , mélyreható 
szétválasztásokat tesz, a mennyiben : 1. a köztársaság 
lakosait felosztja testuérekre és kizártakra ( p r o f á n o k r a ) ; 
2. ünnepélyes esküt követel csak a testvérek támogatá-
sára, még sajá t életének feláldozásával is (az a lapszabá-
lyok 25., 51., 181. §§-ai) ; 3. sérthetetlennek és szentnek 
jelenti ki a tisztelendönek (vénérable) nevezett testvér 
személyét. 

A folyamodó társaságnak főcélja tehát a társul tak 
támogatása a p rofánok kizárásával, a kik pedig a köz-
társaság t á r sada lmának többségét a lkot ják. A szabad-
kőművesek társasága továbbá (a lapszabályuk 231. feje-
zet 5. §-a szerint) elvül azt vallja, hogy «a köz- és 
magánokta tás csak laikus legyen és a papok a tanítás-
tól elti l tassanak». Ez, úgymond a köztársaság főügyésze, 
ellenkezik az a lko tmány 19-ik §-ával, a mely a köztár-
saság minden polgárát a magán jog körében arra köte-
lezi, hogy tetszése szerint la ikus vagy dogmat ikus okta-
tást keressen és válasszon és 14. §-a a legteljesebb sza-
badságot adja a köztársaság minden lakosának , hogy 
taní tson. 

Azután, a szabadkőműves társaság — így folytatja 
a főügyész — (alapszabályuk 231. fejezet 9. § -ában) fel-
ada tának tekinti «Krisztus eszméinek terjesztését, a ki 
megtiltotta, hogy Isten és az emberek közvetítők legye-
nek, a ki eltiltotta különösen a t i tkos gyónást azok 
előtt az emberek előtt, kik a családi tűzhelyek itélő biráivá 
tol ják föl magokat.» Ez az alapszabály, úgymond a fő-
ügyész, az a lko tmány 2-ik fejezetébe ütközik, mely a 
kathol ikus vallást a nemzet k o r m á n y á n a k védelme alá 
helyezi. Továbbá , úgymond, az argentínai köztársaság 
területén, a családok, az a lko tmány értelmében, teljes 
szabadsággal bocsá j tha t ják vagy nem maguka t bárkinek 
gondozása (tuti la) alá és itélő b í ró jukul válasz thatnak 
harmadika t , aká r papok legyenek ezek, a k á r nem. 
Az emberek magánügyei fölött, m o n d j a az a lko tmány , 
n incs m á s biró, min t az Isten és a lelkiismeret. 

Végül — így fejezi be okfejtését a főügyész — a 
szabadkőművesek társaságának alapszabályai «Igazság-
iigyi Szabadkőműves Főtörvényszékről, Nagy Symbol ikus 
Páholyról és Nagy Tanácsról» beszélnek, melyek az 
argent ínai köztársaság ko rmányzásának h á r m a s ágaza-
tát h ivatvák torzképben utánozni . A főügyész kijelenti, 
hogy ennek az egész nagy fölszerelésnek egy ti tkos tár -
saságban, a hol a tagok egymásra jelek és szentségi 
jelleggel biró szavak u t j án ismernek, n incs más gyakor-
lati célja, mint a demokra t ikus kormányzásnak üres 
ma jmolása . Az ily eljárás nem lehet jó tékony befolyás-
sal a népre, a melyet nyi lvánosan kell és lehet nevelni, 
nem ti tokban, nyilvános, a köztársaság minden lakosá-
nak rendelkezésére bocsátott i skolákban. 

