
b) Külföldi irodalom. 

Hoensbroeeh gróf: Das Papsttnm in seiner social-kul-
tarellen Wirksamkeit. Volksausgabe I. und II. Teil. 41—45. 
Tansend. Leipzig (Breitkopf & HSxtel) 1907. 180 + 196 lap. 
Ára 2 márka. 

A nagyhírű német (volt jezsuita) polemikus írót a Szemle 
olvasói már ismerik. „Ultramontanismus*, valamint fenti czimft tudo-
mányos nagy művét annak idején ismertettük. E mü első kötetének 
népies kiadását akarjuk a kővetkezőkben bemutatni. 

Jól tette Hoensbroeeh, hogy ezt a nagy tudományos appará-
tussal készült müvét változott alakban a népélet legszélesebb réte-
geinek k hozzáférhetővé tette. Rómát, az ő poziczióit és évszázadok 
óta következetea harczmodorát nálánál senki jobban nem ismeri. 
Legfeljebb a protestáns Hase s a katholikus Döllinger, az újabb 
német theologiai tudományosságnak ez a két fejedelme versenyez-
hetett volna vele. Hase klasszikus polemikájából, Döllinger nagy-
tudományú morálvitáiból és szerzőnk legújabb müvéből egyaránt 
meggyőződhetünk arról, hogy bár Róma és annak pápasága mind 
e mai napig sem nem tanult, sem nem felejtett, mindazáltal a tör-
ténelemnek világitéletét előbb-utóbb el nem kerülheti. 

Szerzőnk, mint volt jezsuita, világosan lát az ultramontán 
szellemi szolgaságnak sötét várában. Annak a rendnek volt évek 
hosszú során át harczedzett tagja, „a melyben szellemi és köves 
alakban vastag kínai falak zárták el őt a világtól, a hol e pokoli 
rend szolgálatában a tudományos és aszkétikus képzés fogva tar-
totta testét és lelkét egyaránta. A pápaság stádiuma volt a lélek-
ölő breviárium mellett egyedüli szellemi tápláléka. Ugyancsak a 
rend érdekében éveken át a berlini tudományegyetem hallgatója 
volt, a hol a protestáns Harnack, Paulsen és Treitschke történeti 
és bölcseleti előadásainak hallgatása mellett szabadon használhatta 
fel az egyetemi könyvtár előtte eddig elzárt tudományos kincseit. 
Már akkor érlelődött meg benne — s ez az ő müvének, hogy úgy 
mondjak, katholikns keletkezési története — az az általa ma oly 
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energikusan védett meggyőződés, hogy „a pápaság, mint állítólag 
magától Krisztustól eredő s a hit és erkölcs kérdéseiben az isteni 
csalatkozhatlanság attribútumával felruházott ,isteni' intézmény az 
egész világtörténelemnek legvégzetesebb, de egyúttal sikerekben és 
eredményekben leggazdagabb tévedése. Mint az igazság szolgálatá-
ban álló történetíró hovatovább meggyőződött arról, hogy „sehol a 
világon nem hazndnak oly rendszeresen és következetesen, mint az 
ultramontán tudományban, főleg az egyház s a pápaság története 
terén, és sehol ezek a hazugságok és hamisítások nem oly kárté-
konyán hatók, mint éppen itt, mivel a r. katholikus vallás lényeg-
alkotó részeinek vétetnek". A történelem a tanája, hogy „hamisítás 
és tndatos hazugság a pápaság hatalmának alapjai", mi mellett szer-
zőnk szerint az az érdekes, hogy „a pápák, mint ,Krisztus hely-
tartói' és ,csalatkozhatlan tanítók' kevésbbé hazugoknak, mint inkább 
meghazndtoltaknak. veendők". S ez az állítólagos isteni eredetű 
pápaság máig is — s ezzel áll vagy esik — alapja és záróköve 
az ultramontanismusnak egyházban és politikában egyaránt. 