Ez Jul io Botét főügyész véleményes jelentésének a 
veleje. Ezt a csapást , melyet a fiatal és erővel teljes 
délamerikai köztársaság mért a fejére, a s zabadkőmű-
vesség nem fogja kiheverni soha. A világtörténeten át 
homlokon fogja hordozni ezt a bélyeget. A szabadkőmű-

vesség által feldúlt európai országok egyikében is, m á -
sikában is, m á r tudomás t vettek a szabadkőművességet 
ért kudarcról . A «Diario de Barcelona® m á r kopogtat a 
spanyol királyság a j t a j án , figyelmeztetve a keresztény 
társadalom önvédelmének mintájára. A párisi «Univers» 
pedig szabadkőműves iga alatt nyögő hazá já ra tekintve, 
fá jda lommal kiált fö l : «Mi, úgymond, a mi a szabad-
kőműves ura lmat illeti, a világ tisztességes és jól beren-
dezett köztársaságainak körében vi lágbotrány tárgyai 
vagyunk.® A hol a ka thol ikusok élhetetlenek, lassankint 
mindenüt t szabadkőműves önkényura lom alá kerü lnek , 
mely minden keresztény hagyományt , m inden keresztény 
intézményt kipusztí t a nemzetek életéből.1 

A k o l o z s v á r i S z e n t - I m r e - E g y e s ü l e t É v k ö n y v e Jroda-
1 9 0 5 — 6 . év i tő l . Összeállították Gyárfás Elemér alelnök j Q m 

és Pollák Vilmos főti tkár. 245 1. Ara 2 korona . 
II. Szóljunk most az egyes értekezésekről, melyek 

az egyesület működésének a szellemét jellemzik. Városy 
kalocsai érsek, min t metropoli ta, bemuta tásáva l kezdő-
dik a cikkek sora, Gyárfás írta, telve jóindulat ta l , de 
Kosutánv enyhítet t szellemében. Hogy a középkor leg-
elején a «pápai szupremácia elve csak mint dogma 
létezett még», va lamint a magyar p r imásságnak és n e m -
zeti zsinatnak, mint különlegességeknek, téves emlege-
tése mind Kosutányra val lanak. A dogmáról szóló 
cikk Ilaktól á l ta lában ügyes kéz műve , de a szabatos-
ság okáér t sok s imí tásra szorulna. Szép, hazafias a 
Kölönte c i k k e : A haza minden előtt, csak ne adott 
volna egy ha ldoklónak szájába olyan hosszű intelmeket , 
mert az ellenkezik a fizikával. Logothetti elnök meg-
nyitó beszéde egészében korrekt beszéd. Réthi «Illuziói» 
kedves egy csevegés, melyet szívesen meghallgat az 
ember , kivéve, mikor kitér a filozófiába. Az agy meg-
nyugvása, vagy hogy az agy világossága néha a lélekre 
veti á rnyékát , még a csevegésben is rosszul veszik ki 
magukat , afféle a material is táktól elsajátí tott frázisok. 
Vagy ha a pesszimizmus szerint minden csak illúzió 
és Stein opt imista filozóf szerint is az illúzió minden , 
a kettő között nem lá t juk a különbséget . (32. 1.) 

Majd Gyárfás e lmefu t t a t á sa : Lourdes és Padua , 
okos reflexió, tele eszmékkel és igazságokkal. A Csura 
Miklós köl teményeiben nagyon elkopott f ráz is : ha te 
megszeretnél, boldogabb lennék úgy a boldog mennyek-
nél. Pál István beszéde Szent Imréről talpraesett intés 
az önmegtar tózta tó tiszta életről. Valamint folytatólag 
ugyanannak előadása a szociális b a j o k okairól , mely-
ben fejtegeti, a miről ma szinte megfeledkeztek, hogy 
az egyház régóta az égbekiáltó b ű n ö k közé számít ja a 
szolgák és m u n k á s o k bérének elvonását. (47. 1.) Erre 
ismét következik Gyárfás előadása a munkás -egy le tben : 
Szabadság és u ra lom cimén. A mai eszmezavar között 
önálló felfogást vall, mely egykor a zaj lecsillapultával 
ismét érvényre kerül, mert az emberi természetben 
gyökeredzik, hogy t. i. tekintéllyel és az erősek ural-
mával állhat csak fenn a rendezett emberi tá rsadalom. 
Az egyenlőséget és szabadságot félreértett eszméknek 
vallja, a minek folytán ma az emberek olyasmi u tán 

l Budapesten előbb a városháza, azu tán az országháza fog zsidó-
szabadkömüves zsarnokság alá kerülni , a pro tes táns atyafiak támo-
gatásával. így fejlődnek a dolgok. 



588 R E L I G I O LXY. évt. 1906. 

törekesznek, a mi sohasem valósítható meg. Férfias 
erőre vall így szembeszállni a tucatemberek közkeletű 
vélekedéseivel szemben. Szekeres ünnepi beszédében 
egy gondolat található, hogy a vallásosság és hazafiság 
correlativ fogalmak; jó lett volna ezt Kosutánynak 
meghallgatnia. J ánossy : Úton cimü csevegése intés az 
Amerikába kivándorlás ellen, mert «Amerika gépjei 
mellett görnyedni csöppet sem könnyebb és kényelme-
sebb, mint itthon®. (65. 1.) Tréfán : Szent Ferenc rózsái 
gyönyörű kis legenda a tisztaságról. Szívesen olvastam 
Jánossy következő versét : Gyermekszivek, mert ez egy 
helyrevaló románc. (71. 1.) 

Most Gyárfás Elemér egy nagyobb tanulmánya 
következik: A nemi kérdésről. (72. 1.) Négy részből á l l : 
1. Tolstoj Kreutzer-szonátája, 2. Veraizmus, 3. Forel, 
4. A coelibatus. Nem tudom, felolvasás volt-e ez, vagy 
önálló dolgozat; de ha felolvasás volt, többet erről a 
kérdésről ne olvasson fel ilyen módon, mert az i f jak-
nak árthat inkább, mint használhat. Pedig igazán hasz-
nálni akar s művelt lelke, látom, igazán a keresztény 
eszménynek : a szüzességnek hódol. De a kivitele egy 
eszmezavar, melyben a jó és téves gondolatok váltakoz-
nak. Gyárfás gondolkodása alapjában keresztény, aka-
rata t iszta; de két hiányban szenved: nincs alapos 
theologiai képzettsége, másodszor nagyban érintették 
Somlóék kuszált eszméi, melyekkel szemben nincs elég 
«discretionis spiritus»-a. így aztán az emberről, mint 
erkölcsi s nem puszta fizikai lényről való felfogása nem 
elég határozott s az eszméből vonandó következtetései-
ben nem elég következetes. Az ember megítélésénél az 
őt megillető magaslatról kell minden rávonatkozó kér-
dést mérlegelni; a materialista csak gazdasági és egész-
ségi szempontokat lát nála. 

Tolstoj és Forel megítélése Gyárfásnál ingadozó és 
megtévesztő; pedig Tolstoj eszméje egyszerűen őrült-
ség, Forel felfogása pedig anyagelvi; azért határozottan 
kell velük e lbánni ; mert a mi frázisként szépnek lát-
szik is náluk, az csak látszat, nem az igazi álláspont. 
Nem szellemeskedni kell tehát az ilyenekkel, hanem 
határozottan rá kell mulatni tévedéseikre; mert a fél-
igazságok színébe bujtatott hamisságok veszedelmeseb-
bek a nyílt tévedéseknél. Szépen, komolyan tárgyalja a 
coelibatus kérdését. Az egyház — úgymond — azok 
közül választja szolgáit, a kik a min imummal (a házas 
élettel) nem elégszenek meg, hanem magasabb eszmé-
nyekért lelkesednek. S mihelyt az egyháznak ez a törek-
vése, hogy a maga szolgálatára önmegtartóztató embe-
reket válasszon ki, jogi alakot ölt, előáll a coelibatus 
(a papi nőtlenség) intézménye. Gyárfás ki indulópontja 
az intézmény megítélésében az, hogy a coelibatus 
erkölcsi szempontból nem kifogásolható, sőt helyesel-
hető s hogy közegészségi szempontból nem keresztiil-
vihetetlen. Mindazonáltal vannak ellene észrevételei s 
azokat Somló faji kiválasztási elméletével kezdi igazolni, 
bizonyára azért, mert akkor még nem olvashatta Ester-
házy megsemmisítő értekezését Somlóról. Észrevételei 
azok, miket már sokszor elmondtak, de a melyek dacára 
a coelibatus azok részéről, a kik rá tiszta szándékkal 
vállalkoznak, mindig is megőrizhető lesz, a mint azt 
kétezeréves'egyházi tapasztalat bizonyítja. Az egyház is 
csak azt tar t ja róla, a mit Gyárfás mond, hogy «a coe-
libatus igenis keresztülvihető és megvalósítható intéz-