Mint keresztyónellenes politikai hatalmi rendszert „Ultramon-
tanismus* czimü müvében írta le, míg jelen müvében a történetíró 
szemüvegén tekintve az állítólagos „isteni* pápaságnak romboló kultur-
tevékenységét rajzolja meg a vallás és az erkölcsiség terén. Lényege 
és története felől fel kell vüágosítanunk a népet s főleg a politiku-
sokat, a melynek alapos ismerete náluk (s nálunk is) még nagyon 
is hiányos. „Nincs az a miniszter, ki alaposan ismerné Bismarck 
óta az ultramontanismast." S itt nem az ultramontán személyiségek, 
hanem a rendszer romboló alapjainak megtámadása az egyedüli 
czélravezető eszköz. Mint Virchow annak idején mondotta: „Nem 
vallási vagy felekezeti, hanem egy magasabb, az egész kultura rend* 
szerét felölelő küzdelemről van itt szó, a melyet folytatnunk kell 
a végletekig." S csak ha az történik, ha a történettudomány föl-
veszi a tervszerű harczot a maga egészében az ultrámontanismos 
ellen, akkor van és lehet kilátás annak áldásos győzelmére, a poli-
tikára és vallásra, kulturára és haladásra, s családra és államra 
nézve egyaránt. 

Ilyen bevezető ós tájékoztató harczmodor után forrásszerü 
alapon, de a tudományos apparátus mellőzésével, sorra egymásután 
ismerteti az egyes századok fonalán a pápaságnak az inkviziczió 
(spanyol és római), a babona s a boszorkányság működése és ter-
jesztése terén tett világtörténeti kulturális szolgálatait, a melyek 
alapján beigazolva látja a harczedzett szerző azt a megdönthetetlen 
érvényű történeti igazságot, a mely szerint „a pápaság idteni intéz-
ménynek nem mondható azért, mivel, mint semmi más hatalom a 
világon, csupa átkot és romlást, véres iszonyt és gyalázatot vitt 
bele az emberiség legbelsőbb szentélyébe, a vallásba*. Azért mond-
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hatta méltán az állítólagos h isteni" pápaságról a nagy német refor-
mátor, hogy. az mint intézmény „az ördögtől való". S hogy eszkö-
zeihen máig sem Yálógatóe* a Taxii Leó-féle szédelgés i s bizonyítja. 

. Azért a világtörténelem' legnagyobb, legvégzetesebb, de egyúttal 
sikerekben leggazdagabb tévedésének mondható, a melylyel szem-
ben csak rendszeresen szervezett s egységes harczmodor segítheti 
a történettadományt győzelemre. 

Majd a 2-ik kötetben az altramontán morál ismertetésére tér 
át. Itt is az oltramontanismus alapvető ismerete s annak elvi elíté-
lése azonos dolog, a melylyel szemben vétkes könnyelműség poli-
tikusaink tájékozatlansága vagy közönyös viselkedése. Müve itt is 
anyaggyűjtés, úgy hogy bátran „ forrásszertí adatok a pápaság 
sociális-kulturális munkásságáhoza czimet is viselhetné. S itt találóan 
mondja a szerző, hogy „az altramontán morálra nézve épp úgy, 
mint általában az ultramontanismusra nézve nem létezik az idők 
és korok különfélesége. Annak nincs középe vagy újkora. * Köze- ^ 
lebbről nézve, első könyvében a keresztyén erkölcsiséget ismerteti 
főbb vonalaiban, nevezetesen találó vonásokkal rajzolja meg Krisztus 
bibliai keresztyénségének új isten-, ön- és világtudatát a maga fel-
ségesen egyszerű s épp azért magasztos bensőségében és közvetlen-
ségében. Isten a mi atyánk, minden ember az én felebarátom s a 
világ az istenországa valósuláaának a talaja, — ím ez a bibliai 
keresztyén erkölcsiség krisztusi eleje és veleje. Mi lett mindebből 
az ultramontán pápaság rendszerében és egyházi gyakorlatában? 
Arra felel a 2-ik könyv, a melyben közelebbről behatóan méltatja 
az ultramontán morál probabilisrausát, formaJismusát, büntanát, isten-
hez, embertársainkhoz s az államhoz való viszonyát, s végül a 
házasságról s a nőről szóló felfogását s ezzel kapcsolatban a gyón-
tatószék kényes és érzékies praxisát. Ez alapon aztán a 3-ik könyv-
ben bírálati, viszonyba helyezi az ultramontán morált a valódi keresz-
tyén erkölcsiséggel, illetőleg sorra czáfolja az ultramontán fejtege-
tések hiú erőlködéseit. 

A mély erudiczióval, széles látókörrel s nagy tárgyismerettel 
megirott műnek találó zárószava szószerint a következő: „Fejtege-
téseim végeredménye nagyon világos és egyszerű. A megdönthetetlen 
történeti tények alapján müvem (a nagy tudományosat érti) 1. köte-
tének végén azt írtam: ,Minden kétséget kizáró igazság, hogy a 
pápák évszázadokon át egy oly gyilkos vérrendszernek élén állot-
tak, mely több emberéletet mészárolt le s több kulturális és sociális 
pusztítást vitt végbe, mint bármely háború vagy ragályos betegség. 
S mindez az Isten és. a Krisztus nevében ment végbe/ Itt, a II. 
kötet végén végső ítéletem így hangzik: A pápáknak, mint a keresz-
tyén erkölcsiség istentől rendelt s csalatkozhatlan őreinek jóvá 
hagyása, sőt előmozdítása mellett a római katholikus egyház-kebelében 
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olyan morálrendszer fejlődött ki, a melynek tartalma igen nagy és 
fontos részében homlokegyenest ellentétben van a keresztyénséggel 
8 ezzel természetesen a valódi emberi erkölcsiséggel. Mindkét tétel 
pedig kitörölhetetlen sírirata az „isteni* pápaságnak. A ki olvasni 
tnd a történelemben s azt tanulmányozni akarja, arra nézve az 
„isteni" pápaság egy rettenetes igazságtalanság.* 

Azért mondhattuk Schiller találó szavával jelen ismertetésünk 
elején, hogy a pápaság története annak világítélete! Nem csak az 
egyháztörténetből, de Hoensbroech gróf müvéből is csak azt tudjuk 
kiolvasni. Azért hát „sursum corda" s fel a küzdelemre! 

Zöcbler 0 . : Gesehlchfe der Apologie des Chrlsten-
tums. Nebst einem Verzeichnis der literarischen Veröifent-
lichungen des heimgegangenen Verfassers. Gütersloh (Bertels-

' mann C.) 1907. 747. lap. Ára kötve 12 márka. 
A boldog emlékezetű és nagyhírű greifswaldi theol. tanárnak 

(f 1906. febr. 9-ikén) majd minden nagyobb müvét ismertettük a 
Prot. Szemle hasábjain. Legutóbb „A XTX-ik század ker. apologé-
tikája* cz. müvét méltattuk. E müve is hézagpótló a legújabb német 
prot. theol. irodalomban. Az apologétika történetének, mint alapnak 
megvetésével magának a „rendszernek* fölépítését akarta a szerző 
előkészíteni, a melyet kézirataiból Jordán és Schlapp nevű tanítványai 
fognak később közrebocsátani. De lássuk a testes kötet tartálmát 
közelebbről. 

A bevezetésben mindenekelőtt a ker. apologétikát „a keresz-
tyénség tudományos beigazolásának" definiálja, mely úgy a nyílt 
hitetlenséggel, mint a lágymeleg közönyösséggel szemben nemcsak 
történeti, hanem aktnális érdeket is képvisel. Igaz, hogy a keresz-
ténység első sorban a hitnek s az abból folyó életnek a vallása, 
de azért gazdag tartalma a tapasztalat által megállapítható tudo-
mányos bizonyítás által is beigazolható. Sőt maga a tudomány a 
szellemi életnek az a tere, mely a hit és a hitetlenség közötti 
összeütközést, Goethe szerint a világtörténet ez egyetlen és leg-
mélyebb problémáját, valójában földeriteni van hivatva. 

A kővetkezőkben az apologétika nevével és fogalom-meghatá-
rozásával, az apologia és az apologétika egymáshoz való viszonyával, 
a ker. apologétika tanfogalmával és alakjaival s végül annak külön-
böző korszakaival s azok rövid méltatásával foglalkozik a nagynevű 
tudós szerző. Az apologétikát encyklopaediailag egészen helyesen 
rendszeres theol. tudománynak mondja, mely azonban a gyakorlati 
theol. szakcsoportokat is lényegesen befolyásolni van hivatva, a 
melynek tere a ker. hittan terjedelmével függ össze szervesen. 

A ker. apologétika irodalmát a következő 5 korszakra osztja: 

Sz. M. 