mény, de — nem minden embernél» (102. 1.) s épen 
azért nem is minden ember lesz pappá, csak a ki haj-
lamot érez rá, mi úgy mondjuk : «qui habét vocatio-
nem» ; ha más is odatolakodik, az az ő hibája. «Hány 
pap bukik el» Gyárfás nyomós érve a mellett, hogy 
fakultatívnak ajánl ja a coelibatust. Erre csak azt kér-
dezem : hány házas ember bukik el ? Mert az erkölcsi 
bajokat a coelibatus nem okozza s a házasság nem 
szünteti meg, mint a mindennapi tapasztalat hirdeti. 
Mások az okok, melyek a pap bukását szokták elő-
idézni ; az egyháznak ezek ellen is vannak orvosszerei, 
de ha nem tar ta tnak meg, szokás szerint az intézményre 
szoktunk gáncsot vetni, mert így menekül könnyebben 
az ember a felelősség alól. 

Valamikor épen így beszélt a coelibatusról Lubrich, 
mint most Gyárfás, mint komoly emberhez illik. Azért 
én Gyárfásban egy jóravaló s tollával is katholikus 
ügyet szolgálni képes férfiút látok, ha helyes érzését 
megtoldja komoly theologiai tanulmányokkal . 

Folytatólag Logotlietti egy-két morvaországi emlé-
két mondja el, dicséri a vallásos népet, elmondja, hogy 
vonultak fel a templomba vecsernyére, kár, hogy ő meg 
ugyanakkor lement — a kertbe. (107. 1.) Kölönte egy 
önalkotta körülírását adja a vallásnak, melynek a többi 
jegyei közt az áll, hogy «melege leolvasztja az eldurvult 
férfi szivéről a jégburkot s a mely vigaszszal tölti el s 
bátorsággal övezi fel az élet nehéz küzdelmeiben a 
gyenge nöb. (109. 1.) Szokatlan különválasztása a vallás 
hatásának a férfi és nő tekintetében. Utána Vékony 
mond el egvet-mást a berlini szecessziós kiállításról, 
remélvén, hogy «a művészetnek ez úton haladó iránya 
folytonos tökéletesedésével lassanként enyhíteni fogja 
sokaknak visszautasító elzárkózottságát». Majd Kölönte 
«Dalféle» verse következik. 

Adelmann Géza gondolatokat ír a katholikus auto-
nómiáról (115. 1.) a megszokott felfogás szerint. Már az 
ősegyházban látja a híveket résztvenni az egyház világi 
vonatkozású ügyeinek intézésében, mikor pedig már az 
apostolok e célra külön rendet, a diakonátust , léptették 
életbe s legélénkebb volt a gondola t : ecclesia in epis-
copo est. Különbséget kell tehát tenni az intézkedési 
jog és a közreműködés között, akkor mindjár t máskép 
lá t juk az egyház múlt já t a hierarchikus szervezel kere-
tében. Minden buzgó hivő, t. i. közreműködik az egyház 
fölvirágoztatásán, a nélkül, hogy ahhoz intézkedési jog 
kellene. Ma is az autonomia lüggetlenítést jelent az 
államtól, de nem az isteni szervezet megbontását s nem 
«a laikusoknak az egyházi kormányzat tekintetében őket 
megillető részvétel biztosítását.)) (117. 1.) Erről s ennek 
az igazolásáról sokat ír tam a «Ueligio» második félévi 
számaiban. Mert, mint ez a cikk is mutat ja , nagyon 
benne vagyunk a protestáns mintázásban, szinte már 
nem is vesszük észre. 

Csura hangulatos három verse után, Kiss Menyhért 
ír «A halál® címen egy a modern társadalomból vett ta-
nulságos rajzot, egy leány sorsáról, a kit anyja kényelme 
kergetett a bűnbe, a halálba. Kis ballada ez prózában, 
jól megírva. 

Álmélkodva olvastam aztán az erre következő hosszú 
(128—92. 1.) értekezést, melynek c íme : «A vallás társa-
dalmi értéke a jogtörténelem világításában». írta Bochkor 
Mihály dr. Fűszerezve töméntelen idézettel és hivatko-
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zással, a németek szerint ez a tudományosság bizonyí-
téka. Olvasom, olvasom, s hamarjában, mint a kit 
meglepnek, nem tudtam eligazodni, hogy mi ez egy Szent-
Imre katholikus egylet Evkönyvében? 

A vallás és erkölcs «csak az ember projectiói» 
(131. 1.), a vallás eszmei javainak «csak az egyénben 
van értéke» (134. 1.) a történelmi alakulásban a vallás 
szervezete «úgy a vallás lényege, mint az állam termé-
szete által indokoltan elkülönül az államhatalomtól» 
(134. 1.) ; a vallás részben betöltötte a szociális hivatá-
sát, az emberiséget odáig nevelte, hogy a társadalmi intéz-
mények már a vallás sphaeráián kívül is megfelelhetnek 
az azokat létrehozó társadalmi szükségletnek ; a vallás 
az egyént bensőleg rendezi, de az intézményekből már 
hiányzik (136. 1.) 

Mit akar ezekkel a szerző ? Először nem voltam tisz-
tában az iránt, helyesli-e, támadja-e azt a történeti evo-
lúciót, mely, kivált a francia forradalom óta, az erköl-
csöt a vallástól, a jogot az erkölcstől elválasztotta s ma 
a vallást a törvényekkel, a csendőrökkel pótolni gon-
dolja ? 

Csak végig olvasva az egészet, kénytelen voltam igaz-
nak tartani, hogy ez mind a szerző helyeslésével történt, 
hogy ő ezt az elválasztást helyesnek, jogosnak tartja. 
Szóval a maga lelkéből beszél, midőn azt állítja, hogy 
a vallás, nevezetesen a keresztény vallás, nem szociális 
érték, tényező többé ; hogy az állami intézmények nél-
küle is jól megállanak. «Az egyház ma már nem mint 
jogi szervezet, hanem inkább mint vallás, mint ethikai erő-
rendszernek foglalata áll az állammal szemben» s ez hogy 
jól van így, mert «a vallás társadalmi értékének hanyat-
lásával a történelem a keresztény vallást s az egyházat 
visszavezette oda, a honnan az Üdvözítő életében kiindult, 
az egyéniséghez.» (191. 1.) «A jogi egyház elerőtlenedett. 
mert hivatását betöltötte ; a jövő egyháza az ethikai 
egyház» (192. 1.), mely csak az egyénben működik, de a 
társadalomra nincs többé befolyással. 

Tökéletesen így beszélnek a szabadkőmívesek, sze-
rintük is a vallást a törvény pótolja, az Istent az em-
beriség s így beszélnek Piklerék, Somlóék is. Ez a fiók-
Pikler mit keres tehát a Szent-Imre egylet Évkönyvében ? 

Hogy illik ez he ama többi ott közölt beszédek, 
értekezések közé, pl. az elnök megnyitó beszédében 
hangoztatott ama fölhivó szózata mellé : föl kell ma-
gunkban ébresztenünk újra azt a régi, erős önérzetet, 
hogy mindenütt és mindenkor, most itt és majd kiint az 
életben, bátran és örömest szent meggyőződésből vall-
juk, hogy: katholikusok vagyunk, azok akarunk lenni 
egészen és igazán ? (29, 1.) Ha Boclikor szerint a vallás 
csak az egyénnek való, de az egyesekből alakuló társa-
dalomnak nem, ha azt és intézményeit nem befolyá-
solhatja többé, hogyan fogja magát vallani az a Logo-
thetti mindenütt és egészen katholikusnak ? 

Legszebb, ha ez a Bochkor egy és ugyanaz a ka-
tholikus autonomia, tehát egy jogi szervezet titkarával, 
melyet ő elavultnak tart. Szóval ez az antikatholikus 
értekezés olyan ebben az Évkönyvben, mint a kakuk-
tojás idegen fészekben. Szent-Imre-Egylet vezetősége 
vigyázzon, mert nincs szüksége ilyen szépséghibákra. 

A kötetet végre Hirschler dr. kolozsvári plébános 
archeologikus értekezése zárja be : A szentmise Rómá-
ban Nagy szent Gergely idejében. Több ez az értékes 

cikk a régi mise leírásánál ; megismerjük benne a régi 
római állapotokat, egyházi berendezést, a pápai kíséretet, 
ruházatot stb. Egy darabja ez a IV. századi egyháztör-
ténetnek, oly érdekes és tanulságos, hogy nagyobb el-
terjedésü folyóiratba volna való. Mert minden katholi-
kus ember szivesen meggyőződnék belőle arról, hogy a 
szentmise tekintetében «nálunk ma is úgy van, mint volt 
régente». 

Ez a kolozsvári Szent-Imre-Egyesület Evkönyvének 
sok darabból álló tartalma. Végigmentem rajtuk, minde-
niknél megtettem a szükséges megjegyzést, hogy az egylet 
hivatásának emeléséhez, a katholikus szellem ápolásához 
hozzájáruljak. Van ezekben az értekezésekben sok jó ; 
van azonban, nem csoda, hisz csak kezdő és törekvő 
egyetemi ifjak egyesületéről van szó, a mi nem teljesen 
üti meg a katholikumot. Pedig ha férfi vagy, légy férfi ; 
ha katholikusok vagyunk, legyünk azok teljesen. 

Látom, nem az akaraton múlik itt a dolog, csupa jó-
akarat nyilatkozik a köteten'; hanem a tudáson, az isme-
reten. Hogy ez a helyes, szabatos irányba terelődjék, a 
vezetőségen fog múlni, lia megszoktatja a tagokat, hogy 
a fölolvasás előtt nézessék át értekezéseiket egy szakértő 
theologussal. Az Évkönyvbe pedig először megválogatva, 
másodszor kiigazítva kerüljenek az értekezések. Ajánlom 
még egyszer az egyletnek a hittudományi kör fölállítá-
sát, mert a katholikus tanokat is csak úgy kell vezetés 
mellett tanulni, mint a történelmet vagy a fizikát. Azo-
kat nem lehet kigondolni, vagy csak úgy gondolom-
formán mondani, hanem munkával kell megismerni. 
Tiszta katholikus szellem, támogatva a katholikus tanok 
helyes és teljes ismeretétől, az nevel igazi katholikus 
férfiakat; e nélkül «inimici hominis doniestici ejus», 
mint a Somló-féle tanítványokon látjuk. 

Dalmady : A r o k o n o k közöt t i házassá í j ró l . 
(A «Természettudományi Közlöny» novemberi pótfüze-
tében.) 

Ezzel a tétellel a jogban szoktunk találkozni, most 
a «Természettudományi Közlöny»-be is bevonta Dalmady 
Zoltán dr., azért költötte föl érdeklődésünket. Az egy-
házjogban a rokonság mint házassági akadály szerepel ; 
hajdanta 7-ik ízig volt, IV. Ince óta csak a 4-ik izig 
bontó akadálya a rokonok egybekelésének. Az egyház, 
mint ismeretes, három okból akadályozza a vérrokonok 
házasodását. Erkölcsi okból, nehogy a házasodhatás 
reménye a közelállók között az erkölcsi romlás okává 
váljék ; társadalmi okból, hogy a távoli családok össze-
köttetéseit s ezáltal a közérdek kötelékeinek emelését 
előmozdítsa s végre természetes okból, mivel a közeli 
vérrokonok házassága az ulódok szempontjából több-
nyire károsnak bizonyul. 

Mit szól ehhez Dalmady természettudományi, vagy 
ha úgy tetszik, orvosi szempontból ? 

Először is szemlét tart a népek felett ethnografikus 
szempontból s akár a civilizált, akár pedig a primitiv 
természeti népeket nézzük, tagadhatatlannak ismeri el, 
hogy a rokonok közölt kötendő házasságoktól való 
idegenkedés «általános, mondhatnók az egész emberi-
ségnél feltalálható jelenség». 

Ezután pedig két kérdést vet fel : miben keresendő 
a rokonok közötti házasságtól való idegenkedés kelet-
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kezésének oka? és másodszor: igaz-e, hogy a rokonok 
között való házasság az utódokra kedvezőtlen, sőt vesze-
delmes ? 

Az elsőre vagy hét véleményt hoz fel, melyek job-
bára a vad törzsekkel foglalkoznak. Lehnau szerint az 
az oka, hogy a vad népeknél igen gyakori az újszülött 
leánygyermekek meggyilkolása ; ez nőhiányra, a nőhiány 
a nőrablásra vezetett s e tényezők révén fejlődött volna 
ki az idegen törzsbeli nők többrebecsülése. Herbert 
Spencer szerint a rablott nő többet ér, mint a saját 
törzsbeli, mert győzelmi jelvény is egyúttal. Lubbock 
szerint az őskorban az emberek teljes közösségben 
éltek; de a rablás útján szerzett nők magántulajdonná 
váltak, ennélfogva a törzsbelieknél értékesebbek voltak. 
«E feltevés — mondja Dalmady — megdől azon, hogy 
a feltételezett közösség aligha volt meg s a rablott 
jószág ritkán lett magántulajdon.» S így tovább. 

Ezek a darwinista urak mind csupa külső körül-
ményekben keresik a tünet okát s az állatemberből 
indulnak ki, ethikai szempontot egyáltalán a magyará-
zatba bele nem vonnak, pedig az ember erkölcsi lény. 
így természetesen az emberi élet jelenségeit megmagya-
rázni nem lehet, mert a félreértés már az alapoknál, 
t. i. az embernél veszi nálok kezdetét. Dalmady szerint 
a sokféle nézet mind megdőlt, mert «túl lőtt a célon». 
Azért Dalmady maga fog a kereséséhez s szintén nem 
magasabb szintájról nézvén az embert, az okot az 
együttélésben, az eyyüttnövekedésben találja, szerinte 
állattani törvény, hogy az együtt fölnevelkedök között 
nincs szerelem. Az utána következő tudós, gondolom, igen 
könnyen fogja ezt az együttnövekedésböl vont élettani 
törvényt megdönteni. 

Majd folytatólag tárgyalja a második kérdést, igaz-e, 
hogy a rokonok között való házasság mindenkor káros 
hatású az utódokra? 

Regnault szerint szent Ágoston hangoztatta leg-
először a rokonok közötti házasság káros voltát. Meniére 
óta (1856.) a kérdés tudományos vitatása szakadatlanul 
napirenden van. 

Az bizonyos — mondja Dalmady — hogy gyakran 
megdöbbentő adatokkal találkozunk. Az idegbajokat és 
egyéb betegségeket is figyelembe véve, sikerül olyan 
adatokat találni, a melyek mindenkinek végleg elveszik 
a kedvét a rokonházasságtól. Howe 17 rokonházasság-
ból származó 95 gyermek között 44 született hülyét, 
12 skrofulást, 1 süketet és 1 törpét talált. Bemiss 
34 rokonházasságból származó 192 gyermeken megálla-
píthatta, hogy közülük 58 korán elhunyt, a többi 134 
közül 46 egészséges, 47 gyengeelméjű, 23 skrofulás, 
4 epilepsziás, 2 elmebajos, 2 néma, 4 hülye, 2 torzalak, 
5 albinó, 6 hibás látású, 1 vitustáncban s 32 közelebb-
ről nem ismert bajban szenvedett. 

Ezzel szemben Devay 612 rokonszülőktől származó 
gyermek közt egy beteget vagy hibásat sem talált — 
Dalmady szerint. 

Ebből következteti, hogy a rokonok között kötött 
házasság igenis lehet veszélyes, de nem mindig az ; 
lehet, mint «ezt az állattenyésztés köréből vett példákon 
láthatjuk, határozottan kedvező is». (Gyönyörű pár-
huzam 1) A veszély okát orvosi, természettudományi és 
társadalmi szempontból vizsgálja és azt az átöröklés 
törvényében találja. Ha a szülőkben az átöröklődő 

közös tulajdonságok károsak, az utód tökéletlen. Sze-
rencsétlenségünkre — úgymond — a káros tulajdonsá-
gok könnyebben és erösebben származnak át nemze-
dékről nemzedékre, mint a jók (miért?) s nagyobb 
bajt okoznak, mint hasznot a jók (miért ?). 

Már most az összekelendő párt, mint két párosí-
tandó állatot nézvén, a kikben a testi egészség a fő s 
már ez, eltekintve az ethikai és érzelmi momentumok-
tól, tenné őket képessé s alkalmassá a házasságkötésre, 
azt mondja Dalmady, célszerű tehát, ha minden házas-
ságnál, de különösen rokonok közt tervezett házasság-
nál, megkérdezzük a család bizalmas orvosának véle-
ményét. 

Mi meg kérdezzük erre, hiszi-e komolyan Dalmady, 
hogy az orvos biztosan tudja a jövőt megállapítani? 
és másodszor, feltéve az orvos tudását, mi legyen 
akkor a teendő, ha a két rokon egészséges, de nem 
szereti egymást s viszont a másik kettőt az orvos 
ugyan nem találja egészségesnek, de igen szeretik egy-
mást ? 

Az ilyen tudományos tapogatózások között egy a 
bizonyos, hogy az egyház az egyesek és a társadalom 
érdekében nagyon régen megtalálta a helyes álláspon-
tot, az orvosok bár kétfelé hajló véleményei is neki adnak 
igazat s bizonyos másodszor az, hogy míg az orvosok 
ingadoznak, az egyház igazán helyes szempontból ítéli 
meg az egyes embert s a társadalom érdekeit. 

Ezt tanultam Dalmady cikkéből. 

B. Szamos-Széplak. Azt irja, megnevezvén három lapot, 
ha «ezek eljárását helyeselni és elfogadni méltóztatik, t. i. lia J 

az előfizetés összegének megfelelő sz. mise intentiókat kapok, 
hogy a stipendiumot előfizetés gyanánt visszautaljam, a lapot 
a legnagyobb örömömre továbbra is megtarthatnám». Kérem 
ezt az eljárást se nem helyeslem, se el nem fogadom ; mivel 
az kijátszása a pápai rendeletnek, melynek célja volt meg-
szüntetni a visszaéléseket. Intentiókról minden pap maga 
gondoskodhatik ; a szerkesztő csak az előfizetésekkel törődik 
s azoknak csak egy rendes módját ismerheti papnál, világinál 
egyformán. 

K. Nagyvárad. A buzgólkodásért fogadja köszönete-
met. A fiatalság lelkes ragaszkodása meghat. 

O. Szentelek. A helyváltoztatást mindig jelezni szük-
séges, mivel én azt máskép nem tudhatom. 

T. Előf izető imnek. A Religio 1906-ki Tartalomjegyzé-
két a jövő számhoz mellékelve küldöm. Egyebekben mind-
nyájoknak boldog újévet kívánok ! 

TARTALOM: Tied az ország, hatalom és dicsőség. 
Székely István dr.-tól. — Az alapokról szóló törvény-
tervezet. XII. — I. András király atyja. Karácsonyi János 
dr.-tól. Az egyház szociális története. II. Csepela Lajos 
dr.-tól. — Egyházi világkrónika. —y —/a-tól. — Iro-
dalom. A kolozsvári Szent Imre Egyesület Evkönyve 
1905—6-ról. II. Dalmady : A rokonok közötti házas-
ságról. — Telefon. 

Laptulajdonos és kiadó : 

DUDEK JÁNOS dr. egyetemi ny. r. tanár. 

Steplianeum nyomda r. t. Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. 
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